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De verwarring tussen postmodernisme en relativisme 

Door Pamela Kribbe 

Na de teloorgang van de 'grote ver
halen' gaat het in de politieke 
theorie er om een werkbare mid-

Pamela Kribbe schetst den, wel eens bij uitstek de partij zou 
kunnen zijn die erin slaagt te laveren tus
sen de uitersten van traditioneel dogma
tisme en technocratisch scepticisme. D66 
dus als de eerste Nederlandse postmoder
ne partij in de goede zin des woords. 

denweg te vinden tussen een arustorisch 
universalisme enerzijds en een nihilis
tisch scepticisme anderzijds. Eén van de 
struikelblokken bij dit streven wordt vol
gens de filosoof Putnam gevormd door 
"the tendency to think that if the absolute 
is unattainable, then 'anytrung goes'"(l). 
De kritiek die Abbes, Groen en Varkevis-

opnieuw inhoud en belang 
van het 'gereflecteerde prag

matisme' van D66. 
Een reactie op de artikelen 

van Abbes, Groen en Logische bezwaren 

Varkevisser. Volgens Abbes en Groen echter gaat ach
ter het 'gereflecteerde pragmatisme', dat 
volgens mij de grondslag van een postmoser hebben geuit op mijn artikel 'Politiek 

als spiegel van de samenleving; Rorty's filosofie en D66'(2), is voor 
een groot deel te wijten aan deze misplaatste neiging. Hun kri
tiek vervalt, in de woorden van Rorty, in "the ritual invocation of 
the 'need to avoid relativism"'(3). 
Deze neiging is in zekere zin wel begrijpelijk. In zijn artikel 'De 
betekenis en de beperkingen van het postmodernisme als politie
ke filosofie'(4), wijst Kunneman op een ambiguïteit binnen het 
postmodernistische gedachtengoed. Enerzijds lijkt ''het benadruk
ken van heterogeniteit en pluralisme en het verwerpen van ieder 
streven naar universaliteit en totaliteit C.) slechts één stap 
verwijderd van een alomvattend relativisme"(5). Anderzijds is het 
intrigerende van het postmodernisme dat het elementen bevat 
"die eerder in de richting wijzen van een radicalisering van de 
normatieve idealen van de Verlichting. Het opkomen voor plura
lisme en heterogeniteit kan ook een radicaal democratische strek
king hebben"(6). Recenter, in de Volkskrant van 23/1-1993, haalt 
B. Nooteboom dezelfde ambiguïteit naar voren: "Het postmoderne 
denken maakt ons onzeker en brengt ons in verwarring. In dat 
denken verpakt ligt echter een constructief relativisme dat de 
basis kan vormen voor een nieuwe menselijkheid." 
In mijn stuk heb ik dit laatste aspect (van radicale democratise
ring en nieuwe menselijkheid) willen benadrukken, in navolging 
van de Amerikaanse, pragmatistische filosoof Rorty. Mijn claim 
was dat D66, met enerzijds haar distantiëring van traditionele 
ideologieën en anderzijds haar nadruk op de democratische waar-

(1) H. Putman, ~ealism t.ilh a HW/Wil Face, Cambridge, 1990, p.131 
(2) P.R. Kribbe, 'Politiek als spiegel vall de samenleving: Rorty's filosofie en 
D66', Idee, 13.3, 1992, pp.14-18 (voortaan afgekort als PSS). De kritie
ken hierop van enerzijds Abbes ell GroeII, lmderzijds Varkevisser Zijll 
verschelIelI illldee, 13.6, 1992, pp.21-25 resp. pp.26-28. 
(3) R. Rorty, Objectivity ,Relativism, alld Truth, Cambridge, 1991, p.28 
(voortaall afgekort als ORT). 
(4) H. KurmenwlI, De betekellis ell de beperkulgell vall het postmodernisme 
als politieke filosofie, Socialisme ell Dellwcrltlie, 1988, Ilummer 7/8, 
IJp·20l-213. 
(5) ibidem p.204. 
(6) ibidem p.205. 

