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Hoe het ook zij: wetenschap en poli
tiek komen ten diepste overeen in hun 
vitale belang bij democratie, co rif/iet, 
rivaliteit en kritiek. Op lange termijn 
gezien kan rationele, democratische 
politiek het ook niet stellen zonder 
voortdurend vernieuwd (wetenschap
pelijk) inzicht. Maar de betrekkingen 
tussen beide zullen altijd gespannen, 
zo niet 'geïrriteerd' zijn: nieuw in
zicht ontstaat niet met het politieke 
ritme van verkiezingen; het impli
ceert vaak kritiek op bestaande belan
gen en opvattingen; het schept voor 
de politiek soms ook nieuwe proble
men en coriflicten, nieuwe belangen 
ook.' 

Aldus een passage uit een was
publikatie uit 1989, waarin de 
'taak en werkwijze' van het 
wetenschappelijk bureau van de 
Partij van de Arbeid nader wordt 
omschreven. Ik gebruik haar als 
motto voor een aantal opmerkin
gen over de verhouding tussen 
wetenschap en politiek, ter gele
genheid van het vijftigjarig be
staan van onze Stichting. De 
Wiardi Beekman Stichting zelf 
blijft daarbij overigens buiten 
beschouwing; die komt elders in 
dit nummer nog uitvoerig ter 
sprake. Mijn bijdrage handelt 
over de verhouding tussen we
tenschap en politiek in het alge
meen - en dat met slechts enkele 
pagina's tekst ter beschikking. 

Daarbij grijp ik terug op het 
werk van iemand die zich inten
sief dit onderwerp heeft bezigge
houden: de Duitse socioloog 
Max Weber; in het bijzonder op 
twee voordrachten die hij in 
1918, twee jaar voor zijn dood, 
gehouden heeft. Voordrachten 
die nog herhaaldelijk worden 
geciteerd - en die door een enke
ling ook nog wel eens gelezen 
worden: 'Politik als Beruf' (in de 
dubbele betekenis van beroep 
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en roeping) en 'Wissenschaft als 
Beruf'. 2 

Max Weber is één van de 
grondleggers van de moderne 
sociologie, beroemd geworden 
door studies over bureaucratie, 
macht en gezag, religie en de 
opkomst van het kapitalisme. 
Maar hij voelde zich ook nauw 
betrokken bij de Duitse politiek 
van het begin van deze eeuw. 
Zijn vader was een vooraan
staand liberaal politicus. En zelf 
werd hij na de Eerste Wereld
oorlog bijna in de Rijksdag geko
zen, als kandidaat voor de pas 
opgerichte Democratische Par
tij. 

Hij stond overigens niet ver af 
van de sociaal-democratie en 
heeft vaak overwogen om lid van 
de SPD te worden. Maar dat 
weerhield hem niet van ongezou
ten kritiek. De SPD, zei hij eens, 
wordt geleid door 'journalistieke 
dilettanten'. Bij een andere gele
genheid verweet hij de partij het 
gezicht te hebben van een 'klein
burger', respectievelijk van een 
'zelfvoldane barkeeper' .3 

Kortom, kritisch én betrok
ken. Precies het soort mensen 
waarvan de sociaal-democratie 
het altijd moet hebben. 

De opvattingen van Weber over 
de verhouding tussen weten
schap en politiek zijn, althans op 
hoofdlijnen, redelijk bekend. Ik 
vat ze hier in twee zinnen samen: 
- houd wetenschap en politiek 
gescheiden. De politiek is waar
den-gebonden; de wetenschap 
daarentegen dient zo waardcn
vrij mogelijk te zijn; 
- een verantwoordelijkheicis
ethiek is -superieur aan een 
gezindhcids-ethiek. Met andere 
woorden: goede bedoelingen 
zijn, zeker in de politiek, niet 
genoeg. Politici moeten reke-
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ning houden met de gevolgen van hun eigen hande
len; en de wet nschap kan ze helpen om die gevol
gen in kaart te brengen. 

