
 
 



 

 

Het WI is een creatieve broedplaats 
van vernieuwing. Steeds opnieuw zal het 

WI vanuit zijn christendemocratische 
overtuiging nieuwe, hoopvolle perspectieven 

willen aandragen voor een coöperatieve samenleving. In 
samenwerking met de partij en de fracties, van landelijk tot lokaal. 
De agenda voor de komende jaren is verwoord in Zij aan zij en in 
Recht doen, gezond leven en verschil verbinden (verslag-Van Zwol 
over de herkenbaarheid van het CDA).  
 

Het politieke jaar 2021 stond in het teken van de Tweede 
Kamerverkiezingen. Helaas viel de uitslag van 17 maart 2021 voor 
het CDA tegen. Gelukkig kon de inhoudelijke investeringsagenda 
van ons instituut door opgespaarde buffers en externe middelen 
ook in 2021 worden doorgezet. 
 

De aanbevelingen vanuit de evaluatiecommissie-Spies  (‘Zij aan zij 
werken aan herstel’) sterken ons om samen met de partij en 
fracties in gezamenlijkheid te werken aan het verder uitwerken 
van de inhoud. De twee position papers, die in samenwerking met 
Tweede Kamerleden Derk Boswijk en Henri Bontenbal zijn 
geschreven, zijn hiervan de eerste pennenvruchten. 
 

Om een gemeenschappelijk huis - Het hart van het 
Wetenschappelijk Instituut is en blijft visievorming voor de 
middellange en lange termijn. Binnen de reeks ‘Om een 
gemeenschappelijk huis’ is afgelopen jaar de essaybundel Geloof 
in de democratische rechtsstaat verschenen. In gezamenlijkheid 
met het Wilfried Martens Centre zijn een tweetal bundels 
verschenen: Klimaat van het midden en Seeing Europe anew.  
 
 

 

CDV - Ons tijdschrift CDV was ook afgelopen jaar het visitekaartje 
van het WI, een vrijplaats om actuele ontwikkelingen in politieke en 
samenleving vanuit christendemocratisch perspectief te bestuderen 
en handelingsperspectieven te schetsen. In 2021 verschenen diverse 
politiek-eigentijdse nummers, onder andere over de beperkte 
ruimte en de coöperatieve samenleving. 
 

BRAM - Onze podcast 'Bram' heeft als doel om via moderne 
communicatiemiddelen verdieping te zoeken op grote maat-
schappelijke vraagstukken. In 2021 zijn er diverse afleveringen van 
onze podcast ‘Bram’ verschenen. Deze ‘pilot’ is geslaagd en zal in 
2022 een vervolg krijgen. 
 

Vorming en toerusting - Nieuw in 2021 was de zomerschool 
‘Bronnen van de christendemocratie’ waar zo’n twintig jongeren  
aan deelnamen. Daarnaast heeft ons Young Professionalsnetwerk 
met zo’n vijftig jongeren in Utrecht en Nijmegen een vervolg 
gekregen. Door de coronabeperkingen konden helaas niet alle 
bijeenkomsten doorgaan. Des te meer reden om in 2022 een vervolg 
te geven aan dit netwerk en ook in nieuwe steden te starten. 
 

Ook in 2022 blijven we onverminderd doorgaan met het 
doordenken van het gedachtegoed en het ondersteunen van CDA-
politici, van lokaal tot Europa. Ons werk kan alleen op vruchtbare 
bodem landen als we ons tegelijk realiseren voor wie we ons werk 
doen. Dat mooie spanningsveld tussen onze onafhankelijkheid en 
onze verbondenheid met vele christendemocraten koesteren we.  
 
Drs. Richard van Zwol   Drs. Pieter Jan Dijkman  
voorzitter WI     directeur WI 
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Klimaatverandering als gemeenschappelijke uitdaging 

Publicatie: juni 2021 

Download ‘Klimaat van het midden’ 

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. De sleutels voor het klimaatvraagstuk 
liggen bij de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven, maar de klimaattransitie is niet 
mogelijk zonder draagvlak onder de middenklasse. Samen met het Wilfried Martens Centre 
for European Studies (WCMES) schreef Arjen Siegmann deze bundel. 

 
De aanleiding voor deze bundel is de overtuiging dat de kern van de samenleving, het 
midden, als uitgangspunt moet dienen voor een realistisch klimaatbeleid. De meerderheid 
moet het probleem kunnen begrijpen, voordat we ingrijpende politieke keuzes maken. Ook 
moet de verantwoordelijkheid goed verdeeld zijn. De politieke keuzes moeten aansluiten bij 
de eigen normen en waarden  die mensen hebben. Een aantal vragen staat in deze bundel 
centraal. Allereerst, hoe verhouden de gepolariseerde standpunten over klimaatverandering 
van verschillende groepen zich tot hun morele waarden, wereldbeeld, traditie, culturele 
normen en waarden? Wat is een goede verdeling van de verantwoordelijkheden? En, hoe 
zorgen we ervoor dat klimaatbeleid begrijpelijk is, en aanhaakt bij de eigen ervaring van wat 
rentmeesterschap is? 

 

https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/2021%20Klimaat%20van%20het%20Midden%20NL.pdf


Een christendemocratisch verhaal voor de rechtsstaat 
 

Auteur: Maurits Potappel, Jacob van de Beeten en Carina van Os (red.) 
Publicatie: november 2021 

De democratische rechtsstaat in Nederland staat terecht in het middelpunt van het publieke debat. In 
christendemocratisch perspectief is de rechtsstaat nooit alleen een formaliteit. Zij is meer dan een set 
aan regels, normen, procedures en instituties: zij is een waardengemeenschap waarin gerechtigheid 
heersen moet. Een goed functionerende rechtsstaat impliceert niet alleen institutionele waarborgen, 
maar ook een rechtsstatelijk ethos van burgers en een rechtsstatelijke cultuur die de rechtsstaat draagt. 
Deze essaybundel verkent aan de hand van diverse invalshoeken en onderwerpen het ethos van de 
democratische rechtsstaat. De bundel is geredigeerd door Maurits Potappel (fellow WI), Jacob van de 
Beeten en Carina van Os. 

