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BESCHOUWING 

Heeft D66 een ideologie ? 
Door S i mo n G r oen , Joop Abbes , Maria van Boven en Ed Th i eme 

I n de eerste plaats heeft het failliet 
van het communisme een vertrou
wenscrisis in ideologie teweeg ge

bracht. Vooral in de westerse democra
tieën heeft dit een wending ten gunste 
van het pragmatisme en liberalisme tot 
gevolg gehad. De waarde van de ideologie 
als basis voor politieke keuzen is ernstig 
in diskrediet gebracht. Dit heeft geleid tot 
nieuwe belangstelling voor een vervan
gend motiverend principe. En op deze 
wijze is ook de kwestie van de ideologie 
van D66 in een nieuw daglicht komen te 

Als mensen in D66 met procedure aan bepaalde kwalitatieve eisen 
voldoet, bijvoorbeeld die van een 'machts
vrije communicatie', dit wel het geval is. 
Men vaart dan blind op de veronderstel
ling dat de goed geïnformeerde burgers 
altijd de juiste keuze zullen doen, of dat in 
de open gedachten wisseling de moreel 
juiste opvatting altijd zal overwinnen. Wij 
menen dat zelfs de best geïnformeerde col
lectieven op democratische wijze tot mo
reel verkeerde, en dus ongerechtvaardigde 
keuzen kunnen komen. 

elkaar spreken dan gebeurt 
e r wat! Hier de conclusie van 

een gesprek dat de auteurs 
met elkaar voerden over de 

betekenis van een ideologisch 
denken voor D66. 

• 

staan. 
In de tweede plaats wordt D66 door haar critici in meer directe 
zin uitgedaagd ideologisch kleur te bekennen. Op een moment 
dat de partij volgens recente opiniepeilingen dreigt uit te groeien 
tot de tweede van Nederland doet zich de vraag voor op welke 
beschouwelijke basis haar politiek is gefundeerd. De discussie 
hierover is binnen de partij weinig populair en heeft zelfs min of 
meer het karakter van een taboe. Volgens sommigen (bijvoor
beeld P. Kribbe) is juist een verlicht soort beginselloosheid de ver
klaring voor de appreciatie die de partij momenteel te beurt valt. 
Politiek gezien zou het strikte beginsel van een kwalitatief toerei
kend en procedureel onberispelijk democratisch proces voldoende 
zijn. Inhoudelijke overwegingen horen in de privéwereld thuis en 
kunnen niet algemeen geldig worden verklaard. 
Naar onze mening moet een dergelijke opvatting op logische, so
ciologische en etische gronden verworpen worden. 
Het logische bezwaar is dat de normen voor een politieke op
vatting niet aan diezelfde politiek ontleend kunnen worden. Dat 
leidt tot een cirkelredenering van het type 'wat de samenleving 
wil is goed omdat wat de samenleving wil goed is'. 
Het sociologische bezwaar luidt dat in de menselijke interactie 
een neutrale houding inzake inhoudelijke aspecten onmogelijk is. 
Alle commentaar, maar ook de onthouding ervan, wordt geïnter
preteerd en gewaardeerd. Het is nu juist de taak van de politicus 
zijn commentaar in de openbaarheid te geven om het demo
cratische afwegingsproces, dat tenslotte tot beleid voert, als het 
ware te katalyseren. De politiek is niet slechts verantwoordelijk 
voor de vorm, maar ook voor de normatieve inhoud van het be
leid. 
Het ethische bezwaar is dat een democratische ontstaanswijze 
van een politieke keuze geen garantie kan zijn voor de morele 
juistheid ervan. Sommigen menen dat, mits de democratische 
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• 
Een ideologie-neutrale politiek is dus on

gewenst. En niet alleen ongewenst, maar zelfs ondenkbaar. Om 
dat te verduidelijken is een nadere precisering van het begrip 
'ideologie' noodzakelijk. 

