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Gevraagd: een gemeenschappe
lijk begrip van democratie 

Door Peter Pappen heim 

W 
at een pragmatische partij illt
tilt boven het vulgair opportu
nisme is een expliciete set van 

uitgangspunten of doelen waaraan het 
handelen van haar leden kan worden ge
toetst. Volgens haar statuten is D66 opge
richt om de werking van de democratie te 
verbeteren. Maar al snel bleek dat men 
hiermee alle kanten op kan. Daarom is 
destijds op het congres in Leiden in 1968 
namens het bestuur van de afdeling Rot
terdam een resolutie ingediend, die bij ac
clamatie is aanvaard en door het bestuur 

Ondanks herhaaldelijk 
verzoek is de partij nooit 

gekomen tot een werkbare 
en effectieve definitie van 

democratie. 

cratie moet het westen de belangrijkste 
hulp dan ook verzaken, die het had kun
nen bieden aan de volksdemocratieën en 
andere ex-dictaturen: een duidelijk en 
werkbaar plan voor de invoering van de
mocratie. 
Maar ook in eigen land loopt van alles 
spaak: alleen al uit de NRC van het laat
ste jaar valt een doos vol knipsels te ver
zamelen met voorbeelden van ondeugde
lijke wetgeving, misleiding van de burger 
etcetera. Hier wordt de onmacht aan
getoond van ons democratisch bestel om 
een antwoord te vinden op de uitdagin
gen van deze tijd. 

Peter Pappenheim doet 
wederom een oproep en geeft 

alvast zelf een voorzet voor 
de discussie. 

werd overgenomen. 
e-----

In deze resolutie werd gevraagd om een 
pamflet waarin -met vermijding van politiek jargon- dilldelijk 
wordt gemaakt wat D66 is en wil. Een programma kan daar niet 
in voorzien. In ons type democratie kan het programma, voor zo
ver het al wezenlijk zou verschillen van andere partijen, nooit 
veel meer zijn dan een openingsbod in coalitie-onderhandelingen, 
geldig binnen de op dat ogenblik bekende omstandigheden.(1) 
Programmatische duidelijkheid vereist een van te voren vastge
stelde maatstaf ter waardering van de in ons stelsel onvermijde
lijke compromissen. 
Kern van een pamflet zou een gemeenschappelijke visie op demo
cratie moeten zijn, die de criteria kan leveren voor het beoordelen 
van de diverse voorstellen voor het verbeteren van ons demo
cratisch bestel. Maar zowel uit de discussie binnen de partij, als 
uit een aantal artikelen in 'Idee' (2), blijkt dat er geen consensus 
is in het denken over de aard van de na te streven democratie. 
In de literatuur is ook geen werkbare en effectieve definitie van 
democratie te vinden die algemeen aanvaardbaar is of zou kun
nen zijn. Dat democratie desondanks heeft gewerkt, is het gevolg 
van uitzonderlijk gunstige omstandigheden. Zij heeft zich in de 
Westerse wereld, in een proces van 'trial and error', kunnen ont
wikkelen. 
Deze omstandigheden nu zijn in het westen grotendeels verdwe
nen en in de nieuw te vormen democratieën nog geheel niet aan
wezig. Zonder een dilldelijke en werkbare definitie van demo-

(1) P. Pa/Jpell/teim, De h'el/ze voor D66, in: Idee'66, nr. 2, 1985 
(2) j.K. Abbes, K.R. Popper en /tet progressieve liberalu/IIe , ill: Idee, IIr. 
5 , 1990; j.K. Abbes, K.R. POP/JU en de ideologieducmsie 'van D66, ill: 
Idee , IIr. 6, 1990; j.K. Abbes, Pleidooi voor een lIieuwe vuie op PONJer, 
ill: Idee, nr. 2, 1992; j.K. Abbes en S. Groen, Gereflecteerd pragmati.mw, 
niets /IIeer dali polit.iek narcullle ?, jll: Idee , IIr. 6, 1992; E. dell Draak. ell 
G. Siegeloer, PO/Jper ell D66?, ill: Idee , IIr. 4, 1991; P. Kribbe , Politiek 
als spiegel Vlm de samelllevillg; Rorty 's filosofie en D66, in: Idee, nr. 3 , 
1992. 

