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Het bestaansrecht van een politiek-wetenschappelijke tijdschrift 

Door Lena Kolff 

1)olitiek-wetenschappelijke tijdschriften hebben recht van be
r staan en voorzien in een behoefte aan informatie. Deze stel
ling kan worden onderbouwd met de constatering dat de bladen 
van de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen al 
gedurende vele jaren een vaste, zij het (nog veel 
te) bescheiden, plaats hebben in de informatie
voorziening in Nederland. De bladen bestaan over 
het algemeen al lange tijd. Liberaal Reveil bij
voorbeeld, het tijdschrift dat sinds 1984 wordt 
uitgegeven door de Teldersstichting, is bezig met 
zijn 35e jaargang en het voor u liggende nummer 
van Idee is een feestelijk nummer ter gelegenheid 
van het 15-jarig bestaan. Met dit lustrum wil ik, 
mede namens de redactie van Liberaal Reveil, 
Idee graag feliciteren en de redactie veel succes 
wensen in de toekomst. 

Behalve de functie van discussieforum hebben de politiek
wetenschappelijke tijdschriften nog een aantal andere functies. 
Zij spelen bijvoorbeeld ook een rol bij de geschiedschrijving, niet 
alleen met betrekking tot de "eigen" politieke stroming, maar zij 
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geven ook een duidelijk beeld van de discussies en 
"hete hangijzers" in de samenleving in de betref
fende periode. In 1988 verscheen bij uitgeverij 
"Edu'Actief', onder auspiciën van de Telders
stichting en de Stichting Liberaal Reveil, het boek 
In tweede lezing. Drie decennia Liberaal Reveil. In 
deze bundel is getracht een overzicht te geven van 
artikelen die in de loop van ruim dertig jaar in 
Liberaal Reveil zijn verschenen en die een beeld 
geven van de ontwikkelingen in die periode. Het 
viel de samenstellers van de bundel bij de selectie 
van de artikelen op dat zij in de eerste jaargangen 
onderwerpen tegen kwamen die de gemoederen in Dat het niet altijd mee valt om (op tijd) een num

mer samen te stellen met interessante artikelen, 
over uiteenlopende onderwerpen, van goede kwa-
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1988 nog steeds bezig hielden. Een voorbeeld 
hiervan zijn de artikelen die in de begin jaren van 

liteit weet de redactie van Liberaal Reveil uit er
varing. Daarbij speelt ook een rol dat de lezers

Liberaal Rel'eil Liberaal Reveil geplaatst werden over het eventue
le instellen van een tweede en misschien zelfs wel 

kring van zeer divers pluimage is, met de gezamenlijke noemer: 
politiek-maatschappelijke interesse. Veelal voelen de lezers zich 
verbonden met de politieke stroming welke het uitgangspunt is 
voor het blad, maar ook vindt el' gedachtenwisseling plaats met 
auteurs met een andere politieke achtergrond. Liberaal Reveil 
laat dan ook graag niet-liberale auteurs aan het woord, waar
door de discussie wordt verlevendigd. Wellicht is het voor de re
dacties interessant om eens na te gaan of er in de toekomst sa
menwerking enJof uitwisseling van auteurs mogelijk is. Politieke 
discussies, buiten de directe dagelijkse politiek, zouden hierdoor 
verder kunnen worden aangezwengeld. 
Politiek-wetenschappeHjke tijdschriften bieden ook een mogelijk
heid voor discussie tussen de verschillende stromingen binnen 
een partij. De politiek-wetenschappelijke tijdschriften zijn hét 
medium voor een bezinning op de grondslagen van de b~treffende 
politieke partij. Het is een zeer geschikte plaats om, buiten het 
politieke strijdgewoel en zonder direct zeer concrete beleidsaan
bevelingen te hoeven doen, te filosoferen over de uitgangspunten 
van politieke stromingen en vanuit die uitgangspunten lijnen uit 
te zetten voor oplossingen voor concrete maatschappelijke proble
men. Deze doelstelling blijkt ook uit de oprichtingsacte (1956) 
van de Stichting Liberaal Reveil waarin is vermeld dat de 
Stichting zich ten doel stelt de liberale beginselen verder uit te 
werken en te verbreiden. De uitgave van een blad, gericht op de 
formulering van liberale beginselen en de toepas ing daarvan op 
onderwerpen van staatkundige, maatschappelijke, economische 
en culturele aard, is een eerste middel tot dit doel. 

