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Het ideologische nulpunt 
Door Allan Var k ev i sse r 

A nd she bied to fancy what the 
flame of a candle is like after it is 
blown out, for she could not re

member ever having seen such a thing. " 
Alice's adventures in Wonderland, Lewis 
Caroll 

"Als er dan al filosofie moet wezen, dat 
wil zeggen als het de menselijke geest in
derdaad vergund mag zijn om zijn hoog
ste, edelste krachten te richten op wat 
verreweg het belangrijkste van alle 

Een reactie op P amela 
I(ribbe . Haar p leidooi voor 

beginselloosheid wordt 
aangevochten. Ideologie 
blijkt een verstrekkender 

begrip dan wel wordt 

voor het nemen van zijn gedachtengoed 
tot uitgangspunt voor politieke program
ma's, want dat geeft Kribbe zelf al aan. 
Wat zij niet aangeeft, is wat zij onder een 
ideologie verstaat. Lezend in haar artikel 
doemen wel de omtrekken op van een 
ideologie-begrip als een dogmatisch we
reldbeeld, allesomvattend, verstikkend, 
en bedreigend voor een pluralistische 
maatschappij . Door ideologie op deze wij
ze impliciet te definiëren maakt Kribbe 

verondersteld. . -
vraagstukken is, dan kan dit alleen met 
succes geschieden wanneer de filosofie onttrokken blijft aan alle 
invloed van staatswege. De staat doet al een heel ding voor de fi
losofie en bewijst haar zijn humaniteit en zijn edelmoedigheid al 
voldoende als hij haar niet vervolgt, maar haar laat begaan en 
haar bestaansrecht gunt als de vrije kunst die ze is - een kunst 
overigens die haar eigen beloning moet wezen. Daar staat tegen
over dat de staat zich van hoge uitgaven voor professoraten ont
heven kan achten, omdat de lieden die van de filosofie willen 
leven maar hoogst zelden dezelfden zullen zijn als die werkelijk 
voor haar leven, en soms wel identiek zijn met diegenen die in 
het geniep tegen haar intrigeren." 
Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena. Erster Band, 
Univ. Phil. (V, 192) 

Na de discussie over het werk van Karl Popper, dat volgens som
migen (Abbes, Idee66, nr 6, 1990) en Idee, nr 2, 1992) als uit
gangspunt voor de ideologie van D66 zou kunnen fungeren, dient 
de volgende filosofische onderbouwing voor de zogenaamde non
ideologie van D66 zich alweer aan, nu in de gedaante van de 
post-moderne Amerikaanse filosoof Richard Rorty. Pamela Krib
be (Idee, nummer 3, 1992) ziet in hem een aan D66 verwante 
pragmatisch-democraat, wiens filosofische werk een fundering 
zou inhouden voor de beginselloosheid, zoals die binnen D66 
moet worden beleden. 
Hoewel Kribbe een uitgebreide en heldere uiteenzetting geeft, 
lijkt deze me toch niet altijd even consistent. Bovendien heb ik 
een heel andere opvatting van het ideologische nulpunt á la Ror
ty, voor mij is het niet de flonkerende briljant van gereflecteerd 
pragmatisme maar eerder een zwarte onheilsdiamant. 

Er was er eens een begillseUoos .. . 

Om te beginnen is natuurlijk de beginselloosheid als beginsel 
met zichzelf in tegenspraak, maar dat is natuurlijk flauw om op 
te merken. Even flauw als mijn kritiek dat Rorty zelf niets voelt 

Al/c/.tt VlIr/.-evisser is socioloog ell. beleiclsm.edewerker bij de Sticll /illg 
lVeleusclwPl'elijk Burenu D66 

