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PERSPECTIEF 

Pleidooi voor een nieuwe visie op Popper 

Door Joop Abbes 

I
n het september-nummer van Idee 
las ik met grote interesse het com

. mentaar van boven vermelde schrij
vers op mijn twee artikelen over Popper, 
gepubliceerd in 1990. Allereerst wil ik op
merken dat ik hun artikel erg waardeer 
en er graag op wil antwoorden. Ik ben 
echter van mening dat Popper meer voor 
D66 kan betekenen dan zij in hun artikel 
hebben gesteld, tegelijkertijd geef ik toe 

Wat kunnen Poppers 
opvattingen over wereldbe
schouwing bijdragen aan 
een ideologie voor D66 ? 

'Logic of scientific discovery' behoren 
zulke theorieën dan ook tot de metafysica 
en moet hun oorsprong worden gezocht in 
levens- en wereldbeschouwingen (Popper 
spreekt hier over 'preconceived points of 
view'). Omdat Marx en sommige auteurs 
van de Frankfurter Schule, die door de 
schrijvers worden aangehaald, meenden, 
dat zulke interpretaties wel in de vorm 

Een antwoord aan Erik den 
Draak en Gaston Siegelaer. 

dat ik op details mijn mening misschien beter moet formuleren of 
bijstellen op grond van de argumenten van de schrijvers. Om 
praktische redenen kan ik echter niet alles bespreken wat zij 
naar voren brengen. . 
Allereerst zou ik kort willen ingaan op het probleem van de de
marcatie, waarvan de schrijvers mij verwijten dat ik die onvol
doende in het oog heb gehouden. In zijn 'Logic of scientific disco
very' heeft Popper voorwaarden geformuleerd om tot een goede 
demarcatie te komen tussen wetenschappelijke kennis en theo
rieën enerzijds en de metafysica anderzijds, die voorwaarden heb
ben dan te maken met de testbaarheid en de falsificeerbaarheid 
van zulke theorieën. Poppers gedachten hierover zijn sterk bekri
tiseerd. Ik heb dit probleem buiten beschouwing gelaten omdat ik 
het een te moeilijk probleem vond om in een kort artikel met een 
beperkte doelstelling uit te leggen. En ik bovendien niet wilde 
schrijven over Poppers sociologische theorieën, zoals de auteurs 
lijken te denken, maar juist over zijn historische . 

Historische interpretatie 

Wie Poppers gedachten over 'historische interpretaties' kent, 
weet dat hij hier slechts een beperkte testbaarheid mogelijk acht. 
Zogenaamde 'universal interpretations' acht hij zelfs in het ge
heel niet testbaar. Op grond van bepaalde uitspraken in zijn 

JooP Abbes is historicus met speciale belangsteUillg voor de filosofie 
va" de geschiedenis. 

van wetenschappelijke theorieën konden 
worden geformuleerd, kwam Popper met zijn bekende kritiek. 
Deze kritiek vindt nog steeds grote erkenning. Bovendien is er 
het wijdverbreide misverstand, als zou Popper als 'positivist' (wat 
hij volgens mij dus niet is) een tegenstander van de metafysica, 
levens- en wereldbeschouwing zijn, hetgeen niet juist is: hij pleit 
er alleen voor deze niet te verwarren met wetenschappelijk test
bare theoriën. 
Na de 'Positivismusstreit' heeft Popper nog een aantal belangrij
ke boeken gepubliceerd, die juist over zijn wereldbeschouwelijke 
theorieën gaan en waarvan 'Objective Knowiedge' (1972) en 'The 
Open Universe' (1982) misschien wel de belangrijkste zijn. Deze 
boeken waren overigens wel een indirect antwoord op kritiek van 
auteurs als Adorno en Habermas. De laatste schrijver verweet 
Popper namelijk dat deze 'willkürlich', dat wil zeggen relativis
tisch was met betrekking tot de grondslagen van de wetenschap. 
Het relativismebezwaar, dat ook door Den Draak en Siegelaer 
naar voren wordt gebracht, houdt verband met de 'waardevrij
heid' als eis voor wetenschapsbeoefening. Ik denk dat ook deze 
opmerking meer met de sociologie dan met de geschiedenis te 
maken heeft, maar voor de duidelijkheid merk ik op dat Popper 
onderscheid maakt tussen valuatieven (in de wetenschap) en mo
rele regels, hij baseert zich daarbij op R.M. Hare (1). Het is een 
onderscheid dat zuiver logisch van aard is. De wetenschapssocio
logie kan hier geen oplossing bieden, daar de kritiek die deze so-

(1) R.M. (Jare , The langltage oflllorals, Oxford 1952. 