Twee betekenissen van ideologie 

Gewoonlijk wordt met deze term een min of meer dogmatisch 
stelsel van ideeën omtrent de inrichting van de samenleving be
doeld. Het omvat veronderstellingen over de drijvende kracht 
achter de maatschappelijke ontwikkeling ( bijvoorbeeld 'de klas
senstrijd') een blauwdruk voor de toekomstige vorm van de sa
menleving. Omdat de ideologie de moreel juiste opvatting over de 
inrichting van de samenleving geeft, is deze dus af te dwingen. 
Aldus worden controversiële beleidskeuzen vanuit de ideologie 
gerechtvaardigd. 
De ervaringen met nationaal-socialisme, het communisme, de op
leving van het tribale nationalisme in Oost-Europa en de bloei 
van het fundamentalisme in de islamitische wereld hebben de af
keer in het westen versterkt tegen alles wat naar ideologie in 
bovengenoemde zin riekt. Als reactie is er een zekere appreciatie 
van liberale denkrichtingen te zien: voornamelijk voor een con
servatief (VS, Groot-Brittannië), maar ook wel voor een progres
sief en tenslotte zelfs pragmatisch liberalisme. Onder dit laatste 
verstaan we de denkrichting die in het democratische karakter 
van het politieke proces een voldoende waarborg ziet tegen onts
poring en zich verder verlaat op een strikt individualisme. 
Zoals bovenvermeld menen wij dat een dergelijk pragmatisch li
beralisme het niet zonder beschouwelijke basis kan stellen. Dit 
vloeit niet zozeer voort uit een bewust gemaakte keus, maar uit 
een logische noodzaak. 
Of wij willen of niet, wij interpreteren de wereld. Dit interprete
ren is echter niet alleen onontkoombaar, maar ook zeer gewenst: 
zonder dat zou zelfhandhaving en ontwikkeling uitgesloten zijn. 
Het is een existentiële noodzaak. Onze interpretaties en de daar
op gebaseerde beslissingen blijven echter niet zonder gevolg voor 
het collectief. Onze meningen en besluiten wtlrden weer door an
deren geïnterpreteerd, gewaardeerd en van commentaar voorzien 
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en dienen als basis voor meningen en besluiten van die anderen. 
Dit sociale aspect van de individuele interpretatie en besluitvor
ming is een voorwaarde voor de ontwikkeling van collectieve be
sluitvorming, dwz. voor de samenleving in het algemeen. Onze in
terpretaties, meningen en opvattingen hebben dus een intrinsie
ke sociale betekenis. 
Tegelijkertijd weten wij op grond van de moderne kennisleer, dat 
onze opvattingen niet op een objectieve ofte objectiveren basis be
rusten. Het feit dat onze keus zowel subjectief als sociaal beteke
msvol is, noemen wij het ideologische karakter van elke inter
pretatie. Elke memngsvorming beschouwen wij als ideologisch 
geladen. Daaruit volgt overigens met dat elke merung aanspraak 
maakt op onvoorwaardelijke geldigheid of een dogmatisch volge
houden maatschappelijk toekomstbeeld impliceert. 
Enerzijds is er dus sprake van een verruiming van het traditione
le ideologiebegrip, namelijk tot het geheel van opvattingen en 
waarderingen dat elke burger heeft op grond van het feit dat hij 
de wereld moet interpreteren. Door het sociale karakter van de 
samenleving kan de betekems daarvan evenwel met tot hemzelf 
beperkt blijven. Anderzijds is er sprake van een verenging. Sub
jectief kan een persoonlijke opvatting over de wereld als met an
ders dan de meest juiste beleefd worden, maar dat betekent met 
dat een dergelijke opvatting met herzien zou kunnen worden in 
het licht van meuwe feiten of als gevolg van kritiek door anderen. 
Een dergelijke opvatting kan dus evenmin opgerekt worden tot 
een geldige voorspelling van de toekomstige werkelijkheid. Dog
matisme is dan ook geen kenmerk van ideologie in deze zin, want 
over elke opvatting kan worden getwist en elke interpretatie op 
zijn merites worden beoordeeld. Onze ideologieopvatting mist dus 
de kenmerken die het begrip z'n slechte naam hebben bezorgd. 
Het interpreteren van de werkelijkheid geschiedt echter niet van
uit een neutraal standpunt. Vanaf onze vroegste jeugd zijn wij 
toegerust met verwachtingen, eerst voornamelijk instinctief van 
aard, later gevoed en gemodificeerd door individuele ervaringen 
en culturele overdracht. Dit geheel van achtergrondervaringen 
krijgt een bepaalde samenhang en constantheid omdat het wordt 
geïntegreerd tot een 'visie op de werkebjkheid': een 'world accor
ding to'. Deze integratie voegt als het ware een metafysische kwa
liteit toe: geïnterpreteerde ervaring wordt samengevoegd tot een 
wereldbeeld. Die individuele werkelijkheidsopvatting is specu
latief van aard, hoe goed in overeenstemnring met de feiten dan 
ook. Subjectieve factoren bepalen onze visies: al of met aangebo
ren verwachtingen, ervaring, conditionering, fysiologisch bepaal
de processen, driftmatige verlangens, culturele referentiekaders, 
elementen uit de opvoeding etc. We kunnen dus spreken van een 
subjectieve werkelijkheids-opvatting, of een persoonlijke meta
fysica. 