• 

Definities 

Definities kunnen niets verklaren en lossen niets op. Zij hebben 
alleen tot taak het gebied waarover men wil praten af te bakenen 
en de minimale gemeenschappelijkheid die onmisbaar is voor een 
vruchtbare discussie over het onderwerp te waarborgen. Een ef
fectieve definitie trekt een grens tussen wat wel en wat niet tot 
dit onderwerp behoort en sluit dus altijd iets uit. Een discussie 
die over alles gaat, is een tautologie of gaat over niets. Maar po
litici, ook de onze, sluiten niet graag iets uit en zijn huiverig voor 
een definitie van democratie. Dat zou kunnen verklaren waarom 
bovengenoemde resolutie uit 1968 nooit is illtgevoerd. 

Bestaande definities zijn toereikend 

De traditionele gemeenschappelijke noemer van democratie is de 
afkeer van autocratische regimes, van dictatuur, van totalitaris
me: de Churchilliaanse democratie als minst kwade van alle rege
ringsvormen. Het is een zuiver defensieve definitie, die alleen 
bindt zolang er een gemeenschappelijke vijand is. 
De vaders van ons democratisch bestel konden daarmee illt de 
voeten: hun probleem was om het individu te vrijwaren van on
derwerping aan allerlei soorten tirannen. De economische pro
duktie vond plaats in kleine, overzichtelijke en onafhankelijke 
eenheden. De produktief actoren waren grotendeels gegeven: 
enerzijds de natuurlijke hulpbronnen zoals grond, mineralen en 
de kracht van wind en water en anderzijds de spierkracht en het 
talent van de individuen, ingebed in een overzichtelijke mecha-

Peter Pappelliteilll U (ge/Jellsioneerd) econoom, met speciale belllligstellillg 
voor de grolldslagen Vll/I. de sociale wetellschappell ell democratie . 
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nisering. Het aandeel van elk individu aan het 'nationale pro
dukt' was direct aanwijsbaar. Behoudens veiligheid en rechtsze
kerheid, plus wat infrastructuur zoals wegen, kende de staat 
geen taak in het scheppen van welvaart. 
Vandaag de dag is juist het instandhouden èn scheppen van 
welvaart een even grote als gezamenlijke onderneming geworden. 
De individuele bijdrage daarin is nauwelijks meer te definiëren, 
laat staan te meten. De belangrijkste produktiefactor is niet meer 
van fysieke aard, maar cultureel in de ruimste zin van het woord. 
De politiek moet niet alleen het wettelijk kader scheppen dat voor 
zulk een onderneming onmisbaar is; zij moet ook de voorzienin
gen treffen die voor een kenniseconomie nodig zijn, zoals kwali
tatief hoogstaand en gemakkelijk toegankelijk onderwijs. En zij 
moet zorgen voor de voorwaarden die zijn vereist om deze com
plexe onderneming niet te laten ontsporen. Een definitie die al
leen bepaald wat democratie niét is, biedt hiervoor geen houvast. 
Wij kennen een definitie die pretendeert te omschrijven wat de
mocratie wèl is: een maatschappij met een parlementair stelsel 
en algemeen kiesrecht, aangevuld met voorwaarden onder meer 
betreffende de informatie-voorziening, zoals toegang tot archie
ven en openbaarheid van de vergaderingen van het parlement en 
eventueel van zijn commissies. Dit is een zuiver procedurele de
finitie die in veel gevallen totaal ontoereikend is. Zouden wij 
daarmee volstaan, dan moeten wij alle (meederheids-) besluiten 
aanvaarden als democratisch, indien zij via dit stelsel tot stand 
zijn gekomen en legitimeert men de door -naar ik hoop alle- D66-
ers verfoeide dictatuur van de meerderheid. 