(Advertentie) 
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ciologie aan de 'waardevrije' wetenschap verwijt ook voor die so
ciologie zelf geldt, waardoor men in een 'circulaire redenering' te
rechtkomt of in 'oneindige regressie' geraakt. Logische geldig
heidhebben zulke redeneringen dan niet meer, zodat mij Hare's 
oplossing voorlopig de beste lijkt. Op deze kwestie kom ik in het 
verloop van dit artikel nog terug. Overigens is de kritiek die T.S. 
Kuhn in dit verband op Popper heeft gehad veel beter, maar dat 
heeft Popper ook zelf toegegeven. 
Het objectiviteitsprobleem dat Den Draak en Siegelaer aansnij
den, moet op een misverstand berusten. 'Objectiviteit' heeft als 
begrip bij Popper een heel andere inhoud dan men daaronder 
doorgaans verstaat: het begrip hangt samen met 'objective know
ledge', dat in Poppers filosofie een onderdeel is van zijn 'world 3' 
(Poppers pluralisme: drie werelden-theorie), waartoe paradoxaal 
genoeg bijvoorbeeld ook de religies behoren. Ik kan binnen het be
stek van dit artikel hier niet verder op ingaan. 

Poppers wereldbeschouwing 

Waarom ik juist de aandacht heb willen vestigen op Poppers ge
schiedtheorie en wereldbeschouwelijke opvattingen heeft de vol
gende redenen: naar mijn mening is het zo dat er sterke overeen
komst bestaat tussen de manier waarop Pop per over de geschie
denis oordeelt en de wijze waarop politici, afkomstig uit bijvoor
beeld D66, over hun problemen nadenken en spreken. 
De relativisme-kritiek die de Frankfurter Schule op Popper had, 
geldt mijns inziens evengoed voor de opvattingen van D66 ! 
Daarom is Poppers antwoord ook van belang voor onze partij. 
Zijn repliek is een verdere hermeneutische uitwerking van wat 
hij in vroegere publicaties al had aangeduid als 'situationallogic'. 
Historische actoren handelen volgens een algemeen-menselijke 
rationaliteit, 'common sense' of 'gezond verstand', die van alle tij
den is. Mensen zijn altijd bezig geweest met het oplossen van hun 
problemen, zegt Popper, die zich hier grotendeels baseert op de 
geschiedfilosofie van R.G. Collingwood (2). 
Popper meent nu dat deze rationele structuur van de historische 
situatie een sterke overeenkomst vertoont met de mutatie- en se
lectie-structuur van heel de evolutie. De ontwikkeling van de evo
lutie geeft hij weer in het volgende 'tetradic scheme': PI ->(TS1-
n)->EE->P2 enz. (3) In de menselijke geschiedenis concentreert 
hij zich vooral op de 'groei van de menselijke kennis', die zich op 
dezelfde manier als de evolutie 'voortbeweegt' (Popper spreekt 
hier over 'self-propelling') en hij geeft de interpretatie van de ge
schiedenis weer in het eveneens triviale schema: PI->TT (CD)
>EE->P2 enz. (4) 
Dit schema is weliswaar gebaseerd op de wetenschapsgeschiede
nis (waarbij vooral het voorbeeld van Galileo en Newton worden 
genoemd met betrekking tot de getijden-kwestie en de gravitatie 
van de maan), maar Popper meent dat deze structuur ook ten 
grondslag ligt aan het menselijk handelen in de geschiedenis. 
Tevens gelooft hij dat de richting waarin de geschiedenis zich be
weegt niet vast is, maar dat er sprake is van indeterminisme, 
waarmee hij dus zijn theorie van de 'open toekomst' verder uit
bouwt. Hoewel de waarheid nooit in haar geheel ontdekt kan 

