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'Gereflecteerd' pragtnatisllle, 
niets llleer dan politiel~ narcisllle? 

Door Joop Abbes en Simon Groen 

M et grote belangstelling lazen 
wij het artikel van Pamela 
Kribbe in het Idee-nummer 

van juni jongstleden (1) over de politieke 
positie van D66 en de bijbehorende ideo
logiediscussie. Kribbe stelt min of meer 
dat D66 afstand heeft gedaan of zou 
moeten doen van de pretentie een objec
tieve, extra-politieke toetssteen te bezit
ten, waarop de geldigheid van politieke 
keuzen gebaseerd kan worden. De partij 
heeft geen ideologie en heeft deze ook 
niet nodig, omdat het enige wat legiti
miteit geeft aan een politieke keuze een 
democratische ontstaanswijze is. Dat zou 

De auteurs keren zich tegen 
het relativisme dat zij vermoe

den achter de steUingen die 
Pamela Kribbe, alweer enkele 
Ideeën geleden, formuleerde. 

vulgaire gedaante ervan'(blz. 17,18). Het 
probleem bij deze voorstelling van zaken 
is, dat hier het begrip beginsel op nieuwe 
en men mag wel zeggen zeer ongewone 
wijze wordt gebruikt. Tot nu toe werd dit 
begrip duidelijk als een 'metawoord' aan
gewend, een notie dus die van 'buiten-' of 
van 'bovenaf werd aangevoerd om als 
maatstaf te dienen voor de beoordeling 
van bijvoorbeeld een politieke of sociale 
situatie of een probleem. Wat Kribbe hier 
doet, is het (pragmatisch) beginsel aan
voeren als waarborg voor de juiste po
litiek, maar tegelijkertijd wil zij dat be-

Zij wensen de mogelijkheid 
van levensbeschouwelijke 

uitgangspunten overeind te 
houden. 

• 
dan een noodzakelijke en tevens voldoende voorwaarde zijn. Wel 
wordt nog gesteld, dat een perfectionering van de formeel-demo
cratische procedure als zodanig niet voldoende is, maar dat ook 
aan het gehalte of de kwaliteit van de besluitvorming eisen moe
ten worden gesteld. De vraag is of hier niet op verkapte wijze 
ideologische toetsen worden ingevoerd. Essentieel blijft echter 
dat de democratische habitus van de besluitvorming het enige 
waarmerk is en deze situatie wordt voorgesteld als de politieke 
vorm van het post-modernistisch subjectiviteitsbesef. 
Hoewel het artikel zeker als belangrijk moet worden beschouwd, 
lijkt het ons toch noodzakelijk enige kritische kanttekeningen te 
plaatsen. Wij beginnen daarvoor met het slot van Kribbe's arti
kel: de conclusies. 
Filosofische en metafysische kwesties mogen dan minder belang
rijk worden geacht, toch zal Kribbe het met ons eens zijn dat 
haar redenering moet voldoen aan de eisen van de logica (de ar
gumentatieleer in het bijzonder), wil deze acceptabel zijn, en 
daar constateren wij grote problemen. Het gaat ons hierbij niet 
direct om de filosoof Rorty, maar veel meer om de ideeën die zij 
met behulp van zijn filosofie ontwikkelt. 

Circulaire redenerillgen 

'Het pragmatisme dat Rorty voorstaat, en dat in mijn ogen ken
merkend is voor de identiteit van D66, betreft daarentegen een 
politiek beginsel! Politieke afwegingen dienen niet gestuurd te 
worden door een vooropgestelde ideologie, maar door de werkelij
ke en veranderlijke consensus binnen de samenleving ... Het gaat 
dan om een gereflecteerd pragmatisme, in tegenstelling tot de 

J OOl' Abbes is historie,,", el/. Silllo/l GroeI/. is kli/lisch gerifller. 

(1) 13e jg. /Ir. 3, 1992, blz. 14-18, eel/. artikel va /l o/lgeveer 
dezelfde strekl.·illg is olllnllgs tloor Kribbe i ... de NRC gepllbliceerd. 