Download ‘Geloof in de democratische rechtsstaat’ 

Door de eindeloze diversiteit die Europa kenmerkt is het Europese project work in progress. Vorige 
generaties hebben Europa een rijk erfgoed van tradities, culturen, diversiteit en pluralisme 
meegegeven. Maar niemand zal ooit in staat zijn om Europa als een voltooid fenomeen te verklaren. 
Samen met het Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), het CDA Europanetwerk en 
de Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) heeft het WI een interviewbundel uitgebracht over de toekomst 
van Europa. Negen, jonge ambitieuze politici uit verschillende Europese landen bespreken de 
toekomst van Europa en de rol van de christendemocratie daarbij.  

Download ‘Seeing Europe anew’ 

Young politicians and the future of Europe 
 

Publicatie: november 2021 

https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/2021%20NOV%20Geloof%20in%20de%20democratische%20rechtsstaat.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/2021%20NOV%20Seeing%20Europe%20Anew.pdf


 

Perspectief voor boeren - met Derk Boswijk 
Het ontbreekt onze boeren en tuinders aan perspectief. Juist nu, nu we nadenken over de toekomst van 
Nederland na de coronacrisis, is het belangrijk de agrarische sector een helder toekomstperspectief te 
bieden. Samen met de Tweede Kamerfractie is de toekomst-visie Perspectief voor boeren. Nieuwe wegen 
naar een toekomstbestendige agrarische sector gepresenteerd. Duidelijkheid en hulp is wat de 
agrarische sector nodig heeft. 

 

 

 

 
 
Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid - met Henri Bontenbal 
Samen met de Tweede Kamerfractie is het visiedocument Ambitieus christendemocratisch 
klimaatbeleid. Op weg naar een duurzame en sociale economie gepresenteerd. Vanuit de filosofie van de 
christendemocratie bespreekt het de christendemocratische visie op het klimaat en worden er concrete 
beleidsvoorstellen gepresenteerd voor beter klimaatbeleid in Nederland.  

Download ‘Perspectief voor boeren’ 

Download ‘Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid’ 

https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/2021%20JULI%20Perspectief%20voor%20boeren.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/Ambitieus%20christendemocratisch%20klimaatbeleid_def.pdf


 
 
- Drs. S.J.H. (Bas) Aghina           - A.Z. (Adger) van Helden MA (namens CDA BSV) 
- Prof. dr. G. (Geerten) Boogaard         - Drs. M. (Marc) Janssens (hoofdredacteur)  
- Dr. Th.B.F.M. (Theo) Brinkel          - Prof. dr. E. (Eelke) de Jong 
- Prof. dr. S.C. (Sophie) van Bijsterveld (voorzitter)    - Drs. G. (Gerrit) de Jong (tot mei) 
- Mr. C.J.L. (Chris) van Dam NPM (namens TK-fractie tot maart) - Prof. dr. L.J. (Bert Jan) Lietaert Peerbolte  
- Dr. J.J. (Jan Jacob) van Dijk         - Drs. J. (Jan) Prij (redactiesecretaris) 
- Drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman (adviseur)      - Dr. P.J.G. (Paul) van Velthoven  
- Drs. P.E. (Pieter) Heerma (namens TK-fractie)     - Mr. drs. D.P.J. (Daniëlle) Woestenberg      
   

 
Christen Democratische Verkenningen is het politiek-wetenschappelijke kwartaalblad van het  

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het wil het geheugen vormen van de christendemocratische 
beweging en de kennis aandragen voor de verdieping van de ideologie van de christendemocratie. Ook 

onderzoekt het de betekenis van christendemocratische uitgangspunten voor politieke en maatschappelijke 
vraagstukken. Het blad doet dit op grond van een onafhankelijke opstelling ten opzichte van het CDA. Het profiel is verkennend, 
grenzen aftastend, opiniërend, zowel historisch-analytisch als toekomstgericht en internationaal georiënteerd. 

 
CDV diept belangwekkende thema’s uit nog voordat ze actueel zijn, door mensen die er echt toe doen. Het blad is een bron van 
waardevolle informatie voor zowel politici als politiek geïnteresseerden, omdat het dieper liggende motieven en gedachten 
blootlegt achter beleidskeuzen en standpunten. 

 
CDV verschijnt bij Uitgeverij Boom en heeft ca. 2.700 lezers. CDV heeft een eigen website: www.tijdschriftcdv.nl    

http://www.tijdschriftcdv.nl


Lente 2021 

 
In het lentenummer staat de jeugdzorg centraal. Hoe komt het toch dat zoveel jongeren een 
vorm van jeugdhulp krijgen, in sommige gemeenten maar liefst één op de zeven. Dat ligt niet zozeer 
aan deze jongeren zelf, maar aan de samenleving die we met elkaar gecreëerd hebben, zo blijkt. Hun 
de regie op het eigen leven weer teruggeven zou het doel moeten zijn, juist om te voorkomen dat 
deze kinderen en hun gezinnen worden overgenomen door een leger aan hulpverleners. De 
jeugdhulp moet uit de greep van drang en dwang komen. Herstel van het vertrouwen in kinderen en 
ouders en de netwerken daaromheen is daarvoor de eerste stap. 

 
Problematiseer kinderen niet, ze moeten zich geliefd en gehoord voelen (ND, 15 april 2021)  

Zomer 2021 

 
Sport vervult een belangrijke functie in onze samenleving. Sommigen menen zelfs dat ze de rol van 
religie heeft overgenomen als het gaat om het bieden van verbinding en zingeving. In het 
zomernummer van Christen Democratische Verkenningen onderzoeken we de dominantie van sport 
in onze  maatschappij, en de rol die de overheid daarbij speelt. Moet die (top)sport meer stimuleren, of 
gaat ze juist te ver in het bevoorrechten hiervan? Verovert de prestatiecultuur de sport te veel? En hoe 
te handelen bij internationale toernooien in discutabele landen? 

 
Opinie: Nieuwe politieke cultuur (BNR Nieuwsradio, 1 juli 2021)  

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1030190/kinderen-zijn-geen-problemen
https://www.bnr.nl/podcast/jaapjansen/10446329/opinie-nieuwe-politieke-cultuur


Herfst 2021 

 
Wonen, werken, recreëren, landbouw, natuur, energie en verkeer leggen een steeds grotere 
claim op de beperkte ruimte in Nederland. In deze CDV gaan we vanuit christendemocratisch 
perspectief op zoek naar manieren om met dit uiterst complexe vraagstuk om te gaan. Door diverse 
principes te verwoorden willen we voorkomen dat we de ruimte zo gebruiken dat weliswaar elk 
belang zijn aandeel krijgt, maar dat we ondertussen, en juist daardoor, onze leefomgeving 
vernietigen. Het adagium is: we moeten de ruimte delen, niet verdelen.  