(2) R.G. CollUIgWood, T!te idea of lli.tory, 1946, belaragrijk is ook: 
P. Skage.tad, Making .erure in ItUtory (t!te p!tilo.op!t~. of Popper 
and CollU.gwood), 0.10 1975 
(3) P- 'probkm', TS- 'tentative .olution', EE- 'error elimination' 
(4) IT- 'tentative theory', CD- 'criticalk dUcua.ion' 

worden, kan men toch benaderen: 'nearer to the truth' (verisimili
tude). In tegenstelling tot Den Draak en Siegelaer durf ik hier op
timistisch te zijn over deze laatste opvatting van Popper. Hij gaat 
er namelijk in zijn wetenschapsfilosofie vanuit dat elke nieuwe 
theorie naast een nieuwe mogelijkheid ook de oude moet blijven 
aanbieden, zoals bijvoorbeeld een nieuwe computer naast een 
nieuwe mogelijkheid ook de mogelijkheden van de oude in zich 
heeft (voor zover die nog nodig zijn!). Deze nieuwe computer is 
dan gewoon beter (in de valuatieve zin van Hare). Weliswaar 
weet men niet hoe men, gerekend naar de toekomst, dichter bij de 
waarheid komt, maar men heeft wel 'achterwaarts houvast'. Ter 
vergelijking: het gaat hier om de zekerheid van een bijzondere 
bergbeklimmer, elke meter brengt hem dichter bij de top, maar 
omdat de berg misschien oneindig hoog is, weet hij niet precies 
waar hij zich bevindt; terugkijkend ziet hij echter dat hij een flin
ke afstand heeft afgelegd. Daarnaast moet men bedenken dat 
Popper naast achting voor de correspondentietheorie van de 
waarheid (A. Tarski), ook waardering heeft voor de pragmatische 
waarheidstheorie: een theorie wordt geaccepteerd, simpelweg 
omdat zij meer en betere oplossingen biedt dan de vorige. 
Poppers triviale schema verduidelijkt ook zijn visie op een weten
schappelijke of kritisch-rationele denkwijze in de politiek: omdat 
zijn 'tetradic scheme' rationeel is, beveelt hij deze denkwijze bij 
het oplossen van problemen aan. Dat wil dus niet zeggen dat al
leen mensen van de wetenschap het in de politiek voor het zeggen 
zouden moeten hebben! Het gaat alleen om de rationele, weten
schappelijke denkwijze. Hij heeft zich juist met klem tegen de ge
dachten van Plato verzet, onder andere omdat deze een exclusie
ve 'geleerdenrepubliek' wilde ('Open society', deel 1) en hij dit ver
wierp. Popper bepleit hier alleen de redelijke denkwijze van de 
wetenschap, dus in valuatieve zin. De politieke oppositie en pu
blieke opinie is in dit systeem noodzakelijk om te testen en te fal
sificeren! Juist in Oost-Europa is gebleken, hoe slecht het is, wan
neer deze maatschappelijke functies ontbreken. 

Ideologie en moraal 

Daarom denk ik ook dat zekere ideologische verschillen in de po
litiek nodig blijven, omdat anders het begrip oppositie wordt uit
gehold. Naar de jongste geschiedenis kijkend, denk ik dat wij 
kunnen stellen dat het liberalisme en het kapitalisme de strijd 
gewonnen hebben van het marxisme en het communisme, maar 
dat binnen dat liberalisme nog voldoende differentiatie mogelijk 
is om ideologische verschillen mogelijk te maken. Omdat ik van 
de historische denkwijze uitga, meen ik dat het begrip ideologie 
nog wel van toepassing kan zijn, omdat de interpretatie van de 
geschiedenis volgens Poppers theorie noodzakelijk wereldbe
schouwelijk is. Ik ga dan uit van een nauwe band tussen ideologie 
en wereldbeschouwing, maar wijs er nogmaals op dat het ideolo
giebegrip van Marx en Mannheim niet de enige mogelijkheid is. 
(5) Het verschijnsel ideologie kan zich bijvoorbeeld ontwikkelen 
in de richting van een 'tweepartijenstaat' , waarbij toch nog het 
wereldbeschouwelijke verschil in visie op verleden en toekomst 
van belang kan zijn. Ideologie en wereldbeschouwing vervullen 

