
Voorbij de politiek van alle dag 
over de ambities van een tijdschrift 

EEN GESPREK MET FLORIS PLATE 

Door Carel Tielenb u r g en M a rg r eet v a n Son 

CT: Floris, kun je iets vertellen over 
je rol bij de Stichting Wetenschap
pelijk Bureau van D66 (SWBJ en 

over de wijze waarop zich hier in 1989 een 
aantal veranderingen voltrok? 

FP: Ik was lid van het Dagelijks Bestuur 
van de stichting toen ik werd betrokken 
bij de selectieprocedure voor een meuwe 
directeur. Kort daarna ben ik gekozen als 
voorzitter van het Algemeen Bestuur. Met 
het in dienst treden van Christiaan de 
Vries werden fundamentele veranderin-

Een gesprek met Floris Plate, 
een van de 'grondleggers ' 
van Idee, het tijdschrift 

van het wetenschapp eüjk 
bureau van D66. 

meer ingang moest vinden. Wat mijzelf 
betreft, het moest ook een tijdschrift wor
den dat het politieke debat op een hoger 
plan zou weten te brengen en als je nu te
rugkijkt, lijkt me dat ook hetgeen waar
aan het blad beantwoordt. 

W at waren de CT: Welk lezerspubliek stond jullie daar
bij voor ogen? 

overwegingen om Idee 
op te richten? FP: In de eerste plaats dié leden van D66 

die geïnteresseerd zijn in interpretatie en 
commentaar rond maatschappelijke ver
schijnselen. En dat zijn dus niet àlle le-gen in het werk van de SWB en daarmee 

ook voor Idee geïnitieerd. 
• 

Er was grote behoefte aan een werkwijze die de inhoudelijke kant 
van de SWB meer reliëf en accent zou geven. In de notitie 'Inter
pretatie en Commentaar', van de hand van de kersverse direc
teur, werd hiertoe de basis gelegd. Hierin kwam het, nog immer 
terugkerende, begrip 'culturele democratie' voor het eerst naar 
voren. Vanuit de gedachten die in deze notitie zijn geformuleerd, 
is vervolgens het werkplan voor de SWB opgesteld, waarin een 
grensverleggende en verrrieuwende denkwijze centraal stond over 
een radicale democratisering van de samenleving in termen van 
culturele democratie. Dat was de rode draad in het werkprogram
ma en vormde ook het uitgangspunt voor de vermeuwing van 
Idee. 
Het politieke debat moest worden gestimuleerd, de notie van D66 
als ideeën partij moest weer inhoud krijgen. Dàt is, zoals ik het 
zie, de ambitieuze taak voor het wetenschappelijk bureau. En als 
je die ambitie hebt als instituut dan stelt dat ook eisen aan het 
tijdschrift datje uitbrengt. 
Binnen het bestuur is uitgebreid gesproken over de formule van 
het tijdschrift. Sommigen pleitten voor een meer praktische toon, 
veelal ingegeven door hun achtergrond als bestuurder. Anderen 
waren van mening dat het politieke debat een sterke impuls 
nodig had en daarvoor nou juist vooral de theoretische refelectie 
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• 
den. Ik heb me altijd gerealiseerd dat je 

een keuze maakt voor een beperkt aantal leden van D66 als je 
een ambitieus tijdschrift wil maken. En daarnaast moest het ook 
anderen, buiten de partij, kunnen interesseren. Geleidelijk aan is 
het ook die kant opgegaan. 
In dit teken is het ook van belang dat er regelmatig interviews 
met mensen van buiten de partij in Idee zijn opgenomen, zoals 
met Anton Zijderveld, Hans Achterhuis en Paul Kuypers. Daar
door werd het voor anders denkenden interessant en iets minder 
voorspelbaar. Ik meen echt dat wanneer iets voorspelbaar is, het 
ook minder interessant is. 
Idee is natuurlijk met een algemeen politiek-wetenschappelijk 
tijdschrift. Het moet een D66-tijdschrift zijn, maar dat hoef je 
niet zo eng te interpreteren als zou er alleen in geschreven mogen 
worden door mensen die zoveel jaar lid zijn. 
Verder meen ik te zien dat men de laatste jaren bewuster pro
beert om meer lijn te brengen in de elkaar opvolgende nummers. 
Mijn beeld van Idee66 was dat van een blad met nogal op zich 
zelf staande artikelen, die bijna geen relatie met elkaar hadden. 
Dat is in ieder geval nu anders. 
Het belangrijkste aspect vind ik toch de ambitie van het blad. Bij 
Idee heeft ook gespeeld dat Christiaan de Vries de ambitie had 
om het toch op een meer theoretisch interessant mveau te bren
gen, wat kritischer van toon. Het verschil tussen Idee66 en Idee 
is dus vooral een verschil qua positie die het kiest. Als je je als 
tijdschrift Idee66 noemt dan is je behoefte interessant te zijn voor 
D66 en als je je siert met de naam Idee, zo heb ik dat destijds ten-
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minste beleefd en ik meende dat dat ook de bedoeling van 
Christiaan was, dan is je pretentie om náást D66 een waarde te 