 
 

 

 

Winter 2021 

 
Coöperatieve krachten hebben al sinds de middeleeuwen economieën en maatschappijen in Europa 
gevormd. De recente opkomst van burgerinitiatieven en coöperaties zijn bevestigingen hiervan en 
laten de veerkracht van de civil society en van een op samenwerking gerichte economie zien. Nu 
komt het erop aan dat politici en bestuurders het belang van de coöperatieve werkwijze 
onderkennen en haar actief de kans geven om te groeien in kracht.   

 

Voorkom irrationele tegenstellingen: ga op zoek naar de balans tussen ratio en intuïtie (ND, 23 
december) 

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1075816/voorkom-irrationele-tegenstellingen-ga-op-zoek-naar-de-balans-t


 

Het uitbreiden van vorming en toerustingsactiviteiten is een van de pijlers voor het WI de 
komende jaren. In 2020 is het Handboek christendemocratie in de praktijk gepresenteerd en 

is een jongerennetwerk met zo’n vijftig Young Professionals in Utrecht en Nijmegen gestart.  In 
2021 heeft dit jongerennetwerk zijn vervolg gekregen en voor 2022 zal dit netwerk verder worden 

uitgebouwd. Daarnaast heeft onze podcast ‘Bram’ (samen met CDJA) als doel om via moderne 
communicatiemiddelen verdieping te zoeken op grote maatschappelijke vraagstukken. Nieuw in 2021 was 

de zomerschool ‘Bronnen van de christendemocratie’ waar zo’n twintig jongeren zich op Landgoed Zonheuvel in 
Doorn hebben verdiept in de rijke geschiedenis en bronnen van de christendemocratie.  

Podcast ‘Bram’ 
De hedendaagse politiek draait vooral om de poppetjes. Wie heeft ruzie met wie? Hoe staat die en die ervoor in de peilingen? 
Wie is de winnaar van deze week en wie de verliezer? Het lijkt wel alsof het alleen nog gaat over conflict, sterke mannen (en 
soms een vrouw), snelle jongens en gelikte marketing. Met ’Bram’ richten we ons op de grootste maatschappelijke vraagstukken 
van dit moment. Allard Amelink en André Poortman zijn de presentatoren van ‘Bram’. Hoogleraar en WI-bestuurslid George 
Harinck verzorgt elke week een column. 

 
Er zijn in 2021 vijf afleveringen verschenen: over gender (met Joke van Saane), stad en regio (met Floor Milikowski), ethnische 
diversiteit (met Saniye Çelik), levenseinde (met Bert Keizer) en nudging (met Damiaan Denys). Meer informatie over ‘Bram’: 
www.cda.nl/wi/podcast-bram  

 

Zomerschool 
De christendemocratie kent een traditie van krachtige ideeën en hoopvolle toekomstperspectieven. Begin juli dompelden ruim 
twintig geïnteresseerde jongeren zich vier dagen lang onder in de traditie en doordenking van de christendemocratie. Zo was er 
een diner met Jan Peter Balkenende, waren er colleges over Alexis de Tocqueville, de encycliek 'Fratelli Tutti' en 'Speechen als 
Abraham Kuyper en Willem Aantjes'. Verder was er veel ruimte voor ontmoeting, sport en spel en een goede borrel!  

http://www.cda.nl/wi/podcast-bram


 

 
Algemeen  
25 januari ‘Denktank CDA: ‘Sta embryo’s kweken toe voor wetenschappelijk onderzoek’ - Nieuwsuur 
26 januari ‘’Aanpassen embryonaal DNA ter voorkoming van ernstige ziekten acceptabel’’ - Reformatorisch Dagblad 
26 januari ‘CDA, laat voortgaande bezinning boven overhaaste besluitvorming gaan’ - Reformatorisch Dagblad 
26 maart ‘CDA moet verder, maar niet zonder ‘’scherp debat’’’ - Reformatorisch Dagblad 
13 mei ‘Moeten we embryo’s in het lab kweken toestaan?’ - KIJK magazine 
2 juni  ‘’ChristenUnie kun je typeren als GroenLinks met de Bijbel’’ - Reformatorisch Dagblad 
3 juni ‘Op zoek naar een derde weg voor de christelijke politiek’ - Friesch Dagblad 
16 juni ‘De lust tot zelfreflectie vergaat het CDA nooit’ - NRC  
6 juli ‘CDA: Kleinere veestapel onvermijdelijk, maar wél met perspectief voor de boeren’ - AD 
6 juli ‘CDA wil landbouw omvormen, veehouderij zal gaan krimpen’ - Leeuwarder Courant 
6 juli ‘CDA wil nieuwe balans tussen landbouw, bodem en milieu’ - Nieuwe Oogst 
7 juli ‘Moedig geluid in het CDA’ - Nederlands Dagblad 
9 juli ‘Derk Boswijk: ‘Duidelijkheid is beter dan doormodderen’’ - Nieuwe Oogst 
29 juli ‘Deze christen-democraten willen het CDA dwingen tot verandering’ - Trouw 
23 augustus ‘CDA-leden: Partij moet voltooidlevenwet niet-onderhandelbaar verklaren’ - Reformatorisch Dagblad 
6 september ‘CDA-rapport: speciale regeringscommissaris moet met de bezem door de uitvoeringsdiensten’ - AD 
6 september ‘Prominente CDA’er omarmt verhaal Omtzigt: ‘speciale regeringscommissaris’ - Trouw 
8 september ‘Het CDA was niet eerder zo expliciet over klimaat: het wil een ‘groene industriepolitiek’’ - Trouw 
8 september ‘CDA wil bindende klimaatafspraken met grootste uitstoters’ - BNR 
8 september ‘Met Omtzigt uit de weg moet Hoekstra CDA weer opknappen’ - Elsevier Weekblad 
9 september ‘Achterban CDA wil duidelijkheid en terugkeer naar ‘het redelijke midden’’ - NOS 
10 september ‘Groene industriepolitiek, is dat een goed idee?’ - NRC 
9 december ‘We moeten zoeken naar wat ons bindt’ - Leeuwarder Courant 
15 december ‘Tussen straat en staat’ - De Groene Amsterdammer 
 

Een overzicht van de nieuwsberichten naar aanleiding van CDV-uitgaven vindt u in het desbetreffende hoofdstuk. 



