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Over schrijven~ lezen en gelezen worden 
Een vergelijking van de 

politiek-wetenschappelijke tijdschriften 

Doo r Allan Varkevisser 

"I k wil gelezen worden", luidde 
de krachtige leuze van de 
schrijver onder de naam MuJ

tatuJi. Eduard Douwes Dekker was een 
geëngageerde intellectueel avant la lettre, 
Voordat Zola stelling nam tegen de wille
keur en de onredelijkheid van de macht, 
schreef MuJtatuli in de Max Havelaar al 
zijn aanklacht tegen de onmenselijkheid 
van het koloniale bewind in Nederlands 
Indië. Deze literaire schrijvers hebben 
zich in hun werk afgezet tegen onderdruk
king en de onredelijkheid der elites. En zij 
waren zich bewust van het feit dat een 
schrijver alleen invloed heeft als hij ge
lezen wordt. MuJtatuli deed van zijn kant 

Een opstel over de taak 
van de politiekA..vetenschap
pelijke tijdschriften en de 
inteUectuele gerichtheid 

En hier blijken alle politiek-wetenschap
pelijke tijdschriften het moeilijk te heb
ben. De lezers, waarvan zij het moeten 
hebben, zijn véél-lezers. Om de interesse 
te vangen, blijken de verschillende tijd
schriften nu verschillende strategieën te 
volgen. De Helling bijvoorbeeld heeft ge
kozen voor een meer journalistieke for
muJe. Terwijl hiertegenover Idee juist de 
theoretische ruimte zoekt om zich te kun
nen onderscheiden van het )ournalistieke 
produkt'. 

naar aanleiding van een 
vergelijking tussen de 

tijdschriften van de 
verschillende 

wetenschappelijke bureaus. Maar tot zover over de lezers, laten we 
eerst nog eens even terugkeren naar de 
schrijvers en wat voor hen belangrijk is. • 

zijn best om gelezen te worden, want zijn ongezouten kritiek 
leverde hij doorgaans in glashelder proza. Een deel van zijn werk 
heeft hij gepresenteerd onder de titel 'Ideën'. Het waren vaak niet 
meer dan losse opmerkingen en beschouwingen, slechts voorzien 
van een nummer. MuJtatuJi was ook hiermee zijn tijd ver vooruit, 
want veel van de gedachten van hedendaagse intellectuelen wor
den thans als ideeën gepresenteerd. 
De behoefte gehoord te worden en bij te dragen aan de publieke 
meningsvorming vormt een kenmerk van intellectualiteit. De 
passie voor het publieke debat maakt ook dat men veelal bereid is 
'belangeloos' een bijdrage te leveren. En van deze behoefte ge
boord te worden, maken de tijdschriften dankbaar gebruik. 
In dit licht zien we toch nog weer een van de grote voordelen naar 
voren komen, die de politieke partij zou kunnen bieden. De po
litieke partij kent nog steeds enkele eigen chappen die het aant
rekkelijk maken voor de geëngageerde intellectueel om er iets 
voor te doen. Zij voorziet vooral in een sociaal en daarmee com
municatief kader. Daarbij functioneert de politieke partij op haar 
manier op het scheidsvlak tussen samenleving en politiek. De 
partij is zo gezien het politieke voorportaal, waarin op niet-vrij
blijvende wijze een wereldbeeld kan worden gecommuniceerd. En 
dit laatste motief keert weer terug in de functie die de politiek
wetenschappelijke tijdschriften kennen. Hun opdracht is hier 
nauw aan gelieerd. Zij leveren in principe de podia waarop hard
op kan worden nagedacht over het meer politiek-analytische refe
rentiekader dat hiermee in samenhang moet worden gebracht. 
De tijdschriften vervullen dus een kritische reflectieve functie, 
althans op voorwaarde dat zij gelezen worden. 

Dil orlike/werd gpschrevefl door AllllII Vork'ev; ser, lIIedewl'r~'er bij ',el 
lJIeleflscho/J/1e!ijk B/lreo", Vl/II D66 Pil flog l/llllgevlIld ell bewerkl door 
Chrilil/lll/ de Vrie.!. 