hebben. Dat brengt met zich mee dat je ook buiten de kringen 
van de partij interessant gevonden moet worden en 
dat is aanzienlijk moeilijker dan uitsluitend voor 
eigen parochie te prediken. 

En bedenk wel dat we via het tijdschrift er in zijn 
geslaagd belangrijke mensen, die voorheen geen lid 
van de partij waren, naar ons toe te halen. Dat is 

ook een functie die het tijdschrift heeft en mede 
daarom hebben we er zoveel aandacht aan besteed. 

ook iets zult kunnen veranderen aan het staatkundig en politieke 
systeem. In 1966 was dat besef bij D66 nauwelijks aanwezig. We 

dachten: "We gaan even de grondwet wijzigen." Misschien is dat 
een beetje overdreven, maar een feit is dat we onze 
pijlen vooral richtten op de grondwet, en niet op 
dieper liggende zaken, zoals de maatschappelijke 

verhoudingen, die er toe hadden geleid dat de 
grondwet was zoals hij was. 

MvS: Zou je kunnen stellen dat Idee een taak heeft 
ten aanzien van de partij om het thema radicale de
mocratisering van de samenleving weer onder de 
aandacht te brengen? Zeg maar, dat oude en te wei
nig besproken uitgangspunt van de partij weer te 
problematiseren? 

CT: Misschien is het nuttig om in dit verband een 
citaat aan te halen. Christiaan heeft destijds een 
stuk opgesteld waarin hij schetst wat er niet deugde 
aan het bestaande tijdschrift en wat er zou moeten 
veranderen in een nieuw tijdschrift. In dat stuk 
schrijft hij onder andere: 'Idee is het tijdschrift van 
de partij die van meet af aan zaak heeft gemaakt 
van de kritiek op de bureaucratische cultuur van de 
macht.' Deel jij de opvatting dat D66 een partij is 
die de kritiek op de bureaucratische cultuur van de 
macht al direct vanaf zijn ontstaan heeft uitgeoe
fend? En, daarnaast, welke rol zou Idee hier dan in 
kunnen spelen? 

Idee66, verscheen tot 
en met december 1990 

FP: Ja, maar niet omdat het oude uitgangspunten 
zijn. Het thema van de radicale democratisering is 
nog steeds heel belangrijk. Daar komt nog bij dat 
nu D66 regeringspartij is geworden alle energie en 
aandacht zal worden besteed aan de praktische po
litiek en aan de vraag hoe we aan de macht blijven. 
Dat betekent dat bijna niemand nog tijd zal hebben 
voor zoiets moeilijks als radicale democratisering. 

In het regeerakkoord kom je het ook nauwelijks 
tegen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat 
zowel de SWB, als het tijdschrift, deze zaken niét 
door de politieke actualiteit laat ondersneeuwen. 
De politieke actualiteit gaat over begrotingstekor
ten, werkloosheid, sociale zekerheid, studiefinan
ciering en dergelijke. Allemaal uiterst belangrijke 
zaken natuurlijk, maar zij zouden toch op z'n minst 

ook nog eens vanuit een ander dan een uitsluitend 
materialistisch of technocratisch perspectief moe
ten worden doordacht. SWB en Idee zouden de dis
cussie in die zin moeten stimuleren. 