Rol WI binnen het CDA 
Het WI is als onafhankelijke denktank verbonden aan het CDA. Het woordje “voor” in onze naam is 

uitdrukking van een dienstbare opstelling; het WI wil voor alles dienstbaar zijn aan christendemocraten en 
christendemocratische bestuurders en politici in de praktijk van alledag. We ondersteunen en adviseren - 

gevraagd en ongevraagd - landelijke en lokale CDA-politici. Bij de Dag van de Afdeling was het WI aanwezig met twee 
inhoudelijke workshops. In 2021 zijn een tweetal position papers (landbouw en klimaat) in samenwerking met de Tweede 
Kamerfractie gepresenteerd. Daarnaast is de directeur van het WI is adviserend lid van de Verenigingsraad.  

 
Verslag-Van Zwol: Recht doen, gezond leven, verschil verbinden 

WI-voorzitter Richard van Zwol en het Wetenschappelijk Instituut kregen eind mei de opdracht vanuit de Verenigingsraad om 
verslag uit te brengen over de herkenbaarheid en (verder) richting te geven aan de waardengedreven, inhoudelijke profilering. 
Op basis van de vele gesprekken die zijn gevoerd, is Recht doen, gezond leven, verschil verbinden tot stand gekomen waar de 
partij de komende tijd mee aan de slag kan gaan. 

 
Voor de inhoud van deze agenda wijzen het evaluatierapport van de commissie-Spies en de vele  gevoerde gesprekken 
opvallend duidelijk in dezelfde richting: het uitdiepen en uitdagend verder invullen van "Zij aan zij". De 
daar genoemde vijftien wendingen van denken en doen in politiek en samenleving zijn in het verslag-
Van Zwol verder uitgewerkt en vindt zijn basis in onze christendemocratische waarden en ons 
perspectief op de samenleving, en daarmee onze uitgangspunten: gerechtigheid, rentmeesterschap, 
solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid. Het verslag-Van Zwol is een vertaling naar de actuele 
opgaven voor een land dat we willen doorgeven aan de volgende generatie. Met een blik op de 
komende pakweg tien jaar, kan het CDA de uitdagingen in drie grote lijnen verwoorden: 

- Recht doen: Naar een eerlijke rechtsstaat voor iedereen 
- Gezond leven: Naar een duurzame leefomgeving en leefstijl 
- Verschil verbinden: Naar een coöperatieve samenleving voorbij de scheidslijnen 

  

 Download ‘Recht doen, gezond leven, verschil 

https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/2021%20Klimaat%20van%20het%20Midden%20NL.pdf


Samenwerking met de CDA Bestuurdersvereniging (BSV) 
Sinds 2017 hebben alle leden van de BSV een abonnement op ons tijdschrift CDV. In de CDV-redactie zit een 
afgevaardigde namens de BSV om zo de vertaling naar de decentrale politiek te waarborgen. Ook hebben we een 
eigen column in Bestuursforum, het tijdschrift van de BSV. In 2021 zijn in deze rubriek de volgende artikelen verschenen: 

 
- ‘Als je een hamer bent, zie je overal spijkers’ (Pieter Jan Dijkman, februari 2021) 

- ‘Migratie als oefening in burgerschap’ (André Poortman, april 2021) 

- ‘Duurzaamheid als oefening in de kernwaarden’ (André Poortman, juni 2021) 

- ‘Ruimte’ (Jan Prij, september 2021) 

- ’Scheiding van sport en staat?’ (Marc Janssens, oktober 2021) 

- ‘Wie beschermt ons tegen de goede intenties van de overheid?’ (Arjen Siegmann, december 2021) 

 
Samenwerking met het Steenkampinstituut (SI) 
 
Gastdocenten bij cursus van Steenkampleergang 
In 2021 heeft het WI wederom een bijdrage geleverd aan de cursus ‘Politiek begint met een mensbeeld’ (voorheen de cursus 
‘Politieke filosofie van de christendemocratie en het CDA-gedachtegoed’). Deze cursus maakt onderdeel uit van de Steenkamp 
leergang. Deze cursus is een stevige verdieping op de eerder in samenwerking ontwikkelde online cursussen ‘CDA-
gedachtegoed basis’ en ‘CDA-gedachtegoed voor politici’. 
  
Verzorgen van gastcolleges 
Arjen Siegmann en André Poortman hebben gastcolleges verzorgd en discussies geleid voor de cursus ‘Politiek begint met een 
mensbeeld’. Ook hebben Pieter Jan Dijkman en André Poortman meegewerkt aan de jaarlijkse Zomerschool voor nieuwe leden 
waar ze een introductie over het CDA-gedachtegoed hebben gegeven. 

 
Samenwerking met lokale afdelingen 
Regelmatig geven medewerkers van het WI een lezing of presentatie bij een lokale of provinciale afdeling van het CDA. Centraal 
staan dan recente rapporten, de bespreking van ’Zij aan zij’ of nummers van Christen Democratische Verkenningen. In de 
bijlage is per persoon in kaart gebracht aan welke presentaties, debatten en lezingen is meegewerkt. 

https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/Februari%202021-15%20%281%29-2.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/BF-column%202021-4.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/BDU-21484-Bestuursforum%20nr3-juni_5-29.pdf
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/WI/Gedachtegoed%20BF4%20september%202021%20%281%29.pdf
https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/actueel/nieuws/column-scheiding-van-sport-en-staat
https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/actueel/nieuws/column-wie-beschermt-ons-tegen-de-goede-intenties-van-de-overheid


Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES) 
Het Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES) is de denktank van de Europese Volkspartij 

(EVP) en is gehuisvest in Brussel. Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA is een lidorganisatie van het 
WMCES. Namens het WI is Arjen Siegmann aanwezig geweest bij de twee halfjaarlijkse vergaderingen van de 

General Assembly van het Wilfried Martens Centre. Sinds juli 2020 zit Arjen Siegmann in de Executive Board van het WMCES. 

 

Namens het WI is Peter Noordhoek lid van de Political Auditors (auditcommissie). Jan Peter Balkenende is lid van de Honorary 
Board en Jos van Gennip is lid van de Academic Council.  

 
Door de coronacrisis waren er weinig fysieke bijeenkomsten, wel heeft het WI diverse keren deelgenomen aan digitale sessies. 

 

Seeing Europe anew 

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft samen met het Wilfried Martens Centre, het CDA Europanetwerk en de 
Konrad-Adenauer-Stiftung een interviewbundel uitgebracht over Europa. Negen jonge, ambitieuze politici uit verschillende 
Europese landen bespreken de toekomst van Europa en de rol van de christendemocratie daarbij. Deze bundel zou tijdens het 
EPP-congres van 17-18 november in Ahoy Rotterdam worden gepresenteerd. Door de lockdown is dit congres en officiële 
presentatie niet doorgegaan. Zie voor meer informatie bij ‘Publicaties’. 