Mijn stelling luidt nu dat Weber aan die twee 
algemene, zeer bruikbare uitgangspunten een zeer 
specifieke interpretatie geeft. Een interpretatie die 
sterk het stempel draagt van het politiek instabiele, 
autoritaire Duitsland van zijn tijd; en die in een 
meer democratische geordende samenleving voor 
een andere interpretatie verruild zou moeten wor
den. 

De grote kracht van Weber schuilt hierin dat er 
ook voor die andere interpretatie bij hem allerlei 
aanknopingspunten te vinden zijn. 

Een verlansen naar modemiserins 
Voor Weber is, laat ik dat vooropstellen, het 
onderscheid tussen wetenschap en politiek geen 
simpele, vanzelfsprekende zaak. Daar is zijn visie op 
waarden en waardenvrijheid te genuanceerd voor. 
Bovendien heeft hij, als weinig anderen, de span
ning tussen wetenschap en politiek aan den lijve 
ondervonden. 'Gedurende zijn hele leven was 
Weber', aldus de Engelse socioloog Giddens, 
'onderhevig aan twee tegengestelde krachten: één 
naar het passieve, geordende leven van de weten
schapper, en één naar de actieve en praktische roe
ping van de politiek. '4 

De situatie in Duitsland was daar ook naar. 
Sleutel tot een goed begrip van het Duitsland van 
rond de eeuwwisseling vormde volgens Weber het 
ontbreken van een geslaagde 'liberale' revoh.itie. 
Duitsland was, later dan andere West-Europese 
landen, een politieke eenheid geworden, en wel op 
basis van de agressieve politiek van Bismarck. In 
maatschappelijk en politiek opzicht trokken de 
Pruisische grootgrondbezitters, de staatsbureaucra
tie en het officierskorps nog altijd aan de touwtjes . 

Van een krachtige liberale beweging was in 
Duitsland geen sprake. De liberale bourgeoisie 
voelde zich bedreigd door de opkomende arbei
dersbeweging en zocht dekking bij het conservatie
ve establishment. En de sociaal-demoLratie, onder 
de duim gehouden door Bismarck's socialisten-

1. Wiardi Beekman Stichtina. Taak en werk
wijze, Amsterdam, Wiardi Beekman 
Stichting, 1989, p. 1 o. De tekst van deze 
brochure is geschreven door mijn voor
ganger als directeur van de was, J. Th.J. 
van den Berg. 
2. Citaten zijn afkomstig uit H.H.Gerth 

wetten, vluchtte in een revolutionair pathos. Duits
land, concludeerde Weber, is een bureaucratische 
staat. Daar moeten we op zichzelf mee leren leven. 
Maar zonder een parlementaire democratie, en een 
hervormingsgezinde politieke elite die de gevestig
de machten tegenspel biedt, zal die bureaucrisering 
alleen maar verder voortschrijden en degenereren -
met als uitkomst: het bureaucratisch despotisme. 

Ziehier de kern van Weber's preoccupatie: het ver
langen naar modernisering van de Duitse staat; het 
gemis van sterke, onafhankelijke, charismatische 
politici, die die modernisering voltrekken. 

In dat licht moeten we ook Weber's opvattingen 
over de verhouding tussen wetenschap en politiek 
bezien. Het postulaat van de waarden-vrijheid dien
de niet alleen om de onafhankelijkheid van de 
wetenschap te verdedigen- tegen ideologische aan
slagen van conservatieve en marxistische huize. Het 
gaf ook de beperkingen van de wetenschap aan. 
Niet de wetenschap, maar de politiek zou de Duitse 
staat moeten moderniseren. 

Om vergelijkbare redenen bepleitte Weber een 
duidelijk onderscheid tussen ethiek en religie ener
zijds en politiek anderzijds. De praktische. politiek 
kan niet zonder principes, en zeker niet zonder 
hartstocht. 'Irgendein Glauben muss dabei sein'. 
Maar die politiek moet niet belast worden met 
ideeën, als zou het Koninkrijk Gods op aarde geves
tigd kunnen worden. Dergelijke ideeën ontnemen 
het zicht op de werkelijkheid (de nietsontziende 
kijk op de werkelijkheid die politici nodig hebben) 
en verleiden tot onverantwoordelijk politiek han
delen. 