• 
ginsel aan diezelfde politiek ontlenen. In 

de logica en de argumentatieleer spreekt men hier van een circu
laire redeneri.ng, herformulering leidt tot: 'Wat is goed? Wat de 
samenleving wil! Wat wil de samenleving dan? Wat goed is! 
enzovoort.' Nog korter: 'Goed' is 'goed', omdat 'gged' goed is.' Ons 
inziens is er dan geen sprake van pragmatisme, maar van een 
soort nihilisme, want het gaat hier om een 'leeg argument'. 
Bovendien zou een dergelijke werkwijze in de praktijk niet echt 
iets oplossen, want een bepaalde actuele situatie wordt vanzelf 
gescmedenis en wanneer men achteraf dan weer aan zo'n voor
bije politieke constellatie zou refereren, dan zou men toch weer 
een instantie creëren buiten de nieuwe actuele situatie en dat is 
iets wat Kribbe juist niet wil. Als men dit historisch aspect 
echter geheel buiten beschouwing laat, dan dreigt er een situatie 
van chaos, rusteloosheid en onveiligheid in de samenleving (ver
gelijkbaar met geheugenverlies). Omdat vervolgens de inter
pretatie van historische situaties logisch noodzakelijk een le
vensbeschouwelijk-ideologisch element in zich draagt, is zo'n 
levens- en wereldbeschouwing aldus niet geheel te elimineren. 
Ook niet binnen Kribbe's systeem. 
Later in de conclusies brengt Kribbe een belangrijk onderscheid 
aan: zij maakt mer verschil tussen 'specifieke beginselloosheid' 
of 'gereflecteerd pragmatisme' enerzijds en 'vulgair pragmatis
me' anderzijds. Hoe kan men hier, zo vragen wij ons af, een der
gelijk onderscheid maken, als men geen criterium van buitenaf 
wil aanvoeren om het verschil ertussen aan te geven? Impliciet 
wordt dat door Kribbe gedaan, want zij gaat er stilzwijgend van 
uit dat ieder wel weet wat vulgair is. Maar wij weten zulks al
leen op grond van een bepaalde levensbeschouwelijke overtui
ging, het woord 'vulgair' is immers kwalitatief-prescriptief, ook 
al heeft het tegelijkertijd een descriptief element in zich. 
Zo'n criterium komt dan noodzakelijk uit het metafysisch gebied 
en heeft politiek gezien raakvlakken met het begrip ideologie. 
Hoe bepaalt men volgens Kribbe's pragmatisme wat vulgair is? 
Dat lukt gewoon niet. 
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De spiegel van Narcissus 