D66 neemt geen duidelijke steUing 

De enige poging van D66 om te bepalen wat zij onder democratie 
verstaat, valt te vinden in de algemene inleiding van ons beleids
programma en dan met name paragraaf 0.2 'Algemene uitgangs
punten voor denken en handelen van D66'. Uitgezonderd enkele 
rabiate theocraten, linkse en rechtse extremisten zal elke andere 
Nederlander met deze uitgangspunten kunnen instemmen. Een
voudigweg omdat deze uitgangspunten verenigbaar zijn met alle 
besluiten die tussen de extreme posities van links en rechts lig
gen. Twee voorbeelden: 

Elke definitie van democratie stoelt op een of ander begrip van 
vrijheid. Ik citeer uit het beleidsprogramma van D66: 

"D66 vat vrijheid niet op in de eng-liberale visie, die vrijheid van 
dwang (de zogenaamde formele vrijheid) centraal stelt. Het gaat 
om de mogelijkheid die een mens krijgt om werkelijk van zijn 
vrijheid gebruik te maken (de zogenaamde materiële vrijheid). 
Werkelijke vrijheid bestaat pas als daartoe ook de middelen aan
wezig zijn om deze inhoud te geven, zoals met name goed onder
wijs, goede gezondheidszorg, behoorlijke woonvoorzieningen en 
een redelijke inkomen. Alleen die vrijheid leidt tot vrije keuzen 
bij het menselijk handelen." 

Hiermee rekt men 'vrijheid' op tot een alles dekkend en helaas 
nietszeggend begrip. Zinvol is alleen vrijheid als vrijwaring van 
een beperking van onze keuzen door toedoen van andere mensen. 
Deze vrijheid kan nooit onbeperkt zijn, want vroeg of laat zal de 
keuze van de één in botsing komen met de keuze van de ander. 
De maximaal bereikbare vrijheid -de eng-liberale visie- is de vrij-

heid tot elk denken, doen en laten dat verenigbaar is met dezelf
de vrijheid voor anderen. De taak van de eng-liberale staat is het 
waarborgen van deze vrijheid en het oplossen van conflicten waar 
de vrijheid van de één botst met die van de ander en wel volgens 
het beginsel van formele ofwel subjectieve gelijkheid. 
Wat er verder staat over de 'werkelijke vrijheid' is gewoon ideolo
gische onzin, want de consequentie ontbreekt. De mogelijkheden 
om van onze vrijheid gebruik te maken zijn altijd beperkt en de
ze beperkingen zijn het onderwerp van de economie. De intro
ductie van het begrip 'materiële vrijheid' (oorspronkelijk door de 
socialisten) dient maar één doel: het verdoezelen dat bepaalde 
door hun gewenste zaken een prijs hebben in termen van vrij
heid. Voorzien in voor een ieder bereikbare scholing, gezondheids
zorg, woningen en inkomen kan immers alleen gegarandeerd 
worden door herverdeling van inkomen en dat houdt onvermijde
lijk een beperking van de bestedingsvrijheid van de rijkeren in. 
Duidelijkheid vereist een erkenning van deze vrijheidsbeperking 
en het expliciet maken van de criteria die deze ingreep rechtvaar
digen en waaraan hij moet voldoen. Deze criteria dienen ondub
belzinnig te zijn. 
Er bestaan twee duidelijke, ondubbelzinnige, posities: bovenge
noemde eng-liberale èn de socialistische eis van gelijk welzijn 
voor een ieder. D66 verwerpt mijns inziens terecht, de eng-libera
le visie. Uit paragraaf 3.3.1.4. mag men afleiden dat ook de socia
listische eis van gelijk-welzijn-voor-een-ieder niet door D66 wordt 
gesteund (gezegd wordt het overigens nergens). 
Voor de betreffende criteria moeten wij het doen met 'goed', 'be
hoorlijk' en 'redelijk'. Daarmee kan de partij, die de duidelijkheid 
zo hoog in haar vaandel voert, alle kanten op. Zodra iemand min
der onderwijs, gezondheidszorg, woonvoorzieningen of inkomen 
heeft dan een ander, zal hij geneigd zijn om dat niet goed, behoor
lijk of redelijk te vinden. En als men wel aan zijn opvatting in 
deze zou voldoen, voelt diegene die het gelag moet betalen zich 
onrechtvaardig behandeld. 