Website 
Het WI heeft een eigen website: www.cda.nl/wi Hierop is allerlei informatie te vinden over het WI, de publicaties, columns, 
symposia en alle rapporten van het WI vanaf 1978 zijn gratis te downloaden.  

 
In 2021 had de website  22.781 paginaweergaven. Dit is een stijging ten opzichte van de afgelopen twee jaren (2020: 20.006, 2019: 
11.770). Deze stijging is niet te herleiden tot één specifiek nieuwsbericht of activiteit. Dit betekent dat de website opnieuw beter is 
bezocht dan in voorgaande jaren. Onze inspanningen op het gebied van social media en nieuwe communicatievormen   hebben 
hier ongetwijfeld een positieve bijdrage aan geleverd. 

 

Digitale nieuwsbrief 
In 2021 verstuurde het WI vijf reguliere, digitale nieuwsbrieven naar 1.894 abonnees (2020: 1.775). De stijging is te verklaren door 
een geslaagde donateursactie die liep van december 2021 tot januari 2022. Doel van de nieuwsbrief is geïnteresseerden op de 
hoogte te houden van aankomende activiteiten en een overzicht te geven van recente rapporten, CDV’s en artikelen. 

 

Social media 
Het WI is actief op Facebook, Twitter, en sinds 2020 ook op LinkedIn. Op Facebook had het WI eind 2021 860 ‘likes’ (2020: 755).  Op 
LinkedIn waren dat er 387. Facebook en LinkedIn worden met name gebruikt om nieuwe publicaties en evenementen onder de 
aandacht te brengen. Ons Twitteraccount (@WIvoorhetCDA) had op 31 december 2021 1208 volgers (2020: 792, 2019: 375). Met 
name het Twitteraccount wordt steeds meer ingezet door ons instituut, met name vanwege de mogelijkheden tot interactie met 
decentrale CDA-politici en de pers. 

 
 

 

 

Sinds twee jaar hebben we de communicatie via diverse kanalen geïntensiveerd. Zo zijn we 
meer gebruik gaan maken van social media en ook meer gaan communiceren over WI-

publicaties, activiteiten of andere, nieuwe communicatievormen (zoals de ‘Zij aan zij’-
verdiepingspakketten, de belastinginterviews en onze podcast ‘Bram’). 

http://www.cda.nl/wi
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Bestuur 
 
Het bestuur van het WI voor het CDA kwam in 2021 vier keer bij elkaar. Het bestuur boog zich onder meer over het 
meerjarenplan van het WI, de begroting 2022 en de lopende projecten van het WI. Leden van het bestuur worden 
benoemd voor vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden:   
       

 Dr. B.L.M. (Brigitte) Bauer (aftredend in oktober 2023) 

 Mr. J.M. (Marius) Buiting (tot juni 2021)       

 Prof. dr. S.C. (Sophie) van Bijsterveld (q.q. CDV-redactievoorzitter) 

 Drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman (secretaris) 

 Prof. dr. G. (George) Harinck (aftredend in oktober 2023)   

 Mr. F.T. (Froukje) de Jonge (herbenoembaar in november 2022) 

 E.H.M. (Esther) Leferink MSc (herbenoembaar in oktober 2023) 

 Drs. P.J. (Peter) van Mierlo RA (interim-penningmeester tot april 2021, aftredend in oktober 2022) 

 Dr. F.A. (Frank) Petter (herbenoembaar in oktober 2023) 

 Drs. C.C.J. (Caspar) Veldkamp (penningmeester, hernoembaar in april 2025) 

 Dr. K.W. (Kilian) Wawoe (herbenoembaar in oktober 2025) 

 Drs. C.M. (Corien) Wortmann-Kool (herbenoembaar in oktober 2023) 

 Drs. R. (Richard) van Zwol (voorzitter, herbenoembaar in oktober 2022) 
 

 Mr. R.E.N. (Rutger) Ploum (q.q. partijvoorzitter, tot maart 2021) 

 Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij (q.q. partijvoorzitter, van april tot december 2021) 

 Drs. J.F. (Hans) Huibers (q.q. partijvoorzitter, vanaf december 2021) 



Fonds WI 
 
De stichting Fonds WI heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de Stichting Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA. Het bestuur van het Fonds WI kwam in 2021 twee keer bij elkaar, in mei en in november. De samenstelling 
van het bestuur is als volgt:  
 

 Drs. G. (Gerrit) Goedhart (voorzitter, lid namens het Lohmanfonds)  

 Drs. E.J. (Evert Jan) van Asselt), lid namens WI-bestuur 

 W.J. (Willem Jelle) Berg (lid namens het Partijbestuur)  

 Drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman (adviserend lid, directeur WI)  

 Mr. drs. L. (Bert) Jongsma (penningmeester, lid namens het Kuyperfonds)  

 Drs. P.J. (Peter) van Mierlo RA (adviserend lid, interim-penningmeester WI, tot april 2021) 

 Drs. C.C.J. (Caspar) Veldkamp (adviserend lid, penningmeester WI, vanaf april 2021) 

 Ir. J.A.G. (Joost) Verheijen (lid namens het Schaepmanfonds)  

 P.J. van Zanten (adviserend lid, penningmeester CDA, tot december 2021) 

 



Stichtingsraad 
 
De stichtingsraad behandelt het onderzoeksplan van het instituut en keurt de begroting, de jaarrekening en  
het jaarverslag goed. De Stichtingsraad bestaat naast het bestuur van het WI en de medewerkers van het WI uit 
provinciale vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van CDA-organisaties. De vertegenwoordigers fungeren als schakel 
tussen provincie of organisatie en WI. De Stichtingsraad vergaderde in 2021 op 19 april en op 18 oktober (beide digitaal).  
 
