PERSPECTIEF

Distantie en reflectie.,

de betekenis van het politiekwetenschappelijk tijdschrift
Door Christiaan de Vries

elkom aan de leden van de redacties van de verschillende
politiek-wetenschappelijke
tijdschriften, welkom aan de leden van het
parlement, de leden van de Eerste Kamer,
aan de leden van de verschillende politieke partijen, welkom aan de partijvoorzitter, welkom collega's.
Dat is een hele rij en het voelt goed u allen
welkom te heten, want geef toe, zó vaak is
daarvoor niet de gelegenheid. Moge hier
het éérste resultaat zichtbaar zijn van dit
symposium, namelijk dat we bijeen zijn in
een zo rijk geschakeerd gezelschap.

W

Het nadenken over de
betekenis van de politiekwetenschappelijke tijdschriften
kan niet buiten het denken
over de betekenis van de
politieke partijen zelf.
En dan blijkt ook het
karakter van het politieke
meer in het algemeen en
de wijze waarop dit aan
institutionele veranderingen
onderhevig is, relevant.

Het schrift in de tijd
Maar laat ik terugkeren naar de verschillende ruimtes waarin tijdschrift en politicus in de ruime zin van het woord functioneren en u enige illustratie geven van
mijn ervaring daarmee.

Nog niet zo lang, maar toch al weer een
hele tijd geleden lijkende, toen ik net was
aangesteld bij het wetenschappelijk bureau, probeerde ik een afspraak te maken
met een van de kamerleden. Ik zal u het
voorspel besparen, want de wijze waarop
onze eigenlijke ontmoeting gestalte kreeg,
zegt genoeg. Ik zou tijdens de lunchpauze
met hem praten. "Dan kunnen we even
een broodje eten", kent u dat? Maar ik
was allang blij en zo namen wij plaats
aan tafel. Uiteindelijk heb ik dit kamerlid
gedurende één uur ternauwernood 10 minuten gezien. Ik heb zelf
mijn lunch genuttigd en met licht stijgende verbijstering waargenomen wat een 'pieper' betekent. Om een lang verhaal kort te
maken, als ik mij goed herinner, heeft het kamerlid tijdens mijn
lunch twee delegaties welkom geheten, drie werkgesprekken
gevoerd en het aantal telefoontjes ... daar heb ik het maar niet
over. En weet u wat nog sterker is? Tijdens die kleine tien minuten hebben wij alle zaken gedaan die we moesten doen. Ik weet
niet of hij zich heeft gerealiseerd met wie hij zaken deed, maar
zaken zijn zaken, dat was wel duidelijk. Het was mijn vuurdoop
en ik wil niet beweren dat elk kamerlid te allen tijden onder
zulke omstandigheden moet werken. Maar sindsdien heb ik wèl
geweten tot wat voor wereld ik mij verhield, met diep respect
voor alleen al de energie die nodig is, om dat leven te leiden! Ik
wist óók wat er nodig zou zijn om hier iets tegenover te zetten
wat genoeg indruk zou maken - opdat het überhaupt gezien zou
worden. En dat kost tijd en nog wat méér, maar ook en vooral
'tijd', tijd die er in de politiek zo weinig is. Misschien is dat wel
één van de voornaamste bestaansredenen voor de tijdschriften:
dat zij in elk geval de tijd nemen om te bestaan. Een bestaan, dat
cirkelt om de voornaamste functie van het tijdschrift, namelijk de
dingen te bespiegelen. Niet zoals ze zijn, of niet alléén zoals ze
zijn, maar ook en vooral zoals ze zouden kUnnen zijn.