De inleiding van ons beleidsprogramma zegt over de dictatuur 
van de meerderheid: 

" 'De meeste stemmen gelden' is een democratische spelregel om 
beslissen. Deze (spelregel) mag echter nooit zo worden gebruikt 
dat daardoor de grondwaarden en het voortbestaan van de demo
cratie zelf in gevaar worden gebracht. Een democratie is deze 
naam slechts waardig, indien deze de rechten en belangen van 
minderheids-groepen erkend." 

Prima, maar nu is het zoeken naar hoe D66 deze erkenning wil 
waarborgen. Er is veel te lezen over de problemen van etnische, 
culturele en andere minderheidsgroepen, maar dat heeft niets 
met 'de meeste stemmen' te maken. Veelal zullen minderheden 
met de grootse partij meestemmen, bijvoorbeeld islamieten met 
het CDA. Over de vraag "moeten de meeste stemmen gelden, ja of 
nee?" vinden wij alleen een relevante opmerking (1.1.4.2), onder 
het hoofd 'Politieke minderheden': 

"De regering dient rekening te houden met minderheden in het 
parlement. De macht van het getal mag niet overheersen. Dit 
moet tot uitdrukking komen in concrete rechten als: recht op en
quête, recht op informatie, het recht om op andere wijze onder
zoek in te stellen naar het regeringsbeleid." 
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Conform de 'tunnel visie' van politici denken zij slechts aan hun 
eigen beroepsgeheimen. Wat de kiezer wil weten is: mag de meer
derheid de belangen van de individuele burgers die in de minder
heid zijn aan haar laars lappen? Kennelijk zegt D66 "ja, zolang 
het maar niet te gek wordt" en loopt zo met een grote boog om het 
probleem van de legitimatie van meerderheidsbesluiten heen. 

De definitie van denwcratie eist een integrale aanpak 

De organisatie van de maatschappij kent een veelheid van as
pecten die alle bij een definitie van democratie aan de orde 
moeten komen, of die men uit deze definitie moet kunnen aflei
den. 
Zulke aspecten zijn (zonder aanspraak op volledigheid): 

het vaststellen van de feiten die relevant zijn bij een besluit 
(domein van de epistemologie); 
het bepalen van wat rechtvaardig is (domein van de filosofie 
van het recht); 
de sociale context (de eigen cultuur), met name de gangbare 
opvatting over de mens en zijn omgeving en - in onze infor
matie-maatschappij - het wezen van informatie, een (ik citeer 
J. Abbes) levensbeschouwelijke 'set of stories', nastrevens
waardige doeleinden (Pamela Kribbe) et cetera; 
het proces van argumentatie, waarin de besluiten op alle drie 
de terreinen tot stand komen. 

Deze aspecten zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. 
In een levende maatschappij vertonen zij een veelvoud van onder
linge wisselwerkingen. De sociaal-culturele context bepaalt voor 
een groot deel de uitgangspunten en de doelen van epistemologen 
en rechtsfilosofen, wier bevindingen op hun beurt weer invloed 
hebben op deze sociaal-culturele context. 
De argumentatie-regels die men daarbij hanteert, leiden de dis
cussie in bepaalde banen, maar zijn zelf weer het produkt van de 
drie andere aspecten. 

Alle in 'Idee' aan de orde gestelde filosofieën behandelen slechts 
één aspect van de complexe reabteit waarmee een politicus te 
maken krijgt. Popper, Adorno, Habermas, Rorty, en nog meer 
hun epigonen, hebben de neiging om één interessante ontdekking 
op een beperkt gebied te verabsoluteren. Zo nu en dan wordt de 
aldus over de grenzen van haar werkingsgebied heengetilde eigen 
filosofie gebruikt als maatstaf voor het beoordelen van andere fi
losofieën. Een probaat recept voor de dovemansdialoog en een 
arglistige vorm van 'petitio principii'. 