De samenstelling eind 2021 van de Stichtingsraad (naast het WI-bestuur en medewerkers) is: 
 

Friesland: Dirk Sierd de Vries en Hildebrand Bijleveld 

Groningen: Paul Koster en Erik Drenth 

Drenthe: Tibbe Breimer en Klaas Neutel 

Overijssel: Rindert Ekhart en Hendrik Jan van de Vliert  

Gelderland: Ferdinand van Wijk en Hans Baan 

Flevoland: Wim Faber en Martine Visser 

Utrecht:  Erik Methorst en Ron Rijnbende 

Noord-Brabant: Peter Ketelaars en vacant 

Limburg: Brigitte Bauer en Jacques Scheres  

Zeeland: Annemiek Koppejan-Elsen en Jorrit Snijder 

Zuid-Holland: Marianne Hirsch Ballin en Henk Mes 

Noord-Holland: Maarten Haverkamp en Ginio Beij 

CDA Tweede Kamer: positie vacant  

CDA Eerste Kamer: Niek Jan van Kesteren  

Partijbestuur: Eppy Boschma 

CDA Europarlement: Dirk Gotink  

Commissie Buitenland: Sandra van der Weide 

CDAV: Mireille de Jonge  

CDA Bestuurdersvereniging: Raymond Vlecken 

CDJA: Robert Klaassen 

 



BIJLAGE 
Publicaties, artikelen, 

lezingen en activiteiten 

van de medewerkers uit 

hoofde van het WI 



 
… is directeur bij het WI en werkt aan een proefschrift over de herbezinning op het concept  
van christelijke politiek tussen 1920 en 1960 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  
Hij is adviserend lid van het bestuur van het Historisch Comité Christen Democratie (HCCD). 
Lezingen en presentaties 
22 maart  Lezing voor studenten van de Universiteit Utrecht over de filosofie van de christendemocratie (digitaal) 
8 april  Lezing voor gemeenteraadsleden over het wezen van de christendemocratie voor leden van de CDA  
   Bestuurdersvereniging (digitaal) 
14 april  Lezing over het christendemocratisch perspectief op christelijke politiek, aan de VU, Amsterdam 
2 juni   Bijdrage aan een debat over het christendemocratische mensbeeld en samenlevingsbeeld, VU, Amsterdam (digitaal) 
7 juni   Bijdrage aan de WI-zomerschool ‘Bronnen van de christendemocratie’ in Doorn 
10 september Bijdrage aan een rondetafelgesprek bij de presentatie van het rapport-Van Zwol in Den Bosch 
7 oktober  Bijdrage aan een VNG-symposium over politiek en de digitale samenleving in Den Haag 
14 oktober  Bijdrage aan een bijeenkomst van CDA-Overijssel naar aanleiding van het rapport-Van Zwol (digitaal) 
27 oktober   Referaat over “Recht doen” voor een CDA-symposium naar aanleiding van het rapport-Van Zwol (digitaal) 
29 oktober   Bijdrage aan de jaarlijkse Gerlach-conferentie met CDU en CD&V in St. Gerlach 
15 november  Lezing voor CDA Zwartewaterland over de verhouding tussen de christelijke traditie en politiek (digitaal) 
22 november  Bijdrage aan een bijeenkomst van CDA Utrecht naar aanleiding van het rapport-Van Zwol (digitaal) 
29 november  Bijdrage een een debat in De Rode Hoed in Amsterdam over het coronabeleid, 1G, 2G en 3G 
 
Interviews 
Interview met de podcast “Bij nader inzien” van de Universiteit Leiden over de filosofie van de christendemocratie (4 februari 2021) 
Interview met de podcast “Betrouwbare Bronnen”, samen met Richard van Zwol (10 september 2021) 
Interview met Jacobine Geel voor het televisieprogramma “Jacobine op zondag” (26 september 2021) 
 
“Ik ben een heel grote mier”, interview in De Groene Amsterdammer over de positie en financiering van denktanks, met Coen van de Ven (1 december 2021,  
 nummer 48). 
“Tussen straat en staat”, interview in de eindejaarsspecial van De Groene Amsterdammer met Marcel ten Hooven (15 december 2021, nummer 50/51/52). 
 
Activiteiten uit hoofde van WI 
- Adviserend lid CDA Verenigingsraad 
 



 
… is wetenschappelijk medewerker bij het WI en houdt zich voornamelijk bezig met de  
ontwikkeling van het christendemocratisch denken over sociaaleconomische vraagstukken.  
Daarnaast werkt Arjen als associate professor aan  de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Publicaties 
Arjen Siegmann (eds.), Klimaat van het midden, Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (i.s.m. Wilfried Martens Centre  
 for European Studies), juni 2021. 
 
Artikelen in CDV 
Arjen Siegmann & Suzanne Ekhart, ‘De hond die niet blaft: reacties op de ‘C’ op Twitter’, in: Jan Jacob van Dijk, Marc Janssens & Jan Prij (red.),  
 ’Gedeelde ruimte’, Christen Democratische Verkenningen, Amsterdam: Boom Uitgevers, herfst 2021, p. 28-34. 
Arjen Siegmann, ‘Een markt voor ons allemaal (boekbespreking)’, in: ibidem, p. 118-122. 

Lezingen, presentaties, bijeenkomsten 
27 januari  Cursus ‘Politiek begint met een mensbeeld, sessie 1’ i.s.m. CDA Steenkamp Instituut 
3 februari  Bijdrage aan de masterclass ‘Armoede’, CDA Bestuurdersvereniging 
10 februari  Cursus ‘Politiek begint met een mensbeeld, sessie 2’ i.s.m. CDA Steenkamp Instituut 
3 maart  Cursus ‘Politiek begint met een mensbeeld, sessie 3’ i.s.m. CDA Steenkamp Instituut 
8 juni   Deelnemer workshop ‘Bestaansonzekerheid en gezondheid’, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
19 juni  Workshop ‘Basiscursus christendemocratisch gedachtegoed’, CDA Dag van de Afdeling 
29-30 juni  Deelnemer ‘European Ideas Forum’, Wilfried Martens Centre for European Studies 
25-26 augustus Deelnemer Christelijk Sociaal Congres 
1-3 september Deelnemer ‘Summer University’, Ideas Network 2030  
9 oktober  Workshop ‘Basiscursus christendemocratisch gedachtegoed’, CDA Dag van de Afdeling 
2 november Expertmeeting ‘Toekomst van Werk en Ondernemerschap’, Socires i.s.m. VNO-NCW en CNV 
24 november Referaat over “Verschil verbinden” voor een CDA-symposium naar aanleiding van het rapport-Van Zwol  
 

Activiteiten uit hoofde van WI 
- Lid Executive Board van het Wilfried Martens Centre for European Studies  
- Voorzitter CDA pensioencommissie 
- Lid CDA fiscale commissie 
 

 

 



 
… is als projectmedewerker verbonden aan bij het WI. André houdt zich onder andere bezig met 
een onderzoekstraject rondom het begin van het leven. Daarnaast is hij als buitenpromovendus 
verbonden aan het AMC Amsterdam, waar hij een proefschrift schrijft over ‘voltooid leven’. 
Publicaties 
André Poortman & Pieter Gerrit Kroeger (editors), ‘Seeing Europe anew. Young politicians and the future of Europe’, Den Haag:  
 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, november 2021. 
 