--. 
zich in mijn ogen schuldig aan retoriek in 
de slechte zin van het woord. Op het ide

ologiebegrip zelf kom ik straks nog terug. 
Ook Rorty ontsnapt kennelijk niet aan uitspraken over de aard 
van het menselijke op het moment dat gesteld wordt dat "deze 
naïeve spiegel opvatting (. .. ) geen recht (doet) aan de wijze waar
op de mens functioneert". Waarop baseert Rorty deze antropolo
gische waarheid, vraag ik me af? Verderop in het artikel zou 
Rorty zich willen beroepen op de eerder door hem gedeconst
rueerde 'redelijkheid' van mensen. Hij postuleert opeens het ide
ologicum van een machtsvrije (!) discussie om zich te redden uit 
het zelf geschapen dilemma van de democratie enerzijds als inst
rument van maatschappelijke sturing en anderzijds als chaoti
sche arena van pluriforme rationaliteiten en strijdende belan-
gen. 
Iemand als de politicoloog/filosoof Van Gunsteren houdt wel dui
delijk vast aan dit dilemma en stelt het onomwonden aan de 
orde: "Why be rational?" Deze vraag is des te klemmender nu in 
het veld van winnende post-moderne overtuiging ook de notie 
van rationaliteit als contingent, als historisch toevallig en varia
bel, is ontmaskerd. De wedervraag wordt nu 'Waarom zou ik 
jouw notie van rationaliteit omhelzen?" (Van Gunsteren, De 
staat van de burger, blz. 50) Verloochent Rorty niet het eigen 
post-modernisme als hij rationaliteit toch vóóronderstelt? 

Een andere kritiek betreft de bevrijdende werking, die uit zou 
moeten gaan van de aanvaarding van het waarheidsrelativisme. 
De constatering dat de waarheid niet bestaat, levert op zich nog 
geen vrijheid op. Het is hoogstens een soort van abstracte vrij
he\d, de studeerkamervrijheid van de professor in de filosofie 
achter zijn bureau, maar geen concrete vrijheid voor het hande
len van mensen in de praktijk. 
In de maatschappij vindt dagelijks de strijd plaats om en over 
het 'ware', 'goede' en 'schone'. Deze waarden vormen mede de 
inzet van een wijdvertakte belangenstrijd. Waar het dus eerder 
om gaat dan het opgeven van de absolute waarheid, is het erken
nen, herkennen en zichtbaar maken van de strategieën waarmee 
'waarheid', 'goedheid' en 'schoonheid' door groepen en individuen 
in het sociale leven worden geclaimd, toegeëigend en ingebracht. 
Na het doorbreken van de schijn van vanzelfsprekendheid en 
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Over ideologie ges/Jro/ren; de glazen toren , Hel nieuwe Tweede KamergebOluv. 

feitelijkheid, zou jillst moeten worden doorgedrongen tot de 
'montageruimtes' waar de produktie van 'juist', 'mooi' en 'goed' 
plaatsheeft. Politieke partijen pelen daarbij een belangrijke rol. 
Zowel als 'aanspraakmakers' op waarheid als 'onthulIers' van de 
geproduceerde waarheid van anderen. In deze beschouwing zijn 
ideologieën bij uitstek geschikte 'ateliers' voor het maken van 
nieuwe, nuttige ficties en zolang deze democratisch gelegiti
meerd zijn, is daar dan iets op tegen? 
De politiek heeft mijns inziens evenwel niet slechts de functie 
om mensen te bevrijden van beklemmende ideologieën, die door 
hun gewicht de menselijkheid illt een maatschappelijk sy teem 
kunnen wegdrukken. In het politieke proces gaat het er juist ook 
om dat mensen zich engageren, zich binden aan een bepaalde op
vatting en die gezamenlijk dragen met als doel om die gedachte 
te confronteren met de immer weerbarstige praktijk. Alleen door 
middel van de kunst kunnen mensen zich bevrijden, daarom 
schaart Schopenhauer ook de filosofie onder de kun ten. 

