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H et debat over de 'ideologische 
positie' van D66 gaat voort en 
dat is een goede zaak. D66 

mist - gelukkig - een gezaghebbende au
toriteit die daar beslissende uitspraken 
over kan doen, zodat een ieder vrij is 
vanuit het eigen gezichtspunt in dat de
bat een bijdrage te leveren. Uiteindelijk 
zal er toch wel zoiets als een perspectief 
uit tevoorschijn komen. Joop Abbes heeft 
zich vaker in Idee in het debat geroerd. 

Een reactie van 
POOter F okkink op het eerder 

in Idee verschenen artikel 
'Het ideologisch gezicht 

van D 66' 

schap en technologie tegenover de ideo
logie' zou plaatsen, of dat ik beweer dat 
'wetenschap en techniek de ideologie 
overbodig zou maken'. Dat een pleidooi 
voor 'post-ideologische politiek' niet alle 
soorten ideologie uitsluit, staat gelijk 
met de opvatting dat in een post-indus
triële samenleving nog industrie voor
komt en dat bij een post-materialisti
sche cultuur het materialisme niet ver-

door JooP Abbes. 

• 

In zijn recente bijdrage (Idee nr. 3, jrg. 16) doet hij dat onder de 
titel 'Het ideologisch gezicht van D66' en verwijst hij naar zijn 
eerdere bijdragen op dit punt. 
Aangezien Abpes dit keer een artikel van mijn hand over 'Post
ideologische politiek' als aanleiding gebruikt, doch daarover een 
aantal onjuiste beweringen doet, heb ik behoefte een aantal za
ken recht te zetten. Het neemt overigens niet weg dat ik de be
naderingswijze van Abbes zeer zinnig acht en dat we zeker 
moeten trachten de verschillende invalshoeken in het debat 
verder mee te nemen. Maar dat voor later, nu eerst de rechtzet-
tingen. . 
In mijn bijdrage 'Post-ideologische politiek' gaat het over het 
feit dat 'de ideologieën' van de sociale bewegingen, die in de 1ge 
eeuw ontstaan zijn als reactie op de Franse Revolutie en de In
dustrialisatie, tegen het einde van de 20e eeuw niet langer aan
leiding geven tot een duidelijke inhoudelijke plaatsbepaling in 
het politieke spectrum. De grondslagen van die ideologieën 
staan ter discussie en de werkelijkheid wordt gedomineerd door 
'wetenschap en techniek'. Met logisch-positivisme heeft dat 
niets van doen. Ook na zorgvuldige herlezing kan ik nergens in 
mijn artikel ook maar enige aanwijzing vinden dat ik 'weten-
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• 
dwenen is. Sterker, het post-modernis

me behoeft de aanwezigheid van het modernisme als noodzake
lijke voorwaarde. Abbes heeft het overigens over een heel ander 
soort ideologie begrip dan in mijn stuk aan de orde is. Hij heeft 
het niet over ideologieën van sociale bewegingen die ten gronds
lag liggen aan de partijformaties, maar over een breed alge
meen ideologiebegrip. Als vroege participant in de 'wetenschap 
& samenleving-discussies' van de jaren zeventig, ken ik deze 
opvatting maar al te goed. Abbes demonstreert in zijn artikel op 
overtuigende wijze dat ook wetenschapsbeoefening - evenzeer 
indien het 'het interdeterministische evolutiemodel' aangaat -
in dit licht 'ideologisch' kan zijn. Laat daar géén misverstand 
over bestaan. Alle respect daarvoor. 
Overigens is de 'switch' van Abbes in de laatste paragraaf naar 
de partijformatie opmerkelijk. Met de twee 'verliezersfusies' 
van het CDA en GroenLinks is de partijvernieuwing gestag
neerd. Partijvernieuwing is niet langer actueel, omdat het niet 
tot verdere duidelijkheid leidt, in tegendeel. Nieuwe partijfor
maties moeten niet meer via fusies vanuit bestaande formaties 
tot stand komen. Laat het maar aan de kiezers en nieuwe initi
atieven over! • 
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