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Popper en D66 ? 
• 

De discussie over wetenschap, politiek en ideologie 

Erik den Draak en Gaston Siegelaar 

In Idee66, nummer 5 en nummer 6 
van 1990, werden twee bijdt'agen ge
wijd aan de fIlosofie van Kar! Popper 
in het licht van de ideologiediscusssie 
van D66. De auteur J.K. Abbes zet 
daarin uiteen dat de politieke ideeën 
van Poppet' ovet'eenkomsten vertonen 
met die van D66. Daarbij is het, zo 
schrijft hij, niet zijn bedoeling 'voor 
een koerswijziging te pleiten, maar be-

Is er de noodzaak van 
een filosofische grondslag 

voor het denken van D66 ? 

tenschappers als prohleemoplossers' 
komen hieronder nog verder aan de 
orde. Dat Popper voor positivist uit
gemaakt werd , gebeUl'de dus niet al
leen, of zoals Abbes stelt 'met name 
naar aanleiding van zijn politiek-filo
sofische ideeën' , hoewel de koppeling 
tussen wetenschap en politiek wel be
langrijk is geweest, met name in het 

Niet via Popper, 
reageren de auteurs op 

eerder gepleegde steUingen. 

paalde zaken in de reeds bestaande 
ontwikkeling te accentueren.' Wij zijn het met Abbes eens 
dal sommige politiek-methodologische ideeën die binnen 
D66 leven verwantschap vertonen met die van Popper. 
Daarentegen zien wij geen reden om deze (bestaande) ont
wikkeling toe te juichen. Integendeel, deze ideeën lijden 
naar onze mening aan fundamentele tekortkomingen en 
staan haaks op de politieke doelstelling van D66. 

Wetenschapsfilosofie 

Abbes vangt zijn artikel aan met een uiteenzetting van de 
epistemologie van Popper. Een uitwerking daarvan draait 
vaak om de vraag waar Popper stond ten opzichte van het 
logisch-positivisme van onder meer de Wienet' Kreis. Er 
zijn inderdaad, zoals Abbes stelt, een aantal verschillen 
tussen Popper en de logisch-positivisten . 
Toch woedt hij er regelmatig van beticht dat zijn theorieën 
ook belangrijke overeenkomsten met het positivisme ver
tonen. In de eet'ste plaats is dat de gedeelde overtuiging 
dat wetenschappelijke kennis de zekers te en betrouwhaar
ste vorm van kennis is. Daarnaast komt zijn scherpe de
marcati.ecriterium tussen wetenschap en pseudo-weten
schap overeen met de wens van de positivisten om weten
schap van elke metafysica te ontdoen. Dit komt ondel' 
meer tot uitdrukking in het empirische karakter van zijn 
epistemologie: alleen dàt wat empirisch getoetst kan wor
den en fal ifieerbaar is verdient de naam wetenschap. 
Tenslotte is er het probleem van de waardevrije weten
schap. Hoewel Popper onderkende dat waarnemingen 
theoriegeladen zijn, laat hij op elk ander punt zien dat hij 
Humes scheiding tussen feiten en waarden aanhangt. De 
problemen die dit opLevert voor het aanvaarden van 'we-
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'positivismedebat'. Maar voor daar 
verder op in te gaan willen we wijzen 

op een aantal zwakke punten in Poppers wetenschapsfilo
sofie, die in Abbes' optimistische vel:haal onvoldoende aan 
bod komen. 
In de eerste plaats is dat het pmbleem van de waarschijn
lijkheid. Het doel van wetenschap, aldus Popper , is niet 
het streven naar waarheid doch naar steeds hogere waar
schijnlijkheden. Dit zou kennisgt'oei oplevet'en , vooruit
gang, een woord dat ook bij Abbes regelmatig terugkeert. 
Pop per stelt echtet' ook dat er een oneindig aantal theo
t'ieën mogelijk is ; nergens stelt hij grenzen aan het opstel
len van mogelijke nieuwe hypothesen. Hoe kunnen we dan 
van kennisgeoei spreken, of dichter bij de waarheid 
komen, als el' een oneindig aantal mogelijkheden is ? Op 
cen trap met een oneindig aantal teeden komen we immers 
nooit hoger omdat we nooit dichtet' bij de laatste trede zul
len zijn. 
In de tweede plaats is er van het begin af veel kritiek ge
weest op het falsificatieprincipe. In het voorbeeld van de 
hypothese 'alle zwanen zijn wit' is het bij het aantreffen 
van een zwarte zwaan niet onaannemelijk dat men tot de 
conclusie komt dat dit geen zwaan kan zijn. Ergo: theorie 
niet gefalsifieeed. Poppers reactie hierop is dat een del'ge
lijke manoeuvre dan niet wetenschappelijk is. Echter, met 
zo'n l'edenel'ing maakt hij zich schuldig aan hetzelfde dat 
hij het Marxisme en de psychoanalyse verwijt: dat wat niet 
in de theorie past wordt Vel'WOl'pen als zijnde onweten
schappelijk. 
Ofschoon dit de gl'ootste methodologische bezwaren zijn , 
is deze opsomming niet uitputtcnd. Poppel' heeft een groot 
aantal critici gekend, die hij Abbes niet of slechts zeer ter
loops aan de Ol-de komen. Wij zullen ons hiel' echter con
centreren op die critici die het meest van belang zijn voor 
de beoordeling van de maatschappij theorie van Popper. 