Houd het eigene, het specifieke, van de politiek 
in de gaten, zo waarschuwt Weber voortdurend. 
Politiek betekent omgaan met macht, en, in laatste 
instantie, met geweld . Dat vraagt om zorgvuldig
heid en verantwoordelijkheid. Aan de andere kan
ten is het maken van vuile handen onvermijdelijk. 
Politiek is een gevecht; een gevecht tussen 'strij
dende goden', tussen standpunten die uiteindelijk 
niet rationeel te beargementen zijn;. En het zijn 
charismatische leiders die in die oorlog de hoofdrol 

and C. Wright Mi lis, From Max Weber. 
Essays in socioloBY, London, Routledge 
and Kegan Paul, 1970 (1948). 
3· Geciteerd in A.Giddens, Max Weber 
over politiek en socioloaie, Meppel, Boom, 
1974. P·19 · 
4· A. Giddens, opus cit., p. 14. 
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spelen; die hun electorale legers achter zich zullen 
moeten verzamelen. 

Een democratie zonder leiders voert, aldus 
Weber, alleen maar verder de afgrond in. De 
democratie zal plebiscitair zijn, of ze zal niet zijn. 
En hij is bereid de prijs daarvoor te betalen: volg
zaamheid, gebrek aan intellectuele openheid; het 
exploiteren van de emotionaliteit van de massa's -
niet onvergelijkbaar (ik citeer Weber) met 'de 
wijze waarop het Leger des Heils emoties pleegt te 
bespelen' .5 

Het oprukken van de technocratie 
Weber's benadering zal sommigen misschien erg 
modern voorkomen. Laat ook onze ontwikkelde 
parlementaire democratie wel genoeg ruimte voor 
politiek leiderschap? Is het onderscheid dat Weber 
in 'Politik als Beruf' maakt, tussen werkelijk charis
matisch leiders enerzijds, en professionele machts
politici anders (vooral gespitst op het 'maken van 
indruk') - is dat onderscheid niet razend actueel? 
En staat de huidige, media-geleide politiek niet 
meer dan ooit in het teken van de 'exploitatie van 
emotionaliteit' - is het niet op de wijze van het 
Leger des Heils, dan wel op die van de doorsnee
wasmiddelenfabrikant? 

Ik wil echter een andere weg inslaan. Ik wil juist 
benadrukken dat de problematiek waarmee Weber 
worstelde, toch, over het geheel genomen, een 
heel andere is dan die van vandaag. Weber's visie 
op de verhouding tussen wetenschap en politiek 
was geënt op een pre-democratische samenleving, 
op de rand van revolutie. Een samenleving waarin 
voor de vestiging van de parlementaire democratie 
gestreden, hard ges'treden moest worden; en waar
in de democratie zelf ook het karakter van een (lang 
niet altijd vreedzam) aevecht aannam. De grondsla
gen van het politiek samenleven waren in het 
geding. 

In die situatie is grondig verandering gekomen. 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de parlementai
re democratie zich in onze contreiën, mede onder 
invloed van de toegenomen welvaart, uitgebreid en 
gestabiliseerd. Veel minder dan in Weber's tijd en 
in de jaren dertig is op de politiek de metafoor van 
de oorlog van toepassing. Politiek brengen we in 

\ I f ) 

verband met 'draagvlak' (en dat is al heel wat 
anders dan 'slagveld'). Het gaat om overleg - en de 
mate waarin daarbij van een uitwisseling van argu
menten en alternatieven sprake is ('maatschappelijk 
debat'). We spreken niet zo zeer meer van politiek 
(met z'n 'demonische kracht', in de woorden van 
Weber), we spreken van 'beleid'. En de marges 
zijn, naar verluidt, ongelofelijk smal. 

