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In hoeverre is Poppers apriori van de "redelijkheid" een 
licht op het glibberige pad van de ideologiekritiek ? 
In de besproken werken van Popper geeft deze geen 
exacte definitie van het begrip redelijkheid. Dat zou ook 
niet " Popperiaans" zijn, omdat definities essentialistisch 
zijn en Popper keurt het essentialisme af. Toch geeft hij 
enige nadere toelichting op het begrip: "Wegens de 
vaagheid van de woorden "rede" en "rationalisme" zal 
het nodig zijn de wijze waarop ze hier zullen worden 
gebruikt in grove trekken uiteen te zetten. Ten eerste 
worden ze gebruikt in ruime zin, namelijk niet slechts 
als verstandelijke werkzaamheid, maar ook als waarne
ming en proefneming ... " (Popper sluit het empiricisme 
dus niet buiten zijn rationalismebegrip, daarin verschilt 
hij van vroegere rationalisten). "Ten tweede gebruik ik 
het woord rationalisme om er in het algemeen een gees
teshouding mee aan te duiden, die poogt zoveel pro
blemen als mogelijk is op te lossen door een beroep te 
doen op de rede, dus door helder denken en ervaring in 
plaats van door emotie of hartstocht ... Wij zouden dan 
kunnen zeggen dat rationalisme bestaat in een houding 
van bereidheid om te luisteren naar een kritisch betoog, 
en lering te trekken uit ervaring, de fundamentele hou
ding van: " Ik kan ongelijk hebben en gij kunt gelijk 
hebben, en door ons in te spannen kunnen wij de waar
heid dichter benaderen" ... Het feit dat de rationalisti
sche geesteshouding het argument zwaarder laat wegen 
dan de persoon, is van ver reikend gewicht ... Zij grond
vest aldus iets, wat wij mogen noemen: de 'rationele 
eenheid van het mensdom" '. 1 

Dat Pop per zich verzet tegen essentialistische definiëring 
sluit goed aan bij opvattingen over de betekenis van 
woorden en begrippen, zoals die thans gebezigd worden 
in de (Angelsaksische) analytische taalfilosofie. Daarin 
vat men de betekenisstructuur van een woord wel op als 
een "fuzzy set" (Mac Cormac): zo'n betekenis valt uit
een i~ een aantal betekenisaspecten of zelfs sub-beteke
nissen, die zowel exact beschrijvend of descriptief, als 
emotioneel-gevoelsmatig of zelfs prescriptief kunnen 
zijn. Definities hebben zo geen zin meer, omdat men 
nooit alle betekenisaspecten tegelijk kan verwoorden. 
Men pleit hier daarom voor het bewust metaforisch en 
dus meer functioneel gebruik van een begrip. Aangezien 
het Popperiaanse begrip redelijkheid bijzonder complex 
is (in mijn eerste artikel heb ik ook de morele implica-
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ties ervan genoemd), zou ik in verband met de pro
grammatische consequenties willen voorstellen elke 
definitie uit de weg te gaan. Veel verstandiger lijkt het 
mij het descriptieve en prescriptieve betekenisspectrum 
van Poppers redelijkheidsbegrip zoveel mogelijk te be
nutten. Kortom: op welke manier kan Poppers redelijk
heidsbegrip functioneren in de ideologiediscussie van 
D66? Bovengenoemde uitgangspunten zullen juist voor 
deze functionele opvatting van programma en ideologie 
van groot belang blijken te zijn. 

Ideologie 

Het begrip ideologie schijnt tot nu toe niet zo populair 
te zijn geweest bij D66. Toch zijn er D66-ers die met 
nadruk voor het nadenken over de ideologie van de 
partij hebben gepleit. 2 

Zo werd opgemerkt dat " ideologische identificatiepun
ten onontbeerlijk zijn voor een duurzame binding van 
grote groepen kiezers aan D66". Historisch gezien is het 
meestal zo geweest, dat men geen ideologie kan máken. 
Een bepaalde politieke stroming of partij ontstond 
meestal rondom een bepaald politiek idee of vanwege 
een groot ongenoegen (bijv. de Schoolstrijd). Zo'n poli
tieke groepering werd zich dan slechts langzamerhand 
van haar ideologie bewust. Soms ·greep men in die laat
ste fase terug op verwante schrijvers uit de voorge
schiedenis van de partij (bijv. in de geschiedenis van de 
A.R.P.), die dan min of meer bepalend werden voor de 
definitieve verwoording en keuze van zo'n ideologie. 