Positivismedebat 

Adorno en Habermas speelden een centrale rol in de dis-

------------------------------------ 14 -------------------------------------
IDEE - SEPTEMBER '91 

D 

cuss 
Pop 
nele 
vidu 
lingf 
drag 
Hier 
in tel 
begil 
prol: 
ben. 
wete 
AdoJ 
moel 
obje, 
Een 
soci( 
staal 
t'eac· 
van 1 

ke ti 

men. 
geïso 
trekl 
WOI'C 

in he 
wo re 
perk 
eerst 
bi tie: 
betel 
bewe 
kan 
maal 
sing · 

POPI 
het ( 
weteJ 
kunt 
waar 

ten" 
opl01 
zich , 

Men 

H et 
stijgt 
vi ie 
beoej 
vorm 
tie er 
men. 
zijn. 
hun 
de co 
inger 
word 
van ~ 



cussie met Popper die de naam 'positivismedebat' droeg. 
Popper stelde hierin een methode voor om door de ratio
nele r econstructie van de omstandigheden waaronder indi
viduen handelen en van de consequenties van hun hande
lingen , een ' objectieve' verklaring van het menselijk ge
eh'ag te verkrijgen. 
Hiermee poogde Popper het subjectieve element in de 
intel:pretatieve sociologie te omzeilen. Volgens zijn visie 
begint wetenschap namelijk met het onderkennen van een 
pt'obleem, in de zin van onvoldoende inzicht in iets heb
ben. Wat een probleem is, wordt dus bepaald vanuit de 
wetenschap en n:iet vanuit een vi ie op de maatschappij. 
Adorno daarentegen benadrukte dat er een nauw vet'band 
moest be taan tussen de methode van de sociologie en het 
object van wetenschappelijke tudie: de maatschappij. 
Een positivi ti che scheiding is daal"Om niet mogelijk , want 
sociologie maakt zelf deel uit van de maatschappij. Er be
staan geen afzondet'lijke waarnemingen , aldus Adorno in 
reactie op Poppet's fal sincatiemethode, want gegevens zijn 
van te voren al dool' de samenhang van de maatschappelij
ke totaliteit gesteuctureerd. Het is dus een misvatting te 
menen dat men tot inzicht komt wanneer deelpt'oblemen 
geï oleeed worden en wanneer uit waarnemingen met be
trekking tot een bepeekt gebied een theorie ontwikkeld 
wordt. VOOt· een beter begrip van deelpl"Oblemen dienen ze 
in het licht van het geheel van de maatschappij geplaatst te 
worden. Habermas' kritiek richt zich met name op de be
perkingen van Poppers kritisch rationalisme, waarin 
eerstgenoemde sterke ovet'eenkomsten ontdekt met de am
bities van de positivi ten. Doordat elk menselijk gedrag 
betekenis heeft en de sociale weten chappen zich derhalve 
bewegen in een voortdlll'end geïnterpreteerd universum , 
kan de objectiviteit van de natunrwetenschappen nu een
maal niet direct op de ociale wetenschappen van toepas
sing veeklaard worden. 
Poppers voorstellen tenslotte komen et· op neer dat door 
het ontdekken van objectieve gedeagswetten in de sociale 
wetenschappen een sociale technologie ontwikkeld zou 
knnnen worden, geba eerd op de cheiding van feiten en 
waarden. Deze sociale technologie zou dan gedragen moe
ten worden door beleidsweten chappers, die de werkzame 
oplossingen voorleggen aan politici. Bij deze visie doen 
zich echter een aantal belangrijke complicatie voor. 