Kenmerkende opvattingen binnen D66 

We hebben vastgesteld dat interpretatie onvermijdebjk is, dat 
elke interpretatie een ideololgisch element heeft en dat het geheel 
aan interpretaties, in interactie met aangeboren en verworven 
ervaring, leidt tot een wereldopvatting die dus per defimtie een 
ideologisch karakter heeft. De term 'ideologisch' heeft echter be
trekking op de functie en betekems van een overtuiging in de so
ciale werkelijkheid, en met met een specifieke inhoud van die 
overtuiging. Met andere woorden, ook een liberale, vrijzinillge en 
humamstische visie die zijn keuzen ter discussie stelt en met dog-

matisch noch profetisch is - ook die visie heeft een ideologische 
betekenis. 
Nu we de term ideologie hebben ontdaan van zijn ongunstige be
tekenis kunnen we ons afvragen welke de ideologie van D66 is, 
dat wil zeggen op welke wijze de leden van deze partij de werke
lijkheid interpreteren, welke wereldopvatting zij gemeenschappe
lijk hebben. In eerste instantie vergt dat een inventarisatie van 
de binnen D66 levende opvattingen. Daarna kunnen we ons af
vragen of we samenhang kunnen aanbrengen, en in hoeverre we 
deze gemeenschappelijke metafysica kunnen verklaren. Een op
somnring van de binnen D66 levende opvattingen is hier natuur
lijk onmogelijk, alleen al omdat de diversiteit te groot is. Toch 
vallen, ook onder verwijzing naar de nog korte historie van de 
partij, wel een aantal kenmerkende opvattingen te signaleren. 
D66 werd opgericht uit frustratie over de verstarde machtsver
houdingen in een verzuilde maatschappij en zag in de demo
cratisering, als het zingevende principe van de jaren zestig, het 
nriddel om deze verstarring te doorbreken. Dit werd in hoofdzaak 
verwerkt in kritiek op de staatkundige structuur en mondde uit 
in een aantal voorstellen tot hervorming, die nog steeds worden 
nagestreefd. Hoewel weimg hiervan tot op heden werd gereali
seerd, is de nadruk op de noodzaak van aanpassingen aan de 
nieuwe inzichten ten aanzien van democratische legitimering een 
kenmerk gebleven van het D66-denken. Niet zozeer werd gesteld 
dat de oude orde wezenlijk ondemocratisch zou zijn, maar wel dat 
ze met meer voldeed aan de eisen van een veranderde samen
leving. 
Naast de nadruk op democratie als middel om verstarring te 
voorkomen, wordt in de praktijk zeer uitdrukkelijk uitgegaan van 
individuele waarden en rechten. De betekems van politieke 
standpunten en keuzen voor de individuele belevingswereld 
wordt, als regel, nadrukkelijk afgewogen en dient als primaire 
toetsing van de aanvaardbaarheid van die politieke keuzen. Dit 
liberalisme is echter niet in de eerste plaats gebaseerd op de ver
dediging van het individuele belang tegenover een bedreigend 
collectivisme, maar op het besef dat alleen in vrijheid de volledige 
verantwoordelijkheid voor de samenleving mogelijk is. Groeps- en 
individueel belang staan in een dialectisch verband. De aandacht 
voor de sociale werkelijkheid en de grote betekems die aan de so
ciale textuur wordt gegeven in het belang van individuele waar
den kan opgevat worden als het 'socialistische' element in het 
D66-liberalisme. 
Een ander opvallend kenmerk in D66 is het probleemgerichte: 
men begint als regel met de vraag wat het probleem is en hoe dit 
kan worden opgelost. Daarbij worden referenties aan algemeen 
geldige ('ideologische') uitgangspunten bij voorkeur vermeden. 
Dit heeft de partij de kwalificatie 'pragmatisch' opgeleverd. Bij de 
probleemoplossing komt dan de voorkeur voor een rationele 
werkwijze als kenmerkend naar voren. 
Rationaliteit, als methode voor de beste oplossing, maar ook als 
waarmerk voor de juiste benadering - deze rationaliteit geeft 
aanleiding tot een kritische houding, eveneens kenmerkend voor 
D66. Tenslotte is er een opvallende nadruk op verantwoordelijk
heid en de plicht deze verantwoordelijkheid onder alle omstandig
heden te nemen: er is geen verantwoordelijk opperwezen, geen 
historisch noodzakelijke ontwikkeling en geen noodwendige men
selijke natuur of gezag die deze verantwoordelijkheid verkleint of 
wegneemt. Men zou dit het anti-ideologische element in het D66-
denken kunnen noemen. Ideologie, opgevat in de traditionele zin, 
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legitimeert immers ondemocratische beslissingen en verkleint de 
verantwoordelijkheid van het individu. 
Samenvattend komen we op de volgende globale kwalificering 
van het D66-denken: democratisch, door de permanente aandacht 
voor democratisering; individualistisch, in zijn ge-
richtheid op het individuele, humane belang als 