Voorts is de democratische attitude die Kribbe beschrijft, niet 
louter exemplarisch voor de leden en aanhangers van D66. In 
een democratisch systeem als het Nederlandse is deze houding 
algemeen geworden voor (bijna) alle deelnemers aan het politie
ke proces. Of zoals Lukardie en Voerman beweren in het artikel 

'Worstelen met ideologie': "De fundamentele waarden van het li
beralisme -individuele vrijheid en verdraagzaamheid, parlemen
taire democratie, mededinging op de markt, scheiding tussen 
kerk en staat- worden door de democraten zonder veel voorbe
houd omhelsd. Daarmee onderscheiden ze zich echter weinig van 
andere partijen in Nederland: niet alleen de VVD, maar in toe
nemende mate ook de PvdA en, malgré lui, het CDA accepteren 
die waarden ook." (Worstelen met ideologie, Idee, nummer 6, 
1991, blz. 25) Met andere woorden op de basis van de beginsel
loosheid van Rorty kun je geen fundeling voor een politieke par
tij leggen, daar heb je een programma voor nodig èn zoiets als 
ideologie. 
Philip Idenburg benoemde tijdens het jubileumsymposium van 
D66 vorig jaar in de Grote Kerk te Den Haag, pregnant en 
krachtig de functie van de politiek en de politieke partij. "De po
litieke functie bestaat uit de herformulering van de maatschap
pelijke problematiek, het levend houden van het toekomstpers
pectief, en het telkens weer ontwerpen en verantwoorden van de 
volgende stappen op weg naar een houdbare samenleving." (De 
toekomst van de politieke partijen, Idee, nummer 5, 1991, blz. 
18) D66 dient deze taak te vervullen, wil zij meer zijn dan het 
ontstekingsmechanisme voor een ontploffing van de status quo 
van de politiek of, erger, een opportunistische partij die zich 
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slechts gestuwd weet door de instabiele 
drijfkracht van een contingent zwevende 
kiezers. 

Hall creëert een 

relevant is, lijkt me die van Stuart Hall. 

Ideologie van de ideologie 
voor individuen om 

Hall blijft dicht bij Althusser maar is 
minder absoluut over het overheersings
aspeet van het ideologische. Volgens Hall 
creëert een ideologie de mogelijkheid voor 
individuen om zichzelf en hun belangen 
te 'articuleren'. Articuleren moet men 
hier op twee manieren opvatten. Ten eer
ste als de mogelijkheid om het belang 
überhaupt te (kunnen) formuleren, uit te 

Ideologieën zijn smeltkroezen. Ideologie
ën geven nog steeds zin en betekenis aan 
ervaringen van mensen. Of zoals Anton 
Zijderveld zegt: "De ideologieën vervagen, 

zichzelf en hun belangen 

te 'articuleren'. 

