
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 

/IerIk Krijll611 is hoofdredoNeur 0011 De Hellillg, het. tijdschrift VOlt het 
WetellSclroppelijk Burel'u Groeit üllks. 

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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gen daarmee, zoals dat zo deftig heet, 'de kwaliteit van de demo
cratie'. 
Voor de bladen van de wetenschappelijke bureaus, is die subsi
dieregeling een godsgeschenk. De staat redt hen ruermee van 
een zekere ondergang. Immers, ze zouden het op eigen kracht 
niet redden en de partijen waaraan zij gelieerd 
zijn, zouden het geld er nooit voor over hebben of 
zich op den duur zo sterk met de redactionele in
houd bemoeien dat van de noodzakelijke autono
mie weinig over blijft. Maar in landen met een 
open partij systeem is het gelukldg heel gebruike
lijk dat partijen over wetenschappelijke bureaus 
beschikken en dat deze haast van nature een po
litiek-theoretisch tijdschrift op de markt brengen. 
Strikt genomen hoeven wetenschappelijke bu
reaus dergelijke bladen niet uit te geven maar de 
ervaring leert dat ze het altijd doen. En zo ont
stond in Nederland de vreemde traditie dat deze 
tijdschriften worden gesubsidieerd door uitgevers 
die zèlf ook weer worden gesubsidieerd. 

zenlijke verandering in formules en wijze van functioneren leidt 
dit bij mijn weten niet. Het punt is dat dit type bladen niet in 
een professioneel en ambachtelijk milieu wordt gemaakt, en dat 
men dergelijke prikkels ook niet opzoekt. Wat overheerst, zijn de 
codes van de politiek en van de academische gemeenschap, vaak 

in een zeer wonderlijke mengvorm. 

Hiermee zijn we beland bij de acrulleshiel van dit 
soort bladen. Niet alleen kunnen zij rekenen op de 

De Jlelli"g 

Wat deze bladen mi sen, is het tegenwicht van de 
journalistiek. Dit gebrek is dan ook wel aan de 
bladen af te zien. Lange artikelen die vaak méér 
duidelijk maken over het beroep, de deskundig
heid en de visie van de auteur dan over de behan
delde kwestie. Om nog maar niet te spreken van 
treurige excessen als wanhopig met abstracties 
worstelende redacteuren, zich achter politiek jar
gon verschansende auteurs of hardnekkig terug
kerende spel- of andere taalfouten die door nie
mand g conigeerd worden. Tekenend is ook dat 
dit oort bladen steevast bestierd worden dool' 
'eindredacteuren'. Hoofdredacteuren, men en wier 
taak het is tructureel de eigen redactie te ge~elen 
- dáár hebben deze bladen nog nooit van gehoord! 

bijna onvoorwaardelijke rugdekldng van hun uitgever, ook kan 
deze terugvallen op een subsidieregeling die het mogelijk maakt 
om permanent geld naar hun tijdschriften toe te sluizen. 
Deze dubbele bestaanszekerheid sust in laap, of maakt op zijn 
minst gemakzuchtig. Daar komt nog eens bij dat niemand rond
om die bladen is bekleed met het gezag om te beoordelen of de 
uitgegeven tijdschriften werkelijk aan een behoefte beantwoor
den. De hamvraag - 'slaagt ons blad in de verwezenlijking van 
zijn doelstelling?' - wordt uit de weg gegaan. 
De symbiotische verhouding tussen redactie en 'uitgever' is in 
dit compartiment van de tijdschriften wereld zo terk dat derge
lijke indringende vragen niet of nauwelijks gesteld worden. Dat 
is precies ook het verschil met de 'gewone' tijdschriftenbranche. 
Daar worden redacties voortdurend op de huid gezeten door las
tige uitgevers of worden bladen gewoon geëlimineerd door de 
werking van de markt. In dit deel van de markt worden re
dacties niet op de proef gesteld. Zij kunnen gewoon op het voort
bestaan van hun bladen rekenen. En voor de beoordeling van de 
inhoudelijke en redactionele kwaliteit tekenen ze bovendien zelf. 
Scherp gezegd: de makers zijn ook de beoordelaars. 
Omdat men natuurlijk op zijn klompen aanvoelt dat er iets niet 
in de haak is, wordt de laatste jaren gezocht naar een zekere 
professionalisering. De organisatorische uitgeverstaak wordt 
dan 'uitbesteed' aan een commerciële uitgever, maar tot een we-

Nee, deze bladen gaan gebukt onder het regime 
van de 'eindredacteuren', die tragi che \ullllenjongen. van door
gaans weinig begripvolle redacties. Een beler bewij voor de 
'end-of-pipe-filosofie' van deze tijdschriften is el' niet. Niemand 
die als hoofdtaak heeft om de 'redactionele vervuiling' bij de 
bron aan te pakken. 
De makke van dit soort bladen is dat zij worden gemaakt vol· 
gen een overleefd recept en op ba is van een on -kent-ons
mentaliteit. Ze zitten vast in de gewoontes, de denkwijzen en 
verplichtingen van het eigen circuit, terwijl ze zich daarvan juist 
los zouden moeten maken. 
Serieus te nemen politieke bladen, of ze nu door een 
wetenschappelijk bureau van een partij worden uitgegeven of 
niet, kunnen eigenlijk alleen gemaakt worden als zij hun inhou
delijke agenda mede laten bepalen door de 'buitenwereld'. Dit 
vergt wendbare en 'zelfkritische' redactie die vertrouwd zijn 
met journalistieke principes. 
Bladen die zich primair op de eigen partij richten, en daarbin
nen vooral op de 'opvoeding' van de eigen intelligentia, zijn niet 
meer van deze tijd. Zij ontberen openheid en plurifolmiteit. In 
de moderne politieke constellatie is 'ouderwetse' pluriformitRit 
trouwens niet genoeg. Het gaat er tegenwoordig allang niet 
meer alleen om de botgingen van opinies en gezichtspunten toe 
te laten, maar om de inhoud van de eigen politieke agenda per
manent onder Io;ti k te stellen. 
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