FP: Dat is de realiteit vooral door zijn bril bekeken. 
De macht van de bureaucratie heeft in de partij 
nooit zoveel aandacht gehad. Er is een periode ge
weest dat D66 wel enige aandacht had voor de de
mocratie in de bedrijven, ondernemingsraden en 
dat soort zaken, maar dat is vooralsnog beperkt 
gebleven. Zo heeft de partij wel eens het idee geop
perd om van alle openbare scholen bijzondere scho
len maken met een eigen schoolbestuur en meer 

participatie van de ouders, maar dat waren meer 
incidentele dingen. 
Ik geloof dat er in de statuten van de partij van het 
begin af aan heeft gestaan dat het D66 gaat om een 

Idee, verschijnt sinds 
maart 1991 CT: Sinds de verandering van het tijdschrift is er 

radicale democratisering van de samenleving, maar dat is nooit 
over de hele linie en door iedereen zo benaderd. Ik denk eigenlijk 
dat er maar weinigen zijn die dat over de volle breedte aan de 
orde hebben gesteld. Bij de SWB is dat overigens wèl een voort

durend terugkerend thema en zeker in het tijdschrift is dat zo 
geweest. 
Overigens stond in 1966 bij de oprichting van de partij de kritiek 
op de bureaucratische cultuur ook niet voorop. Toen was vooral 
de directere invloed van de kiezers op de regeringsvorming en op 
de samenstelling van het parlement aan de orde. We bekommer
den ons om vragen met betrekking tot het functioneren van de 
formele democratie in staatkundige zin. Kritiek op de bureau
cratische cultuur van de macht is daar pas laten bijgekomen. 
Achteraf denk ik dat D66 met haar kritiek op de staatkundige de
mocratie eigenlijk aan het verkeerde eind is begonnen. We heb
ben ons er te weinig rekenschap van gegeven dat een staatkundi
ge constellatie niet zomaar tot stand komt, maar het gevolg is 
van een historisch proces. De cultuur van de macht is daarbij een 

heel belangrijke factor. Pas wanneer je in staat bent invloed op 
die cultuur uit te oefenen, mag je hopen dat je op langere termijn 

meer lijn, meer samenhang gekomen tussen de ver
schillende artikelen. Het tijdschrift heeft een formule gekregen, er 

is een duidelijke relatie tussen het programma van de SWB en 
Idee. Blijft toch de vraag hoe je vanaf het abstracte niveau de 
ideeën kunt vertalen naar wat de operationele velden worden ge
noemd. Je zou kunnen stellen dat dan juist dié mensen aan het 
woord moeten kunnen komen die doorgaans niet gehoord worden. 
Een voorbeeld: als het gaat over gezondheidszorg laat de arts zijn 
verhaal doen en niet zijn belangenvereniging. 

FP: Daar ben ik het mee eens. Je ziet heel dikwijls dat belangen
behartigers een veel onbeweeglijker standpunt verkondigen dan 
overeenkomt met de opvattingen van degenen die zij zogenaamd 
vertegenwoordigen. Het lijkt mij een uitstekende gedachte om in 
Idee nu juist de mensen waar het echt om gaat aan het woord te 

laten. Maar je kunt ook nog aan andere dingen denken. Veel 
Haags beleid is vooral geörienteerd op de aanbieders, zoals de wo
ningbouwvereniging, de school, het ziekenhuis, de busmaatschap
pij. Veel te weinig is de vraag naar een bepaalde voorziening uit
gangspunt voor het denken. Wat willen studenten? Wat zijn de 
behoeften van patiënten? Ik heb eens meegemaakt dat er een 
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nota van nog geen 40 kantjes werd gepresenteerd met als titel: 
"Patiëntenbeleid". Alle andere stápels stukken, wetten, nota's en 
rapporten in de gezondheidszorg gingen in de visie van de sch
rijvers blijkbaar niet over patiënten, maar over dokters, zieken
huizen en verzekeringen. Het ergste is dat zij daar waarschijnlijk 
gelijk in hadden. In het onderwijsbeleid hoor je ook meer over le
raarssalarissen, fusies en denominaties dan over leerlingen. Veel 
meer dan nu zou het accent in het beleid moeten liggen op de 
vraagzijde, dat wil zeggen op de leerlingen, de patiënten, de reizi
gers, de woningzoekenden enz. dan zou ook de inhoudelijke 
portee van die sectoren aan de orde kunnen komen. Idee zou 
vraagstukken vooral van die kant moeten belichten. 

CT: Slaagt Idee er in dat duidelijk te maken? 

FP: Het gebeurt gelukkig. Over sociale zekerheid, gezondheids
zorg, strafrecht bijvoorbeeld zijn in dit verband zeer verhelderen
de en ook concrete artikelen geschreven. Het is een lijn die het 
tijdschrift nog verder zou moeten ontwikkelen. 