derne politieke partij vormt (7), een sluimerend relativisme, ja 
zelfs nihilisme, schuil. Zo zou mijn argumentatie vervallen in een 
oneindige regressie en bovendien een cirkelredenering behelzen. 
De oneindige regressie zou besloten liggen in de notie van 'be
ginselloosheid als beginsel'. Ik spreek echter van 'extra-politieke 
beginselloosheid als politiek beginsel' (PSS, p.17). Met andere 
woorden: het politieke principe van de postmoderne pragmatist 
luidt dat hij metafysische principes, dat wil zeggen extra-politie
ke funderingen, afwijst. In deze stelling is geen oneindige regres
sie te bekennen. 
De objectie van circulariteit luidt dat ik de rechtvaardiging van 
mijn politieke beginsel (het gereflecteerd pragmatisme) zou aflei
den uit de feitelijke politieke praktijk, terwijl ik deze praktijk ook 
wil rechtvaardigen met behulp van dat beginsel. Deze objectie 
getuigt van een misverstand. De pointe van Rorty is nu juist dat 
het principe van democratie geen rechtvaardiging of filosofische 
fundering behoeft; niet voor niets heeft hij één van zijn artikelen 
over deze kwestie 'The Priority of Democracy to Philosophy' ge
doopt. Uiteindelijk kiezen we voor de democratische staatsvorm 
niet op grond van een sluitende deductieve redenering of funde
ring maar omdat we de democratie de meest humane, werkbare 
en redelijke maatschappijvorm achten. Daar kunnen we een 
aantal argumenten voor aanvoeren, maar deze redeneerketen is 
niet terug te voeren tot een eerste axioma dat voor iedereen zon
der uitzondering voor altijd onbetwijfelbaar is. De redeneerketen 
stopt waar we stuiten op overtuigingen die te diepgeworteld zijn 
in onze gemeenschap om ter discussie gesteld te worden. Maar 
als je dat relativisme noemt, zoals Abbes en Groen blijkbaar ver-

(7) Gereflecteerd pragl/wtisme heb ik gedefinieerd als het strikt delllo
cratische Ititgarrgspltllt dat politieke afwegingelI niet gestltltrd diellell te t.or
dell door eell vooropgestelde ideologie, maar door de werkelijke ell vera,," 
derlijke cOlisertSltS billllell de samenlevillg (PSS, p.17/18). Hieraall voegde 
ik. toe dat deze cortSensltS maatgeveIld is voorzover gebaseerd op eell opell 
ell vrije Ititwisselulgvan opinies (PSS, p.l7). 

Pal/wla Kribbe is filosofe ell als Assistellt in Opleidirrg werkzaam aan de fa
cldteit wetenschapsfilosofie vall de Katholieke Ulliversiteit Nijmegen, 
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kiezen, dan kun je bijna geen enkele uitspraak -en zeker niet een 
ethisch oordeel- als gerechtvaardigd beschouwen. Dan dreigt er 
pas echt relativisme. 
Rorty wijst er op dat zijn pragmatistische positie veeleer van et
nocentrisme dan van relativisme beschuldigd kan worden (ORT, 
p.30). Uit de nadruk die de pragmatist legt op historiciteit vloeit 
immers het inzicht voort dat het verabsoluteren van de eigen mo

van rationaliteit. Hij verdedigt de veel verfijnder opvatting dat 
"there is nothing to be said about either truth or rationality apart 
from descriptions ofthe familiar procedures ofjustification which 
a given society -ours- uses in one or another area of inquiry" 
(ORT, p.23). Rorty heeft geen aanvechting de 'rationele attitude' 
van Abbes en Groen overboord te gooien (zoals filosofen als Kuhn 
en Feyerabend in bevlogen momenten wellicht beoogden). In ze-

kere zin stelt hij deze juist veilig tegen rele horizon (etnocentrisme) tot op zeke
re hoogte onontkoombaar is (ORT, p. 
23). De pragmatistische, 'etnocentrische' 
verdediging van de democn:itische waar
den is, zo licht Rorty toe, "exemplified 
by Winston Churchill's defense of demo
cracy as the worst form of government 
imaginable, except for all the others 
that have been tried so faro 8uch justifi-