Is ideologie altijd ongunstig? 

Wat betekent het woord ideologie eigenlijk? Ook hier 
hoeft men zich niet op één betekenis vast te pinnen. 
"Hier verstaat men een geheel van uitspraken onder die 
aangediend worden als algemene waarheden, doch die 
in feite dienen ter rechtvaardiging van de belangen van 
een be'paalde groep" 3. Deze ongunstige karakterisering 
is afkomstig van Marx (in o,a. Die deutsche Ideologie), 
In Marx' visie moeten ideologieën worden ontmaskerd, 
zo bijv. in de ideologische uitspraak: "God heeft de 
standen gewild,,4. De Engelse schrijver Townsend is hier 
een zeer fraai voorbeeld van: hij beweerde dat God de 
armoede had veroorzaakt om de mensen ijverig te ma
ken. 
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Het gaat bij deze ideologie-opvatting ook vaak om het 
formuleren van partijdogma's, die later steeds meer een 
hinderpaal worden voor noodzakelijke vooruitgang en 
verandering. Een flexibele ideologie wordt hier ervaren 
als een "contradictio in terminis", omdat een ideologie 
juist een vaste kern moet bieden waarover alle partijle
den het grotendeels eens zijn. 

Ideologie? foto Wim van der Ende 

Het begrip is dan ook sterk verwant aan gebieden als 
religie, levens- en wereldbeschouwing. Het gaat hier om 
overtuigingen, die vooral gekenmerkt worden door 
grote bewegingloosheid. 
Wat binnen D66 gevraagd wordt, lijkt dan ook bijna 
onmogelijk: een ideologie, die voldoende (vaste) identifi
catie biedt voor de kiezers, maar die tegelijkertijd de 
partij voor altijd flexibel houdt, zödat het " verstarrings
proces" dat andere ideologieën kenmerkt, buiten de 
deur wordt gehouden. Ik denk dat de ideeën van Pop
per D66 dat dualistische, ideologische kader kunnen 
bieden. Daarom was het nodig Poppers redelijkheidsbe
grip niet op een bepaalde betekenis vast te leggen. De 
vastheid in deze ideologie kan hoogstens abstract zijn. 

De geschiedenis 

Historisch gezien is er in de vrijzinnig-democratische 
traditie steeds slechts plaats geweest voor een meer 
flexibele ideologie. Zo bijv. bij de VDB (Vrijzinnig De
mocratische Bond): vanuit een vaste, humanistisch
christelijke kern ging het daar vooral om tolerantie, 
vooruitgang, solidariteit en " aanpassingsbereidheid" 
aan veranderde omstandigheden. 5 

Het als gelijkwaardig aanvaarden van andere mensen en 
hun mening zonder het opwerpen van ideologische 
muren en prikkeldraadversperringen. 

Zo'n ideologie moet dus wel een hoge mate van ab
stractie hebben .... Het gaat hier meer om kaders, denk
modellen, een bepaald politiek paradigma, in plaats van 
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een aantal meer concrete zaken, die al spoedig door het 
veranderingsproces van de tijd een blok aan het been 
worden. Het probleem van de oudere partijen is dat hun 
ideologieën vaak te concreet zijn. Daardoor wordt hun 
ideologie-opvatting te veel deductief van aard. Zodra 
zich een nieuw probleem voordoet, kijken deze partijen 
niet voldoende in de " Umwelt" van het probleem voor 
de "goede" oplossing, maar passen zij vooral de deduc
tieve methode toe. Zij kijken namelijk eerst naar hun 
ideologie en deduceren daaruit hun "oplossing". Dat 
hun ideologie ondertussen uit een ander tijdperk stamt 
en het probleem juist gekenmerkt wordt door "nieuw
heid", acht men vaak minder belangrijk. 

Ook daar waar de traditionele ideologiekritiek wijst op 
het feit dat partijen steeds de belangen van een bepaalde 
groep behartigen en die bedoeling verhullen in hun 
ideologie, geloof ik dat deze kritiek voor de oudere 
partijen grotendeels opgaat. Hun ideologieën dienen niet 
het algemeen belang, wat deze partijen wel vaak willen 
doen voorkomen. 

Ik meen dat D66 er nooit op uit is geweest om de be
langen van een bepaalde groep te verdedigen. Het lijkt 
mij ook noodzakelijk dat het groepsbelang zoveel moge
lijk uit de moderne, meer abstracte opvatting van het 
begrip ideologie wordt geëlimineerd. 