'Hij of zij baseert zich niet op extra-politieke beginselen en is in 
die zin 'beginselloos' ... .in tegenstelling tot pressie en geweld stelt 
hij zich principieel op. Zó principieel, dat door hem het voorop
stellen van een bepaalde ideologie als een inbreuk op de demo
cratische waarden wordt beschouwd'(blz. 18). Wij zijn het ermee 
eens dat het dogmatisch opleggen van een bepaalde ideologie een 
inbreuk op democratische waarden vormt. Maar men kan dit ar
gument niet zomaar omdraaien en beweren dat democratische 
waarden niet noodzakelijk levensbeschouwelijk of ideologisch 
(volgens Kribbe 'extra-politiek') van aard zouden zijn. Men hoeft 
toch maar in de geschiedenis te kijken en in de wereld van nu 
om vast te stellen dat dit niet zo is. 
Wat Kribbe hier, logisch gezien, beweert, is: 'Het belangrijkste 
principe van de politicus is dat hij geen principes wil' (waarbij 
wij ervan uitgaan dat de woorden 'principe' en 'beginsel' on:;..-
geveer dezelfde betekenis hebben en dat de kern van een ideolo
gie door principes wordt gevormd). Ook hier wordt een logische 
fout gemaakt: Kribbe geraakt zo in 'oneindige regressie'. 
Zo'n pragmatisme kan, ook al is zij 'gereflecteerd', moeilijk de 
functie van beginsel hebben, wanneer men tegelijkertijd bijna 
krampachtig volhoudt, dat zo'n pragmatisme niet als een levens
en wereldbeschouwing mag worden gezien (hierop komen wij 
overigens verderop in dit artikel nog terug). Zo'n vorm van prag
matisme betreft de wijze waarop men met de wereld omgaat, en 
duidt de bereidheid aan ondogmatisch en redelijk, dat wil zeggen 
compromisbereid te zijn. Weliswaar kan men deze houding ver
talen naar een strikt en principieel 'democratisme', maar hierbij 
gaat het slechts om de vorm en niet om de inhoud van de dis
cussies (welke tot politieke besluitvorming moet leiden). Aan de 
politiek mag inderdaad de eis worden gesteld dat zij democra
tisch is, maar ook dat zij verbeeldingskracht heeft, rationeel is, 
maar tegelijkertijd ook humane waarden verdedigt etcetera, 
kortom, dat zij zich uitspreekt over de problemen van onze tijd. 
Overigens willen wij hiermee dus zeker niet beweren dat een de
mocratische genese van een politieke keuze niet een belangrijke 
bijdrage zou vormen aan de kwaliteit ervan. 
Het gaat ons inziens in het soort circulaire en regressieve rede
neringen à la Kribbe om niets anders dan politiek narcisme, een 
vorm van politiek dus, die vooral gekenmerkt wordt door zelfge
noegzaamheid. Grote moeilijkheden constateren wij dan ook met 
betrekking tot het begrip reflectie: hoe kan men reflecteren, als 
men de dingen niet van buitenaf wil bekijken, dus vanaf het 
meta-niveau, ons inziens is er dan geen sprake meer van echte 
reflectie. Het beeld van de spiegel geeft weer wat wij onder re
flectie verstaan: wetenschap reflecteren wij met 'wetenschapsfi
losofie', taal met 'meta-taal', moraal met 'morele filosofie' enzo
voort. 
Laten wij Kribbe's visie op de spiegel eens goed bekijken: 'Vol
gens een gereflecteerd pragmatisme fungeert de politiek ideali
ter als een spiegel van de samenleving, niet vertroebeld door een 
ideologische waas' (blz . 18). In feite beweert de auteur hier iets 
wat zij elders in haar artikel juist heeft bestreden: dat de 
positivistische picture-theorie van de waarneming en de corres
pondentietheorie van de waarheid toch juist zouden zijn, men 
vergelijke hier de zin: 'Een spiegel wordt doorgaans geacht een 
objectieve en ware weergave van het gespiegelde te geven. Zij 
voegt op zich aan het gespiegelde object niets toe en beperkt zich 

tot een passieve registratie ervan. Filosofen hebben zich in hun 
onderzoek naar de herkomst en de legitimatie van menselijke 
kennis vaak bediend van de analogie van de spiegel. Kennis in 
de ware zin des woords werd opgevat als een objectieve re
presentatie van de werkelijkheid. Waarheid werd toegekend aan 
uitspraken die corresponderen met de objectieve werkelijkheid' 
(blz.15). Kribbe spreekt hier over 'naïeve spiegelopvatting', die 
overigens verdedigd werd door de vroege Wittgenstein, die merk
waardig genoeg aan het begin van haar artikel met instemming 
wordt geciteerd. In haar conclusies weerspreekt Kribbe zichzelf 
met betrekking tot de spiegel. Wat tegen de naïeve picture-theo
rie van Wittgenstein, G.E. Moore enzovoort kan worden aange
merkt is simpelweg dat mensen nooit geheel onbevangen kun
nen waarnemen, zoals Kribbe zelf ook zegt: 'Mensen staan zoals 
alle organismen in een levendige en continue interactie met hun 
omgeving. De informatie die zij middels hun zintuigen ontvan
gen, wordt niet passief geregistreerd; deze wordt op 'grondige 
wijze geselecteerd' (accent JKA/SG) en verwerkt vanuit de (his
torisch en biologisch bepaalde) belangen en verwachtingspatro
nen van de mensen'(blz. 15,16). Maar dit selecteren (op grondige 
wijze!) wordt volgens bepaalde criteria gedaan en deze komen 
toch van buiten het waargenomene? En zij zijn, dat vinden bijna 
alle moderne filosofen, noodzakelijk van levens- en wereldbes
chouwelijke, dus metafysische aard, selecteren kan nooit waar
devrij. Hoe zou de politiek ooit kunnen ontkomen aan deze on
vermijdelijke subjectivering van de werkelijkheid? Zijn wij dan 
toch niet weer bij het begrip ideologie aangeland? Bovendien: 
wat betekenen hier de woorden 'historisch' en 'verwachtingspat
ronen'? Zij hebben hier geen andere functie dan het versluieren 
van de begrippen ideologie en metafysica! 