Leno Kolff is eilldredoctellr Vl/II Uberoul Reveil, "I't tijd .• ehrift "Uil I,N 
1Cf'IPII.(·/"'PI)f'lij~· b,tre(/U Vl/II di' VVD, de Tl'lder stichting 

een derde televisienet en heel voorzichtig werd ergens al ver
wezen naar mogelijke "commerciële televisie". In de tijd dat de 
bundel werd samengesteld werd heftig gediscussieerd over het 
ontstaan van TV-10 en Veronique. Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook tal van onderwerpen te noemen die inmiddels geheel van de 
politieke agenda zijn verdwenen: of omdat er geen belangstelling 
meer voor is of omdat er een oplossing is gevonden. 
Liberaal Reveil verschijnt zes maal per jaar en één van deze zes 
nummers i altijd geheel gewijd aan één onderwerp. De thema's 
die reeds aan de orde kwamen betroffen de kabinetsformaties, 
het milieubeleid en de ontwikkelingen in Oost-Europa. In okto
ber van dit jaar zal het themanummer gewijd zijn aan "de oude
re mens" en het ouderenbeleid. Met namen deze themanummers 
worden regelmatig gebruikt als achtergrondliteratuur voor the
madagen die door de Teldersstichting of door de VVD worden 
georganiseerd. 
Vaak hoort men tegenwoordig bezorgdheid uitspreken over de 
steeds groeiende kloof tussen de burger en de politiek, de groter 
wordende afstand tussen "Den Haag" en de kiezer. De belang
stelling voor en de betrokkenheid bij de politiek (wie of wat dat 
dan ook zijn moge) van de burger zou afnemen. Het lijkt hier
mee in tegenspraak dat de redactie dit jaar juist een toenemen
de belangstelling voor Liberaal Reveil constateert. Zowel het 
aantal abonnees als de belangstelling voor het blad in de vorm 
van reacties op artikelen of het spontaan toezenden van bijdra
gen zijn flink toegenomen. Een eenduidige verklaring heeft de 
redactie hiervoor niet. Nemen de belangstelling voor en de be-
trokkenheid met de politiek weer toe? Is de behoefte aan weten
schappelijke achtergrondinformatie bij leden, kader- en kamer
leden toegenomen? Neemt de belangstelling toe nu de VVD weer 
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regeringspartij is geworden? Ofis het te danken aan de gerichte
re acties voor het werven van abonnees die het laatste jaar 
gevoerd zijn? Zeker zullen de sterk gewijzigde politieke verhou
dingen en de geheel nieuwe samenstelling van het kabinet een 

belangrijke rol spelen. Dit zal niet alleen gelden voor Liberaal 
Reveil maar ongetwijfeld ook voor de collega-politiek-weten
schappelijke tijdschriften. 

Ons Soort Bladen 

Door Henk Krijnen 

De tijdschriftenwereld is een woelig wereldje. In weinig be
drijfstakken wordt zoveel gefuseerd, geliquideerd en geëx