gemaakt: dat van het reflecterend bewustzijn. Op het niveau van 
dit reflecterend bewustzijn is een evolutie van een hogere orde 
mogelijk geworden: die van de menselijke kennisvermeerdering. 
Omdat deze ontwikkeling los is komen te staan van instrumente-

le fysieke verandering en verloopt via een min of 
meer abstracte kenniswereld, spreekt Popper hier 
van 'exosomatische evolutie'. grondslag voor de samenleving; liberaal, in een dia

lectische relatie met de sociale werkelijkheid; prag
matisch, door probleemgerichtheid; kritisch, door 
zijn rationalisme en anti-ideologisch, door zijn ge
richtheid op de individuele verantwoordelijkheid. 

01J zoek naar samenhang 

Het denken en de opvattingen van D66'ers vertoont 
gemeenschappelijke kenmerken die terug te voeren 
zijn op een min of meer overeenstemmende kijk op 
de wereld. De vraag is nu of de kenmerken van dit 
denken in een logisch verband te brengen zijn. Wij 
menen dat dit mogelijk is met de evolutionaire ken
nisleer en metafysica van Popper. Het D66-denken 
kan hiermee worden verklaard als de expressie van 
een moderne omgang met de sociale werkelijkheid 
en als een nieuw experiment voor de oplossing van 
maatschappelijke problemen binnen onze-politieke
cultuur. 

Volgens 
Popper is 

het onmoge
lijk de waar

heid van 
een theorie 
te bewijzen. 

Menselijke kennisvermeerdering werkt, zo gezien, 
dus eveneens volgens het 'trial-and-error' proces, 
dat het basisprincipe van de evolutie vormt. Een 
essentieel verschil is echter dat de mens, in tegen
stelling tot het dier, door zijn reflecterend vermo
gen in staat is tot verwerping van zijn-foutieve-ver
onderstellingen. Nieuwe feiten en zienswijzen kun
nen leiden tot aanpassing van onze theorieën. De 
mens hoeft niet ten onder te gaan aan zijn -in het 
licht van een gegeven situatie- foutieve opvattin
gen: hij kan zijn opvattingen wijzigen. En in toene
mende mate lijkt hij in staat zelfs de wereld te ve
randeren. Maar de on-

waarheid is 
wel na 

Het reflecterende, kritische karakter van het men
selijk kennen en het feit dat de produkten van dit 
verwervingsproces opgeslagen worden (in boeken, 
computerbestanden etc, maar ook in individuele 
theorieën) maakt de kennis 'objectief. Met deze 
term wil Pop per met name het autonome karakter 

te gaan. 