maar zijn daarmee nog niet verdwenen. Zij bestaan als culturen. 
Ik noem het bestaan van deze cultuur in de zuil de substantiële 
rationaliteit. Die bestaat als 'vage' conditie van het bestaan. Men 
kan niet zonder; zij verschaft een impliciete zin aan het leven." 
('De zuilen staan er nog', Idee, nummer 2, 1992). 
Deze opmerking van Zijderveld lijkt mij een goede ingang te bie
den tot een beschouwing van het ideologie begrip. Ideologie is een 
nogal vaag begrip en als fenomeen moeilijk af te grenzen van 
uitingen als doelstellingen of waardeoordelen. Dat wordt be
aamd door de socioloog J. Goudsblom en hij probeert met behulp 
van enkele criteria te voorkomen dat verschijnselen als ideolo
gisch bestempeld worden, terwijl het eigenlijk gaat om doelstel
lingen of waardeoordelen. Hij noemt twee kenmerken van een 
ideologie; een sociaal kenmerk en een formeel inhoudelijk ken
merk. Een ideologie is dan een systeem van opvattingen dat 
dient ter rechtvaardiging van groeperingen. Het formeel inhou
delijke kenmerk is dat in een ideologie oordelen over zijn en 
welzijn met elkaar worden vermengd. Dit is in feite de meest al
gemene definitie van een ideologie. 
De term ideologie zelf stamt uit het einde van de 18e eeuw en is 
uitgevonden door de filosoof Destutt de Tracy. Deze wilde de 
wordingsgeschiedenis van ideeën nagaan en herleidde kennist
heoretisch het gehele denken tot fysieke gewaarwordingen van 
de zenuwen. Napoleon was uiteindelijk degene die de term ideo
logie de huidige negatieve betekenis gaf. Hij maakte Destutt en 
de zijnen uit voor ideologen, abstracte denkers die een 
praktische politiek in de weg stonden. 
Enkele decennia later werd het ideologiebegrip opnieuw inge
bracht, nu door Marx. Bij Marx staat het begrip voor een stelsel 
van ideeën van een persoon of een groepering, dat schijnbaar 
zelfstandig bestaat maar in feite een afgeleide is van de 
maatschappelijke- en in het bijzonder de produktie-verhoudin
gen. Ideologie maakt deel uit van de bovenbouw en wordt, even
als alle andere culturele fenomenen, in laatste instantie altijd 
door de onderbouw bepaald. Kenmerkend is hier de vertekening, 
een eigenschap van alle ideologie. 
Een uitwerking en nuancering van het ideologiebegrip van 
Marx, is te vinden bij de fransman Althusser. Hij beschouwde 
ideologie als een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van 
de personen als subjecten. Het individu wordt door de ideologie 
aangesproken, geroepen tot het zijn van zelfstandig subject en in 
dezelfde beweging onderwerpt het subject zich daarmee aan 
diezelfde ideologie. Althusser nuanceert daarmee de mechanis
tische werking van het marxistische onderbouw-bovenbouwmo
del en wijst ideologieën aan als één van de belangrijke factoren 
bij de 'reproduktie van de produktieverhoudingen in het bewust
zijn'. Ideologie heeft volgens Althusser bovendien een materieel 
bestaan, namelijk als levenswijze van mensen. 
De ideologieopvatting die in het kader van dit artikel het meest 

spreken, in taal te kunnen gieten, bijna letterlijk 'articuleren' 
dus. Ten tweede betekent articuleren ook verbinden: het verbin
den van de delen tot een zinvol geheel. Ideologie heeft dus ook bij 
Hall een belangrijke ontologische en epistemologische functie. 
Hetgeen wil zeggen dat een ideologie constituerend is voor de 
mens als subject. Een ideologie verschaft bovendien een orde
ning en betekenis aan de omgeving, zij reguleert de processen 
van betekenisgeving en houdt op basis van het voorgaande 
tevens een legitimering in voor de maatschappelijke posities en 
praktijken van individuen. 
Zo gesteld zijn ideologieën onontkoombaar en is het een illusie 
om te denken dat je zonder een ideologie kunt leven of je positio
neren. Het ideologiebegrip behoudt overigens wel haar kritische 
betekenis, want de nadruk op de vertekening blijft, maar deze 
kan niet meer alléén maar negatief worden gekarakteriseerd. Zo 
gesteld zijn ideologieën noodzakelijk voor een politieke partij, als 
zij haar functies zoals benoemd door Idenburg, wil vervullen. 
Het is als met de kaarsvlam van Alice, een politieke partij zon
der ideologie is gewoonweg ondenkbaar. 