De maatschappij is te 
complex geworden voor 

het denken in gesloten mo
dellen, aldus Van Mierlo 

de sceptische houding van traditioneel 
ingestelde filosofen, die de illusie van 
een ahistorische, absolute notie van 
rationaliteit blijven najagen en vervol
gens met lege handen overblijven. Ror
ty benadrukt dat criteria voor wat wel 
en wat niet rationeel is, altijd gerela
teerd zijn aan een bepaalde historische 

in zijn 'Coomhertrede' 

cation is not by reference to a criterion, 
but by reference to detailed practical advantages. It is circular 
only in that the terms of praise used to describe liberal societies 
will be drawn from the vocabulary of the liberal societies them
selves. 8uch praise has to be in some vocabulary, af ter all ( .. ). 80 
the pragmatist admits that he has no ahistorical standpoint from 
which to endorse the habits of modern democracies he wishes to 
praise." (ORT, p.29) 

De rechtvaardiging van de democratische waarden van tolerantie 
en vrije communicatie is niet circulair in logische zin. De circula
riteit waar Rorty in het bovenstaand citaat over spreekt duidt 
slechts op het inzicht dat criteria van rechtvaardiging zelf altijd 
deel uitmaken van een historisch bepaald vocabularium. Een ab
solute, ahistorische rechtvaardiging van de democratische waar
den is dus niet mogelijk. Maar daarmee vervallen we niet in een 
vicieuze cirkel, zoals Abbes en Groen denken. Veeleer is hier 
sprake van een onontkoombare hermeneutische cirkel; de politie
ke praktijk is alleen te begrijpen en te legitimeren op grond van 
(historisch gegroeide) theoretische beginselen, en die beginselen 
zijn alleen te begrijpen en te legitimeren op grond van de prak
tische, historische context. Zoals Espigares Talion het treffend 
uitdrukt: "het gefundeerde rust evenzeer op het fundament als 
het fundament op het gefundeerde. Of zoals Wittgenstein het for
muleert: 'Ich bin auf dem Bodem meiner Überzeugungen ange
langt. Und von dieser Grundmauer konnte man beinahe sagen, 
sie werde vom ganzen Haus getragen'."(8) 
De onvermijdelijkheid van deze hermeneutische cirkel betekent 
overigens niet dat wij gevangen zitten in een gesloten cirkel. 
Juist het liberaal-democratische element in ons westerse con
ceptuele kader garandeert een zekere openheid ten aanzien van 
andere culturen, een bereidheid de eigen opvattingen (althans ge
deeltelijk) ter discussie te stellen. De logische bezwaren van Ab
bes en Groen blijken dus ongegrond. 

Het belang van rationaliteit 

Rorty's positie impliceert evenmin dat 'waarheid niet bestaat' 
(Varkevisser), noch dat 'every belief is as good as every other' 
(ORT, p.23). Ook ontkent Rorty niet het bestaan of het belang 

(8) ES/ligllres T(ll/ol/. , De o","ogelij~'heid ell de lIoodz(/{/~' 'VlIlI hetfilllderell , 

Acta Politicl/., 26.4, 1991, p. 434. 