Volgens Poppers kennisleer is het onmogelijk de 
waarheid van een theorie te bewijzen: overeenstem-
ming met de feiten impliceert niet dat deze overeenstemming 
altijd geldig blijft. Onze opvattingen over de feiten kunnen veran
deren of de feiten kunnen veranderen. Daarentegen is het in het 
algemeen wel mogelijk na te gaan of een theorie onwaar is: dit is 
het geval indien de theorie niet in overeenstemming met de feiten 
te brengen is. Onze kennis van de wereld kan dus vermeerderen 
door middel van het elimineren van foutieve hypothesen (falsifi
cationisme). Voorwaarde is wel dat onze hypothesen in een toets
bare, dus bekritiseerbare vorm worden geformuleerd: anders 
kunnen ze niet getest en dus niet gefalsificeerd worden. Deze 
norm van toetsbaarheid onderscheidt in elk geval wetenschappe
lijke van onwetenschappelijke kennis. 
De evolutionaire metafysica die met deze kennisleer verbonden is 
stelt dat methodiek van de menselijke kennisvermeerdering in 
wezen die van de evolutie is. Evolutionaire ontwikkeling berust 
op een proefondervindelijke toetsing van gemuteerde vormen op 
hun geschiktheid tot overleving binnen een gegeven milieu. Deze 
mutaties leiden tot bepaalde fysieke of gedragsveranderingen, die 
opgevat kunnen worden als intrinsieke, maar verworven kennis 
van de soort ('subjective knowIedge'). De lange nek van de giraffe 
en de stroomlijn van de vis kunnen dus worden opgevat als 'sub
jectieve kennis'. Het risico van deze vorm van kennisvermeerde
ring is dat met een belangrijke veranderi'ng van het milieu de 
overleving van de soort in gevaar komt, omdat het organisme zijn 
'kennis' niet kan aanpassen, met andere woorden, zijn tot op dat 
moment succesvolle hypothese niet kan verwerpen. 
Naal\,analogie met de fysieke aanpassingen bij diersoorten kan 
men stellen dat het cerebrum en met name de neocortex, het 
doel orgaan is voor de menselijke evolutionaire ontwikkeling. Het 
bijzondere van de menselijke situatie is echter dat de ontwikke
ling van de hersenen een volstrekt uniek proces mogelijk heeft 

van deze kenniswereld aanduiden: het gaat niet om 
een vluchtige of onzekere kennis maar om een bete

kenisvol, uiterst krachtig en aantoonbaar effectief middel voor de 
interpretatie en de verandering van de wereld. 
Poppers politieke filosofie behelst toepassing van zijn kennisleer 
en metafysica op de samenleving. Zijn analyse van enkele grote 
ideologieën (die van Plato, Hegel en Marx) brengt hem tot de hy
pothese dat deze op te vatten zijn als meer of minder briljante po
gingen om de sociale principes van een primitieve samenleving op 
te leggen aan een geest van vrijheid, humaniteit en democratie. 
Deze geest, waarvan hij de oorsprong in Athene van Pericles 
plaatst, streeft naar een' open' samenleving, waar een gesloten sa
menleving wordt gekenmerkt door magisch denken, taboes, rigide 
sociale klassenverhoudingen en een min of meer tribaal karakter. 
Deze tendens tot magie, waarin geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen natuurwetten en menselijke conventies, wordt opgevat als 
een primitieve vorm van cognitief functioneren. Dit ontneemt de 
mens elke invloed op zijn eigen lot en leidt tot een totale verstar
ring. De verlichte vorm van cognitief functioneren maakt nou 
juist onderscheid tussen natuurwet en menselijke wetten, die 
conventioneel van aard en dus veranderbaar zijn. Door dit on
derscheid wordt de mens verantwoordelijk voor zijn eigen sociale 
werkelijkheid. Het heeft een onafhankelijke, kritische houding 
tot gevolg en de behoefte om onbevredigende situaties aan te pak
ken in plaats van te berusten in hun bestaan. Deze vorm van om
gang met de werkelijkheid valt volgens Popper samen met een 
geest van wetenschappelijkheid, die aanving met de Verlichting. 
Hij beschrijft de grote ideologieën in eigenlijke zin als manipu
laties van de angst van de mensheid voor de eigen verantwoorde
lijkheid en de open samenleving als de politieke samenlevings
vorm, waarin die verantwoordelijkheid optimaal genomen wordt: 
zowel voor de eigen, individuele toekomst als voor de toekomst 
van de samenleving als geheel. 
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In de loop van de evolutie heeft de menselijke soort een reflecte
rend bewustzijn ontwikkeld, waarmee mj toetsbare hypothesen 
omtrent de werkelijkheid kan ontwerpen. De overlevingswaarde 
van dit vermogen wordt maximaal bij de bereidheid deze hypo
thesen daadwerkelijk te verwerpen wanneer de ongeschiktheid is 
gebleken: de kritisch rationalistische attitude. Deze 
houding is wars van elk dogmatisme en dus anti-
ideologisch van aard. Het democratisch proces kan 

pluriforrlliteit in de gemeenschap beschermt, waardoor deze opti
maal profiteert van de verscheidenheid aan individuele verbeel
dingskracht, vindingrijkheid en emotionele waarde. 
Dat democratie en moraliteit opgevat kunnen worden als uit
vloeisels van de overlevings- en ontwikkelingsstrategie van de 

menselijke soort wil nog niet zeggen dat de daar
mee verbonden normen en waarden gerelativeerd 
zouden moeten worden. De biologische betekenis 

beschouwd worden als analoog, op het niveau van 
het collectief of de samenleving. De regering 
functioneert merin als ontwerper van hypothesen, 
de oppositie (of, in een duale opvatting, de Ttweede 
Kamer) als kritische toetser en de samenleving 
tenslotte als het feitelijk 'milieu' waarin de ontwor
pen beleidshypothesen op hun geldigheid worden 
beproefd. 