Wij zijn bijeen vandaag om met elkaar te
spreken over de betekenis van het politiek-wetenschappelijk tijdschrift. En dan
hebben we het over de twee dimensies van
het begrip, namelijk de betekenis vàn en
de betekenis vóór. Velen onder u zullen geneigd zijn de waarde
van het tijdschrift af te meten aan de betekenis die het heeft voor
u in uw dagelijks werk, of activiteit. Maar dat is maar ten dele zo.
Als u naar het tijdschrift kijkt vanuit het stramien van uw functie, dan laat u het links liggen! Want uw praktijk stelt, in wat u
dagelijks meemaakt, andere eisen dan waaraan de tijdschriften
ooit zullen kunnen voldoen.
Tijdschrift en politicus, tijdschrift en partijfunctionaris, tijdschrift
en ambtenaar, zij functioneren in verschillende ruimtes. Maar, zo
zal ik in dit verhaal proberen uit te werken, dáárin schuilt nu
juist de betekenis en de waarde die zij - wederzijds - voor elkaar
kunnen hebben!
De twee begrippen van betekenis zijn beide geldig. Iets dient
betekenis te hebben, óók op zichzelf, om waardevol te kunnen zijn
voor de ander. En omgekeerd, wanneer deze betekenis slechts
geïsoleerd zou bestaan, als in een Robinsonade, dan versmelt deze met zichzelf, ziet slechts zichzelf en zal zo de redenen van bestaan uit het oog verliezen en langzaam maar zeker vervluchtigen.
Dit .~ de tekst van de voordracht die Chmtiaan de Vries hield ter gelegen
heid van de SWB-coriferentie , Politieke denkers en denkers il/. de politiek,
op 25 maart 1995.
Christiaan de Vries ~ directeltr val/. het wetertschapplijk bltrealt Vlm D66.
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Toch zie je bij deze voornaamste eigenschap die ik het politiek:
dan de politiek-wetenschappelijke tijdschriften dit zelfs maar
zouden kUnnen. Sommigen hebben het over de (ongelijke) concurwetenschappelijk tijdschrift toedicht, de meningen en in elk geval
de praktijken van de verschillende tijdschriften uiteenlopen. Ook
rentie tussen de professionele media en de politiek-wetenschaphier, binnen de eigen ruimte van de tijdschriften, is weer niet alpelijke tijdschriften. Deze concurrentie is maar schijnbaar en
les precies zoals het lijkt. Sommige schijnen bij voorbaat tegehierin ook nog weer eenzijdig: zij wordt alléén van de kant van de
moet te willen komen aan het tijdgebrek dat eeuwig heerst in de
politieke tijdschriften gevoeld. Hier is iets anders aan de hand. Of
politieke ruimte. Zij hebben de lengte van hun artikelen beperkt
eigenlijk twee dingen: de plaats die de politieke opinie bij voortot enkele kolommen. We kennen allemaal de eis van de gemidbeeld in de krant krijgt, namelijk náást de journalistieke infordelde politicus: wat niet op één A-4 past, wordt niet gelezen.
matieverstrekking, verschaft aan de opinie de status van het
Andere tijdschriften wensen zich, met een zekere beslistheid, hier
'actuele', het meest recente, iets waar je 'bij dient te zijn'. En omniet bij neer te leggen. Zij kiezen zo veel mogelijk de diepte èn de
gekeerd voorziet de plaats die de opinie krijgt toegewezen ook de
bijbehorende ruimte om de andere zijde van de realiteit bloot te
informatie bij voorbaat van een status en een statuur, die zij op
leggen, teneinde aan de politiek en aan de besluitvorming een
zich of vanuit zichzelf nog niet behoeft te hebben. Dit laatste efspiegel voor te kunnen houden.
fect wordt nog weer versterkt, waar de informatie over de hele
Het lijdt geen twijfel, de oplossing van het raadsel laat zich niet
journalistieke linie is gebonden aan het persoonlijke motief.
kwantificeren. De politieke belangstelling is niet .liliiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiii. Daarom kan zij voor de politicus beginnen te
werken als een spiegel. 'Spiegeltje, spiegeltje aan
statisch. De waarheid zal altijd in het midden liggen en kent derhalve geen vaste plaats. Zij ontde wand, wie is de mooiste van het land'. En als
trekt zich aan de magnetische kracht die uitgaat
deze maatstaf werkt, en dat doet zij, dan moeten
van de uiterste polen. Wat ik hier de 'waarheid'
de politiek-wetenschappelijke tijdschriften wel
noem, is immer excentrisch van aard. Zij verwijst
achter blijven - het is eenvoudigweg niet de
naar de neven-plaats van het denken, waarvoor
functie die zij zouden kunnen benutten. En voor