context, in ons geval de context van de 
westerse liberale democratie. Deze context bevat een aantal ba
sisovertuigingen (waaronder de democratische waarden) en 
argumentatieregels, die ons voorzien van rationaliteitscriteria die 
tot op hoge hoogte gedeeld worden door de leden van onze ge
meenschap. Wederom is er in Rorty's positie geen sprake van re
lativisme maar eerder van een zeker (onontkoombaar) etnocen
trisme. 
Naast de objectie van relativisme, die op een misverstand blijkt 
te berusten, bespeuren Varkevisser, Abbes en Groen drie andere 
hiaten in het door mij voorgestelde postmoderne pragmatisme. 
Het gaat hierbij om 1) het ontbreken van een definitie van ideolo
gie, 2) het miskennen van de noodzaak van ideologieën en 3) de 
vooronderstelling van liberaal romanticisme. Deze drie verwijten 
zal ik achtereenvolgens behandelen. 
Varkevisser verwijt mij in zijn stuk 'Het ideologische nulpunt' het 
ontbreken van een expliciete definitie van de notie 'ideologie'. 
Niettemin heb ik in mijn artikel herhaaldelijk twee kenmerken 
aangewezen die wezenlijk tot een ideologie in de door mij bedoel
de zin behoren. Het gaat hier ten eerste om de universaliteits
pretentie en ten tweede om de metafysische lading van een ideo
logie. Een ideologie in deze betekenis - dit is de betekenis die 
gangbaar is in de discussie rond 'het einde der ideologien'- is een 
geheel van overtuigingen dat algemene, speculatieve uitspraken 
over de natuur van mens en wereld behelst en de metafysische 
grondslag vormt voor de inrichting van de maatschappij. Voor
beeld hiervan is het beroep van christelijke zijde op het door God 
gegeven rentmeesterschap als reden voor milieubescherming. 
Maar ook het Kantiaanse verlichtingsideaal van de autonome 
mens als bevrijd van alle sociale en biologische determinaties 
geldt als een metafysische claim. 
Varkevisser meent dat mensen niet zonder ideologieën kunnen 
leven; ze zouden dan geen instrument hebben om hun ervaringen 
betekenisvol te duiden. Varkevisser gebruikt hier evenwel een 
veel te brede definitie van 'ideologie'; met een ideologie bedoelt hij 
in feite een 'conceptueel kader', dit is een netwerk van wensen, 
achtergrondtheorieën, verwachtingen en waarden, dat altijd al in 
het spel is als wij zintuiglijke indrukken interpreteren. Het is nu 
juist één van de stokpaardjes van postmoderne filosofen als Rorty 
en bovengeciteerde Putnam dat ons waarnemen, handelen en 
spreken sterk bepaald wordt door een dergelijk referentiekader 
dat zowel feitelijke als normatieve uitspraken bevat. (In de woor
den van Varkevisser: een conceptueel kader is constituerend voor 
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de mens als subject.) Als postmodernisten spreken van het einde 
van de grote verhalen of ideologieën, dan kunnen zij daarmee dus 
niet doelen op de overbodigheid van achterliggende interpretatie

kaders. Het is juist de aanwezigheid van meerdere, succesvolle, 
onderling strijdige kaders die hen er toe doet besluiten het ideaal 
van het Ene Ware Kader op te geven. 

'God's eye view' 

Postmoderne filosofen menen dat de traditionele ideologieën van

wege hun universaliteitspretentie en hun metafysische lading on
houdbaar zijn. Metafysische uitgangspunten claimen een ultie
me, geprivilegieerde 'God's Eye View' te behelzen die in kentheo

retisch opzicht onhoudbaar is en die indruist tegen het postmo
derne ideaal van diversiteit. Universaliteitspretenties lopen stuk 
op de historische horizon die onze criteria van geldige kennis om
geeft. Naast deze wijsgerig/normatieve overwegingen zien post
modernisten ook historische aanwijzingen voor het einde der ide
ologieën. Onlangs werd dit punt door Van Mierlo benadrukt in 
zijn 'Coornhertrede'. Daarin stelde hij dat met de ontideologise
ring en de individualisering die zich de laatste decennia heeft 
voltrokken, de maatschappij te complex geworden is voor het den
ken in gesloten modellen.(9) De traditionele ideologieën hebben 

met het verheffen van een bepaald metafysisch systeem tot de 
universele waarheid hun greep verloren op de gefragmentariseer
de, geïndividualiseerde en multiculturele maatschappij waarin 
we leven. 
Als postmoderne filosofen spreken van het einde van de traditio
nele ideologieën, dan doelen zij dus niet op het einde van norm a
tiviteit en het begin van een soort neo-positivisme, zoals Varke
visser denkt. Evenmin willen zij impliceren dat morele claims 
niet te legitimeren zijn of dat de politiek waardenvrij zou moeten 
zijn. Desondanks menen Abbes, Groen en Varkeviser dat het vast