CT: Een anqer belangrijk punt. Idee richt zich weliswaar tot die 
mensen die in principe in staat zouden moeten zijn tot kritische re
flectie, zeg maar de 'intellectuelen', maar ook zij raken in de ban 
van beleidsconcepties die eenzijdig gericht zijn op de aanbodkant. 
Veelal wordt door hen een beheersmatig gerichte invalshoek ge
kozen. Waar blijft dan die kritische onafhankelijke denker die 
Idee voortdurend voor ogen neemt? Dit is het probleem dat de re
dactie tegenkomst: op wie richt je je en waarmee? Hoe kritisch kun 
je zijn, hoe afstandelijk moetje zijn? 

FP: Dat is een oude vraag over een oud dilemma. Somrnjge zaken 
kunnen van binnen uit worden bewerkstelligd. Andere niet en 
dan ben je dus afhankelijk van krachten van buiten, de publieke 
opinie, dus van de democratie en dus altijd ook in zekere mate 
van de mogelijkheden te abstraheren van loutere vragen van be
heer. Bij het denken over een toekomstig kern departement van 
Verkeer en Waterstaat hebben we bijvoorbeeld de vraag aan de 
orde gesteld of het ministerie zich in de toekomst niet meer op de 
vraagzijde, de reizigers, de verladers en de verzenders van infor
matie, en wat minder op de aanbodzijde zou moeten oriënteren. 
In dit geval is het gelukt om van binnen uit zo'n discussie op gang 
te brengen. Tot welke veranderingen dat leidt valt nog niet te 
zeggen. Maar in wezen gaat het om een politieke keuze en die zou 
dat ook als zodanig moeten zijn. 

CT: Dus wat jou betreft hoeft de formule van het tijdschrift niet te 
veranderen? De roep om meer op de praktijk gerichte artikelen, 
van 'binnenuit' zou je kunnen zeggen, komt namelijk uit alle gele
dingen van de partij. Tegelijkertijd is het abonnee bestand juist 
enorm gegroeid, ongeveer 1 op de 15 leden van de partij is nu ge
abonneerd op Idee. 

FP: Idee wordt gemaakt voor iedereen die kritisch wil nadenken 
en geïnteresseerd is in het politieke debat, dàt was de bedoeling 
en dan krijg je geen lichtverteerbare artikelen. Het ging om de 
kritische analyse en de vernieuwende, grensverleggende, ge
dachtengang. Ook en juist voor mensen uit de praktijk is het van 
belang daar kennis van te nemen. Gedachten moeten natuw'lijk 
wel op een toegankelijke manier op papier worden gezet, maar 

(Ingezonden mededeling) 

'Ik wens v ... 
véél personeel!' 
Méér personeel betekent voor 
U meer aktiviteit en uitzicht 
op een (nog) beter resultaat. 
Ik wens u vooral flexibel in
zetbaar personeel ! 
Al specialist op dit terrein 
wil ik graag mijn ervaringen 
met U delen ... 
Heeft U concrete wensen op 
het gebied van in-, door- of uitstroom ? OL. 
misschien wilt U zèlf wel als zelfstandige in 
deeltijd beschikbaar zijn ?! 
Bel of fax mij dan voor een afspraak. 
U wordt dan al snel een idee en ervaring rijker! 

AREL Intermediair 

HUGO VERSLOOT 
TEL 035 - 211626· FAX 035 - 217929 

dan gaat het er ook om voor wié je schrijft. Het ene artikel is voor 
de ene groep interessant en het andere voor de andere. Idee is 
nou eenmaal geen journalistiek blad. 

MvS: Idee als bijlage van de Democraat, zoals sommigen menen 
in de partij, is dus niet aan de orde? 

FP: Wat zeg je nou? Natuurlijk niet! Idee heeft een heel andere 
doelgroep dan de Democraat. Je moet de moed hebben te erken
nen dat je niet voor àlle leden hetzelfde kunt doen. Voor het tijd
schrift geldt dat we voor iedereen schrijven, maar we realiseren 
ons dat het produkt niet door iedereen gelezen zal worden. D66 is 
een middelgrote partij met leden van diverse pluimage. Je kimt 
ook niet verwachten dat die allemaal even geïnteresseerd zijn in 
de kritische analyse en de daartoe nodige graden van abstractie. 
Het is heel legitiem dat het tijdschrift zich richt op hen die dat 
wèl interessant vinden. 

CT: We hebben het nu gehad over de forumfunctie van Idee, maar 
er is nog een andere functie voor Idee en dat is de informa
tievoorziening. De rubrieken 'debat' en 'beschouwing' waren be
doeld om onder andere ideeën uit werkgroepen en projecten een 
plaats te geven. Daarnaast zou er informatievoorziening vanuit 
Idee naar de werkgroepen in SWB-verband moeten plaatsvinden. 
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Is dat voldoende uit de verfgekomen? 