Solidariteit 

Als Rorty volgens Pamela Kribbe objectiviteit omschrijft met in
tersubjectiviteit en solidariteit (blz. 16) (2) dient zich een nieuw 
probleem aan. Als dit begrip solidariteit verband houdt met het 
sociologisch geduide 'taalspel' ('language game') van de late Witt
genstein, dan kunnen wij dit begrip enigszins plaatsen: objecti
viteit is in dat geval niet meer dan 'overeenstemming binnen de 
groep', men stapt van de correspondentietheorie van de waar
heid over naar de coherentietheorie, een stap die in dit geval re
lativistisch lijkt en circulair, maar die wij onder zekere voor
waarden gedeeltelijk kunnen accepteren. Als het relativisme 
erin namelijk voldoende kan worden bestreden, tot een noodza
kelijk minimum kan worden beperkt. 
Hoewel wij het in dit artikel niet over Rorty zelf willen hebben, 
lijkt ons het citaat dermate belangrijk voor D66, dat wij enige 
nadere toelichting van de kant van Kribbe noodzakelijk achten. 
Zijn epistemologische vragen inderdaad niet relevant voor de po
litiek? Hebben wij geen rationele attitude nodig in de politiek en 

(2) "If olie re;lIterprel.s objecti'vity fiS ;1I1.ersubjecliv;l.y, or "s solid,,
rity , ( ... ) t"ell. one will drolJ Ilw questioll of Iww to get ill tonc" wit" 
'/IIillll-imle/Jendellt ( ... ) reltlity'. One will replltce it LViI" qllestiolls 
Ii~'e 'W/utt "re the limils of Ollr COIllIIII/l/;ty ? Are ollr ellcollllters sllf
ficiently free (1.I1.d opell ? ( ... ) T"ese "re /Joliticfll quesliolls mlher 
t"lIIl metphysicltl or epistellwlogiclli q/testiolls. Dmvey seeflL~ 10 me 
to Iwve gi·vell. us Ihe r;g"t lead w"ell " e vieLVed /JmgmClI;sm 'I/.ot CI S 
grol/ne/illg, but ltS cle"ring I." e groundfor delll.ocm.tic politics' (ac
celltJKAISG." 
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zo ja, houdt die dan geen verband met epistemologische op
vattingen en deze op hun beurt niet met een bepaald beeld van 
de wereld ('mind-independent reality'), dus een metafysische no
tie? Rorty noemt hier met name Dewey als positief voorbeeld van 
zijn opvatting over het pragmatisme. Opmerkelijk is dan dat na 
Dewey's belangrijkste periode als pragmatisch filosoof een we
reldberoemde collega als S.C. Peppel' (geen Popper, maar Pep
per!) op uitstekende wijze heeft aangetoond dat het pragmati me 
'gewoon' een wereldbeschouwing, een vorm van metafysica is of, 
zoals hij het noemde, een 'world hypothesis'. (3) En is een prag
matisme zonder wereldbeschouwing in de praktijk vaak niet veel 
meer dan relativisme of zelfs scepticisme? Peppel' zegt dan ook 
dat degene die geen wereld-hypothese heeft in wezen het scepti
cisme aanhangt en heeft het hier bedoelde citaat van Rorty niet 
heel duidelijk een scepticistisch karakter? Wanneer men zo'n 
denkwijze vervolgens 'gereflecteerd pragmatisme' noemt, dan 
lijkt dat etiket toch wel op het spreekwoordelijk 'doekje voor het 
bloeden'. Is het verkieslijk dat sceptici in de politiek van de toe
komst de dienst zullen uitmaken, vragen wij aan Kribbe. 
Als het inderdaad zo is, dat de rationele attitude nodig is in de 
politiek -en wij gaan daarvan uit-, dan dient zich vervolgens de 
vraag aan hoe de verhouding is tussen de rationele en de et
hische dimensie in de politiek. Het begrip solidariteit valt dan 