houden aan een ideologie onvermijdelijk is (tweede objectie). De 
vermeende onmisbaarheid van ideologieën zou volgens hen blij
ken uit het feit dat er in mijn postmoderne conceptie van politiek 
geen ruimte meer is voor 'engagement' (Varkevisser), een 'crea

tieve herformulering van de maatschappelijke problematiek' 
(Varkevisser) en verbeeldingskracht (Abbes en Groen). Mijn va

riant van pragmatisme zou de politiek tot louter een procedure
kwestie reduceren. 
Voor wat betreft het punt van enagement en verbeeldingskracht, 
dient opgemerkt te worden dat Rorty's liberal ironist iemand is 

die in een wijsgerige discussie weliswaar de eindigheid van zijn 
liberale waardenstelsel erkent (in dit opzicht is hij/zij een 'iro
nist'), maar die in alledaagse praktijk volledig achter ·die waarden 
staat. Rorty zou instemmen met Schumpeters uitspraak dat "het 
beseffen van de relatieve geldigheid van de eigen overtuigingen 

en er toch onwrikbaar aan vasthouden, de beschaafde mens on
derscheidt van de barbaar."(lO) De pragmatistisch ingestelde po
liticus is een bevlogen democraat en geenzins een onverschillige 
technocraat. 
Evenmin wil de pragmatist de politiek tot louter een procedure
kwestie reduceren. Het centraal stellen van de democratische 

waarden, hetgeen de kern van het door mij verdedigde prag-

9H.A.F.M.O van Mierlo, De burger en de IJolitiek (COOntherlrede), 
Trouw, 21/11-1992. 
10Geciteerd in S. Espigares TaUon, 'De ollmogelijkheid en de noodzaak 
van helfimderen', Acla Politica, 26.4,1991, p.426. 

matisme uitmaakt, reikt veel verder dan realisering van het stem
recht. Respect voor de intrinsieke waardigheid van het individu, 
een tolerante in tegenstelling tot een onderdrukkende houding ten 

aanzien van andersdenkenden en een zo open mogelijke maat
schappelijke communicatie, om enkele van de meest fundamentele 
waarden van onze democratische traditie te noemen, vereisen 

meer dan een uitbouw van de formele democratie. In mijn artikel 

noemde ik sociale voorzieningen en goed onderwijs als voorwaar
den van hoogwaardige democratische relaties. De prioriteit van 
democratisering wordt derhalve niet gerealiseerd met een gekozen 
burgemeester of minister-president. Ze impliceert een veelomvat
tend, normatief geladen politiek programma dat, zo betoogde ik, 
globaal ingevuld zal worden langs de lijnen van een progressiefli
beralisme (PSS, p.l7). Dit programma is eerder tè idealistisch, 
dan 'waardenvrij'. De pragmatist is een idealist omdat een volledi
ge democratie een doel is dat altijd achter de horizon zal blijven 
liggen. Machtsconflicten en geweld zijn immers moeilijk weg te 
denken uit het maatschappelijk leven. Bovendien stelt elke tijd 

nieuwe eisen aan de politiek en dient een volwassen democratie 
zichzelf steeds te vernieuwen. Volledige democratie kan dus hoog
stens als een regulatief idee fungeren, dat daarom echter niet 
minder maatgevend is. 

Romantiek, Verlichting en individualiteit 

De derde objectie, door Varkevisser naar voren gebracht, luidt 
dat achter mijn opvattingen een 'wijdverbreid liberaal romanti
cisme' schuilgaat, waarin het mij zou gaan om de 'allerindivi

dueelste ervaring van de allerindividueelste burger'. Ik vrees dat 
het postmoderne pragmatisme veel minder diepzinnig is dan Var

kevisser vermoedt. Postmoderne filosofen verwerpen het meta
fysische idee van een zelf, dat 'achter' onze ervaringen en overtui
gingen ligt. De notie van een volledig rationeel, autonoom, vrij ik 
is een relict van het Verlichtingsdenken -en niet van de Roman
tiek-, dat door het postmodernisme als een illusie wordt afge