Liberaalromanticisme 

Zoveel problemen in één artikel; het moet een heel grote wens 
zijn geweest, die het vaderschap van dit gedachtengoed deed op
eisen. Achter de opvatting van Kribbe lijkt me dan ook een wijd 
verbreid liberaal romanticisme schuil te gaan. Het gaat steeds 
om de allerindividueelste ervaring van de allerindividueelste 
burger: het wegvallen van de absolute waarheid heeft de Burger 
tot een god in het diepst van zijn gedachten gemaakt. Het lot 
van de mensheid is de wetenschap en de ideologie uit handen ge
nomen en toevertrouwd aan .. . Ja, aan wat eigenlijk? Aan de 
geïndividualiseerde burger? Of het verburgerlijkte individu? Of 
de zelfstandige, autonome mens? 
Het valt mij op dat de analyses en waarderingen van liberalen 
van het individualiseringsproces en het burgerschap steeds weer 
beginnen bij het eindpunt, namelijk bij de geïndividualiseerde, 
oordeelskundige en zelfstandige, onafhankelijke burger. Maar 
bestaat deze wel? Kan men dan zomaar voorbij gaan aan de 
vraag wat het individu vormt tot wat het is? 
Wederom Van Gunsteren in 'De staat van de burger' (blz. 53): 
"De moderne samenleving is geen 'ei vil society' van autonome in
dividuen. Grote organisaties en opeenhopingen van individuen 
maken daar grotendeels de. dienst uit. Individuen, ook die aan de 
top, zijn daar doorgaans geen helden, maar goed gedisciplineer
de managers en via therapie volwassen gemaakte individuen, 
die zich laten leiden door de welbegrepen verstrengeling van 
eigen belang en dat van de organisatie of afdeling waar zij wer
ken. In plaats van vriendschappen hebben zij netwerken van re
laties." In dit citaat komt een heel ander image van individuen 
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naar voren dan het liberale, pragmatisch reflecterende, zelfstan
dige, redelijke individu van Kribbe. 
Een zelfde kritische opstelling is te vinden in het artikel van 
Christiaan de Vries over systeemwerkingen (Idee, nummer 3, 
1992): "En wat blijft er dan over van de in deze tijd zo veel ge
roemde individualiteit? Moet de ruimte die er is voor uitingen 
van individualiteit niet veeleer worden gezocht in de kieren die 
zich bevinden tussen de systemen? Individualiteit staat al nooit 
op zich maar nu schijnt deze te verwijzen naar de speelruimte 
die de systemen ons laten." 
Mijn oordeel is dan ook dat een politieke partij niet zonder ideo
logie kan: de interpretatie van de gebeurtenissen om je heen èn 
van de eigen ervaring, kunnen slechts op een hoger abstractie 
niveau worden gebracht door middel van gemeenschappelijk ge
deelde interpretatiekaders. Die kunnen niet bij elke communi
catie (opnieuw) worden uitgevonden, al kunnen (en moeten) zij 
altijd ter discussie worden gesteld. In D66 kringen verwijst 'ideo
logie' vaak naar dogmatische belangenverdediging uit de tijd van 
de gestaalde communistische kaders. Dat is een karikatuur 
waar de redelijke democraat terecht zijn vingers niet aan wil 
branden. Toch zal hij soms wel moeten, om de doodeenvoudige 
reden dat men zal moeten kiezen. De Swaan formuleert het als 
volgt: "Er is een beginsel vereist om te kunnen kiezen welke be
langen moeten overwegen. D66 is te koket in de rol van een par
tij zonder veel program maar vooral met een persoon. Achter dat 
pragmatisme gaan principes schuil. Misschien is nu de tijd aan
gebroken voor een beginselverklaring van de sociaal-liberale 
staatspartij." (De macht van het midden en de onmacht van de 
staat", Idee, nummer 5, 1991, blz. 9) 

Het moge duidelijk zijn, ik geloof niet dat een ideologische nul
punt D66 als politieke partij kan legitimeren, noch dat het de 
partij verder helpt in het construeren van een deugdelijk pro
gram. De opmerking van de PvdA-er Oele, dat de filosofie van 
Rorty "best de basis van D66 zou kunnen zijn", moet veeleer 
gezien worden als een intrige van Oele dan als een waarachtige 
aanmoediging. Hoezeer D66-ers ideologieën ook verfoeien en zich 
voor laten staan op een zakelijke en pragmatische aanpak, ook 
zij beroepen zich in hun analyses en redevoeringen op wereld
beschouwingen, maatschappij- en mensvisies, die liggen ingebed 
in ideologische culturen. Zij doen dat echter meer eclectisch en 
minder uitgesproken dan anderen. Maar maakt hen dat minder 
ideologisch? Ik denk van niet. + 
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