Meritocratisering 

Het eer ste pl"Obleem dat wij naat· voren willen brengen 
tijgt uit boven het pUUl' epistemologische niveau. In deze 

visie van een onafhankelijke beleidswetenschap zullen de 
beoefenat"en c.q. beleidswetenschappers een apaete elite 
vormen; immers, aUeen zij di.e de noodzakelijke intelligen
tie en opleiding bezitten , kunnen zich in dit beroep bekwa
men. Maat· ook de politici moeten allen van dit kaliber 
zijn . Zij moeten de aangedragen argnmenten allemaal in 
hun logica en werking kunnen volgen , om vervolgens tot 
de conclusie te kunnen komen dat de voorgedmgen oploss
ingeninderdaad de juiste zijn en geïmplementeerd moeten 
wOl'den. Het politieke beroep zou daat'mee meritocratisch 
van aard worden , net zoals de industrie en de wetenschap-

pen, geleid door een wetenschappelijke elite. 
Daarmee zou dan het bestuur in hoge mate gecentraliseerd 
(in politiek-wetenschappelijke 'raden van bestuur') en on
vermijdelijk het volk gedegradeerd worden tot een onwe
tende massa , die noch weet heeft van, noch invloed heeft 
op de besluitvorming (1) . Natuurlijk hebben veel van deze 
ontwikkelingen al plaats gevonden. Maal' het is aan ons om 
te beslissen of we op deze weg voort willen gaan en met 
name voor D66 is de vraag van de wenselijkheid daarvan 
essen tiee!. 

Het hele idee van een waardevl"ije beleidswetenschap 
stoelt, behalve op het idee van de scheiding van waarden 
en feiten , ook op de conceptie van gescheiden doelen en 
middelen. Ook dit concept is niet houdbaa r in de discus
sie. Middelen worden gekozen op basis van hun werk
zaamheid met betrekking tot een bepaald doel, zo luidt de 
r edenedng, bijv. op ba is van efficiency (2). Maar omdat 
het middel daat"toe eerst vastgesteld, uit'"gevonden of geko
zen moet woeden, is elk middel zelf een doel, ger elateerd 
aan de keuzes di.e tot dit middel geleid hebben . Daarmee 
t'eflecteet·t elk middel de waarden van degenen die het uit
gezocht of samengesteld hebben . Zonder te nuanceren 
zouden we kunnen concluderen dat middelen om politieke 
problemen op te lossen dan vooral de waarden van één of 
meer wetenschappelijke groepen weer spiegelen , in plaats 
van dat van een gekozen padement. 

Het stellen van een hoog vertrouwen in de wetenschap 
voor het oplossen van onze problemen , zoals voortvloeit 
uit het pleidooi van Ahbes, kent nog een ander nadeel. Dit 
hangt samen met de wijze waarop die problemen worden 
opgelost. 
De natuurwetenschappen hehben ons verregaande mate
riële vooruitgang gebracht. Maar dat hebben die weten
schappen wel gedaan door middel van verregaande be
heer sing van die natuur. Wanneer we van de sociale we
tenschappen hetzelfde vragen , volgt daar dan niet logisch 
uit VOOt't dat we een verzoek doen tot een hoge mate van 
contl"Ole van de wetenschap (en daarmee wetenschapper s) 
over onze samenleving ? Dat was ook de conclusie van 
Comte, de groncUegget' van een positivistische sociologie, 
die opmerkte: 'From Science comes Prevision , from 
Prevision come Control' (3). 
Zowel politici al leden van D66, die op het knooppunt van 
maatschappelijke beslissingslijnen functioneren , dienen te 
beseffen dat zij met de wetenschap , ook de controle de sa
menleving binnen halen , 

Belanghebbenden buitengesloten 

Om te benadmkken dat dit aspect van de Popperiaanse 
politieke fUosofie ook daadwerkelijk in de praktijk speelt, 
willen we hier ingaan op een concreet voorbeeld dat door 

(1) Fay, 8rian; Social Theory alld Politwal Practice, London, 1975; 
pp 26-7 
(2) Ook efficiency is geen waardevrij begrip, vgl. Fay, 1975; p. 50 
(3) ibid.; p. 37 
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Ahbes zelf in zijn tweede artikel wordt aangereikt. Hij 
snijdt daarin de l'elatie tussen moraal en wetenschap aan 
en tracht deze te illustreren aan de hand van het D66 
standpunt inzake dopinggebruik in de sport. Ahbes citeert 
het verkiezingsprogramma: 'Het toedienen van als doping 
geduide middelen is alleen toelaatbaar onder verantwoor
delijkheid van de sportarts, die handelt volgens medisch
ethische normen,' Hierna stelt Ahbes: 'Het verband tussen 
wetenschap en moraal is volstrekt duidelijk. (",) Het be
treft hier een schoolvoorbeeld van Popperiaans denken,' 
Is het vel'band werkelijk zo duidelijk als wordt gesugge
reerd ? Het lijkt er eerder op dat de wetenschap als deus 
ex machina ten tonele verschijnt teneinde daarmee alle ne
telige morele kwesties in het niets te laten oplossen, In feite 
is het een schoolvoorbeeld van het doorschuiven van een 
probleem, in casu naar de medische wetenschappers, 
Hoewel Ahbes een alinea eerder aangeeft dat de grondslag 
van de moraal buiten de wetenschap ligt , beschouwt hij 
datgene 'wat medisch-wetenschappelijk gezien inhumaan 
is' als een objectief gegeven, Volgens dit dool' Abbes verde
digde procédé worden normatieve discussies aan vaklieden 
over'gelaten, en dientengevolge aan één bepaalde belang
hebbende partij in de totale configuratie 
van belanghebbenden, Dit staat naar 