Artikelen in CDV 
André Poortman, ‘Een betere morgen in de maak (boekbespreking)’, in: Adger van Helden, René Peters & Jan Prij (red.), ‘Jeugd in de knel’, Christen  
 Democratische Verkenningen, Amsterdam: Boom Uitgevers, lente 2021, p. 114-119. 
André Poortman, ‘Frictie: pleidooi voor een dubbelzinnig leven (boekbespreking)’, in: Rien Fraanje, Marc Janssens & Bert Jan Lietaert Peerbolte (red.), ’In de  
 ban van sport’, Christen Democratische Verkenningen, Amsterdam: Boom Uitgevers, zomer 2021, p. 116-120. 
André Poortman, ‘Naar behoren. Filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie (boekbespreking)’, in: Jan Jacob van Dijk, Marc Janssens & Jan Prij (red.),  
 ’Gedeelde ruimte’, Christen Democratische Verkenningen, Amsterdam: Boom Uitgevers, herfst 2021, p. 123-125. 
André Poortman, ‘Oneens, de coronacrisis is een noodsituatie en corrigeert het doorgeschoten individualisme (Dwars)’, in: Frank van den Heuvel & Jan Prij  
 (red.), ‘De coöperatieve samenleving’, Christen Democratische Verkenningen, Amsterdam: Boom Uitgevers, winter 2021, p. 14-15. 

Cursus Politieke Filosofie Steenkamp Instituut  
‘Politiek begint met een mensbeeld’: 27 januari, 10 februari, 3 maart, 7 april (met Arjen Siegmann) 
 
Media 
25 januari  Reportage Nieuwsuur naar aanleiding van presentatie rapport DNA-dialogen 
17 maart:   Opinie ‘Mevrouw Kaag, luister naar de wetenschappelijke rapporten over Voltooid Leven’ in De Volkskrant (met Damiaan Denys) 
4 juni   Interview ‘De worsteling van het CDA met medische ethiek’ in het Nederlands Dagblad 
3 augustus  Opinie ‘Strakkere juridische teugels kan goede zorg juist in de weg zitten’ in Trouw (met Damiaan Denys) 
8 september  Opinie ”Voltooid Leven” is niet zomaar als psychiatrisch probleem te beschouwen’ in Trouw (met Els van Wijngaarden en Damiaan Denys 
27 september Podcast ‘Doorbraak’ - ‘Mag je volledig over je eigen leven beschikken? 
 
 

Lezingen, presentaties, bijeenkomsten 
28 januari   Presentatie ‘Christendemocratisch gedachtegoed’, CDJA  
18 februari  Bijeenkomst ‘De maakbare mens’, KNAW 
14 april  Lezing ‘Om een gemeenschappelijk huis’, BSV Zuid-Holland 
11 mei  Presentatie ‘Christendemocratisch gedachtegoed’, CDJA   
21 mei  Spreker bij Netwerk Diversiteit CDA  
26 mei  Presentatie ‘CDA en medische ethiek’, CDJA Utrecht 
19 juni  Workshop ‘Christendemocratie in de praktijk’, CDA DvdA 
7-8 juli  Zomerschool ‘Bronnen van de christendemocratie’ WI  
12 juli   ‘Ouder worden 2040’, programma Rijksoverheid 

 
14 juli   Bijeenkomst ‘Genome Editing’ 
3 september Presentatie ‘Gedachtegoed in de praktijk’, SI Zomerschool 
7 september Marchantlezing Mariana Mazzucato 
29 september Presentatie werkgroep medische ethiek, CDJA 
5 oktober  Lezing ‘CSC-rede Kuyper’ , Vormingscommissie CDJA 
9 oktober  Workshop ‘Christendemocratie in de praktijk’, CDA DvdA 
5 november Spreker verdiepingsavond verslag-Van Zwol ‘Gezond leven’ 
1 december Symposium on ‘The rol of choice in death and dying in late  
   life’, University of Oxford 



Artikelen 
Marc Janssens, ‘Intro’, in: Adger van Helden, René Peters & Jan Prij (red.), Christen Democratische Verkenningen. Jeugd in de knel,  
 Amsterdam: Uitgeverij Boom, lente 2021, p. 7-9.  
Marc Janssens, ‘’Christendemocratisch verhaal vergt dappere politici’. Interview met Sammy Mahdi’, in: ibidem, p. 16-21. 
Marc Janssens, ‘Intro’, in: Rien Fraanje, Marc Janssens & Bert Jan Lietaert Peerbolte (red.), Christen Democratische Verkenningen. In de ban  
 van sport, Amsterdam: Uitgeverij Boom, zomer 2021, p. 7-9. 
Marc Janssens & Jan Prij, ‘Christendemocratisch verhaal verdient meer toewijding. Interview met Pieter Jan Dijkman’, in: ibidem, p. 16-23. 
Marc Janssens, Rien Fraanje & Bert Jan Lietaert Peerbolte, ‘Sport actief maar houdt het spel in ere!’, in: ibidem, p. 48-49. 
Marc Janssens, ‘Lokale overheden en de steun aan topclubs. Interview met Tsjalle van der Burg’, in: ibidem, p. 88-93. 
Marc Janssens, ‘Intro’, in: Jan Jacob van Dijk, Marc Janssens & Jan Prij (red.), Christen Democratische Verkenningen. Gedeelde ruimte, Amsterdam: 
 Uitgeverij Boom, herfst 2021, p. 7-9.  
Marc Janssens, ‘’Migratiebeleid is geen daad van barmhartigheid.’ Interview met Sebastian Kurz’, in: ibidem, p. 16-22. 
Marc Janssens, Jan Jacob van Dijk & Jan Prij, ‘De leefomgeving delen we met elkaar’, in: ibidem, p. 38-41. 
Marc Janssens, ‘Naar een leefomgeving die met de natuur meebeweegt. Interview met Jannemarie de Jonge’, in: ibidem, p. 42-49. 
Marc Janssens, ‘Nieuwe CDA-visie landbouw schept ruimte. Interview met Cees Veerman, in: ibidem, p. 74-79. 
Marc Janssens & Jan Prij, ‘Op zoek naar meer balans tussen regio en Randstad. Interview met Jaco Geurts en Ingrid Lambregts’, in: ibidem, p. 104-111. 
Marc Janssens, ‘Intro’, in: Frank van den Heuvel & Jan Prij (red.), Christen Democratische Verkenningen. De coöperatieve samenleving, Amsterdam:  
 Uitgeverij Boom, winter 2021, p. 7-9.  
Marc Janssens & Jan Prij, ‘Op de kale vlakte van de christendemocratie. Interview met Henk Woldring, in: ibidem, p. 16-22. 
Marc Janssens, ‘Een Europees pandemonium. Kwetsbaarheid en politieke kracht (boekbespreking’, in: ibidem, p. 122-125. 
 