• 

De kunst niet te lezen 

Gelezen worden is niet de enige drijfveer van de intellectueel: hij 
wil ook goéd gelezen worden. Maar bovenal wil hij de lezer op ge
dachten brengen. De filosoof Schopenhauer heeft hier behar
tenswaardige dingen over gezegd in 'Uber lesen und Bücher' en 
'Selbstdenken'. Op de hem kenmerkende toon merkt hij op dat, 
wanneer wij lezen, wij het risico lopen slechts de gedachtengang 
van de schrijver herhalen. De bekwaamheid om zelf te denken 
kan daardoor in het geding raken. Volgens Schopenhauer hebben 
veel geleerden zich dom gelezen. "Leest men steeds maar door, 
zonder daarna over het gelezene na te denken, dan schiet het ge
lezene geen wortel en gaat het meestal verloren. In het algemeen 
gaat het met het geestelijke voedsel niet anders dan met het li
chamelijke: nauwelijks het vijftigste deel van wat men tot zich 
neemt, wordt opgenomen: het overige gaat door uitwaseming, 
uitademing of anderszins te loor". En bevreemdt het dan dat 
Schopenhauer in zijn tijd al de overvloed aan informatie aan de 
orde stelt. Halfweg de vorige eeuw werd er volgens hem reeds 
zoveel gepubliceerd dat de goede boeken en de edele literatuur 
dreigden te worden verstikt door de woekering van belleterie en 
slechte literatuur: "Met betrekking tot onze lectuur is dan ook de 
kunst, niet te lezen, hoogst belangrijk." 
In onze tijd is dit probleem van overvloed alleen maar toegeno
men. Het schept voor de intellectueel die de lezer wil bereiken 
een fors probleem. En wanneer de lezer uiteindelijk wordt be
reikt, wil de auteur niet alleen dat zijn tekst met aandacht wordt 
gelezen, maar dat de lezer er tevens over na-denkt, er als het 
ware even bij stil blijft staan. Dit gegeven werpt een bijzondere 
blokkade op in met name de communicatie tussen intellectuelen 
en politici. Van alle denkbare blokkades is dit wel de voor-
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Academische illteUectuelell bijeell 

naamste geworden: het verschil tussen de vliegende haast van de 
hedendaagse politieke praktijk, de opportuniteit die er in be
sloten ligt en de rust en bezonkenheid die het denken nodig heeft. 
Hiermee komen we toe aan het eigenlijke onderwerp. 
De voornaamste taak van een tijdschrift van een wetenschappe
lijk bureau van een politiek partij is een inhoud te leveren die ge
lezen wordt. Het is per slot van rekening de functie van het tijd
schrift de inhoudelijke communicatie tussen politici en denkers 
op gang te brengen en te onderhouden. Het wetenschappelijk bu
reau zou zelf een soort bijenkorf van intellectueel gerichte men
sen moeten verbeelden, die op hun manier een bijdrage leveren 
aan de politieke praktijk. Ze vliegen af en aan, in de hoop een 
kruisbestuiving tussen politiek, wetenschap en intellectuele be
schouwing tot stand te brengen. Centraal daarin staan dan de be
grippen interpretatie en commentaar. Middels artikelen in het 
tijdschrift geven intellectuelen hun interpretatie van gebeurtenis
sen in de wereld en leveren zij commentaar op het handelen in de 
politieke praktijk. Politici treden, als het goed is, daarmee in dia
loog en ontwikkelen hierdoor op hun beurt hun visie weer verder. 
In het redactioneel van dit nummer Idee wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de arena van de praktische politiek en de arena 
van de politieke begripsvorming. Hieraan ontleent een politiek
wetenschappelijk tijdschrift minstens ten dele zijn bestaansrecht; 
het functioneert in een eigen zelfstandige dimensie van waaruit 
het zijn kritische werk doet. In het verVolg van dit artikel zal een 
vergelijking volgen tussen de zelfopvatting in deze van de tijd-

schriften van de wetenschappelijke bureaus van vijf verschillende 
partijen, te weten 'Socialisme & Democratie' van de PvdA, 
'Christen Democratische Verkenningen' van het CDA, 'Liberaal 
Reveil' van de VVD, 'Idee' van D66 en 'De Helling' van Groen 
Links. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat waar er 
verschillen zijn tussen de partijen, ook de rol en betekenis van de 
tijdschriften zullen verschillen. Het zijn immers tijdschriften die 
gemaakt worden binnen verschillende partijen met elk een eigen 
politieke cultuur en eigen opvattingen over de relatie tussen po
litiek en wetenschap en tussen intellectuelen en politici. De par
tij cultuur en met name de intellectuele dimensie ervan zal de 
attractie vormen voor elke keer een 'bepaald type' van intellectue
le gerichtheid. 