Daar wringt ook precies de schoen. De verhou
ding tussen wetenschap en politiek, en wat daar 
problematisch aan is, komt aldus in een ander licht 
te staan. Het centrale probleem vormt niet meer 
het bureaucratisch despotisme, dat door een ster
ke-mannen-democratie in toom moet worden 
geworden. Het probleem is 'softer', maar toch niet 
onbelangrijk: het oprukken van de technocratie; de 
heerschappij van de voldongen, wetenschappelijk 
gestaafde feiten. En het is Max Weber bij wie we 
voor de achtergrond van die ontwikkeling te rade 
kunnen gaan. 

Een voor de moderne wereld kenmerkende 
ontwikkeling duidt hij aan met begrippen als 'ont
tovering', 'intellectualisering', 'rationalisering'. 
De toenemende rationalisering, schrijft Weber in 
'Wissenschaft als Beruf', betekent 'de overtuiging 
en de zekerheid, dat er in beginsel geen geheimzin
nige en onberekenbare machten bestaan die als 
spelbreker zouden kunnen optreden. Dat men in 
principe alles door berekening kan beheersen. Dat 
impliceert() de onttovering van de wereld. '6 

Aldus Weber. Technocratie zou men de geper
verteerde voortzetting van die ontwikkeling kun
nen noemen. Aangedreven door een economisch
technologisch systeem, dat economische middelen 
tot doel, tot norm verheft. 

Waar heeft die technocratie meer specifiek betrek
king op? En wat betekent een en ander voor de ver
houding tussen wetenschap en politiek? Twee pro
blemen wil ik hier aanstippen. 

Allereerst de ontwikkeling die wel wordt aan
geduid met de term: 'verwetenschappelijking van 
het b leid.' Daarmee bedoel ik niet dat het huidige 
overheidsbeleid op wetenschappelijke grondslag is 
gestoeld, of dat het gebruik van wetenschappelijk 
onderzoek in het algemeen het beleid meer succes-

5· M. Weber, in: H.H.Gerth and 
C. Wright Mi lis, opus cit., p. 107. 

6. M.Weber, in: H.H.Gerthand 
C. Wright Mi lis, opus cit. , p. 1 39· 
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vol maakt. Het is wel zo dat in onze politieke cul
tuur de ondersteuning en legitimatie van het beleid 
door wetenschappelijk onderzoek hoog staat aange
schreven. Ook wordt het falen van beleid vaak toe
geschreven aan het ontbreken van wetenschappelij
ke kennis. In het verlengde hiervan doet de over
heid pogingen om de wetenschap (in het bijzonder 
de sociale wetenschappen) in zogenaamde 'beleids
relevante' richting te sturen. lnstrumentalisering 
van de wetenschap- met alle gevaren van dien. 

Over deze ontwikkeling heeft de socioloog Kees 
Schuyt de afgelopen jaren behartenswaardige op
merkingen gemaakt. Hij vreest een 'symbiose' van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek en overheids
beleid. Schuyt schrijft: 'Politieke compromissen 
gaan hun intrede doen bij de rapportering van we
tenschappelijk onderzoek. Onderzoekers zullen 
zich vooral richten op problemen die op de politie
ke agena hoog staan genoteerd (). Door straf gestel
de tijdslimieten zal de reflectie in en op onderzoek 
steeds minder plaatsvinden. Alle eigenschappen, 
die nodig zijn voor goede zelfstandige wetenschaps
beoefening zullen niet meer ontwikkeld kunnen 
worden onder het verlichte regime van de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen. '7 

Schuyt concludeert dat de pogingen om de 
sociale wetenschappen beleidsrelevant te maken, 
ten nadele van de wetenschap en van de politiek zul
len uitpakken. De bijdrage van de sociale weten
schappen is het grootst wanneer zij 'vooral hun 
eigen tuintje blijven wieden; (wanneer) de kennis 
het primaat krijgt en het maatschappelijk en poli
tiek handelen op het tweede plan wordt gescho-