haar bestaansrecht uit en wordt de beslis ingsmacht over 
normatieve kwesties steeds meer in handen van, zoge
naamde, deskundigen gegeven. 

Ideologie 

In het tweede artikel, getiteld 'De ideologie discussie van 
D66' , schijnt Ahbes zich er niet van bewust te zijn dat hij 
op tamelijk ambivalente wijze met het begrip ideologie om
gaat. In eerste instantie haalt hij een citaat van Marx aan 
om daarmee ideologie te definiëren als een medium dat de 
achterliggende groepsbelangen verhult. Ahbes hanteert 
deze defmitie als hij stelt dat 'pat'tijen steed de belangen 
van een bepaalde groep behartigen en die bedoeling vel'
hullen in hun ideologie, ' Let wel, hij heeft het dan over de 
'oudere partijen', Na deze constatering komt hij echter 
met het voorstel voor een abstracte ideologie voor D66, 
blijkbaar in de vet'onderstelling dat de eerder genoemde 
ideologiekritiek niet opgaat voor deze abstracte ideologie . 
Wij menen dat deze l'edenering gebaseerd is op een on
zorgvuldig gebruik van het ideologiebegrip. Ook een abs
tracte ideologie onttrekt zich niet aan de verhulling van 

ach terliggende groepsbelangen. 

onze mening haaks op de radicale demo
cratiseringsgedachte van D66, die im
mers gebiedt dat àlle direct belangheb
benden op basis van gelijkwaardigheid 
bij de besluitvorming betrokken zijn. 

De radicale democra- Tot slot 

tiseringsgedachte 

van D66 gebiedt 

Onze conclusie is duidelijk: een Popperi
aanse benadering van de politiek i onge
wenst. Politiek is een maatschappelijke 
aangelegenheid en dient derhalve anders 
benadel'd te worden dan wetenschappe
lijke kwesties. Politieke kwesties hangen 
door hun specifieke aard samen met 
maatschappelijke machtsstmcturen. 
Po- Iitiek betreft immel'S niet de beoor
deling van objectieve feiten, maar de af-

De door ons aangestipte problematiek is 
helaas actueel; in de politiek wOl'den veel 
kwesties gereduceel'd tot een kostenbe
heersingsvraagstuk of managementpl'o
bleem, De consequentie hiervan is dat 
politici, voor zover ze al geen commissie 
van deskundigen hebben ingeschakeld , 

dat àlle direct 

belanghebbenden 

bij de besluitvorming 

betrokken zijn. 

steeds meer zelf als quasi-deskundigen 
gaan optreden. Dit leidt tot een ernstige vertroebeling van 
het politieke debat, zoals waar te nemen viel bij de discus
sie over het 'benzinekwartje', waal'in fmancieringsa l'gu
menten VOOI' nrilieu-al'gumenten wel'den versleten. 
Tegelijkertijd wordt de wel'kelijk politieke kwestie, name
lijk de afweging van verschillende deelbelangen , naaI' de 
achtergl"Ond gedl"Ongen. Politici houden zich steeds meer 
bezig met datgene waarvoor ze niet gekozen zijn (het spe
len van quasi-deskundige) en steeds minder met datgene 
waarvoor ze gekozen zijn. Via beide wegen holt de politiek 

weging van verschillende groepsbelan
gen. Te stellen dat men objectief gezien 

de beste oplossing voor een politiek probleem kan aandra
gen is een misvatting. Juist omdat materiële en ideële be
langen verschillend zijn moet de toegang tot de politiek 
voor ieder gelijk zijn, De politieke doelstelling van D66, 
namelijk de radicale democratisering van de maatschap
pij, blijft wat ons betreft een wezenlijke vool'waarde voor 
zo'n gelijkwaardige inbreng van alle burgers in de besluit
vorming over de inl'ichting van de samenleving. Poppers 
visie daarentegen kan niet anders dan slechts leiden tot 

een vergroting van de kloof tussen burgers en bestuur, • 
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