Typen van inteUectuele gerichtheid 

Om de tijdschriften te vergelijken is het van belang te kijken 
naar de typen van intellectualiteit waarvan zij gebruik maken. In 
de meeste beschouwingen of analyses over de rol van intellectue
len wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten intellectue
len of twee vormen van intellectualiteit. Het gaat om generalisten 
versus de specifieke deskundigen, of om de geëngageerde intel
l~ctueel versus de beroepswetenschapper, Of -zoals bij De Haan en 
Pekelharing in dit nummer van Idee- om de 'wetenschappelijke' 
intellectuelen die zich dicht bij het centrum van de macht ophou
den, versus de 'lokale' intellectueel die dáár de relevantie van zijn 

------------------------------------ 14 -------------------------------------
IDEE - NOVEMBER ' 94 



lende 
>vdA, 
leraal 
:troen 
.ar er 
an de 
in die 
eigen 
in po
l par
al de 
lctue-

cijken 
en. In 
~ctue

~ctue

listen 
intel
.an en 
elijke' 
phou
n zijn 

intellectualiteit beproeft. 
Ondanks al deze tweedelingen van intellectuelen meen ik vooral 
een viertal gerichtheden in de intellectuele activiteit te kunnen 
onderscheiden. Als we intellectualiteit breed opvatten, als het 
verrichten van denk-arbeid, die gericht is op het publieke debat 
en de publieke zaak, dan kan mijns inziens onderscheid worden 
gemaakt tussen de gerichtheid op beleid, de wetenschappelijke 
voorkeur, de waardegerichte of morele en de romantisch-literaire 
intellectualiteit. Ik wil hierbij overigens benadrukken dat het 
niet gaat om een categorisering van mensen, waarbij het onmoge
lijk zou zijn verschillende gerichtheden te combineren om van de 
ene categorie in de andere over te stappen. Het gaat veeleer om 
verschillen in intellectuele gerichtheid en het is heel goed moge
lijk dat men in het ene geval zich tot de politiek verhoudt vanuit 
een wetenschappelijke interesse en in het andere geval vanuit de 
behoefte invloed uit te oefenen op het denken over een bepaald 
type beleid. 
Het is interessant om te bezien of het onderscheid dat hier wordt 
gemaakt tussen de verschillende 'karakters' van intellectuele 
activiteit terugkeert in de voorkeuren van het tijdschriften. In het 
algemeen valt aan te nemen dat er een voorkeur zal bestaan voor 
de meer beleidsgerichte en de meer wetenschappelijk ingestelde 
intellectuelen. Ik meen op te kunnen merken dat het hier om do
minante typen van intellectualiteit gaat. Wat alles te maken zal 
hebben met de enorme uitbreiding van de administratieve arbeid 
in de al even sterk zich uitbreidende administratieve en beleids
gerichte sector van de maatschappij, ofhet nou om de overheid of 
over de (semi-) private sectoren gaat. 
Dit laatste maakt deze typen van intellectualiteit bij voorbaat 
van belang voor politici en dus ook voor de politiek-wetenschap
pelijke tijdschriften . Beide groepen, intellectuelen en politici, ope
reren immers op hetzelfde, beleidsgerichte, veld en beide identifi
ceren zich, zij het langs verschillende belangstellingen, met 
dezelfde doeleinden. Het risico, hierbij voortdurend aanwezig, is 
dan ook de instrumentalisering van kennis en denken ten be
hoeve van de realisering van doeleinden in de (beleids-) praktijk. 
Een onkritische houding kan het gevolg zijn van een dergelijke 
inperking van de intellectuele dimensie van de kennis- en de po
litieke praktijk. 
Omgekeerd lopen de twee andere, meer kritische intellectuele 
oriëntaties het gevaar te vervluchtigen , indien men er een al te 
norm-gerichte of individueel gerichte interpretatie aan geeft. Zo 
kan de op de waarden gerichte intellectueel zich afzonderen in 
een abstract-ethisch denkkader dat geen rekening meer houdt 
met de culturele en maatschappelijke problematiek waarvan het 
deel uitmaakt. En beperkt een al te individueel beoefende ro
mantisch-literaire kritiek zich al gauw tot ideologiekritiek, met 
het bijbehorende verlies aan maatschappelijke en probleemge
richte relevantie. 