De evaluatie 
van elk wild 

van dergelijke begrippen is één, hun betekenis in 
de sociale wereld een tweede. Er is sprake van twee 
metafysische domeinen: die van de biologie en die 
van de humane sociale werkelijkheid. Men zou 
echter wel kunnen veronderstellen dat samenlevin-

idee geschiedt 
volgens de re

gels van de 
logica. 

gen het best kunnen functioneren indien de in de 
sociale werkelijkheid genomen richtingen het best 
overeenstemmen met biologisch bepaalde voor
waarden. 

Democratie 

In de politiek: 
elk beleids- Het merboven geschetste model is bekritiseerd we

gens de konsekwentie dat menselijke kennisver
meerdering een continu en geleidelijk proces zou 
zijn. Met name Kuhn heeft dit weerlegd onder 
verwijzing naar de wetenschapsmstorie. llij be
schrijft een volstrekt discontinu proces dat zich 
voortbeweegt langs de modes trends en tijdgebon
den inzichten (paradigma's). De kritisch rationalis
tische attitude heeft daarin maar een zeer beschei
den rol : het subjectivisme overweegt. Later heeft 

Volgens het evolutionaire trial-and-errormodel 
functioneert de democratie als het milieu waarbin-

voorstel wordt 

nen politieke 'probeersels' hun levensvatbaarheid 
kunnen bewijzen. Deze wijze van besluitvorming 
garandeert op het organisatorische vlak een maxi
mum aan draagkracht voor de uitvoering van de 
genomen besluiten en op het inhoudelijk vlak een 
overeenstemming met het gemiddelde aan normen 
en waarden in de samenleving. De inhoud van die 

getoe tst via 
een demo-
cratische 
controle . 

normen en waarden is echter als zodanig niet noodzakelijkerwijs 
in overeenstemming met, bijvoorbeeld de humaniteit. Dáárom 
vormt het democratisch karakter van een besluit geen garantie 
voor de morele juistheid van dat besluit. De kans erop wordt 
echter wel vergroot, omdat de democratische procedure het res
pect vooronderstelt voor andermans opvattingen en belangen. 
Elk individu is een bron van inventiviteit voor de oplossing van 
vele problemen. Enigszins biologisch en utilitistisch gesteld kan 
men ook zeggen: hoe groter en diverser de humane genenmassa 
binnen een gegeven samenleving is, hoe beter en sneller een der
gebjke samenleving haar problemen zal oplossen. Dat vooron
derstelt dan óók het respect voor de bron van deze diversiteit: het 
individuele menselijke leven en de omstandigheden waaronder 
dat leven optimaal kan zijn. Dit voert rechtstreeks naar de men
senrechten en de democratie. Ook kan men de moraliteit te-
rugvoeren op hetzelfde overlevingsprincipe. Men kan het be
schouwen als een sociaal regulerend principe dat als zodanig de 

Lakatos tot op zekere hoogte een synthese tot stand 
gebracht tussen de ideeën van Popper en Kuhn. Er is dan sprake 
van een kritisch- rationalistische uitwerk-fase van een paradig
ma, die geldt tot de theorie 'uitgeput' is en vervangen moet wor
den door een geheel nieuwe benadering (die dan ook met de vori
ge in geen enkel logisch verband staat). Heeft deze kritiek kon se
kwenties voor onze opvattingen? 
Wij menen dat de ontwikkeling van het menselijk cerebrum de 
mogelijkheid schept voor 'sprongen' in de kennisontwikkeling, 
bijvoorbeeld zoals die van de Verlichting. Op wat minder grote 
schaal kan het invoere~ van oorspronkelijke ideeën gezien wor
den als de expressie van een geheel nieuwe 'koppeling', door een 
individu gemaakt. Dit is ook niet in tegenspraak met Popper's 
theorie, waarin immers geen enkele eis wordt gesteld aan de hy
pothese, behalve toetsbaarheid. De evaluatie van welk wild idee 
dan ook, gescmedt echter volgens de regels van de logica. In een 
politieke context komt dit overeen met de eis dat elk beleidsvoor
stel getoetst dient te worden via een democratische controle . • 
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