' ven . 
Een paar jaar later gaat Schuyt nog een stapje 

verder. Hij schrijft: 'Het is mijn stellige overtuiging 
aan het worden dat de wetenschap() (de) belangrij
ke publieke functie van kritisch uiteenzetting en 
weging van standpunten van de politiek aan het 
overnemen (is). Vraag en tegenvraag, argument en 
tegenargument, beweringen en bewijzen () horen 
bij de wetenschap'. En zij doet daarbij vaak 'wat de 
politiek eigenlijk allang zelfhad moete: doen, maar 
(waartoe deze) om allerlei redenen niet meer in 
staat is'. Het gaat, voegt Schuyt daar aan toe, 'niet 
om het beslechten van meningsverschillen, maar 
om het uitzuiveren van () argumentaties'. 8 

7. C.J .M.Schuyt, 'De kloof tussen 
weten en kunnen', in: dez., Op zoek naar 
het hart van de verzorainasstaat, Leiden, 
Stcnfert Kroese, 1991 ( 1984), p. 3 14. 

Kortom, een typisch Weberiaans pleidooi om 
wetenschap en politiek gescheiden te houden. Maar 
de invalshoek is wel sterk verschoven. Eerst ging 
het er om, de wetenschap te beschermen tegen 
reactionaire dan wel revolutionaire ideologieën. 
Nu gaat het erom, de wetenschap te onttrekken aan 
de zuigkracht van een verkokerd, een-dimensionaal 
beleid. Of aan die van de markt. 

De risico-maatschappij 

Ik wil" nog een tweede, complementaire ontwikke
ling aan de orde stellen. Daarbij verschuift de aan
dacht van de sociale naar de natuurwetenschappen. 
Het betreft de ongekende verbinding die weten
schap, techniek en economie in de twintigste eeuw 
met elkaar zijn aangegaan. 

Die ontwikkeling gaat het kader waarin de ver
houding tussen wetenschap en politiek doorgaans 
wordt geplaatst, ook door Web er, verre te buiten. 
In het geding is niet meer alleen de vrijheid van de 
wetenschap, en de vraag hoe de politiek zelf met 
wetenschappelijke kennis moet omspringen. Het 
gaat om de beheersing van de maatschappijke macht 
die inmiddels in de wetenschap en de techniek is 
samengebald. Hoe die macht in goede ban~n te lei
den, en hoe de risico's en gevaren die inherent zijn 
aan een hoog-technologische samenleving, tege
moet te treden. 

Dat impliceert: afscheid van het geloof in de 
Technologische Vooruitgang met twee hoofdlet
ters, zonder in het andere uiterste te vervallen: 
technologisch doemdenken. Dat is niet gemakke
lijk, zeker niet voor de sociaal-democratie. Zij 
komt voort uit een traditie waarin de ontwikkeling 
van de produktiekrachten als een weldaad werd 
beschouwd, en alle aandacht gericht was op de pro
duktieverhoudingen; dat wil zeggen op de eigen
domsverhoudingen, en later op de verdeling van de 
maatschappelijke rijkdom. 

Een goed voorbeeld van die meer kritische 
opstelling tegenover de techniek, met alle spannin
gen waarmee dat gepaard gaat, vormt de kernener
gie. Aanvankelijk (ook door de Partij van de 
Arbeid) juichend binnengehaald; later (in het bij
zonder door de PvdA) steeds kritischer bejegend. 
Dat laatste met een enkele bedenkelijke uitschieter, 
zoals een advertentietekst van de partij uit, ik 

8. C.J.M.Schuyt, 'Wetenschappelijke 
advisering en politieke besluitvorming', 
in: dez., opuscit., 1991 (1987), 

P·343 -344· 
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meen, 1986: 'De PvdA is altijd tegen kernenergie 
geweest, en zal altijd tegen kernenergie blijven.' 
Dat was niet alleen onjuist (het kwam de partij op 
een berisping van de Reclame Code Commissie te 
staan, wegens misleiding van de consument- want 
de PvdA was vroeger voorstander van kernener
gie). Het was onjuist, maar het getuigde ook van 
enig doemdenken (alsof kernenergie nooit, onder 
geen enkele omstandigheid, bruikbaar zou kunnen 
zijn). 