De tijdschriften in vogelvlucht 

Het hierboven geformuleerde vormt het kader voor de inter
pretatie van de verschillen in karakter, die de tijd chriften ken
nen. Het gaat me dus niet zozeer om de vraag welke onderwerpen 
hoeveel keer aan de orde worden gesteld, maar veeleer om de 
vraag hoé deze aan de orde komen. Van welk type van intel
lectualiteit maakt men het meest gebruik? Hoe keert deze keuze 
terug in het uiterlijk van het tijdschrift? En hoe zouden deze twee 

kenmerken weer naar de verschillende partijculturen kunnen 
verwijzen? 

Socialisme & Democratie 

Socialisme & Democratie verschijnt maar liefst twaalf keer per 
jaar. Het torst een lange politiek-intellectuele traditie, die even
wel niet heeft verhinderd dat het tijdschrift, nog niet zo lang gele
den, een diepgaande verandering doormaakte. Uiterlijk, stijl en 
keuze van onderwerpen veranderden. Het ademt soms zelfs de 
sfeer van een zekere opluchting, van afrekening met een te lang 
voortgeduurd verleden en vooral met oude taboes. 
In het tijdschrift verschijnen meer essayistische, naast beleidsge
richte artikelen. Boekbesprekingen nemen een voorname plaats 
in en er is ruimte gereserveerd voor poëzie. In de rubriek Hoofden 
en Zinnen kunnen mensen de hun persoonlijk meest brandende 
kwesties kwijt. Een en ander ademt, met de verandering die het 
tijdschrift onderging, dus vooral een politiek-culturele voorkeur. 
Kennelijk heeft men gemeend de ruimte die men wilde, vooral in 
de culturele dimensie te moeten zoeken. 
Verwijst deze esthetische richting dan ook naar de behoefte aan 
het romantisch-literaire type van intellectualiteit? Dit blijkt min
der het geval dan je zou kunnen aannemen vanwege de vorm die 
het tijdschrift voor zichzelf koos. De gedachten gaan wel veelvul
dig uit naar historische en filosofische thema's, maar de uiteen
zetting van beleids-oriëntatie blijft toch dominant. 
Wat opvalt, in onderscheid met sommige van de andere bladen, is 
de 'partij-gerichtheid' van veel van de artikelen. Niet alleen zijn 
de auteurs overwegend partijlid, maar spreken zij veelvuldig in 
naam van de partij en richten zij zich op de oriëntatie die de par
tij zou moeten of kunnen kiezen op een bepaald beleidsveld. Deze 
benadering verschaft het tijdschrift, in weerwil van het niveau, 
toch een wat naar binnen gericht image, zowel als een hoge 
gevoeligheid voor de (intellectuele) status quo. Niet dat er geen 
kritiek wordt uitgeoefend, veelvuldig zelfs, maar deze blijft zich 
toch ophouden binnen de grenzen van de parlementair-politieke 
gerichtheid van de 'op besturen gerichte' politieke partij. De in
dividuele creativiteit in het denken bJjjft van meet af aan gebon
den aan dit kader en het perspectief dat het biedt. Deze specifieke 
teneur van het tijdschrift wordt nog weer versterkt door het aca
demisch karakter van een aantal van de beschouwingen. 
Zou je nu kunnen zeggen dat S&D vooral gebruik maakt van de 
op beleid en op wetenschap gerichte intellectualiteit? Waarschijn
lijk wèl, maar het tijdschrift toont zich hier niet eenzijdig in. Zo
als gezegd, plaats wordt ingeruimd voor andere, meer filosofische 
en historische beschouwingen, hetgeen de lezer een gedifferen
tieerd tableau van beschouwing biedt. En bovendien blijkt de 
bestuurlijke en partijgerichte oriëntatie mogelijkheden te bieden 
ook werkelijk een rol te spelen in partijzaken, zoals nog vrij re
cent de totstandkoming van het verkiezingsprogramma van de 
PvdA. Een toedracht, die vermoedelijk mede debet is aan het 
bijzondere karakter van de tekst van dit programma. 