De ideologie van D66 

Het hoofddoel van dit artikel is aan te geven hoe zo'n 
moderne, meer abstracte ideologie voor D66 ontwikkeld 
kan worden en dan met behulp van Pop pers ideeën. 
Daarbij meen ik te kunnen stellen dat allerlei program
matisch-ideologische zaken en meningen, zoals ze voor
komen in de publikaties van D66, zich reeds lang in 
deze richting ontwikkelen. Het is dus niet mijn bedoe
ling voor een koerswijziging te pleiten, maar bepaalde 
zaken in de reeds bestaande ontwikkeling te accentue
ren, waardoor een bewustwordingsproces van bepaalde 
belangrijke facetten uit de eigen identiteit op gang zou 
kunnen komen. Mijn idee is dat de politieke filosofie 
van Popper hier een colligerende (samenbindende) rol 
kan spelen. En in dit stadium moeten er concrete voor
beelden worden genoemd. 

Wat uit Poppers politiek-filosofische werk steeds weer 
opvalt, is zijn uitgesproken democratische gezindheid. 
Speciaal de democratie tegenover oude, "vastgeroeste" 
ideologieën. Typerend is de manier waarop Popper het 
opneemt voor de klassieke, Atheense democratie in haar 
strijd tegen de (conservatieve) aristocratie, die deze 
volksregering wilde vernietigen. 
Niet de mensen verdelen in (serni)-historicistische ideo
logieën, maar als mondige, volwaardige burgers accepte
ren, die ja of nee kunnen zeggen tegen bepaalde voor
stellen zonder ideologische vooroordelen (historicistische 
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normen) en alleen op grond van rationeel-humanitaire 
overwegingen, waarbij de geschiedenis van de demo
cratie en de humaniteit de basis vormt. Individualisering 
(ieder mag zelf bepalen wat geluk is, indien hij maar 
geen bedreiging voor de ander wordt), rationele, zedelij
ke zelfbepaling van individuen en groepen van indivi
duen (tolerantie). Kan D66 zich niet herkennen in deze 
overwegingen? 

Dat D66 zich steeds heeft ingezet voor constitutionele 
hervormingen ten gunste van de democratie lijkt mij 
Popperiaans. Ook het oude idee om de bestaande, ideo
logische partijen op te blazen en nieuwe, in feite meer 
rationeel denkende blokken te vormen lijkt mij goed in 
de zin wat Popper over de politiek heeft gezegd. In dit 
verband lijkt mij een fusie van D66 met de PvdA (na 
het definitief loslaten van het marxisme als dogma door 
deze partij) meer voor de hand liggen dan met de VVD. 
Deze laatste partij is simpelweg meer conservatief dan 
liberaal en dat zeker onder de huidige leiding. 
Het recht van referendum, zoals daar binnen D66 over 
gedacht wordt, lijkt verder een belangrijk middel om de 
macht van ideologieën te breken: de mensen zullen dan 
in concrete gevallen voor datgene kiezen, wat hun het 
beste past en dat is democratisch. 

Belangrijk bij Popper is de relatie tussen wetenschap en 
politiek. Een kritisch-rationalistisch opererende weten
schap moet oplossingen aandragen voor problemen die 
door politici worden gesignaleerd en alle mensen moe
ten samen kunnen beslissen over de voorgestelde op
lossingen, die in goed leesbare, democratische taal moe
ten zijn gesteld. 
Omdat er steeds weer nieuwe problemen opduiken 
(nieuw in de betekenis van anderssoortigheid), moeten 
er ook steeds weer nieuwe oplossingen op vooral induc
tieve wijze worden gezocht, nieuwe hypothesen, nieuwe 
theorieën, die getest moeten worden op hun bruik
baarheid en functioneren, die falsificeerbaar moeten zijn 
en die afgedankt moeten worden, zodra ze disfunctio
neel zijn. 

Hoewel Popper het revolutiebeginsel in de politiek met 
. beslistheid afwijst, mogen er wat hem betreft best revo
luties plaatsvinden in de wetenschap en in het denken 
van de mens. Onze ideeën mogen best revolutionaire 
veranderingen ondergaan, als wij ondertussen maar 
redelijk en democratisch blijven. 6 

Deze belangrijke plaats van de wetenschap en de ratio
neel-wetenschappelijke denkwijze (die ook door niet
wetenschappelijk gevormde, maar redelijk denkende 
mensen toegepast kan worden) treffen wij ook aan bij 
D66-ers: "Wat zijn in de ogen van D66 goede besluiten 
? Dat ligt niet vast, maar hangt van de situatie af .. . 
Veel nadruk derhalve op zaken als democratische, open 
besluitvorming, besluitvorming gebaseerd op feiten, 
wetenschappelijke inzichten, keuzen na beoordeling van 
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alternatieven en processen van hoor en wederhoor ... "7 . 