het tijdschrift de ruimte biedt.
mij zelf sprekend, daar ben ik blij om ook.
En over neven-plaats gesproken, wij hebben het
altijd over dè politiek en wat wij daarmee aanInstitutionalisering
duiden is toch vooral de werkzaamheid van de leden van het parlement, van de staten en de raWaar het mij hier evenwel bij de rol van de
den. Het draait om hUn werkzaamheid - of niet
media nog meer om gaat, is een àndere zaak, een
en gaat het toch meer om de expressie ervan, een
andere dan het steeds vaker gehoorde concursoort van esthetische uitdrukking die eraan
rentiemotief. Dat is de dominante wijze waarop
wordt gegeven, met name door wat wij de 'media'
de media zijn ingevoegd in de institutionele sfeer
zijn gaan noemen, de dag- en weekbladen, radio lil• • • • • • • • • • • • • van informatiebeheer en -distributie. Het draait
en vooral de televisie. Het betreft dan niet de mooie of de lelijke
hier om de circulatie van informatiebeelden, waar de politiek op
uitdrukking die eraan wordt gegeven. Waar ik op doel, is de omkan vegeteren juist omdàt zij niet verplichten. De werking ervan
vorming van het menselijk handelen in de politiek tot een strijd
is wezenlijk indirect en gericht op uiterlijkheden. Zo ontstaat een
sfeer van vrijblijvendheid, van fragmentatie, die maakt dat het
tussen beelden. Het resultaat is de omvorming van het politieke,
als arena en neven-plaats, waar de maatschappelijke pluriformilaatste wat overblijft en van belang is het 'image' is.
teit tot gelding moet kunnen komen, tot een theater van beeldenLaten we wèl wezen, deze ontwikkeling staat niet op zich. Zij is
strijd.
onderdeel en vormt mede de uitdrukking van een proces dat algeLaten we wèl wezen, zo ontstaat dus de vrijblijvende en negatieve
meen in de maatschappij gaande is. Wat wij, ik zal maar zeggen
definitie van politiek als willekeurigheid. En tegen de enkele
sinds de Tweede Wereldoorlog zich hebben zien voltrekken, is een
paar zinnen, waarmee een beeld kan worden opgeroepen, of tegen
massieve institutionele ordening van maatschappelijke betrekhet beeld dat zelfs die paar zinnen nog weet te vervangen, dáártekingen. En deze betrof zowel de economische als de publieke begen kan zelfs het illustere A-4tje niet op. We hebben deze reductrekkingen, zowel de privaat-persoonlijke als de collectief-sociale
tie zich weer verder zien voltrekken het afgelopen jaar. Totdat,
verhoudingen. En inderdaad: zowel de privé- als de politieke begodlof, wat nooit een discussie kan worden, toch nog wordt terugtrekkingen. Want is het niet zo dat elke relatie tot het politieke
gebracht naar waar het hoort, naar het parlement. Daar schromtegenwoordig institutioneel gebaand is, zorgvuldig is getraceerd,
pelen de one-liners inéén en wordt duidelijk dat 'de' politiek nog
vorm gegeven en in kaart gebracht? Is het niet zo, dat elke pualtijd minstens ten dele verwijst naar de complexiteit der dingen.
blieke, dat wil zeggen het privé-belang overstijgende, behoefte geEen complexiteit die bestaat omdat er in de maatschappij sprake
vat is in regelingen en in stelsels? Of het nou gaat om ziekte en
is van heterogene verhoudingen en van een pluriformiteit van
gezondheid, onze bewegingsvrijheid in fysieke zin, de ordening
manieren waarop hier uitdrukking aan wordt gegeven.
van onze omgeving, de vormgeving van belangen, onze financiële
relaties, onze affectieve relaties enzovoort?
Ik heb het hier kort, voor sommigen wellicht te kort, over 'meEén van de grote vraagstukken die ontstaat, met wat ik onlangs
dialisering' van de politiek en over de rol die de media spelen in
kortweg de 'institutionele maatschappij' heb genoemd, is wat er
het parlementair-politieke proces. Maar deze kennen natuurlijk
gebeurt met de menselijke ervaring en de vraag hoe de noodzakeook een heterogeniteit. De media zullen de pluriformiteit die
lijke verbinding met de politieke ervaring tot stand wordt gehiervan het gevolg is altijd, ook indien zij dit op integere wijze
bracht en behouden. Of om het nog anders te zeggen: hoe houden
doen, op een andere manier benutten en tot uitdrukking brengen
we met àl die bureaucratische regelingen de politiek-culturele
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In debat met het forum