Tot zover dit voorbeeld. Hoe kan nu de richting 
waarin wetenschap en techniek zich ontwikkelen, 
beïnvloed worden? Materiaal voor de beantwoor
ding van deze explosieve vraag vinden we bij de 
Duits socioloog Ulrich Beek. We bevinden ons, 
aldus Beek, op de grens van een industriële samen
leving en een risico-maatschappij. Politieke con
flicten over de produktie en verdeling van maat
schappelijke rijkdom worden aangevuld, soms 
overwoekerd door conflicten over de produktie en 
verdeling van maatschappelijke risico's. 

Wat eerst niet meer dan bijwerkingen, schade
lijke neveneffecten van de economisch-technische 
ontwikkeling waren, komt nu op de voorgrond te 
staan. Milieuvernietiging, de kans op grootschalige 
rampen bij produktie en transport van goederen; 
het civiel en militair gebruik van kernenergie: ze 
hebben de vcrhouding tussen mens, techniek en 
natuur tot een belangrijk politiek issue gemaakt.9 

De kracht van Beck's benadering is dat hij ons de 
risico-maatschappij niet als een schrikbeeld voorto
vert, maar als een samenleving waarin zich een 
nieuwe problematiek manifesteert. Een problema
tiek die tot conflicten aanleiding geeft, maar ook tot 
nieuwe coalities en tot nieuwe vormen van consen
sus. Yerwetenschappeli jking en democratisering 
van de samenleving kunnen hand in hand gaan. De 
onmogelijkheid, voor wie dan ook, om zich voor 
bepaalde gevaren af te schermen, maakt risico-soli
dariteit, het ontstaan van een 'risico-gemeenschap' 
mogelijk - ook op wereldschaal. 

In de voorstellen die Beek aan het eind van zijn 
boek doet, legt hij veel nadruk op institutionele 
vernieuwing. Het ontbreekt de risico-maatschap
pij, zo meent hij, aan adequate democratische insti
tuties om de conflicten die zij oproept te verwer
ken. In de strijd om de beperking van risico's zullen 

de media en de rechterlijke macht net zo'n belang
rijk rol spelen als de geïnstitutionaliseerde politiek. 
En op de terreinen die in de industriële maatschap
pij min of meer 'vrij van politiek' waren, maar 
waarin de risico-politiek onvermijdelijk binnen
sluipt, zullen nieuwe vormen van menings- en 
besluitvorming moeten worden geschapen. 

Essentieel is daarbij dat in de wetenschap zelf 
(op de universiteiten, in de laboratoria) kritiek en 
'countervailing power' ontstaan. Daardoor raken 
technologische ontwikkelingen hun onvermijdelij
ke karakter kwijt. Beek: 'Alleen waar kernfysica 
tegenove kernfysica, geneeskunde tegenover ge
neeskunde, informatietechnologie tegenover infor
matietechnologie, genetica tegenover genetica 
staat, kan publiekelijk zichtbaar worden, welke 
technologische gevaren er dreigen. Pluralisme en 
kritiek in de technisch-wetenschappelijke beroepen 
dient het overleven van ons allen.' 10 

En daarmee zijn we weer terug bij Max Weber. 
Want uit het voorgaande valt te concluderen 
dat het begrippenpaar 'Verantwortungsethik' en 
'Gesinnungsethik', datWeb er voor het domein van 
de politiek reserveerde, net zo goed (en misschien 
wel in de eerste plaats) op de wetenschap betrek
king heeft. Dat er sprake is is van een 'polisisering 
van de wetenschap' - maar dan op een hele andere 
manier dan Weber voorzag . 

De rol van de politiek 
Ik heb inmiddels meer thema's aangereikt dan we 
de komende vijftigjaar bij de was kunnen behande
len. Op één van die thema's wil ik tot slot kort 
ingaan. Het betreft de volgende vraag: als de 
wetenschap zich te veel aan het beleid onderge
schikt heeft gemaakt, en alleen in een herwonnen 
vrijheid de vragen kan stellen waartoe de politiek 
zelf soms niet meer in staat lijkt (zoals Schuyt sug
gereert); als de beheersing van de technische ont
wikkeling vooral afhankelijk is van de krachten en 
tegenkrachten in de maatschappij, en niet in de laat
ste plaats in de wetenschap (zoals Beek ons voor
houdt) - wat is dan eigenlijk nog de rol van de poli
tiek? 