ChristeTl Democrlltische Verkenninge1l 

Het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van het CDA, 
dat ook al maandelijks verschijnt, wil graag een 'gewetensfunctie 
vervullen binnen de christen-democratie'. Deze typering leidt ons 
al meteen in de richting van de op waarden gerichte intellectua-
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liteit, waarvan met name gebruik wordt gemaakt. De bijdragen 
hebben veelal betrekking op culturele kwesties, zoals onderwijs, 
minderheden, publieke moraal en de verhouding tussen Chris
tendom en Islam. Andere artikelen, die meer beleidsgericht zijn, 
gaan in op vraagstukken die spelen in de 'zachte sector'. En ook 
in de redactionele commentaren gaat het bijna uitsluitend om de 
waarde-ideologische benadering 
voor het CDA. Opvallend hierbij 
is toch dat politici als Brinkman 
en Deetmim zitting hebben in de 
redactie. Hetgeen erop zou kun
nen duiden dat binnen dit type 
van intellectualiteit politici en 
intellectuelen elkaar moeiteloos 
verstaan. 
Het tijdschrift speelt een rol in 
de cementering van het denken 
binnen het CDA. Een tweede as
pect is gelegen in de behoefte 
aan actualisering en politisering 
van het religieuze denken. In 
deze zin werken de redactie van 
het tijdschrift, zowel als de 
meeste van de auteurs, partijge
richt. 

praktijk te functioneren. Of misschien ook weer met en vormt het 
tijdschrift een onderdeel van de partij cultuur van de VVD, waar
in het openbare politieke debat wat minder tot de cultuur be
hoort. Dit vlakt echter met uit dat het tijdschrift hiermee de po
litiek-intellectuele ijkpunten voor zichzelf dreigt te ontberen, 
waardoor de stukken die wèl ingaan op politieke beleidsvragen 

sterk instrumenteel van aard 
blijven. 
Een en ander vindt tevens zijn 
uitdrukking in de opmaak van 
het blad. Hoewel de stukken al
lemaal goed leesbaar zijn, wor
den zij geplaatst in een kader 
dat doet denken aan de wat 
minder Sprankelende kanten 
van het uruversitaire leven. 

De Helling 

Christen Democratische Ver
kenningen is sober van opzet, 
zonder esthetische 'opsmuk'. 
Het ademt de efficiëntie die bij 
haar opdracht hoort. Anders 
dan bij Socialisme & Democra
tie kennen we de auteurs met of 

Beleidsgerichte illteUectltaliteit toegepast op een 
bijeenkomst van een basisschool 

De Helling kent een bijzondere 
geschiedems, ooit gestart als 
onafhankelijk periodiek, is het 
bij de samenvoeging van de 
drie kleine links-progressieve 
partijen het tijdschrift gewor
den van het wetenschappelijk 
bureau van GroenLinks. Het 
verschijnt vier keer per jaar en 
ondanks dat heeft het nog 
steeds verreweg de grootste 
journalistieke pretentie van 
alle politiek-wetenschappelijke 

veel minder uit de publieke discussie. Het image van het tijd
schrift is er ook een van gevoeligheid voor de status quo, maar 
dan met name de bestaande verhoudingen binnen de beweging, 
binnen het CDA. Hoewel veel auteurs als deskundige spreken 
vanuit een speciale discipline, kennen vele bijdragen een kri
tische portee. En ook hier werden in een speciale editie ten be
hoeve van de verkiezingscampagne bouwstenen voor het nieuwe 
verkiezingsprogramma aangedragen, dan wel geëxpliciteerd. 

Liberaal Reveil 

Het liberale tijdschrift, dat zes keer per jaar verschijnt, toont een 
grote gevoeligheid voor de wetenschappelijke attitude. Stukken 
over Hayek, Fukuyama en zelfs Rorty passeren de revue zonder 
dat aan de praktijk van de politiek of zelfs maar aan het politieke 
wordt gerefereerd. Veel minder dan de andere tijdschriften wordt 
blijk gegeven van een behoefte aan politiek debat. Het blad lijkt 
zich vooral te richten op een 'informatieve' functie, veel van de 
artikelen kennen daardoor een gering kritisch potentieel. Het zijn 
beschouwingen als het ware, van de dingen in de wereld. Som
mige artikelen, bijvoorbeeld over het vraagstuk van de grond
rechten en de rechtspraktijk, kennen een, in dit licht, verrassend 
kritische inhoud, die ook aanleiding is voor verdere discussie in 
het tijdschrift. 
Deze laatste soort van artikelen komt evenwel minder voor, het
geen aan het tijdschrift toch een beetje een 'onthecht' image geeft. 
Het schijnt op grote afstand van de partij en van de politieke 