heterogeniteit belééfbaar en openbaar?
Want als alle menselijk handelen is ondergebracht in institutionele verbanden, dan wordt het dáár geabsorbeerd. Dáár wordt
het opgenomen, getransformeerd en vertaald. Het wordt vertaald, ja zeker, in institutioneel handelen en in de vereisten die
dit stelt en in de eisen die eraan moeten worden gesteld. Om het
maar kort te illustreren, iemand die ziek is, is patiënt; iemand
die zich beweegt, is mobiel; iemand die wat voor zichzelf doet, is
recreant; iemand die niet gelukkig is met de omstandigheden
waaronder hij leeft, is zorgvrager; iemand die iets doet, wat niet
louter voor zichzelf is, is burger. Maar de patiënt, de automobilist, de recreant, de zorgvrager en de burger zijn niet dezelfde als
degenen die oorspronkelijk handelden! De institutionele realiteit
is niet dezelfde als de geleefde realiteit. De werking van deze bureaucratische processen van institutionalisering is precies deze
verplaatsing, deze délocatie, van de ervaring en van de context
ervoor. Wat hierin tot uitdrukking komt is dat het principe van
institutionalisering een principe van herschepping is: namelijk
van een oorspronkelijke 'te beheersen', in een gevormde, behéérste realiteit.

