
Het intellectueel absorptievermogen van de politiek 

Door René Couperus 

70 nu en dan informeert een wetenschapper die voor het eerst 
hn een politiek-wetenschappelijk tijdschrift als Socialisme & 
Democratie publiceert, of zijn of haar artikel nu ook echt invloed 
heeft op de politiek. De idee is dan dat Wim Kok vrijdagsmiddag 
in de ministerraad tegen Hans van Mierlo zegt: 'Zeg Hans, heb 
jij dat alleraardigste en intelligente stuk gelezen van die Nij
meegse politiek-filosoof in het laatste nummer van S&D. (Je 
weet wel, dat is het blad dat mijn partijleiderschap program
matisch en ideologisch onderbouwt.) Ik las het vanochtend in 
mijn dienstauto en werd tussen Schiphol en Wassenaar door 
diens argumentatie overtuigd. Ik laat mijn beleidsadviseurs van 
AZ wel een copietje voor je maken, dan bellen we er zondag even 
over. Het stuk levert namelijk dynamiet op voor onze passages 
over staatkundige vernieuwing in het regeerakkoord.' 
Gekscherend antwoord ik wel eens dat we ervan uit mogen 
gaan, dat S&D het enige wetenschappelijke tijd
schrift is dat PvdA-politici doorbladeren. Hun lees
voer (en intellectuele voeding) beperkt zich door
gaans tot geestloze knipselkranten en ambtelijke 
pennevruchten. Een blad als S&D is dan al gauw 
een Fremdkörper. 'Timemanagement' staat het le- 9 

zen van langere en meer complexe beschouwingen 19 94 

niet toe, zeker wanneer er sprake is van een te on-
duidelijk direkt (politiek) nut. En wat is über-
haupt het nut van conceptuele beschouwingen in 
een politiek klimaat waarin bezuinigend boekhou-
den iedere politieke orintering lijkt te hebben ver-
drongen? 

De onbekommerde vraag naar de politieke invloed S&D 
van bladen als S&D en IDEE raakt aan een ver-
der reikende problematiek, aan wat ik zelfs zou willen noemen, 
typische D66-problematiek: het functioneren van onze demo
cratie. Aan welke vereisten dienen menings-, wils- en besluitvor
ming in een democratie te voldoen? Hoe een democratie-begrip 
te ontwerpen dat zich enigszins laat verzoenen met zoiets als 
Habermas' concept van machtsvrije communicatie? (2) 
Aan de orde is het argumentatief karakter van onze democratie. 
Ideaaltype staat hier tegenover feitelijke werkelijkheid. Binnen 
een formeel en flets democratiebegrip laat het zich simpel 
schetsen: regering en parlement zijn de 'ontvangers' van uiteen
lopende informatie, visies en opinies uit de samenleving. In het 
theater van de politiek, het parlement, wegen zij deze af, om 
vervolgens tot democratische besluitvorming voor allen te ko
men. De werkelijkheid is uiteraard aanzienlijk complexer, en 
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vooral minder rationeel van aard. Problematisch in het bijzon
der is de relatie tussen parlementaire democratie en wat, met 
een inflatoir woord heet, het publiek debat. Dat begrip is om te 
beginnen zelf problematisch. Want waar speelt het zich eigenlijk 
af, wie nemen eraan deel en kent dat debat wel uitkomsten? Hoe 
zou de wisselwerking tussen het publiek debat en decisionma
king in een parlementaire democratie eigenlijk dienen te zijn? 
En hoeveel staatkundige hervormingen (referendum!) en be
stuurlijke vernieuwing zijn er wel niet nodig om te kunnen spre
ken van een heus publiek debat, waarin staatsburgerschap 
zaakwaarnemerschap heeft verdrongen? 

De term publiek debat wordt momenteel eerder opportunistisch 
dan in democratische zin gehanteerd. Zolangzamerhand heeft 
iedere zichzelf respecterende organisatie of lobby wel eens opge-
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roepen tot een publiek debat over een zogenaamd 
urgente kwestie; een eufemisme voor het zoeken 
van media-publiciteit. Van een iets andere orde 
zijn de in status gegroeide bijdragen aan de opi
niepagina's van met name NRC Handelsblad, 
Volkskrant en Trouw. Daar ontwikkelt zich zo
langzamerhand een platform, waarop beleidsver
antwoordelijken en 'beleidsslachtoffers' elkaar in 
de publieke sfeer ontmoeten. Honderdduizenden 
burgers zijn daarmee direkte getuige van (en 
potentiële deelnemer aan) publieke meningsvor
ming en ideeënontwikkeling, zij het in monoloog. 
Het is evident dat bladen als S&D en IDEE de 
zuigkracht ondervinden van die 'open fora'. Zo 
kiest een wetenschapper nu eenmaal of voor uni
versitaire status (het vakblad) of voor het grotere 