daan. Hetzelfde geldt voor het streven naar authenticiteit of ei
genlijkheid, waarbij het individu zich zou bevrijden van alle so
ciale determinaties om het unieke zelf te worden 'dat het altijd al 
is'. Een persoon is een contingent web van biologisch en sociaal be
paalde overtuigingen, aldus filosofen als Rorty, Putnam en Den
nett(ll). Het 'ik' valt restloos samen met dit netwerk. Deze 
opvatting van het zelf als een 'centerless network of beliefs and 
desires' (Rorty) is zeer wel verenigbaar met het ideaal van een 
zelfstandige, rationele burger. Deze burger is evenwel niet 'auto
noom' in één of andere metafysische zin, maar simpelweg auto
noom in die zin dat aan zijn materiële levensvoorwaarden is vold
aan, hij behoorlijk onderwijs heeft genoten en goed geïnformeerd 
is. 
Onze samenleving bestaat niet uit optimaal autonome, rationele 
burgers; daarvoor is aan bovenstaande voorwaarden onvoldoende 
voldaan. Maar hoe komt Varkevisser erbij dat ik -en liberalen in 
het algemeen- (overigens, is hij dan zelf geen liberaal?) dit zouden 
vooronderstellen? Liberalen vooronderstellen de zinvolheid van 
het ideaal van rationele autonomie (in de niet-metafysische zin) 
en zijn bovendien van mening dat de gemiddelde burger in veel 

(11) D. Dellnell, ConCÎous Explauled, Lolldon, 1991, 
lIlelllame hoofdsluk 13. 
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gevallen al dit ideaal benadert. Een volwassen liberale partij bes
chouwt de burger dus in beginsel als een rationeel en verantwoor
delijk individu. En deze vooronderstelling impliceert, zoals boven 
bleek, geenszins de mogelijkheid of de wenselijkheid van Varke
vissers 'allerindividueelste individuen'. 
Sterker nog, het lijkt wel of Varkevisser zelf uitgaat van een der
gelijk mystificerend begrip van 'individualiteit' of 'authenticiteit' 
als hij meent dat er voor individuele uitingen alleen nog plaats is 
"in de kieren van de (bureaucratische) systemen" (p.29) en dat "al
leen door middel van de kunst mensen zich kunnen bevrijden" 
(p.27). Vanwaar deze filosofische speculaties? En waarom dra
matisch doen over het feit dat mensen geen "vriendschappen meer 
hebben maar netwerken van relaties" ? Zelfs al zou dit zo zijn, 
moeten we dan concluderen dat die mens vervreemd is van zijn 
authentieke zelf? Ik weet het niet. Maar als Varkevisser liberalen 
verwijt dat zij de notie van een zelfstandige, redelijke burger sim
pelweg vooronderstellen, dan zou ik hem willen vragen wat er zou 
gebeuren als we deze vooronderstelling laten varen. De conse
quenties hiervan zouden mijns inziens nogal onfris uitvallen. De 
verwerping van de premisse van het zelfstandige, redelijke indivi
du is om te beginnen in flagrante tegenstrijd met de prioriteit van 
D66: het verwezenlijken van democratisering. Maar wat nog be
denkelijker is: als het individuen aan zelfstandigheid en ver
antwoordelijkheid ontbreekt, zijn we dan aangewezen op een se
lecte groep authentieke individuen (waaronder Varkevisser?) die 
beter kunnen uitmaken voor eerstgenoemde groep individuen wat 
goed voor hen is? Dan zijn we op een democratisch nulpunt be
land. Over een zwarte onheilsdiamant gesproken ... 
Het alternatief dat Abbes en Groen aandragen tegenover het door 
mij voorgestane gereflecteerde pragmatisme getuigt van naïviteit. 
Zij achten het pragmatisme niet geheel verwerpelijk, maar willen 
dit baseren niet op 'relativisme en scepticisme, maar op de evo
lutionaire metafysica' (p.24). Vervolgens stellen zij zonder blikken 
of blozen dat de ideologie die bij de evolutionaire metafysica past 
'zonder twijfel' die van het progressieve liberalisme is (p.24). Twee 
opmerkingen zijn hier op zijn plaats. Ten eerste, als de evolutiet
heorie met één politieke ideologie geassocieerd is, dan is het wel 
die van het Sociaal Darwinisme, dat niet bepaald bekend staat om 
zijn humanitaire attitude, waar Abbes en Groen zo hoog van op
geven. Ten tweede volgt uit de evolutietheorie als descriptieve the
orie geen enkele prescriptieve uitspraak, zoals Stephen Jay Gould 
heeft opgemerkt; progressief liberalisme afleiden uit de evolutiet
heorie is het begaan van de 'naturalistic fallacy' . 
Een politieke partij die uitgaat van een gereflecteerd pragmatisme 
is mijns inziens een partij die de pluraliteit van de 'kleine verha
len' niet ervaart als een bedreiging van de eenheid van de gemeen
schap, maar die het gefragmentariseerde en geïndividualiseerde 
karakter van de huidige samenleving als uitgangspunt neemt. 
Dat wil niet zeggen dat een dergelijke partij de problemen mis
kent die ontstaan zijn na de teloorgang van de 'grote verhalen'. Zij 
erkent de problematische zijde van individualisering, te weten het 
probleem van het creëren van een grondslag voor maatschappelij
ke solidariteit. De oplossing kan volgens haar echter niet meer ge
zocht worden in een terugkeer naar traditionele collectieve ver
banden (gebaseerd op natie of klasse) maar dient gevonden te 
worden in een nieuwe conceptie van solidariteit. De taak van de 
postmodern geïnspireerde pragmatist ligt niet zozeer in het be
zweren van relativisme alswel in het zoeken naar een notie van 
solidariteit die pluralisme en wederzijdse morele verantwoorde-