Conclusie voor het filosofe ndebat 

Er is geen kant en klare filosofie voor D66. Filosofie dient, net als 
de wetenschap, dienares en geen heerseres te zijn. Eerst moet 
D66 haar doeleinden bepalen; dan pas kan worden vastgesteld 
welke fIJosofieën daaraan kunnen bijdragen. 
Een vrijblijvende discussie hierover in 'Idee' zal niet tot een 
bruikbaar antwoord leiden. Men zal de discussie moeten structu
reren, zodat zij tot een besluit leidt over uitgangspunten. Deze 
kunnen dan als criteria dienen voor de rechtvaardiging van in de 
praktijk te nemen besluiten. Zonder zulke uitgangspunten zal 
voor de kiezer pragmatisme niet te onderscheiden zijn van op
portunisme. (Een standpunt dat conform zijn artikelen in 'Idee' 

door Joop Abbes wordt gedeeld.) 
De politiek produceert besluiten. De lakmoesproef om een demo
cratie te kunnen onderscheiden van andere vormen van bestuur, 
is de legitimering van het opleggen van besluiten aan de hele 
bevolking. Alle andere vraagstukken van democratie zijn logi
scherwijze ondergeschikt aan het antwoord op deze vraag naar 
legitimatie. 
Hopelijk ten overvloede zij hierbij vermeld dat met deze definitie, 
met het vaststellen van uitgangspunten, geen enkel concreet pro
bleem is opgelost. Zij vormen slechts een voorwaarde om tot een 
adequate oplossing van problemen te komen. Zij zijn even nood
zakelijk als de funderingen van een gebouw. 
Op basis van de ervaringen met de schaarse pogingen die tot nu 
toe zijn ondernomen, kan men stellen dat de belangstelling voor 
zulk een project binnen D66 verwaarloosbaar klein is. De meeste 
leden van D66 zijn lid omwille van specifieke doelstellingen en 
belangen, of ter realisatie van eigen opvattingen. Een gemeen
schappelijke en in concreet beleid vertaalbare definitie van demo
cratie zal onvermijdelijk een deel daarvan uitsluiten. Het was 
dan ook te verwachte dat de Adviesraad een laatste poging (in 
1985) om de in de aanhef genoemde motie alsnog uitgevoerd te 
krijgen, heeft verworpen. 
Het is de vraag of bepalen van een definitie van democratie die 
algemene geldigheid zou moeten hebben wel de taak van één par
tij kan zijn. In een eerder artikel in 'Idee' (1) is er al op gewezen 
dat het doel van een hervorming van de democratie vaak in 
aanvaring zal komen met andere doelen van D66 als politieke 
partij. 

Er blijkt thans geen instituut te bestaan dat deze taak tot de 
zijne rekent. Onze academia is niet ingericht op bovengenoemde 
integrale aanpak. Haar organisatie verzet zich tegen het grasdui
nen op andermans terrein en competentie en zij vervult geen in
terdisciplinaire coördinerende functie. Zij stimuleert eerder het 
zoeken naar het bijzondere en afwijkende, dan naar consensus 
over het gewone en gemeenschappelijke. 
Doel van dit artikel is om nog eens de belangstelling te peilen 
voor het vormen van een groep die zich met de fundamentele pro
blemen van de democratie wil bezighouden, met als doel te ko
men tot een werkbare definitie van democratie en de gevolgen 
daarvan voor de concrete organisatie van onze maatschappij . Dit 
zonder vooringenomenheid en op basis van een vooraf aanvaarde 
en uit dit doel afgeleide argumentatie-methode. 

Popper ... 

Popper's werk bestrijkt twee gebieden: wetenschapsfIJosofie en 
maatschappijfilosofie. Het weerspiegelt ook twee kanten van zijn 
persoonlijkheid: de analytische denker en de maatschappebjk ge
ëngageerde persoon. 
De wetenschapsfilosoof Popper publiceerde in 1934 het nog steeds 
actuele 'Logic of Scientific Discovery'. Een van de conclusies is dat 
elk menselijk oordeel een subjectief element bevat, maar dat bij 
bepaalde onderwerpen een objectiever oordeel mogelijk is dan bij 
andere. 
De maatschappij filosoof Popper debuteerde in 1950 met 'The 
Open Society en its Enemies', waarin elke poging tot het bepalen 
van een blauwdruk van een maatschappij , elk a priori gesteld 
einddoel, als totalitair aan de schandpaal wordt genageld. 
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De logisch daaruit volgende conclusie -dat elke maatschappijvisie 
en elk door mensen genomen besluit een subjectief element be
vat- is Popper als geëngageerd mens een gruwel, omdat het leidt 
tot relativisme. Zijn latere werk staat geheel in het teken van zijn 
gevecht tegen dit relativisme. 
Misbruik van 'wetenschap' door charlatans, maar nog meer door 
volksmenners, wilde hij tegen gaan door 
het bepalen van criteria en evaluatie-