Bij de beantwoording van die vraag wil ik de 
gangbare twisten over het primaat van de politiek 
vermijden. In principe is er altijd sprake van een 

9· U.Beck, Risikoaesellschcifi. A'!f dem 
Wea in eine andere Moderne, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 1986. 
1o. U.Beck, opuscit., P·J72. 
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dergelijk primaat - al is het maar symbolisch; als 
mogelijkheid om de macht (en desnoods de zwaard
macht) van de overheid te gebruiken. Wil dat pri
maat van de politiek, onder democratische verhou
dingen, naar behoren functioneren, dan zijn daar 
twee voorwaarden aan verbonden: 

- ten eerste: responsiviteit, open bestuur. De 
democratische overheid is maar zeer ten dele bij 
machte om een eenmaal vastgesteld beleid door 
te voeren, indien dat beleid op weerstand van de 
direct betrokkenen stuit. Bovendien maakt de 
complexiteit van de samenleving het beleid 
kwetsbaar voor onbedoelde, ongewenste effec
ten; 
- ten tweede (en vaak verwaarloosd): het voor
handen zijn van reële keuzemogelijkheden. 
Democratische politiek (en ook het primaat van 
de politieke democratie!) leeft bij de gratie van 
een intensieve meningsvorming en een heldere 
beslujtvorming over beleidsalternatieven; van 
inhoudelijke beleidsconcurrentie. 

Het ontbreken daarvan vormt één van de grootste 
problemen der democratie. Van de EM u tot de 
grote infrastructurele projecten (kiezen we voor 
een 'vijfde lanilingsbaan' of voor een 'licht gedraai
de vijfde landingsbaan'?) Van de inrichting van de 
collectieve sector en van de meilia tot het gebruik 
van nieuwe technologieën: de politiek staat in het 
teken van de 'aanpassing'; van een onderscrukking 
aan de technocratie. 

Politieke partijen hebben zich op dat punt het 
nodige te verwijten. Het zijn vaak sterk bestuursge
richte, 'government-seeking parties', die hun pro
grammatische functie naar het tweede plan hebben 
geschoven. Maar partijen kunnen het niet alleen. 
Democratische en bestuurlijke vernieuwing zou 
veel meer gericht moeten zijn op verbetering van 
de kwaliteit van de democratie; op het stimuleren 
en uitlokken van beleidsalternatieven, en op een 
zorgvulilige merungs- en besluitvorming, die aan 
die alternatieven recht doet. Bijvoorbeeld door: 

- het doorbreken van de kennis· nonapolies 
waar Beek naar verwijst. Daarin passen: een 
grotere openbaarheid in bedrijven en instellin
gen, uitbreiding van mede-zeggenschap en van 

de vrijheidsrechten van werknemers en consu
menten; 
- het afdwingen door de Kamer van het voor
leggen van concurrerende beleidsvoorstellen -
en in samenhang daarmee: een andere opzet van 
inspraakprocedures bij grote infrastructurele 
projecten; 
- het betrekken van de wetenschap bij de ver
kenning van en de oriëntatie op maatschappelij
ke problemen - in plaats van als legitimatie van 
lopend beleid te fungeren. 11 

Een dergelijke benadering komt nkt alleen het plu
ralisme van onze democratie ten goede; het ver
sterkt bovendien wat toch wel de kwetsbaarste en 
belangrijkste factor in die democratie is: het bestaan 
van een argumentatie-cultuur. 

Zijn we Max Weber daarmee ruet uit het oog verlo
ren? Ja en nee. Nee, omdat hij met zijn pleidooi 
voor een taakverdeling tussen wetenschap en poli
tiek (en voor de wisselwerking ilie daarbij hoort) de 
weg insloeg naar zo'n argumentatie-cultuur. Ja, 
omdat de politieke omstaniligheden hem toch in 
een andere richting dreven; hem tot een ui~erking 
verleidden waarbij het democratisch debat min of 
meer wordt platgedrukt door de wetenschap (het 
regiem v~n de waardevrije feiten) en de poHtiek 
(het regi'em van de waarden-gebonden beslissin
gen). 

