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Spiegel der ambities., 
de redacteuren aan het woord 

De kijk van verschillende 
redacteuren op het 'eigen' 

tijdschrift. Hoe staat het met 
de onafhankelijkheid, de 

wetenschappelijkheid en de 
bijdrage aan de publieke 
discussie? Niet aUes blijkt 
rozegeur en ,naneschijn . 

• • 

De benarde positie van het politiek-wetenschappelijke tijdschrift 

Door Thijs Jansen 

De benaming 'politiek-wetenschappelijk' heeft mij altijd ge
fascineerd. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Blliten 

de vertrouwde kring roept deze genre-aanduicling meestal enige 
verwarring op. Wat is er nu wetenschappelijk aan bijvoorbeeld 
aan de artikelen in Christen Democratische Verkenningen? 
Wordt daarin wetenschap bedreven? Nee, zullen velen zeggen. 
Er staan weinig artikelen in clie gebaseerd zijn op bijvoorbeeld 
empirisch onderzoek. Een aan een uruversiteit verbonden we
tenschapper die zijn politieke overtuiging duidelijk in zijn publi
caties laat doorklinken wordt door zijn vakgenoten meestal met 
enig wantrouwen bekeken. Het stereotiepe beeld van 'we
tenschap' bevat nog steeds de strikte scheicling tussen de 
wetenschappelijke en de politieke identiteit. Die laatste wordt 
gerangschikt in het hokje 'vooroordelen'. Afgemeten aan dat do
minante stereotiep schieten de meeste artikelen in politiek
wetenschappelijke tijdschriften te kort. Moet dat bijvoeglijke 
naamwoord dan maar worden opgegeven? Dat lijkt mij niet goed 
om principiële redenen. We hebben de benaming hard noclig als 
geuzennnaam. 
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Er is zo langzamerhand een situatie ontstaan, waaruit nog on
voldoende consequenties getrokken zijn. Het ideaalbeeld van 
positivistische wetenschap is versplinterd. Er wordt weinig meer 
gehoord van 'zuiver wetenschappelijk onderzoek'. In de 'pr' van 
de uruversiteiten zijn het tegenwoorclig 'kwaliteit' en 'internatio
nalisering' clie de klok slaan. Achter deze modewoorden gaan 
universiteiten schuil clie - in vergelijking met vroeger - poreus 
geworden zijn. Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en gre
mia oefenen invloed uit op de gekozen onderzoeksthema's en op 
de inrichting van het onderwijs. Ik noem slechts enkele voor
beelden; het gaat slechts om het topje van een ijsberg. De enor
me hoeveelheden onderzoeksgelden clie nationaal en internatio
naal gestoken worden in AIDS-onderzoek zijn direct het 
resultaat van druk op de nationale en internationale politiek 
door - onder andere - de homobeweging. Een prominent AIDS
onderzoeker heeft onlangs opgemerkt dat er nooit zoveel on
derzoeksinspanningen zouden kunnen zijn verricht wanneer 
AIDS beperkt was gebleven tot de ontwikkelingslanden. Het ter 
beschikking stellen van onderzoeksgelden is een politieke keuze, 
zoals zal blijken wanneer men zou nagaan welke andere on
derzoeken door deze gigantische financiële inspanningen niet 
worden uitgevoerd. De universiteit is ook een plaats waar zich 
emanciperende groepen een plaats krijgen om aan de eigen 
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'bovenbouw' te werken. Vrouwenstudies is 
daarvan een voorbeeld. Het sterk politieke ka
rakter hiervan levert spanningen op met het 
nog steeds niet-politieke zelfbeeld van veel 
wetenschappers. Dat de muren van de univer
siteit veel lager zijn geworden blijkt ook uit 
het derde geldstroom-onderzoek dat een steeds 
hogere vlucht genomen heeft: er wordt op 
ruime schaal onderzoek gedaan voor ministe
ries of bedrijven. Het zou interessant zijn te 
weten hoe de spanningen tussen 'feiten en 
waarden' in verschillende gevallen worden op
gelost. Tenslotte wijs ik er op dat sinds kort 
omvangrijke prioriteitprogramma's door de 
Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijke 
Onderzoek gefinancierd worden mits deze 
maatschappelijk relevant zijn. 

eh sten 
Democ atische 

immers geen aanspraak maken op de gelden 
van bijvoorbeeld NWO. Het onderzoek dat zij 
doen, geldt immers - volgens de geldende ste
reotiepen - niet als wetenschappelijk. Gezien 
de ontwikkelingen aan de universiteiten klop
pen de gebruikte argumenten echter niet 
meer. Bij de eerder genoemde prioriteit-pro
gramma's zijn - zo is mijn ervaring - we
tenschappelijke instituten ten hoogste wel
kom als 'zijdelinge participant'. Hun morele 
steun voor het onderzoek in de vorm van een 
brief moet de maatschappelijke relevantie van 
zo'n peperduur project garanderen. Zij worden 
gezien als kundige beoordelaars van 'maat
schappelijke relevantie', maar kunnen echter 
geen aanspraak maken op de subsidiepotten. 
Mij is ook een geval bekend van een prioriteit
programma dat de politieke invalshoek zo 
vaag mogelijk hield om niet de indruk te wek
ken dat het geschreven was vanuit een politie
ke voorkeur (dat was vermoedelijk ook niet 
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merhand steeds minder sprake meer is van 
'zuiver wetenschappelijk onderzoek'. Niet voor 
niets heeft de Nederlandse Stichting voor We