in hanteerbare en ondubbelzinnige criteria waaraan besluiten 
kunnen worden getoetst en kunnen evenmin hun oplegging legiti
meren voor zover deze besluiten verder gaan dan het verdedigen 
van onze vrijheid tegen geweld en totalitarisme. 
Pop per heeft veel bijgedragen aan de verduidelijking van de pro
blemen die rijzen bij het vaststellen van het 'de factii' en bij de 

evaluatie van empirisch-wetenschappelij
ke theorieën. Hij heeft zich ingezet voor de 

methoden waarmee dit zou kunnen wor
den voorkomen of op z'n minst aan de 
kaak kon worden gesteld. Zulke criteria 
en methoden zouden voor alle mensen 
moeten gelden en boven het individu 
moeten staan: vrij moeten zijn van sub
jectieve elementen. 

"Elke argumen
tatie over het 

verdediging van de 'open society'. Dat hij 
de sociale context waarin besluiten tot 
stand komen buiten beschouwing laat, 
geeft hij zelf toe. Bij het bepalen van de 
grondslagen voor een democratische be
sluitvorming kan men niet om Popper 
heen, maar men kan evenmin met zijn 
theorieën volstaan. 

bestaan van een 
Uitspraken over wetenschappelijke theo
rieën kunnen slechts objectief zijn als 
deze theorieën een bestaan hebben dat 
onafhankelijk is van het individu dat de 
theorie stelt of evalueert. Als theorieën 
alleen bestaan in de geest van diegene 
die ze formuleert, dan is elke uitspraak 
over de theorie een uitspraak over deze 
geest en niet over een feit dat onafhanke
lijk bestaat van personen. Daarom ont
wikkelde Popper zijn concept van een on
afhankelijk (van denkende individuen) 
bestaan van 'Third World Objects'; het 
zijn creaties van de menselijke geest 
zoals wiskundige stellingen, wetenschap
pelijke theorieën en het begrip van een 
absolute waarheid. Zijn bewijsvoering 

'objectieve' 
realiteit berust ... noch Rorty 

op een al eerder 
Rorty vervalt in een ander uiterste. Hij 
verwerpt objectiviteit als criterium voor de 
beoordeling van welke soort uitspraak dan 
ook en wijst elke methode ter bevordering 
van objectiviteit af. Hij verwerpt de schei
ding in besluitvorming en argumentatie
methode tussen waarden en feiten. 

• lngenomen 
stelling. Ieder 

Pamela Kribbe's weergave van Rorty in 
'Idee' citerend: "Mensen treden de werke
lijkheid tegemoet door de bril van een be
paald wereldbeeld of referentiekader dat 
haar rechtvaardiging ontleent aan de 

mate waarin zij ons helpt, doeleinden te 

antwoord is on
bewijsbaar. " 

daarvoor is echter onjuist en weerlegbaar 
op basis van de criteria en argumentatie-methode die Popper zelf 
voorstaat (deze weerlegging valt evenwel buiten het bestek van 
dit artikel). 
Deze uitglijder is duidelijk te wijten aan zijn vrees om met lege 
handen te staan tegenover demagogische en ideologische aanval
len op onze democratische vrijheid. Men verwijt Popper vaak dat 
objectieve en boven de mens staande criteria deze vrijheid juist 
ondermijnen. Dit verwijt is juist, maar het zoeken naar objec
tiviteit is op zich nog geen positivisme (een ander verwijt dat Pop
per, maar nu ten onrechte, wordt gemaakt). Het streven naar ob
jectiviteit kan bijvoorbeeld ook volgen uit democratisch aan
vaarde conventies. 
Popper's 'Open Society' onderbouwt 'slechts' de definitie van de
mocratie als afwijzing van totalitaire regimes; zij zegt nog niets 
over hoe wij tot democratische besluiten moeten komen en hoe 
wij aan onze maatschappij gestalte moeten geven. Zijn pogingen 
om hierin te voorzien zijn verre van overtuigend. 
Het voorstel van 'piecemeal social engeneering' stoelt teveel op 
een mechanistische opvatting van een maatschappij en miskent 
de -zelfs wiskundig aantoonbare- systeem-technische problemen 
van een levende maatschappij. De besliskunde leert dat bij zulke 
systemen partiële oplossingen veelal tot onverwachte en meestal 
ongewenste resultaten zullen leiden. 
Zodra Popper normen wil bepalen die ons over het relativisme 
heen moeten helpen, grijpt hij terug op begrippen zoals 'huma
niteit' en 'redelijkheid'. Maar deze begrippen zijn niet te vertalen 