eenzelvigd raakt met het institutionele belang, dan zal het verdwijnen. Dan zal ook het recht alleen nog de functie krijgen van
richtingwijzer voor de personen, als acteurs op het complexe institutionele toneel. En zal de democratie alleen nog geïdentificeerd worden als afspraak en als nutsvoorwaarde. Dan zullen wij
alleen nog maar spreken in termen van de rationaliteit van de vereisten der dingen, over onderwijs in termen van 'studeerbaarheid', over ziekte in termen van 'cureerbaarheid', over betrokkenheid in termen van participeerbaarheid en als het gaat om wat
iets kost, over betaalbaarheid.
U hoort het al, herkent u de termen? Het is al zover. Het zijn de
termen van de specialisten, van de technocraten, die vèr zijn
doorgedrongen in de politieke spraak. Het zijn de woorden van
mensen die zich aan de menselijke ervaring minder gelegen laten
liggen en aan de politieke ervaring al helemaal geen boodschap
hebben. Althans, behalve als er iets besloten moet worden, dan
worden zij onrustig, dan voelen zij hun technocratische rust
wreed verstoord, omdat er iets zou kunnen gebèuren, iets dat zij
niet konden plannen, niet konden voorzien met hun geautomatiseerde planningsschema's.

Het karakter van het politieke

Het is dan ook nog niet te laat. Wèl laat, maar nog niet tè laat.
Aan de rol die het parlement, hoe slecht soms ook, toch nog
speelt, valt af te lezen hoe nodig we het hebben. Het is van groot
belang dat het parlement voor de mensen de verschillende
posities zichtbaar en dus de politieke afweging openbaar maakt.
De confrontatie waarvan ik sprak, die tussen een institutionele
en een culturele realiteit zou onbemiddelbaar zijn, als zij niet
plaatsvindt in een rechtsstatelijk verband. En dat is het parle-

Het gaat mij nu om deze 'confrontatie', namelijk de confrontatie
die voortkomt uit het feit dat de gevormde institutionele realiteit
niet als een deksel past op het doosje van de geleefde culturele realiteit. Het is deze confrontatie die verwijst naar het noodzakelijke excentrische karakter van het politieke.
Want als het zo zou zijn dat het politieke in de realiteit ver-

6
IDEE - JULI '95

mentn
deze zi.
litieke.
Dit exe
worden
ke, ver
de poli
podia e
en voor
tijen in
de bete
andere
gingen.
van de
sluitvOl
Vanda1
kenis v
helaas
groeien
voerde!
formati
genitei1
er zijn,
reldbee
blieke E
heterog
onderliJ
basis Vi
partijer

Maar 00
in de sI
ker nog
bij het
'vrijwill
ker wa1
faciliter
ook het
van de J
Ie en bl
dergelij
van een
ik dit z!
het ecOl
beïnvlOl
tijen zie
uit in eE
kijken,
'extra-po
tij in WE
heffing,
stitutiOI
het beel
maar d!
het bell1
de part~
tijen, w:
den voo
commur

,

De betekenis van de tijdschriften

ment nog steeds, dat is onze democratie als politieke vorm, omdàt
deze zijn bestaansreden vindt in het publiek houden van het politieke.
Dit excentrische karakter van het politieke, dat alleen maar kan
worden gewaarborgd als het zijn uitdrukking krijgt in het publieke, verwijst op zijn beurt naar de noodzaak van organisatie van
de politieke afweging. Naar de parlementen, naar de publieke
podia en democratische instrumentaria en procedures. Maar óók
en vooral naa:- de letterlijke excentrische positie die politieke partijen in principe bekleden. En als ik hier zozeer de nadruk leg op
de betekenis van de politieke partij dan vergeet ik niet dat er ook
andere organisaties zijn, andere verenigingen, groepen en bewegingen. Maar ik wil het nu exclusief hebben over de articulatie
van de verhouding van de burger tot de politieke centra van besluitvorming, over déze publieke relatie.
Vandaag de dag wordt, zoals overàl aan, getwijfeld aan de betekenis van de politieke partij. En inderdaad, wat partijen doen, of
helaas niet doen, moet wel een gruwel zijn in de ogen van het
groeiende leger van technocraten, beleidsvoorbereiders, beleidsvoerders, voor de wachters van het institutionele proces van informatie en communicatie. Want partijen organiseren de heterogeniteit, zij het in eigen kring. Zij organiseren de verschillen die
er zijn, zelfs of juist dankzij de objectiverende kracht van het wereldbeeld, waarvan zij de dragers zijn. En zij geven hier een publieke en in principe herkenbare signatuur aan. Homogeniteit en
heterogeniteit, beide kunnen juist door de politieke partij in een
onderling en dynamisch verband worden georganiseerd. En op
basis van betrokkenheid in vrijwilligheid, hierdoor krijgt wat de
partijen doen, zijn politiek-culturele en publieke strekking.

