
Pieter de Meijer

Woord vooraf

Redactioneel

De Academische Boekengids 21, mei 2000, pp. 2.

Na een vijfjarig bestaan gaat de Amsterdamse Boekengids over in de Academische Boekengids. De
verandering van Amsterdams naar academisch zou misschien kunnen doen denken aan een verandering
in de redactionele formule: van grote betrokkenheid bij de actuele ontwikkelingen naar een grotere
afstand. Maar dat is niet de bedoeling. De naamsverandering heeft vooral betrekking op het ruimere
lezerspubliek dat de Boekengids met ingang van dit nummer kan bereiken. Dankzij de steun van de vijf
Colleges van Bestuur wordt het blad voortaan ter beschikking gesteld aan de leden van de
wetenschappelijke staf van de vier ‘klassieke’ universiteiten van Leiden, Groningen, Amsterdam en
Utrecht en van de Technische Universiteit Delft. Daarmee wordt het potentiële lezerspubliek meer in
overeenstemming gebracht met de academische herkomst van redactie en auteurs, waarvoor vanaf het
begin geen enkele lokale beperking gold. Met de naamsverandering wordt nu dus ook aan dit laatste
aspect recht gedaan.

In zijn Amsterdamse benaming voerde de Boekengids nog ‘interdisciplinair’ als ondertitel mee. Bij de
nieuwe naam is dat niet meer nodig, maar voor alle zekerheid mag bij dit nieuwe begin toch nog wel
onderstreept worden dat de Boekengids zich richt op de hele ruimte van de academie zoals die zich anno
2000 in Nederland aan ons voordoet. De gelegenheid van de naamsverandering en van de uitbreiding
van het lezerspubliek hebben we aangegrepen voor een uitbreiding van de redactie en voor een
verruiming van de redactionele formule. Dat betekent verschillende dingen. Het betekent in de eerste
plaats dat we proberen door de bespreking van recente publicaties de ontwikkelingen in de verschillende
disciplines begrijpelijk te maken voor de beoefenaars van andere disciplines. Het betekent vervolgens
dat we de relevantie van die ontwikkelingen voor de samenleving aan de orde stellen, inclusief de
verschillende spanningen die zich tussen de disciplines en de samenleving zoal voordoen. En het
betekent dat we bijzondere aandacht besteden aan de Nederlandse situatie, zowel voor wat betreft de
ontwikkeling van de wetenschap zelf als voor wat betreft de institutionele inbedding en ook de meer
persoonlijke beleving van de wetenschapsbeoefening. Deze verschillende aspecten komen in
verschillende rubrieken tot uiting.

Maar er is één rubriek die in dit eerste nieuwe nummer nog moest ontbreken en die toch naar wij hopen
in de toekomst een belangrijke plaats zal gaan innemen. Dat is de rubriek die we voor het gemak maar
even samenvatten onder het hoofd ‘lezers schrijven’.

Wij hopen namelijk dat met de verruiming van het lezerspubliek en van de redactionele formule tegelijk
de ruimte geschapen wordt voor wat toch het meest kenmerkend zou moeten zijn voor de academie: de
discussie, tussen vakgenoten, maar ook tussen beoefenaars van verschillende disciplines. Zoals het hoort
in de wetenschap mogen dan ook alle bijdragen in alle rubrieken worden opgevat als de opening of de
voortzetting van een debat.

Dat zo’n debat tegenwoordig ook ‘on line’ gevoerd kan worden, is ons natuurlijk niet onbekend. En de
bijdragen in de Boekengids zullen dan ook op het Internet gaan verschijnen. Maar we gaan er voorlopig
van uit dat ook het in dit opzicht meest geavanceerde lid van de wetenschappelijke staf de papieren
ondersteuning niet zal willen missen.