verwezenlijken die wij als nastrevens
waardig beschouwen." Akkoord, evenals met de stelling dat dit 
wereldbeeld bij een ieder ontstaat in interactie met andere 
mensen en derhalve cultuurhepaald is. Inderdaad, een wereld
beeld is een 'holistische' . mentale constructie waarop het begrip 
objectiviteit niet van toepassing is. 
Zonder nadere rechtvaardiging is deze stelling echter niet -zoals 
Rorty impliciet doet- uit te breiden tot alle onderdelen van dit we
reldbeeld. Maar deze zonde tegen de regels van zindelijke argu
mentatie is niet het kernpunt van mijn kritiek. Rorty maakt nog 
een andere redeneerfout. 
Onderdeel van ons wereldbeeld is de relatie tussen de mens als 
denkend object en de wereld waarover hij denkt. Het gaat hier 
om het antwoord op de vraag: bestaat er een wereld van feiten en 
objecten die onafhankelijk is van de beschouwer, van het denken
de subject? Nee, zegt Rorty op basis van de subjectiviteit van elk 
wereldbeeld. Zonder de overgang van niet-bewijsbaarheid naar 
ontkenning expliciet te stellen en te beargumenteren. 
Elke argumentatie over het bestaan van een 'objectieve' realiteit 
berust op een al eerder ingenomen stelling, elk antwoord is on
bewijsbaar. Wij kunnen alleen vaststellen wat wij zelf geloven. 
En dan moet het antwoord zijn: in onze cultuur, en in alle cultu
ren waarvan ons voldoende bekend is om zinvol erover te kunnen 
praten, handelen mensen die deelnemen aan het maatschappelijk 
verkeer alsof zij geloven dat althans een deel van wat zij de re
aliteit noemen, onafhankelijk van hun eigen denken, bestaat. 
Binnen ons westerse referentiekader meent iedereen dat bepaal-
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de (concrete) uitspraken en kennis refereren aan een onafhanke
lijk van ons bestaande realiteit. Ook al kan deze realiteit nooit di
rect kenbaar zijn, ook al kan geen enkele uitspraak of kennis ooit 
geheel objectief zijn, het streven naar dié graad van objectiviteit 
die mogelijk is, naar een zo 'reëel' mogelijke benadering van deze 
realiteit, hoeft nog geen zinloze bezigheid te zijn. De hypothese 
van een onafhankelijk van de denker bestaande realiteit mag dan 
mijn subjectieve keuze zijn, maar het heeft voor mij geen zin om 
over beleid en grondslagen van mijn partij te discussiëren met 
mensen die deze keuze verwerpen. Niet omdat zij ongelijk zouden 
hebben, maar omdat wij geen enkel gemeenschappelijk referen
tiekader hebben (en omdat ik twijfel aan hun integriteit). 
Zo verwijst Rorty met instemming naar Rawls, maar brengt 
diens methode van 'reflective equilibrium' niet in de praktijk. Wij 
toetsen, zegt Rawls, onze meningen en normen doorlopend aan 
het effect van hun toepassing in de praktijk. Rorty doet dat niet. 
Een ander thema van Rorty is het verschil tussen pragmatisme 
en opportunisme. Behalve ideologie zijn er een hele reeks overwe
gingen die een rol spelen bij het tot stand komen van een politiek 
besluit: instemming van het publiek, hobbies van partijleden, co
alitie-problemen, belangen van een achterban et cetera. Prag
matisme, dat alleen bestaat uit het uitsluiten van ideologie, moge 
dan zeer principieel zijn, maar zolang de argumentatie van be
sluiten niet refereert aan een ideologie, kan dit pragmatisme in 
de praktijk niet worden onderscheiden van opportunisme. Rorty 
beseft dit. Hij introduceert het begtip solidariteit en verrijkt zijn 
pragmatisme met 'een sociaal en kritisch element'. Dit is echter 
op geen enkele wijze afte leiden uit zijn argumentatie. Het is niet 
een element daarvan, maar een 'ad hoc'-toevoeging aan zijn be
ginselloosheid: het is een eigen ideologie en staat eveneens voor 
het 'linkse' in Pamela Kribbe's "Pragmatisme als anker voor een 
links-liberaal beleid" . • 