perimenteerd als in deze. Niet op alle plekken in deze branche is 
het trouwens een voortdurend komen en gaan. In sommige seg
menten van de bladenmarkt is al jaren achtereen alles hetzelfde 
gebleven. Daar regeert Koning Suffigheid. 
Over enkele van dit soort bladen gaat dit stukje: de bladen van 
de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen. Een il
lustratie voor deze suffigheid vormen de namen van de meeste 
van die bladen die bijzonder archaïsch klinken: Christen 
Democratische Verkenningen (CDA), Socialisme & Democratie 
(PvdA), Liberaal Reveil (VVD), Zicht (SGP), Ons Burgerschap 
(GPV). Ze ademen de politieke huiskamersfeer van de jaren 
vijftig. 
De waarschijnlijke achtergrond hiervan is tevredenheid of on
macht. De zittende redacties en uitgevers hebben genoeg aan 
zichzelf, zo lijkt het vaak. Zij doen weinig tot niets om de voor
oordelen die over hen bestaan aan te pakken. Het belangrijkste 
vooroordeel waarmee deze bladen kampen, is dat ze - hoe slim 
ze dat ook proberen te verbergen - uiteindelijk toch nazeggen 
wat al in de betreffende politieke partijen is gezegd, alleen iets 
schimmiger. 
Napapegaaien is niet het èchte probleem van 'ons soort bladen'. 
Het eigenlijke euvel is dat zij te makkelijk de schutkleur van 
hun politieke omgeving aannemen. Niet dat de redactionele on
afhankelijkheid met de regelmaat van de klok wordt geschon
den. De gevaarlijke partijtijgers bevinden zich doorgaans elders. 
Nee, de giftigste adder onder het vaak dorre gras van deze po
litieke bladen is de macht van de vanzelfsprekendheid. U kent 
dat wel: het bestuurslid van het wetenschappelijk bureau met 
een leuk ideetje, een professor met een uitermate boeiend maar 
nog niet helemaal afgerond artikel in zijn bureaula, een di
recteur van het wetenschappelijk bureau die zijn redactie over
rompelt met een aanhoudende stroom aanbiedingen, een 
Kamerlid dat net een alleraardigste speech heeft gehouden of 
een redacteur die ergens een goede kennis heeft die op een be
paald gebied toch wel erg deskundig is. Kortom: allemaal goed 
bedoeld en van onschuldige aard, maar het netto-resultaat is 
een waterval van incestueuze ideetjes. 
Bladen als het nu jubilerende Idee zijn eigenlijk rare bladen. 
Eigenlijk hebben zij te weinig abonnees om te kunnen bestaan. 
Nu is dat met veel tijdschriften het geval, dat maakt het bladen
universum ook zo spannend, maar de meesten van hen ruimen 
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men na verloop van tijd het toneel. Zo niet de bladen van de 
wetenschappelijke bureaus van partijen. Die blijven gewoon 
bestaan, marktbehoefte of niet. 
Er is werkelijk iets curieus' met die bladen. Het curieuze zit 'm 
niet zozeer in het feit dat de uitgever ze subsidieert. Dat gebeurt 
namelijk wel vaker in het uitgeverijwezen, in de vorm van inter
ne subsidiëring. Maar tegenover deze vorm van interne liefda
digheid staan in de regel andere winstgevende bedrijfsactivitei
ten. En bovendien kent deze liefdadigheid over het algemeen een 
grens. 'Tot hier en niet verder!' zegt de uitgever dan tegen de re
dactie van het blad dat hij liefheeft. Het curieuze is dat bij de 
bladen van de wetenschappelijke bureaus van politieke partijen 
deze dreiging volstrekt afwezig is. Dat zou een cultuurschok 
betekenen, die de meeste van die redacties niet zouden over
leven. Voor de goede orde: wij spreken hier dus over verliesge
vende bladen die worden uitgegeven door 'uitgevers' die voor het 
overige ook verlies lijden. 
Reken er overigens maar niet op dat de politieke partijen voor 
wie die bladen bedoeld zijn, extra geld willen uittrekken. Een le
denblad vinden zij meestal al meer dan voldoende. Dat kan je 
met goed fatsoen nog uit de contributiegelden laten fmancieren, 
maar een intellectueel blad wil er meestal niet in. Het populisme 
- ook onder hoogopgeleiden - viert hoogtij. 
Geen partijbestuurder die zich kan voorstellen dat het politiek 
uitermate zinnig kan zijn om in kwaliteitsverbetering van hun 
'politiek-theoretische' tijdschriften te investeren. Liever zet men 
de redactie op water en brood en knijpt men de eindredacteur 
net zo lang af tot deze op apegapen ligt. Deze water- en brood fi
losofie is eigenlijk heel raar. Geen nieuwe, bijdetijdse christen
democratische filosofie uitsluitend op basis van vrijwilligers
werk. Of geen recept voor de oplossing van de crisis van de soci
aal-democratie zonder fatsoenlijke honorering. En geen baanbre
kende artikelen over ecologische politiek geschreven door werk
loze academici op onbetaalde basis. 
Zoals op meer gebieden in ons land speelt Vadertje Staat de red
dende engel. Politieke partijen zijn goede zaakwaarnemers. Dus 
zorgden zij voor een subsidieregeling voor zichzelf. Omdat partij
en niet zonder risico rechtstreeks door de overheid gesubsidieerd 
kunnen worden, dat zou de weg vrijmaken voor ongewenste po
litieke beïnvloeding, heeft de wetgever (lees: de politieke partij
en) een trucje bedacht. Hij subsidieert de partijen indirect via de 
neveninstellingen, met name de wetenschappelijke bureaus en 
de vormingsinstituten. Deze hebben - zo vindt de belastingheffer 
- een publieke functie (vergelijk de omroepen). Hun opdracht is 
de ontwikkeling en articulatie van pölitieke ideeën. Zij waarbor-
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