(kwaliteits)publiek. Daar komt bij dat politieke partijen (en dus 
ook hun organen) hun 'aggregatiefunctie' al sinds geruime tijd 
hebben zien verbleken. Ontzuiling en ontideologisering hebben 
die functie uitgehold. De transformatie van politiek in beleid, 
alsmede de wetten van het moderne communicatietijdperk heb
ben er verder toe bijgedragen, dat politieke groeperingen nauwe
lijks nog een 'bemiddelende' functie vervullen tussen de ideeën 
en ervaringen van burgers en de totstandkoming van Haags en 
lokaal beleid. Een besloten lobby- en belangenbehartigingscir
cuit en een 'open' circuit van conferenties, opiniepagina's, NO
V Ns en Capitools ('het publieke debat') hebben dit vacuüm ten 
dele gevuld. 
Toch zouden er zo'n tien dissertaties nodig zijn om te bepalen 
wat de politieke invloed van dit type publieke debat is. Ik ver
moed dat die uiteindelijk tamelijk krachteloos is. Want hoeveel 
effect sorteert een postmoderne hutspot van individuele en 
eclectische opinies op de eigen logica en dynamiek van het inter
departementale en corporatieve besluit- en beslissingscircus? 
Wanneer we kijken naar de 'paradigma-wisselingen' binnen het 
Nederlandse sociaal-economisch establishment komen we mis
schien wel iets van het fenomeen publiek debat op het spoor. 
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Hoe anders de collectieve bekering van Keynesianisme naar 
aanbodeconomie en van inkomensbeleid naar lastendruk-ob
sessie te verklaren? Ook de 'terugkeer naar waarden en normen' 
die de laatste jaren in de lucht hangt lijkt te duiden op een pu
bliek gedeelde perceptie van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Maar dit type 'Gestaltswitch' komt dermate diffuus tot stand, 
dat oorzaak en gevolg, invloed en navolging moeilijk zijn aan te 
geven. 

Toch moeten bladen als IDEE en S&D -intellectuele fora op het 
snijvlak van wetenschap en politiek- het uiteindelijk hebben van 
de publieke en politieke ruimte voor meningsvorming en ideen
uitwisseling. Van de bereidheid in democratie en politiek geïn
formeerd en overtuigd te worden. Politiek-wetenschappelijke 
tijdschriften kunnen daarbij door hun dubbelrol nog altijd van 
waarde zijn. Zij politiseren wetenschappelijke inzichten en 
'freischwebend denken' en verwetenschappelijken politieke 
praxis en -ervaringen. En dragen daarmee bij aan - in het meest 
ideale geval - het zelf corrigerend- en leervermogen van zowel po
litiek verantwoordelijken als de 'commentatoren aan de wal'. 
Want er mag dan kritiek mogelijk zijn op het beperkte intel
lectueel absorptievermogen van politiek en overheidsbureau
cratie, bladen als IDEE en S&D blinken op hun beurt, op zijn 
zachtst gezegd, niet altijd uit in het suggereren van praktisch
politieke handelingsconsequenties. De ivoren toren van het 
visionair en analytisch gelijk kan met meer helderheid worden 
afgedaald. Publiek debat vergt open, niet slecht op 'insiders' en 
specialisten afgestemde communicatie. Slechts dan kunnen 
wetenschappelijke inzichten en intellectuele analyse de 'wereld 
van politiek en beleid' binnendringen en vice versa. 

Het vijftig jaar oude S&D heeft op dit vlak een traditie te ver
liezen. Dat geldt eigenlijk voor de sociaal-democratische stro
ming als geheel. 'Nog steeds zijn er weinig politieke stromingen 
die zo gevoelig zijn voor het wetenschappelijk argument als juist 
de sociaal-democratie en zozeer geneigd haar programma en 
haar politieke eisen vooraf te doen gaan door intellectuele ana
lyse'. (3) Of zoals de socioloog Van Doorn eens stelde: 'Het is 
juist dat de sociaal-democratie altijd veel intellectuelen heeft 
getrokken, maar voor een goed begrip moet de causaliteit wor
den omgekeerd: de sociaal-democratie en alle vormen van socia
lisme in het algemeen stimuleren kennelijk de intellectuele be
langstelling'. (4) 

S&D geldt van oudsher als een van de expressiemiddelen van 
die politiek-intellectuele belangstelling, van de gespannen en 
soms autistische verhouding tussen politiek en wetenschap, be
lang en beginsel, theorie en praktijk. 
En het is vanuit die traditie dat S&D het publiek debat wil 
blijven voeden en het 'intellectueel absorptievermogen' van po
litiek en bureaucratie wil blijven testen en vergroten. In het 
besef dat zij daarvoor (nog meer) buiten haar van origine 
verzuilde oevers moet treden en dat een heus publiek debat 
meer vergt dan een intellectuele gedachten wisseling 'op niveau'. 

(3) J./IIJ. Vlm den Berg, 'Vafl tobberige dpflkers , grote beBtuumers efl /al!
lige bOlldgPllotell " Socialisme & DemocrCLtie, 7/8. J 991-
(4)J.A.A. VllII Doom, 'OvemlOl'd Pil ollvennogell'. 
illllPlDe Tijd, 20 lItei 199,~ 

Met haar jubilerende zusterblad IDEE zal S&D graag sa
menwerken om onze democratie voor meer argumenten van 
meer burgers vatbaar te maken . • 
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• Abonnementen 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt twee
maandelijks) kost f66,-. Losse nummers kosten f15,-. Met 
een abonnement bespaart u op jaarbasis derhalve f24,-. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om zich, náást een abonne
ment op Idee, te abonneren op de reeksen Ideeën en SWB 
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Met een combinatie-abonnement worden nieuwe publicaties 
u automatisch toegezonden. U betaalt per uitgave een aan
trekkelijk, gereduceerd tarief. 

Inlichtingen en bestellingen: Wetenschappelijk Bureau D66, 
Noordwal 10,2513 EA Den Haag. Tel. 070-362.15.15. 
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