Geef 
Idee een abonnee. 

Stuur bon a.U.b. in gefrankeerde 
envelop aan het redactie-adres. 
Zie colofon op pagina 2. 

Idee. Het geven waard. 
Want Idee gáát ergens over. 
Idee onderscheidt zich van andere partij-publicaties door het 
ontbreken van organisatorische mededelingen. En door een on
afbankelijke opstelling, die een brede benadering van onder
werpen mogelijk maakt. In Idee treft u dan ook visies met ver
schillende achtergronden. Tegelijkertijd besteedt Idee in ieder 
nummer ook specifiek aandacht aan het gedachtengoed en de 
historie van D66. 

Idee gáát ergens over 

Discussies en opiniërende artikelen zijn tegenwoordig maar al te 
vaak beïnvloed door het dagelijks steekspel om de macht. Argu
menten worden bij standpunten gezocht, met als gevolg dat het 
nergens meer over gaat. 
In Idee gáát het ergens over, het inhoudelijke wordt gerespecteerd 
en de vorm is weer bijzaak. 
In Idee leest u artikelen waar u iets aan heeft. Vaak van de hand 
van gerommeerde auteurs. Van binnen èn buiten de paltij . Ook als 
u al veel te lezen heeft, vormen deze attikelen vaak een welkome 
aanvulling. 

Idee biedt illspiratie en niveau 

Het gaat de redactie om keuze voor kwaliteit. Idee biedt inspiratie. 
Aan volk vertegenwoordigers op alle niveau's. Aan be tuurders. 
Aan ambtenaren. En aan iedereen die de politiek in de diepte en 
de breedte zoekt. Nieuwe visies, andere invalshoeken, dynamiek 
in het denken. 
Voor u als D66-lid of sympathisant is 'n jaarabonnement op Idee 
daarom een mooi cadeau om te geven en te ontvangen. Abonnees 
zijn immers verzekerd van infonnatie op niveau en halen 't maxi
male uit hun politieke betrokkenheid. 

Opmerkelijke interviews 

Bijna elk nummer van Idee presenteert een interview met een 
vooraanstaande per oonlijkheid uit de wereld van cultuur en po
litiek. De Signalementen-pagina's achterin Idee houden u op de 
hoogte. Publicaties, uitgaven, bijeenkomsten en tijdschriften pas-
eren de revu. Oók als dat uitgaven van andere partijen zijn. 

r---------------------------------------------------------------- --------------: Is Idee moeilijk? 

B 0 NID E E JaaJ'ahOlUlement: f66,- (6 llIU1l1llel'S). Losse )U's.: fJ 5,- ! 
Slum' mij, tot wedel'opzegging, uw blad Idee. Ik wacht met betalen lot ik de 
a('ceplgil'okaarL ontvaug. Mijn gegevens: 

NAAM: 
ADRES: 

POSTCODE en PLAATS: 
TELEFOON: 

HANDTEKENING: 

: Ja, Idee is moeilijk. Moeilijke artikelen, waar je 
je hoofd bij moet houden. Artikelen die een be
roep doen op je verstand - omdat ze ergens 
over gaan. Idee is een uitdaging om méé te 
denken. Idee infollneert en in pireelt. Idee gaat 
verder dan het doorsnee artikel in tijdschrift of 
krant over politiek; gaat 'behind the headlines" 
en zorgt zo voor meer helderheid. 

Idee verheldert. 
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