Oude nummers van Idee kunt u nabestellen 

Oude nummers van Idee kunt u, als ze nog voorradig zijn, 
nabestellen. Hetzelfde geldt voor exemplaren uit de reeksen Ideeën 

(themabrochures) en SWB Cahier (eenvoudige themacahiers). 
Voor informatie over de beschikbaarheid van exemplaren vanaf 1991 
kunt u van maandag t/m donderdag bellen tussen 09.00 en 17.00 uur 

met de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, telefoon 070-
3858303. Inmiddels is de mogelijkheid geopend zich te abonneren 

op Ideeën en Cahiers. Zie de bij deze Idee bijgesloten brieF. 

SWB Cahier 
POLITIEK & CULTUUR 

Denken over 
Democratie 
In de reeks SWB-Cahier is nu het callier 'Denken 

over Democratie' van de hand van H.J. van Houten 
verkrijgbaar. Met dit callier wordt een poging ge
daan een brug te slaan naar de analyse van de cul
turele kant van het democratievraagstuk. Want is het 
denken in de partij niet te lang blijven stilstaan bij de 
formule en staatkundige kant van de democratie? 

Met deze uitgave heeft u een 'werktekst' in han
den, die aanzet tot nadenken over de donlinantie van 
het bureaucratisch mechanisme verbonden met een 
nieuw concept van democratie. Dat is nodig, opdat 
D66 partner blijft van al diegenen die de toekomst 
van de democratie ter harte gaat. 

Het callier 'Denken over Democratie' omvat 34 
pagina's op A4-formaat en is de tweede uitgave in de 
serie SWB-Callier, die nui bestaat uit de calliers 
Relatie en Huwelijk (1992), Denken over Democra
tie (1993) en In Goede Banen (1993). 

Prijzen: 

• 'Relatie en huwelijk' : f8,- + f2,- porti kosten 
• 'Denken over Democratie' : f10 ,- + f2,70 porti 
• 'In Goede Banen': f10,- + f2,70 porti 

BesteUen: 

Bestellen van deze calliers doet u door te bellen 
met de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, van 
van maandag Vm donderdag van 9.00-17.00 uur. U 
kunt ook schriftelijk bestellen: Bezuidenhoutseweg 
195, 2594 AJ Den Haag. Stuur geen geld op, u 
ontvangt van ons een acceptgirokaart bij uw bestel-
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