Hier is de plaats, noch het moment om in te gaan op de concrete
eisen die dit alles stelt aan de partijen. Maar twee begrippen
passen in een beschouwing omtrent de betekenis van het politiekwetenschappelijk tijdschrift: distantie en reflectie. Het zijn de
steunberen voor elk tijdschrift dat zijn naam eer aan wil doen.
Om te reflecteren moet men afstand nemen en dit is wat het tijdschrift doet. En in het kiezen van de distantie, wordt de mogelijkheid tot reflectie eerst gecreëerd. Daarom, zou ik willen zeggen, is
het politiek-wetenschappelijk tijdschrift niet de uitsluitende,
maar wel de minimale voorwaarde voor een verantwoord denken
en handelen in het partijverband.
Je zou kunnen zeggen: wanneer een denkend handelen het kenmerk is van de praktische politiek, dan is het handelend denken
het kenmerk van het politieke tijdschrift. En wéé de partij, die
denkt de dialectiek tussen twee dimensies van de politieke praxis
te kunnen verwaarlozen! Het is de taak van de wetenschappelijke
bureaus het denken te organiseren dat de bouwstenen moet kunnen leveren voor het referentiekader dat ten overstaan van de
vraagstukken in de politieke praktijk wordt gehanteerd. En bij
deze opdracht, zijn voor de bureaus de tijdschriften weer de onmisbare instrumenten. Maar dat niet alléén, de tijdschriften
vervullen ook een cruciale functie bij het recruteren van de intelligentia. Zij verschaffen naast een podium ook een noodzakelijk
cachet en daarmee vormen zij één van de voornaamste voorportalen van de politieke partij.
Handelend denken, het leveren van de bouwstenen voor het politieke referentiekader om zo tevens het voorportaal te kunnen
zijn voor de intelligentia ten overstaan van de partij, het zijn de
voornaamste functies, die als we eerlijk zijn door diezelfde partijen nog te weinig worden erkend.
Ten behoeve van een verder denken over het dialectische verband
tussen denken en handelen en over de functie van de politiekwetenschappelijke tijdschriften, zou ik de volgende vragen nog
willen formuleren:

Maar ook de partijen dreigen vandaag de dag ten onder te gaan
in de slag met de institutioneel geformeerde beroepslegers. Sterker nog, zij laven zich in toenemende mate aan dezelfde bron. En
bij het 'amateurisme' dat de politieke partij , als vereniging van
'vrijwilligers' altijd zal kenmerken, is dit niet zonder risico's, zeker waar zij zich in naam slechts beperkt tot het 'huishoudelijk
faciliteren' van de politieke verenigingsorganisatie. Hier ligt dan
ook het gevaar op de loer van een stille annexatie en de invoeging
van de bèleidsgerichte onderdelen van de partij in de institutionele en bureaucratische omgeving en de eisen die deze stelt. Een
dergelijke 'annexatie' kan heel wèl plaatsvinden onder de vlag
van een triviaal 'realisme' of van een leeg 'pragmatisme'. En als
ik dit zo zeg, dan heb ik het dus nu eens niet over de risico's van
het economisch lobbyisme en zelfs niet over de bureaucratische
beïnvloeding. Nee, ik doel nu op het conformisme dat in alle partijen zichtbaar wordt en dat zich, als het ware 'systeem-conform',
uit in een risicoloze opstelling. Hier tegenover staat een wijze van
kijken, van denken en handelen die het moet hebben van de
'extra-positionaliteit' die het politieke en dus ook de politieke partij in wezen kenmerkt. Dit wel moet doen, op straffe van haar opheffing, want de identificatie van de politieke partij met de institutionele en bureaucratische omgeving die haar omringt, zal
het beeld van de partij, dat zij hiermee van zichzelf schept, alleen
maar doen vervagen. Totdat er niets meer van over is. Alleen in
het benutten van het excentrisch karakter van zijn positie vindt
de partij zijn basis en zijn bestaansrecht. Dit geldt voor alle partijen, want eerst hier wordt de mogelijkheidsvoorwaarde gevonden voor de distantie en de reflectie èn voor de democratische
communicatie die ermee mogelijk wordt.