bladen. Het blijkt uit elke vezel van het blad, uit de vormgeving 
èn uit de teksten. Er wordt een veelheid aan stijlen gebruikt. 
Naast artikelen, persoonlijke interviews en fotografie, essays, co
lumns en commentaren worden vertalingen gepubliceerd. Veel 
artikelen worden geschreven door free-lance journalisten. De ab
stracte en analytische stijl van wetenschappelijke artikelen is in 
het algemeen ver te zoeken. Wat dat betreft doet de redactie er 
alles aan het blad 'gelezen te krijgen'. 
Een en ander heeft bij De Helling wel tot gevolg dat de afstand 
tot de politieke praktijk groot is. Men probeert als het ware, vèr 
van de status quo, te kiezen voor het 'standpunt' van de samen
leving, om van daaruit aan het denken over politiek iets toe te 
voegen of er op in te breken. Voor De Helling vormt dan ook voor
al de romantisch-literaire intellectueel de attractie. Terwijl een 
specifieke vorm van waarde-gerichtheid het blad met vreemd is, 
ook al krijgt deze met zijn beslag in lange doorwrochte artikelen. 
Het zijn meer de commentaren die het hem doen, waardoor deze 
kant van het tijdschrift toch een wat ongericht en fragmentarisch 
karakter krijgt. 

Idee 

In dezelfde tijd dat S & D zijn verandering onderging deed Idee 
dat ook. De overgang van Idee 66 naar Idee markeert een veran
dering in aspiratie. De ambitie van het tijdschrift is vooral een 
theoretische. Het richt zich bij de intèrpretatie van maatschappe
lijke en politieke ontwikkelingen, vooral op de reconstructie van 
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gegroeide vanzelfsprekendheden, in een poging te komen tot 
nieuwe of hernieuwde begripsvorming in de politiek-wetenschap
pelijke analyse. Deze kant van het tijdschrift weerspiegelt de the
oretische ambitie die ook het wetenschappelijk bureau kenmerkt, 
waarvan het een onderdeel is. En deze werkzaamheid vindt voor
al plaats in Perspectief, de eerste van de drie rubrieken die het 
tijdschrift kent. In Beschouwing en Debat wordt gepoogd de theo
retische begrippen meer te concretiseren in de analyse van en dis
cussie over onderwerpen die spelen op het snijvlak van beleid en 
maatschappij. De auteurs zijn hier ook overwegend partijleden. 
Idee kende de afgelopen jaren een 'programma' dat cirkelde rond 
begripsvorming in bureaucratie- en democratietheoretische zin. 
Op het eerste oog koos het tijdschrift hiermee een grote afstand 
tot de politieke praktijk en ook tot de eigen partij. De vraagge
sprekken en artikelen in de rubriek Perspectief kenden Vlijwel 
onveranderlijk een hoog gehalte van abstractie. Deze 'afstand' 
blijkt wat minder letterlijk te moeten worden genomen, waar het 
tijdschrift zijn inspanningen nou juist baseert op het gevoel dat in 
het gebrek aan theoretische conceptualisering en begripsvorming 
een voornaam probleem schuilt voor de politiek in het algemeen 
en voor de eigen partij in het bijzonder. 
Toch heeft Idee gemeend tegemoet te moeten komen aan de kri
tiek die vanuit de eigen partij werd geventileerd. Het tijdschrift is 
overgegaan op een deels thematische formule. Deze thema's ko
men veelal overeen met de onderwerpen die in de discussie in 
D66 een rol (gaan) spelen. Voorbeelden hiervan zijn economie, 
milieu, kunsten, basisinkomen. Het gevoel voor theoretische 
abstractie heeft het tijdschrift hier nog niet helemaal mee laten 
varen, zoals ook uit dit )ubileumnummer' moge blijken. 
Van welk type van intellectualiteit maakt Idee gebruik? De over
wegend politiek-culturele gerichtheid zou een zwak impliceren 
voor de romantisch-literaire invalshoek, maar de programma
tische lijn leidt meer in de richting van een combinatie ervan met 
de beleidsgerichte en vooral de wetenschappelijk gerichte intel
lectuele invalshoeken. Het is een neiging tot integrale benadering 
die ook het uiterlijk van het tijdschrift weerspiegelt. Net als De 
Helling is gekozen voor een magazine-formaat, gevuld met vraag
gesprekken, essays, beschouwingen, discussie, signalementen en 
een vaste column. Het meer esotherische karakter deelt Idee 
weer met Socialisme & Democratie. Terwijl vooral de wat ge
strenger programmatische lijn het tijdschrift zich van de andere 
doet onderscheiden. 