(3) S.C. Pe/}per, lfIorld hypothese.s (cr. s/udy ;1I evidellce), 8er~'e1ey 

U. P. 1961 (1942) 

binnen die ethische dimensie. Binnen zulke kaders is het onmo
gelijk om begrippen als 'objectiviteit' (kennisleer en wetenschaps
filosofie) en 'solidariteit' (ethiek en morele filosofie) rechtstreeks 
met elkaar in verband te brengen. 
Wij moeten ethische kwesties goed gescheiden houden van we
tenschapsfilosofische. De politicus heeft enerzijds te maken met 
de aan de wetenschapsfilosofie ontleende rationele attitude, an
derzijds met de aan de ethiek ontleende humanitaire norm van 
de solidariteit. 

Pragmatisme, (le evolutionaire metafysica en epistemo
logie 

Een zeer voornaam bezwaar tegen Kribbe's redenering is dan 
ook dat zij een vitale taak van de politiek veronachtzaamd, na
melijk de plicht zich uit te spreken niet alleen op welke wijze, 
maar ook op welke gronden gestalte moet worden gegeven aan 
de samenleving. Een politiek, die zich beperkt tot procedure
kwesties, al worden die nog zo uitgebreid gespecificeerd en be
waakt, verdient die titel niet. Met een eenvoudig voorbeeld 
wordt het absurde van zo'n beperkte opvatting al snel duidelijk. 
Stel dat de politicus wordt gevraagd zijn mening te geven over 
de vraag of er meer vluchtelingen in Nederland moeten worden 
toegelaten, of over de vraag of er,nu wel of niet meer gedenivel
leerd moet worden in de salarisstructuur, zou hij het zich dan 
kunnen permitteren te antwoorden dat hij daar wel een mening 
over heeft, maar dat die niet ter zake doet, aangezien deze tot 

----------------------------------- 23 -----------------------------------
ID EE - DECEMBER '92 



I 

zijn privé-domein behoort en hij zich alleen maar interesseert 
voor de vraag of een uiteindelijk antwoord op deze vragen wel of 
niet op de juiste democratische wijze tot stand is gekomen? (Im
mers wat democratisch wordt besloten is tegelijkertijd ook goed!) 
Natuurlijk zou een dergelijke politicus geen seconde serieus wor
den genomen. Het staat de politiek dus niet vrij zich te beperken 
tot de procedurele kant van de zaak: een democratische legiti
matie is voor een politieke keuze wel een noodzakelijke, maar 
nimmer een voldoende voorwaarde. 
Uiteraard zou men tegen kunnen werpen dat de vraag die hier 
aan de politicus wordt gesteld de verkeerde is. De vragensteller 
is immers een autonoom denkend mens, die zijn eigen normen 
en waarden behoort te ontwikkelen aan de hand van zijn eigen, 
persoonlijke historiciteit. Als zodanig mag aan de mening van de 
politicus niet meer waarde worden gehecht dan aan die van een 
toevallige passant. Aan de sociale werkelijkheid, die immers 
sterk interactief van aard is, wordt dan wel erg geweld aange
daan. 
Naar onze mening wordt met dit verdonkeremanen van de nor
merende functie van de politiek een gevaarlijk vacuüm gescha
pen, waarin het 'vulgaire' pragmatisme kan opbloeien. Gelukkig 
blijkt uit allerlei D66-publikaties dat veel D66-ers hier tot nu toe 
heel anders mee omgingen dan Kribbe in haar artikel voorstelt. 
Ondanks de voorgaande kritiek zijn wij het met Kribbe eens dat 
het pragmatisme belangrijk is voor D66. Alleen dan geen prag
matisme gebaseerd op relativisme en scepticisme, maar bijvoor
beeld op de evolutionaire metafysica. Metafysica hier opgevat als 
'research program' (de term is van I. Lakatos), maar tegelij
kertijd ook als 'Weltanschauung'. Hoewel een metafysica zelf 
niet testbaar is, kan zij in de praktijk wel degelijk een reservoir 
zijn van testbare (deel)theorieën. Zo'n metafysica heeft meer het 
karakter van een verzameling 'onbewijsbare' vooronderstellin
gen, die ten grondslag liggen aan de wetenschap. (4) Ook geeft 
de evolutionaire metafysica ons de mogelijkheid achter de spie
gel van het mens zijn te kijken. (5) De evolutionaire metafysica 
geeft een historische visie op het ontstaan van de levensvormen. 
Evolutionaire metafysici (Popper, Campbell, Lorenz, Wuketits, 
Riedl en vele anderen) laten zien dat de natuur steeds op prag
matische wijze is te werk gegaan: mutatie en selectie en het op
lossen van problemen door het leren van fouten, van steeds maar 
weer proberen om tot de (tijdelijk) houdbare oplossing te komen, 
de evolutie gaat te werk volgens de rationele norm. 
Mutatie en selectie door de omgeving, gissing en weerlegging, re
gering en oppositie, meerderheid van stemmen en kritiek in de 
leefwereld van de mensen, dit zijn de begrippen van de evolutio
naire metafysica, welke de basis vormt van de evolutionaire 
epistemologie, de evolutionaire kennisleer en wetenschapsfiloso
fie, de laatste en beste uitwerking van het falsificationisme. (6) 
Deze epistemologie vormt in feite een verdere uitwerking van 
Kants a priori-opvattingen, is niet circulair of scepticistisch, 
maar wel pragmatisch, want zij propageert de rationele, kri
tische norm en motiveert deze met haar visie op de evolutie van 
al het leven. Ook maakt zij duidelijk dat intersubjectiviteit niet 