Dat brengt hem in de buurt van het 'decisionis
me', het vriend-vijanddenken van Carl Schmitt en 
andere conservatieve theoretici - dat met de demo
cratie nu juist op gespannen voet staat. 

Tien jaar later 
We leven in een ontwikkelde parlementaire demo
cratie. Alle kritiek op de technocratische tendensen 
in onze samenleving, neemt niet weg dat bij ons, 
anders dan in het Dujtsland van Weber, de grond
slagen van het politiek samenleven redelijk intact 
zijn. 

Dat hoeft niet altijd zo te blijven. Voor de toe
komst ilienen zich genoeg bedreigingen aan - van 
harde confrontaties rond de verdeling van de wel
vaart, tot oorlogen over schaarse hulpbronnen in de 

11. Vgl. hierover: M.Bovcns e.a., 
De verplaatsina van de politiek. Een aaenda 
voor democratische vernieuwin9, 
Amsterdam, Wiardi Beekman 
Stichting, 1995. 
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wereld. Er is een kans dat we, onder druk van der
gelijke problemen, weer een sterke staat en krach
tige leiders nodig hebben - of nodig denken te heb
ben. Maar dat is een scenario voor een democratie
in-nood, geen richtinggevend ideaal. 

We weten niet wat ons wat dat betreft nog te 
wachten staat. We weten wel hoe het in de eerste 
helft van deze eeuw Duitsland en andere landen is 
vergaan. Weber sloot zijn lezing 'Politik als Beruf' 
in I 9 I 8 als volgt af. 'Hoe zullen', zo vroeg hij zijn 
toehoorders aan de Universiteit van München, 'de 
zaken er over tien jaar voor staan? Ik vrees, om 
meerdere redenen, dat de reactie het dan al lang 
gewonnen zal hebben. Hoogstwaarschijnlijk zal er 
erg weinig geraliseerd zijn van wat U en ik gewenst 
en gehoopt hebben. Voor ons ligt een nacht vol ijzi
ge duisternis en hardheid.' 

'Wat zal er dan', zo vervolgt hij, 'geworden zijn 
van al diegenen onder u die ethiek en politiek zo 
graag vermengen en die zich door de revolutie het 
hoofd op hollaten brengen? Hoe staat het er over 
tien jaar met u voor? Bent verbitterd of bekrompen 
geworden? Berust u eenvoudigweg in de nieuwe 

verhoudingen? Of staat u de derde, en zeker niet de 
minst waarschijnlijke, mogelijkheid te wachten: 
een mystieke vlucht uit de werkelijkheid voor wie 
daar het talent voor heeft, of (vaak en onplezierig 
genoeg) voor wie krampachtig z'n best doet om die 
mode bij te benen?' 

'In al die gevallen', aldus Weber, 'zal ik conclu
deren dat ze het hebben afgelegd tegen de werke
lijkheid van alledag. Ze dachten een werkelijke roe
ping voor politiek te hebben, maar die hadden ze 
niet. Ze hadden beter in hun persoonlijke omgeving 
mede-menselijkheid kunnen betrachten - en ver
der gewoon hun dagelijks werk moeten doen.' 12 

Max Weber. München, 19I8. En dan, tot slot: 
'Wat is politiek? Politiek, dat is dat is krachtig en 
langzaam boren in harde planken, 'mit Leidenschaft 
und Augenmass zugleich.' Een prachtige omschrij
ving, die maar één nadeel heeft, namelijk dat de 
geïnstitutionaliseerde politiek uitsluitend als actief, 
handelend subject wordt opgevoerd, en de samen
leving als passief, te behandelen obkject. 

Lees dus, bij wijze van klein amendement, voor 
'boren' ook: 'geboord worden'. 

12. M. Weber, in: H.H.Gerth and 
C. Wright Mi lis, opus cit., p. 127 - 128. 
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