Bijeenkomsten 
1 oktober  Lezing over sport bij bijeenkomst CDA Bestuurdersvereniging en CDV, NOC*NSF-centrum Papendal 

 
… is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen en docent nieuwtestamentisch 
Grieks en oudchristelijk Latijn aan de Theologische Universiteit Kampen. Daarnaast doet hij  
onderzoek naar het leven van verzetsleider, ARP'er en Trouw-redacteur Roelof Jan Dam.  



 
… is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen, is lekenpreker en eigenaar van 
een tekstbureau. 

Artikelen in CDV 
Jan Prij, Adger van Helden & René Peters, ‘Tien wegwijzers voor goede jeugdhulp’, in: Christen Democratische Verkenningen. Jeugd  
 in de knel, Amsterdam: Uitgeverij Boom, lente 2021, p. 48-53. 
Jan Prij & Sjoerd Wielenga, ’’Het leven wordt gezien als een ziekte.’ Interview met Damiaan Denys en Miranda Fredriks’, in: ibidem, p. 54-61. 
Jan Prij, ‘’WALHALLAB zorgt voor nieuwe jeugdzorg.’ Interview met Marco Mout’, in: ibidem, p. 96-103. 
Jan Prij & Marc Janssens, ‘Christendemocratisch verhaal verdient meer toewijding. Interview met Pieter Jan Dijkman’, in: Rien Fraanje, Marc  
 Janssens & Bert Jan Lietaert Peerbolte (red.), Christen Democratische Verkenningen. In de ban van sport, Amsterdam: Uitgeverij Boom, zomer 2021,  
 p. 16-23. 
Jan Prij, ‘Investeren in topsport is in ieders belang. Interview met Sven de Langen’, in: ibidem, p. 50-56. 
Jan Prij, Jan Jacob van Dijk & Marc Janssens, ‘De leefomgeving delen we met elkaar’, in: Jan Jacob van Dijk, Marc Janssens & Jan Prij (red.), Christen | 
 Democratische Verkenningen. Gedeelde ruimte, Amsterdam:  Uitgeverij Boom, herfst 2021, p. 38-41. 
Jan Prij & Sjoerd Wielenga, ’Politiek, pak je verantwoordelijkheid! Interview met Sjaak van der Tak en Maxime Verhagen; met reactie van Pieter van Geel’, in:  
 ibidem, p. 60-67.   
Jan Prij & Marc Janssens, ‘Op zoek naar meer balans tussen regio en Randstad. Interview met Jaco Geurts en Ingrid Lambregts’, in: ibidem, p. 104-111. 
Jan Prij & Marc Janssens, ‘Op de kale vlakte van de christendemocratie. Interview met Henk Woldring, in: Frank van den Heuvel & Jan Prij (red.), Christen  
 Democratische Verkenningen. De coöperatieve samenleving, Amsterdam: Uitgeverij Boom, winter 2021, p. 16-22. 
Jan Prij & Frank van den Heuvel, ‘De coöperatieve samenleving’, in: ibidem, p. 42-45. 
Jan Prij, ‘De ongekende kracht van collectieve actie. Interview met Tine de Moor’, in: ibidem, p. 46-53. 
Jan Prij, ‘Duurzaam verbinden. Interview met Loek van Driel, in: ibidem, p. 79. 
Jan Prij, ‘’Zorg dragen voor elkaar is veel te ingewikkeld gemaakt.’ Interview met Froukje de Jonge’, in: ibidem, p. 102-105. 
Jan Prij, ‘Filantropie. Hoe maatschappelijke betrokkenheid ons helpt te overleven (boekbespreking)’, in: ibidem, p. 114-116. 
 

Artikelen, colums en blogs 
Jan Prij, ‘Het einde van de grenzeloze ‘lege’ vrijheid’, blog: www.ru.nl/tocqueville/blog/blog/0/blog-einde-grenzeloze-lege-vrijheid-jan-prij/, 20 januari 2021. 
Jan Prij, ‘Nu doorpakken’, Dwars christendemocratisch. CDA Rotterdam, februari 2021. 
Jan Prij, ‘Het Trump-virus: de wereld als strijdtoneel’, Friesch Dagblad, 20 maart 2021. 
Jan Prij, Adger van Helden & René Peters, ‘Problematiseer kinderen niet, ze moeten zich geliefd en gehoofd voelen’, Nederlands Dagblad, 5 april 2021. 
Jan Prij, ‘Waarom de economie op een dood spoort zit’, Friesch Dagblad, 19 juni 2021. 
Jan Prij, ‘Warroom’, Dwars christendemocratisch. CDA Rotterdam, juni 2021. 
Jan Prij, ‘Het overview-effect’, blog: www.ru.nl/tocqueville/blog/blog/0/overview-effect-tocqueville-verbondenheid-planeet/, 11 augustus 2021. 
Jan Prij, ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’, Dwars christendemocratisch. CDA Rotterdam, december 2021. 
Drie blogs op theologie.nl over Augustinus, Iris Murdoch en Friedrich Nietzche in juni, juli en september 
 

Bijeenkomsten 
20 januari  Bijeenkomst CDV met CDA Bestuurdersvereniging over ‘Vijf jaar sociaal domein’,  met Peter Cuyvers 
1 november Uitreiking Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs voor Jan Prij, God en Geld, Utrecht: Klement, 2018. 

 

http://www.ru.nl/tocqueville/blog/blog/0/blog-einde-grenzeloze-lege-vrijheid-jan-prij/
https://www.ru.nl/tocqueville/blog/blog/0/overview-effect-tocqueville-verbondenheid-planeet/
theologie.nl


Buitenom 18 
2512 XA Den Haag 

070 3424874 
 

wi@cda.nl 
www.cda.nl/wi 