(4) Men zie oo~· voor deze ",eUtfysica-o/Jvauil/g li et 'veel geciteerde 
boek: W.N. Walsh , Metllpl,ysics, London 1963. 
(.5) K. Lorel/s, Bellind tlle mirror, 1973. 
(6) Zie I'. MI/",z , Our ~'nowledge of tlle growtll of ~'I/olVledge, 
Lol/dolt 1985. 

tot 'objectiviteit' in de positivistische betekenis kan leiden, daar 
het waarnemingsvermogen van de mens in de evolutie gevormd 
is. Omdat ieder exemplaar over dezelfde vorm van waarneming 
beschikt, kunnen wij allemaal tegelijkertijd misleid zijn door de
zelfde vooroordelen (of vooronderstellingen). Toch is onze waar
neming een zeer goed gecorroboreerde theorie over de wereld: wij 
gebruiken haar al sinds het pleistoceen en met succes, wij hoe
ven daarom niet scepticistisch te zijn, maar mogen het realisme 
aanhangen. 
Wat is de ideologie, die bij de evolutionaire metafysica en episte
mologie past? Dat is zonder twijfel die van het progressieve libe
ralisme. Opmerkelijk is dan ook dat Kribbe lijkt te denken dat 
het liberalisme geen ideologie is (blz. 17): 'De filosofie van Rorty 
geeft niet alleen een rechtvaardiging voor de ideologie-neutrale 
identiteit van D66. Zij bevat tevens een wijsgerige onderbouwing 
voor de combinatie van 'liberalisme en sociale bewogenheid' (ac
cent JKNSG), die D66 eigen is'. Het liberalisme is een ideologie, 
want het liberalisme kan als een historisch-evolutionaire inter
pretatie van de menselijke samenleving worden opgevat en his
torische interpretaties zijn logisch-noodzakelijk wereldbes
chouwelijk-ideologisch van aard. (7) 