- Waar haalt de politicus haar of zijn voeding vandaan? Uit wetenschappelijke rapporten, uit contacten met adviseurs, deskundigen uit de door mij hier omschreven institutionele sfeer. Maar
ook, zij het meestal indirect en soms onder-bewust, uit haar of
zijn binding met de partij en het wereldbeeld dat deze articuleert.
Maar zou deze laatste verhouding dan niet nadrukkelijker vorm
moeten worden gegeven, niet in controlerende, maar in opiniërende zin? En kent het eigen wetenschappelijk tijdschrift hier niet
een even specifieke als voorname betekenis?
- Zien de tijdschriften dit dan ook als hun voornaamste taak, namelijk wat ik heb genoemd: het leveren van de bouwstenen voor
het analytisch referentiekader ten overstaan van de problemen
en vraagstukken van de politieke praxis? En dus het leveren van
een podium voor reflectie in deze?
- En wat betekent dit voor de formule van het tijdschrift? Hoe
moet dit worden gedefinieerd? In informatie, bruikbaar in die
praktijk? Het is een veelgehoorde kritiek, namelijk dat de tijdschriften deze niet leveren. Of juist in de omcirkelende beweging, in
de thematisering van de grote lijnen, in de conceptualisering van
de diepte van de vraagstukken? Het zou dan moeten gaan om een
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conceptuele diepgang, die maar al te vaak achter de complexiteit
van de vraagstukken, in de gedaante waarin deze zich aandienen, blijft verborgen? Laat ik mijn vraag herformuleren, hoe zou
de verhouding moeten worden gezien tussen informatie en de
conceptualisering ervan? En waarom?

stromingen van het denken en van de praktijk altijd verschillende beddingen zullen kiezen.

o

Tenslotte is er nog minstens één betekenis of functie van het tijdschrift die niet onbesproken mag blijven en dat is de 'publieke' betekenis ervan. Deze mag niet als een a priori worden beschouwd,
zij dient voortdurend bevochten te worden. En voor dit gevecht
zijn er drie 'fronten': ten eerste die van reQexieve kwaliteit, ten
tweede de noodzaak van onafhankelijkheid en ten derde iets dat
met deze eerste twee samenhangt, namelijk de opdracht van kritische articulatie van de inhoudelijke positie van de eigen partij.

- Indien deze vragen interessant worden gevonden, dan dient zich
nadrukkelijk nog een andere vraag aan. Namelijk die tussen tijdschrift en partij en dan heb ik het dus over de politieke partij zelf
en niet meer, of niet in het bijzonder, over de politici. Wat is er
nodig opdat de partijen méér aan de tijdschriften kunnen hebben? Nu worden de tijdschriften toch vooral behandeld als een
luxe, een goede sier, maar lastig en nauwelijks inpasbaar in de
cultuur van de partij. Zij zijn abstract, te moeilijk, werpen vragen
op die in onze dominante cultuur van de heilige drieëenheid van
plan, toepassing en resultaat niet passen. De tijdschriften staan
dus voor iets dat in de partij cultuur géén gefundenes Fressen is,
maar er toch kennelijk bijhoort. Waar verwijst dit naar? En hoe
kan in de partij deze verhouding, die nu een passief karakter
kent, actiever worden aangewend, ook al is het in het besef dat de

IJ

Laten we bij dit alles niet vergeten dat elk tijdschrift bestaat bij
gratie van het feit dat het gelezen wordt. En dan zijn we weer terug bij waar ik begon. Of om het nog maar weer eens anders te
zeggen: alle partijen dragen de imperatief van duurzaamheid in
het vaandel. Maar, zo wil ik u vragen, wat zal hiervan terechtkomen als men niet eens meer de tijd neemt om te lezen en de tijd
neemt om na te denken?
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... MAAR WE MOETEN
ER WEL VOOR
BLIJVEN KNOKKEN!

Het waddengebied is sprookjesachtig mooi. Een uniek,
maar kwetsbaar dieren- en plantenleven.
De Waddenvereniging blijft knokken voor het wad.
Uw.steun is daarbij onmisbaar!
Word daarom Vriend van het Wad
(voor slechts 25 gulden per jaar).
Als welkomstgeschenk ontvangt u
de handige Strandwaaier: prachtige
kleurenfoto's en gedetailleerde
beschrijvingen van al uw vondsten
op het strand. Stuur de bon vandaag
nog op!
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Ik word 'Vriend van het Wa d' (f 25,- per jaa r) en on tvang de Jubileum kra nt :
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St uur deze bon aa n: Wad denvereniging, Antwoord nummer 90,
______________________________________
J:
8800 XT Harli ngen (post zegel hoeft niet)

Pallle[al

8
IDEE - JULI ' 95