Bij nadere beschouwing 

Wat allereerst opvalt bij een vergelijking van de tijdschriften is 
dat elk voor zichzelf werkt. Men kijkt niet of nauwelijks naar el
kaars artikelen, zelfs niet als deze betrekking hebben op de eigen 
partij. Dit gebrek aan intellectuele nieuwsgierigheid dreigt uit te 
monden in zoiets als een communicatieve blokkade, waar on
derwerpen aan ,de orde zijn van meer algemene of theoretische 
aard. En dit is in allerlei opzichten jammer, maar in één in het 
bijzonder: de eigen aard van de positie van het politiek-weten
schappelijk tijdschrift raakt dan verwaarloosd. Het is immers 
niet alléén partijblad, maar ook en vooral een politiek-intellec
tueel medium van formaat, althans dat zou het kunnen zijn! 
Uit eerdere pogingen tot samenspraak tussen enkele van de tijd
schriften is al gebleken hoe moeilijk het is om adequate vormen 
van samenwerking te vinden. De partij - politieke scheidslijnen 

volgend moet men het immers vooral hebben van tegenspraak. 
Hiertoe is ook de voortdurende bevestiging en herbevestiging van 
de eigen ideologische identificatie een voorwaarde. En dat is, 
bewust of onbewust, een culturele functie die de tijdschriften nu 
eenmaal hebben binnen het kader van de eigen partij. 
Een in intellectueel opzicht interessante communicatie tussen de 
tijdschriften zal altijd worden bemoeilijkt door de natuurlijke 
identificatie ervan met de specifieke positie van de eigen partij. 
Maar dit kan ook overdreven worden. En dat gebeurt als de intel
lectuele 'vrije' ruimte niet meer wordt gezocht. Een ruimte waar
in veronderstellingen en doeleinden kritisch kunnen worden be
vraagd en onderzocht. Waarin een discussie kan plaatsvinden 
over de theoretische houdbaarheid van concepten. En het is deze 
ruimte die de tijdschriften met elkaar delen, namelijk waar aan 
het politiek-wetenschappelijk denken een eigen bestaansrecht 
toekomt, ook 'los' van de politieke opportuniteit van de gedach
ten. 
Bij bovenstaande behandeling van de tijdschriften in vogelvlucht 
komt duidelijk tot uiting dat elk van de tijdschriften zichzelf een 
vergelijkbare rol toebedeelt. Het is die van het, meer of minder 
kritisch, gebruik van de voor-politieke ruimte, teneinde te (laten) 
schrijven over de vooronderstellingen van het politieke denken 
dat in de eigen partij wordt gepraktiseerd. Men maakt hierbij 
veelal gebruik van specifieke typen van intellectuele gerichtheid, 
die op de een of andere manier te maken heeft met de ideolo
gische gerichtheid van de eigen partij. 
En zou het dan niet juist heel interessant zijn om elkaar als tijd
schriften hierin tegemoet te treden, namelijk waar men sterk en 
dus, van de andere kant bezien, ook weer zwak staat? Zou het 
voor Socialisme & Democratie niet een uitdaging kunnen vormen 
de eigen ontwikkelde soort van intellectualiteit geconfronteerd te 
zien met de meer cultureel geïnspireerde denkrichting van De 
Helling? En voor Liberaal Reveil om haar betrekkelijke rust 
verstoord te zien door de theoretische houwdegens van Idee? En 
zouden de Christen Democratische Verkenningen zich het niet 
eens lastig gemaakt mogen zien door een kritiek van de zijde van 
de Liberalen omtrent de eenzijdige normstelling die erin schuil 
gaat? Om maar eens een greep uit de brijpot te doen. 