FP: Ik geloof dat dat niet zozeer het geval is, maar in het beste 
geval zou dat een nevendoelstelling moetenzijn. Idee is geen me
dedelingenblad, het gaat niet om 'SWB- of partijnieuws'. En als 
de werkgroepen interessante bijdragen hebben dan worden die 
natuurlijk wel geplaatst, denk bijvoorbeeld aan de stukken over 
het Midden Oosten en de Sovjetunie, of het artikel over de status 
van het embryo, maar die vallen dan ook binnen de formule van 
het tijdschrift. 

CT: Als laatste onderwerp zou ik het willen hebben over het veran· 
deringstraject. Er is veel veranderd met de komst van de nieuwe 
directeur en het opstellen van een werkplan voor de SWB enkele 
jaren geleden. Als je daar als SWB·bestuurder op terugkijkt wat 
voor valkuilen waren er toen, welke obstakels kom je daarbij 
tegen? Echte verandering doet pijn, mensen moeten afscheid 
nemen van vertrouwde zaken. 

FP: Wat nog de meeste weerstand opriep, was de afstandelijke 
manier waarop we spraken over de open werkgroepen. De SWB 
vond die voor de partij belangrijk, maar niet zozeer voor haar 
eigen werk. De open werkgroepen bestaan vanaf '66 en zij horen 
bij de partij. Zij worden vanaf het begin geassocieerd met het de
mocratisch principe dat iedereen kan deelnemen aan de politieke 
meningsvorming. 
Het werk van de SWB is niet gericht op de dagelijkse praktijk 
van de politiek, of van bijvoorbeeld een kamerlid of een raadslid. 
De kritische analyse staat centraal en die behoort vooraf te gaan 

aan die praktijk. Er zijn altijd wel diegenen die dan roepen dat 
ze daar niets aan hebben. 
De SWB had vier jaar geleden veel goodwill verloren en je hebt 
natuurlijk je steun nodig van de partij. In die tijd was voor ons 
van belang de partij en al haar geledingen ervan te overtuigen 
dat het werk van de SWB wel degelijk ook in hun belang was. En 
dat is niet altijd gemakkelijk als de kritische analyse je métier is. 
Dat betekent dus ook dat wat goed is voor bijvoorbeeld de Tweede 
Kamerfractie, niet altijd hetzelfde is als wat goed is voor de SWB. 
Het mag niet strijdig, maar ook zeker niet hetzelfde zijn. Maar 
deze discussie eindigt natuurlijk nooit, en dat is misschien wel 
heel nuttig, omdat je je voortdurend dient te verantwoorden op 
het punt vanje doeleinden enje werkwijze. 

CT: Het kan stimulerend zijn om met tegenspraak geconfronteerd 
te worden. 

FP: Natuurlijk; het kan niét de bedoeling zijn, bij wat de SWB 
doet, om de Tweede Kamerfractie van D66 voor de voeten te 
lopen. Tegelijkertijd gaat het er vooral óók om wat wij nièt doen: 
de SWB moet de vrijheid hebben om op bepaalde verzoeken niet 
in te gaan. De fractie en de partij mogen uiteraard claimen dat 
met hun belangen rekening wordt gehouden, maar omgekeerd 
geldt dat er ook respect moet bestaan voor de intellectuele 
onafhankelijkheid die een wetenschappelijk instituut behoeft. De 
'luis in pels-functie' van de SWB is van groot belang, zeker nu 
D66 regeringspartij is, met alle consequenties van dien. Er moet 
toch één instantie zijn zijn die het nog over radicale democra
tisering heeft en Idee is daarbij onmisbaar! • 

Ingezonden mededeling 

"Duurzame Energie" 
HÉT antwoord is op het afzien 
van kernenergie. 
"Duurzame Energie" is wel 
dringend nodig om de wereld 
leefbaar te houden. 
Wij vragen ook uw medewerking. 
Maak familie, vrienden, kennissen 
abonnee voor f 60,-
(en f 3,60 BTW). 

Ik neem een duurzame ---.... m 
jaarabonnement op ::J 

m 
Naam: ~ ---------------------------; 

Adres: 

Stichting Tijdschrift Duurzame Energie 
Vaarweg 9 - 1871 CK Schoorl 
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