Rationele nonn en lutlnaniteit 

Deze laatste formulering van Pamela Kribbe geeft het werkelijk 
probleem goed weer: hoe is de verhouding tussen het liberalisme 
(de politieke rationele norm) en de 'sociale bewogenheid' van 
D66? Dat is toch een problematische verhouding? Als wij 'zo 
maar' pragmatisch zouden zijn, dan is bijvoorbeeld flink bezuini
gen bij begrotingstekorten toch heel rationeel? Maar onze ratio
nele attitude wordt getemperd door de humanitaire. (8) Soms 
maken wij de humanitaire ook rationeel door bijvoorbeeld te 
waarschuwen voor de opstand van de massa's ten gevolge van 
draconische bezuinigingen, maar dat is een schijnoplossing. Stel 
dat de Nederlandse democratische samenleving zou besluiten 
om het aantal asielzoekenden sterk te beperken, bijvoorbeeld om 
gebeurtenissen zoals in Duitsland te voorkomen, en de meerder
heid zou daarvoor zijn. Zou dit dan betekenen dat zo'n beslissing 
'goed' mag worden genoemd, omdat de meerderheid er voor is? 
Volstrekt niet! De humanitaire norm, dat wij solidair moeten 
zijn met de ontheemde, staat boven onze politieke beslissingen, 
hoe rationeel en hoe democratisch ze ook zijn. 
De evolutionaire metafysica en epistemologie kunnen ons ertoe 
motiveren dat slechts de democratische procedure aanvaardbare 
besluitvorming oplevert en dat een democratische legitimatie 
daarom een principieel vereiste is. Om aan die besluitvorming 
over de problemen van onze tijd inhoud te geven heeft men 
echter ook andere beginselen nodig, welke samenhangen met de 
humaniteitsidee en daarom niet anders dan van levensbes
chouwelijke aard kunnen zijn. Het staat de politiek niet vrij zich 
hierover in stilzwijgen te hullen. 
Waar komt onze humaniteitsidee vandaan? De basis ervan 
wordt gevormd door het ontstaan van het menselijk bewustzijn, 

(7) Men leze hiervoor F.R. AI/kers",il" Narral.ive logic , l/. semantic 
a,wlysi. of the !risl,oriltl,.'s lal/g'Ulge, Mep/Jel 1981. 
(8) MeI/ le;;;e voor (Ie hier bedoelfle s/}(tl/ I/il/g tussel/ rationele attill/
de en lr.,mw.,lÏteitsidee oo~·: C.j. LoOI/sIm" 'Ralf Dcrl,.rel/clorf, il/: 

P.B. Clite"I' en C.A. val/ der /,ist, Filosofen van li et Iwdend(wgse li
bemlillllle, KWlll,el/. 1990, blz. J 25-140. 
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goed uiteen te zetten via de evolutionaire metafysica: een evo
lutionair mensbeeld is hier noodzakelijk, daar wij zo en alleen zo 
het ethisch verschil tussen mens en dier kunnen aangeven. Maar 

dit idee wordt pas goed gemotiveerd door een bepaalde meta
historische interpretatie van onze, eigen menselijke geschiedenis: 
een humanitaire 'set of stories', die wij in onze pedagogiek ge
motiveerd kunnen doorgeven aan het nageslacht. Als selectiecri
terium voor zo'n morele 'set of stories' zouden wij een metanorm 
kunnen hanteren, die voor zeer lange tijd een vaste kern in ons 
moreel apparaat zou kunnen blijven. Zo'n vaste kern zou zo klein 
mogelijk moeten zijn om verstarring en conservatisme te voorko
men. Een mogelijk voorbeeld hiervan is Kants categorische impe
ratief en omdat wij deze aan de geschiedenis ontlenen is de keuze 
ervan niet circulair. Vanuit zo'n metanorm kunnen wij een wisse
lende groep hypothetische imperatieven ontwikkelen, waarvan de 
inhoud de voortgang van de democratische geschiedenis zal weer
spiegelen en die gemotiveerd kan worden door de bovengenoemde 

'set of stories'. Belangrijk hierbij is dat zo'n metanorm op een bre
de consensus in onze samenleving rust, een soort 'grootste geme
ne deler' daarvan vormt. Zo worden het individu waarborgen ge

boden over bestaans- en rechtszekerheid, welke principieel on
aantastbaar zijn. Van daaruit kunnen verbanden worden gelegd 
naar individualisering, rechten van de mens, humane waarden, 
mondialisering etcetera. Inderdaad komt men zo uit op het pro
gressieve liberalisme als ideologische basis. Tegelijkertijd geven 
wij dus toe dat ook onze visie wordt bepaald door ons specifieke 
referentiekader, dat wij dus niet tot objectieve en waardevrije 
kennis in staat zijn en dus veroordeeld blijven tot subjectiviteit. 
Toch menen wij dat we de moed moeten hebben om in deze onze
kere wereld standpunten in te nemen en te verdedigen, onder 
verwijzing naar onze levensbeschouwelijke uitgangspunten. 
Als wij alleen pragmatisch-scepticistisch blijven, zal de evolutie 
van onze samenleving onvermijdelijk in de richting van het door 
Kribbe zo verfoeide vulgaire pragmatisme gaan. • 
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