Algemeen beschouwd vervullen de tijdschriften een belangrijke 
rol: zij bieden voor de eigen partij èn voor de samenleving daar
buiten die zich er, welwillend of niet, op oriënteert, de ruimte om 
op gepaste afstand van de politiek van alledag na te denken en te 
discussiëren over politiek en over onderwerpen met een politieke 
relevantie. 
Hierbij ontmoeten alle tijdschriften evenwel hetzelfde probleem, 
namelijk de marginale rol die door samenleving en bestuur aan 
het denken over het politieke zelf wordt toegekend. Een louter 
praktische en instrumentalistische instelling kenmerkt de hou
ding van het openbaar bestuur, van politici en van functionaris
sen. Het is hier niet de plaats daarover uit te wijden. Maar is het 
tegenover deze tendens niet des te belangrijker voor de bladen 
zich te profileren in, wat Thijs Jansen in zijn bijdrage aan dit 
nummer noemt, het 'geuzenwerk' van de politiek-wetenschappelij
ke tijdschriften? Het zou betekenen dat we tegen de stroom in 
moeten roeien en moeten blijven werken aan het conceptualise
rend denken dat zich verbonden, maar 66k geconfronteerd weet 
met het politieke handelen. Dàt is toch de opdracht, teneinde 
ruimte te scheppen voor een politiek handelen dat méér ademt 
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dan louter gevoel voor het technisch en administratief beheer der 
dingen. Dit laatste is en blijft van belang, maar het markeert het 
voorname onderscheid tussen overheid en politiek en het is dit 
onderscheid dat tevens verwijst naar de reden van bestaan van 
de politiek-wetenschappelijke tijdschriften. 

Tenslotte wil ik afsluiten met waar we zijn begonnen. De tijd
schriften bieden een forum voor interpretatie en commentaar aan 
intellectuelen, politici en, meer specifiek, belangstellenden. Ook 
de minder kritisch ingestelde tijdschriften blijven de lezer nog 
steeds aanzetten tot zelf-denken en de eigen-verantwoordelijk
heid hiervoor. Indien het bestaansrecht van de politiek-we
tenschappelijke tijdschriften ter discussie zou komen te staan 
dan ligt dit in het algemeen niet aan de kwaliteit ervan. Dan is 

het toch vooral te wijten aan het feit dat de abonnees, de 
potentiële lezerskring en vooral de politici de kunst van het 'niet
lezen' niet meer verstaan. In de veelheid van het aanbod laat 
men zich verleiden tot hetgeen 'op het eerste oog' reeds nuttig is. 
Selectie vindt te vroeg plaats, waardoor men het contact verliest 
met zoiets 'moeilijks' als wat het politiek-wetenschappelijk tijd
schrift kan bieden. Dit verschijnsel ontmoet iedereen wel en het 
heeft veel, zo niet alles te maken met een cultuur waarin de 
razende omloopsnelheid van de dingen het wint van de slakke
gang der woorden. Precies hier valt de uitdaging te beluisteren 
die ermee aan de tijdschriften wordt gesteld: tegen de stroom der 
dingen in de woorden gelezen te krijgen. En in deze betekenis 
kennen zij, ondanks de onderlinge verschillen, een gezamenlijke 
opdracht .• 

(Ingezonden mededelingen) 

Op zoek naar 
een betrouwbare 

accountant? 
U heeft 'm gevonden ! HV Consultants, Ac
countancy & Financiële organisatie, zorgt 
voor goede cijfers bij vrije beroepsbeoefe
naars en midden- en kleinbedrijf. Betrouw
baar en snel, want volledig geautomatiseerd. 

• Ook voor 'starters'; goede referenties 
• Vóóraf gratis status-quo rapportage 
• Vóóraf prijsopgave zwart op wit 
• Ook voor IB-, OB- en VPB-aangiftes 
• Gratis introductiegesprek ? Bel ons nu. 

UV Consultants e 
Accountancy & Financiele Organisatie 

Nieuwe Hemweg 6K, 1013 BG Amsterdam 
Telefoon 020-68.80.741. Fax 020-68.47.461. 

Professionele 
• • • trammgen en semmars 

OTM Consultancy ontwerpt, ondersteunt en 
geeft uitvoering aan professionele trainingen en 
seminars. Bijvoorbeeld survival-trainingen en . 
sociale vaardigheden, spectaculaire evaluatie
studies en marktontwikkelingsconferenties. 
OTM Concultancy stelt u in staat tot intensief 
individueel leren in groepsverband. 
Met als resultaat dat u verder kunt springen 
dan de lengte van uw polsstok toestaat! 
Organisaties en ondernemers die dàt van hun 
medewerkers verwachten, nemen contact op met 
OTM, Ronald Mattern. Hij is de 'coach' die de 
juiste polsstok aanreikt, uw mensen ondersteunt 
en met goed voorbereiding en gedegen evaluatie 

Ket}a~iIte:Sl ltaten realiseert. 

Lijnbaanstraat 118 
2032 PV Haarlem 
Tel. 023 .. 365933 

CON SUL T ANC Y Verlengt uw polsstok. 
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