(5) Ik denk llier bijvoorbeeld aan het ideologiebegrip van 
]. Plamenatz, ldeology, umdon 1970 
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algemeen kunnen motiveren tot morele 
beslissingen, tot vormen van politiek. 
Popper gaat ervan uit dat oude mogelijk
heden in nieuwe oplossingen worden 
meegenomen, daarom verzet hij zich niet 
tegen het christelijk-joodse en humanisti
sche erfgoed, voorzover deze passen bij 
zijn Kantiaanse keuze. Daarom heb ik in 
mijn artikelen ook op het belang van de 
VDB gewezen voor D66: de vrijzinnig-de
mocraten uit de Nederlandse geschiede
nis van het interbellum. Popper is zich er 
verder heel bewust van dat hij aanslui
ting zoekt bij het achttiende-eeuwse 
Verlichtingsdenken met de idealen vrij
heid, gelijkheid en solidariteit (het be
strijden van ongeluk). Belangrijk is ook 
Poppers anti-reductionistische, rationele 
mensbeeld, dat geheel bij zijn open maat
schappij en toekomst past (8). 

Het 'verhaal' van een generatie: Dodewaard eind jaren '70 

De stuksgewijze, sociale bouwkunde, 
zoals ik die genoemd heb, sluit aan bij 
zijn probleemgerichte geschiedinterpreta
tie en lijkt mij goed te passen bij de rede-

dan in de politiek dezelfde functie als de metafysica voor de na
tuurwetenschappen: het terrein van waaruit men tot nieuwe, 
testbare (bediscussieerbare) voorstellen voor de politiek kan 
komen. 
Den Draak en Siegelaer wijzen verder op de scheiding van waar
den en feiten, zoals die bij Popper voorkomt ('facts and stan
dards'). Ook hier moet sprake zijn van een misverstand. Met be
trekking tot deze kwestie kunnen wij onderscheid maken tussen 
a. radicaal decisionisme met strikte scheiding van waarden en 
feiten, b. motivationeel verband tussen waarden en feiten, c. een 
wetmatig-historicistisch verband daartussen en d. het logisch 
verband tussen waarden en feiten. Ik zou willen voorstellen om 
de b-variant 'gematigd decisionistisch' te noemen. Ik kan uit 
Poppers werk in zijn totaliteit alleen opmaken dat hij fel tegen de 
c-variant is (6) (ik ga er stilzwijgend vanuit dat hij tevens tegen 
de d-variant is). Maar ik durf Popper toch 'gematigd decisionist' 
te noemen, daar het motivationele verband wel degelijk in zijn 
werk wordt aangetroffen. Bij Poppers 'tetradic scheme' is er dui
delijk zo'n motivationeel verband met de redelijke norm van kriti
sche discussie. Maar ook als we kijken naar Poppers eigen ge
schiedschrijving in 'Open Society', is die verbinding te onderken
nen: Poppers 'moral point of view'. Hij lijkt hier uit te gaan van 
wat tegenwoordig wel narratieve ethiek wordt genoemd. Pop per 
baseert zich volgens B.T. Wilkins ook op Kants categorische im
peratiefl:7), de 'gouden regel' . Dat is misschien wel zijn 'decisie'. 
Verder beschouwt hij de geschiedenis als 'experience' (waarin de 
mogelijkheid tot een meer hypothetische imperatief toch wel be
staat). De geschiedenis opgevat als een morele 'set of stories', mo
tivationeel voor mensen. Ook wetenschappelijke resultaten in het 