Christen Denwcratische 
Verkenningen 

tenschappelijk Onderzoek afscheid genomen van die term. De 
universiteit richt zich steeds meer op de maatschappelijke be
hoeften: of dat nu is de behoefte in het bedrijfsleven, de politiek 
of van groeperingen die zich willen emanciperen. De conse
quenties van deze ontwikkeling zijn echter nog nauwelijks goed 
doordacht. Een van de gevolgen is dat de universiteiten zich 
steeds meer ontwikkelen tot politieke actoren: de prioriteiten in 
onderzoek en onderwijs zijn bepaald niet 'waardevrij'. De uit
komsten van onderzoek spelen niet zelden een belangrijke rol bij 
de richting die maatschappelijke debatten nemen of zelfs de in
richting van de samenleving. Ook in de politiek wordt men zich 
sinds kort iets steeds bewuster van de invloedrijke rol van de 
universiteiten. Niet voor niets kwam minister Ritzen in de vori
ge kabinetsperiode met een 'kader voor discussies over ethische 
aspecten van onderzoek'. Het gaat echter nog slechts om een 
zeer beperkte aanzet. Het zou interessant zijn om eens een in
ventariserend onderzoek te doen naar deze 'politieke' dimensie. 
Hoe worden keuzes gemaakt? Welke externe invloeden spelen 
daarbij een rol? Hoe is de invloed verdeeld? Zo'n onderzoek zou 
zicht moeten bieden op de mate waarin de universiteit geworden 
is tot een van de sub-politieke domeinen die niet alleen bijdra
gen aan, maar ook profiteren van de uitholling van de functie 
van politieke partijen (1). 

In dit korte bestek wil ik alleen iets zeggen over de gevolgen die 
dit heeft voor de wetenschappelijke instituten van de politieke 
partijen en dus ook voor de tijdschriften die onder hun hoede 
worden uitgegeven. Het 'wetenschappelijk' onderzoek dat bin
nen de instituten voor de politieke partijen plaatsvindt is bijzon
der omdat het gebeurt vanuit en ten behoeve van een politieke 
positiebepaling. Als mijn indruk juist is dat universiteiten zich 
steeds meer ontwikkelen tot sub-politieke domeinen dan wordt 
het noodzakelijk eens te wijzen op de zo langzamerhand oneven
wichtige verhoudingen tussen universiteiten en de wetenschap
pelijke instituten van de politieke partijen. Deze laatste kunnen 

(1) Vergelijk de diagllose vall Ulrieh Beek, 'RisikogesellscllOft. Au! dern 
Weg ill eille audere Moderne', Frallkfurl am Maia 1986 

zo). Wel werd het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA ge
vraagd om een warme aanbevelingsbrief. Er is nog maar een 
kleine stap nodig voordat wetenschappers met veel meer geld in 
de rugzak onderzoeken gaan doen die strikt genomen thuisho
ren aan de wetenschappelijke instituten omdat ze aan kwaliteit 
winnen wanneer duidelijk is vanuit welke politieke invals~oek 
ze worden verricht. Naast de universiteiten houden ook nog eens 
instituten als het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel 
Planbureau of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid zich met 'beleidondersteunend' onderzoek bezig. Deze heb
ben nog sterker dan de universiteiten politieke invloed. In het 
geval van het SCP hebben de wetenschappelijke instituten via 
een begeleidingscollege enige invloed op het onderzoeksprogram
ma. Dat is een manier om het functieverlies van de wetenschap
pelijke instituten te lijf te gaan. Het blijft echter schamel. Bij het 
schrijven van de verkiezingsprogramma's is gebleken dat alle 
partijen in zeer sterke mate afhankelijk waren van het CPB. 
Groen Links is terecht de discussie met het CPB aangegaan over 
de politieke vooronderstellingen van de door hen gehanteerde 
modellen. Wil de politieke oordeelsvorming en de profilering van 
politieke partijen aan kwaliteit winnen dan moet de positie van 
wetenschappelijke instituten niet verder verzwakt, maar inte
gendeel versterkt worden. 
Tenslotte kom ik terug op het politiek-wetenschappelijke tijd
schrift. Mede door de hierboven geschetste situatie blijkt het - zo 
is mijn ervaring - moeilijk te zijn om voldoende artikelen te vin
den die werkelijk voldoen aan het etiket 'politiek-wetenschappe
lijk'. Te vaak gaat het om stukken waarin het politieke en opi
niërende overheerst (wat niet wegneemt dat ze regelmatig le
zenswaardig zijn). Universitaire wetenschappers hebben vol
doende tijdschriften tot hun beschikking om de resultaten van 
hun maatschappelijk relevant onderzoek te publiceren. Boven
dien zijn zij niet zo geneigd om zich vast te pinnen op een politie
ke identiteit. Ik wens de politiek-wetenschappelijke tijdschriften 
- waaronder Idee - toe dat de positie van de politiek-wetenschap
pelijke instituten in de nabije toekomst versterkt zal worden. 
Dat zal de kwaliteit van de door hen uitgegeven tijdschriften on
getwijfeld ten goede komen. 
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