(6) Hier is Popper geheel in overeenstenmling met een groot deel 
van de literatuur over de morele kwestie , men leze hier: W.D. 
lIudson, The is-ol/ght question, London 1969: men kan geen 
'ong"t ' afleiden /lit een 'is '. Dit is logisch onmogelijk. 
(7) B.T. Wilkins , Has history a IIleanillg?, CorneU U.P. 1978 

lijke norm. Bedoelen Den Draak en Sie
gelaer dan dat de radicale hervormingsvoorstellen van de 
Frankfurter Schule te verkiezen zijn boven dit model van Popper 
en zou dat meer in overeenstemming zijn met de redelijkheid van 
D66 ? Enerzijds onderschrijven zij de kritiek van de 'Frankfur
ters' op Popper, maar tegelijkertijd wijzen zij mijn gematigde ide
ologie-voorstellen af, terwijl diezelfde Frankfurter Schule zo de 
nadruk heeft gelegd op de noodzakelijkheid van een ideologie, 
meestal de neo-marxistische met een onhoudbare moraaltheorie 
(bijvoorbeeld Marcuses lustprincipe; voor Habermas' nieuwste 
morele uitvindingen heb ik iets meer achting, maar die lijken ook 
meer op Poppers analyse). Waarom is men in D66 zo bang voor 
ideologie en levensbeschouwing? Men kan, dat houd ik staande, 
ook een moderne, redelijke ideologie en levensbeschouwing heb
ben. Ik denk dat het zeer noodzakelijk is voor D66 om daar tot 
klaarheid te komen. 
De verkiezingswinst, die de partij nu maakt, komt hoofdzakelijk 
voort uit het verlies van de PvdA: deze twee partijen werken als 
communicerende vaten. Wil D66 echte, duurzame winst boeken, 
dan moet de partij kiezers uit het politieke midden aantrekken, 
maar dat kan alleen met een duidelijk levens- en wereldbeschou
welijk standpunt. Dit standpunt moet echter zo worden geformu
leerd dat het een voldoende rekbaarheid heeft voor de toekomst. 
In dit opzicht heeft Popper ook aardige dingen geschreven over 
het traditionalisme, waarbij hij voor zo'n soepelheid heeft gepleit 
(de enige traditie, die hij daar accepteert is die van de democratie, 
de mensenrechten en de humaniteit, de bestrijding van het onge
luk en de redelijke norm van de kritische discussie). 
Mijn probleem met betrekking tot deze kwestie is het volgende: 
waarom is D66 eigenlijk voor zijn 'radicale democratisering' ? Als 
die overtuiging alleen een 'decisie' is, dan dreigt mijns inziens ge
vaar: wat moet dan ons standpunt zijn, als de meerderheid weer 
fascistoïde of iets dergelijks wordt, zoals in de jaren dertig in 
Duitsland ? De meerderheid moet dan ook haar zin hebben ? Men 
moet toch ook als minderheid de democratie kunnen verdedigen ? 
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Daarvoor is mijns inziens een levensbe
schouwelijk-motivationele 'set of sto
ries' nodig. Het verschil met vroeger is 
dan, dat wij nu bewust de discussie 
kunnen aangaan, welke 'stories' wij 
daarbij belangrijk vinden. Kants cate
gorische imperatief als uitgangspunt is 
daarbij zo gek nog niet. individualiteit 

nodig hebben, omdat ze anders moeilijk 
overdraagbaar worden (motivatie) en ze 
moeilijk bediscussieerd kunnen worden. 
Veranderingen moeten mogelijk zijn, 
maar zij moeten wel verantwoord kun
nen worden. Levensbeschouwing blijft 

. mijn inziens daarin een rol vervullen. 
Het lijkt er vaak op dat het begrip le
vensbeschouwing direct vereenzelvigd Een ander probleem is: hoe wil een par

tij ooit tot een samenhangend, een ho-
mogeen programma komen zonder zo'n fundamentele discussie ? 
Komt men anders niet in puur opportunisme terecht? Waar is de 
herkenbaarheid van zo'n partij? En hoe zit het met de mogelijk
heden in pedagogische zin: wat moet men kinderen precies over 
deze partij vertellen ? Naast constatief moet er ook emotief mate
riaal zijn. 

Cultuurbegrip 

Belangrijk lijken mij hierbij de interviews, die onlangs gehouden 
zijn met Christiaan de Vries, directeur van het wetenschappelijk 
bureau, die voor een belangrijk deel gingen over zijn cultuurbe
grip (in relatie tot de politiek en de maatschappij) (9). In zijn visie 
steekt veel goeds. 
Voor een gedegen filosofische begripsanalyse van zijn cultuurbe
grip is in dit artikel helaas geen plaats meer. In het interview 
van maart '91 (blz. 5) spreekt hij zich in feite uit tegen het begrip 
levens- en wereldbeschouwing als uitgangspunt in de politiek. 
Daarvoor in de plaats kiest hij voor een 'politiek-cultureel per
spektief. Dit klinkt heel plausibel, maar wat is cultuur? Men 
moet naar mijn opvatting beginnen met een goede cultuurdefini
tie. Daarna en aan de hand van dit begrip kan een doeltreffende 
historisch-culturele analyse worden gemaakt, gevolgd door een 
synthese, waaruit voorstellen kunnen voortvloeien, die perspek
tief bieden. De taalfilosofie heeft min of meer aangetoond dat een 
synthese vaak speculatief is en dus toch een wereldbeschouwelij
ke component bevat. 
Veel van de genoemde punten worden in de interviews belicht. Ik 
ben het met De Vries en de interviewers eens dat in onze 
Westerse cultuur duidelijk sprake is van 'homogenisering', dat 
wil zeggen oude anti-thesen vallen weg, de verzuiling verdwijnt. 
In mijn ogen betekent dit dat de tolerantie toeneemt. Dat is overi
gens niet in strijd met de begrippen levensbeschouwing en ideolo
gie, zoals ik ze boven heb proberen te omschrijven. 
Het begrip cultuur is een 'paraplubegrip': in historische zin zijn 
de levensbeschouwingen er een onderdeel van. Wat nog moet 
worden aangetoond, is dat in de moderne_cultuur zo'n levensbe
schouwing geen rol meer speelt of beter: niet meer hoeft te spe
len. Veel meer lijkt het erop dat er een soort 'grootste gemene 
deler' van de levensbeschouwingen en de ideologiën ontstaat en 
wel in twee of drie varianten en dan veel vager en abstracter dan 
vroeger. 
Ik heb in het bovenstaande proberen aan te tonen dat bijvoor
beeld morele regels, die in partijprogramma's toch een rol spelen, 
steeds de motivatie van een levensbeschouwelijke 'set of stories' 

(8) Zie K.R. Popper, J.C. Eccles, The sel{ and us brain, Berlijn 
1977 
(9) Idee66 nr. 6, 1990 (4-11) en Idee, maart '91 (4-9) 

wordt met de christelijke zuil. Ik denk 
dat dit onjuist is: levensbeschouwing als term is een metabegrip, 
waarvan het christendom slechts één voorbeeld is. Niet-religieuze 
levensbeschouwingen zijn heel wel mogelijk, of min of meer eclec
tische, zoals die van Popper. Wat mij ongewenst lijkt, is juist dat 
men van levensbeschouwelijke noties uitgaat, zonder deze bewust 
te hebben gemaakt. Ik kan daar voorbeelden van noemen in D66-
publicaties (door middel van filosofische begripsanalyse, ik wijs 
daarbij op de mogelijkheden van het conceptualisme van P. 
Winch). 
Ik denk dat er in Nederland twee grote politieke blokken, mis
schien drie, zullen ontstaan, waarbij D66 op dit moment meer 
verwantschap lijkt te hebben met de PvdA dan met de VVD. De 
sociale kwestie, alsmede de verdeling en verdere democratisering 
van de macht lijken mij belangrijke ideologische items voor de 
toekomst, misschien nog wel decennia lang. 
Ook denk ik dat de 'sociologische golven' van de jaren zestig en 
zeventig de historische dimensie in de hier besproken zaken te
veel bedekt hebben. Zo betwijfel ik dat de individualiteit geen ca
tegorie is in de geschiedenis van het liberalisme (bijvoorbeeld het 
destijds door de liberalen gewenste atomistisch kiesrecht). 
Sterker nog: het verschijnsel individualiteit heeft een geschiede
nis van 2000 jaar en het liberalisme is er juist de bekroning van 
geweest. Dit begrip hangt ten nauwste samen met de hele ge
schiedenis van de levens- en wereldbeschouwingen! • 

Welke Popperiaan 
heeft nog 
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