Elders lees ik: ... "Het ideale, goede bestuur voor alle 
tijden is allang achterhaald. Goede bestuurlijke op
lossingen ... zijn in sterke mate tijd- en plaatsbepaald."g 
En: "Wel aan de orde is het vraagstuk van kennis
beheer. Kennis is de onmisbare sleutel tot elk lange 
termijnbeleid".9 Daarna: "Grotere openheid door rui
mere verspreiding van wetenschappelijke rapporten".l0 
Zo'n wetenschappelijk rapport zou mijn inziens ver
plicht moeten worden voorzien van een samenvatting in 
populair-wetenschappelijke taal, zodat de gemiddeld 
ontwikkelde, belangstellende leek de voorgestelde op
lossingen kan begrijpen en beoordelen. 

Belangrijk is Poppers leer van de stuksgewijze, sociale 
bouwkunde. Stap voor stap verantwoord voorwaarts 
(ook anticiperend op toekomstige maatschappelijke 
ontwikkelingen). Elke stap op democratische wijze. 
Zonder historicistisch of speculatief-holistisch ontwerp 
van de toekomst, maar met een open toekomst voor een 
open samenleving. Daarbij bereid zijn van fouten te 
leren, onbevangen tegenover zulke fouten staan (geen 
prestige-kwesties). Een open samenleving, waarin dus 
publieke èn particuliere organisaties aan deze sociale 
technologie mogen meedoen in vreedzame wedijver, 
zonder de betutteling van een almachtige staat, maar 
met een overheid, die op rationele wijze toezicht houdt. 
Waarbij kiezers niet slechts eens in de vier jaar, maar zo 
vaak als redelijk mogelijk is om hun mening wordt ge
vraagd, want dat is democratisch. Als men de kiezers 
elke vier jaar "invloedloos" naar huis stuurt, nadat zij 
hun door Pblitici fel begeerde stem hebben uitgebracht, 
beschouwt men in feite de democratie als een nood
zakelijk kwaad. Er is dan geen positieve grondhouding 
ten opzichte van de democratie, zoals wel bij Pop per. 

Interessant bij Popper is de vooruitgangsidee, zoals die 
zich kan manifesteren in de stuksgewijze, sociale bouw
kunde. Het verbeteren van fouten is iets wat hij in de 
hele natuur meende te moeten onderkennen. Zo ook in 
de menselijke samenleving. Hij geloofde overigens niet 
dat maatschappelijke vooruitgang zich per definitie 
altijd zou voortzetten. Maar als mensen voorzichtig (dus 
stapsgewijs), democratisch en rationeel handelen, is de 
kans bijzonder groot dat de vooruitgang nog lange tijd 
zal doorgaan. 
Evolutionaire verbeteringen in de publieke, zowel als de 
particuliere sector, stap voor stap. Als wij redelijk blij
ven, is alles mogelijk en alleen dan. 

Besluiten werken soms anders uit dan werd verwacht, 
zegt Popper, daarom juist ligt de toekomst niet vast en 
kunnen wij maar beperkt anticiperen op datgene wat 
komt. Nadere besluiten kunnen voor de noodzakelijke 
bijstelling zorgen, als de meerderheid tenminste nog 
steeds een oplossing wenst. 
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Optimisme 

D66 is een optimistische beweging, die streeft naar het 
nieuwe van de 21e eeuw. Optimistisch: ondanks twee 
bijna alles vernietigende wereldoorlogen en Auschwitz 
zien wij nu toch dat bijna overal in de wereld de rede
lijkheid en de tolerantie gaan overwinnen (het Midden
Oosten is nog een uitzondering). Ten koste van de oude 
ideologieën. Is dat niet wat Popper heeft bedoeld? 

Het socialisme en de christen-democratie daarentegen 
zijn in wezen pessimistisch geworden. De (democra
tisch-)socialist streeft naar iets waarvan hij zelf allang 
weet dat het eigenlijk niet te bereiken is. De oude partij
en achter het CDA hebben altijd en vroeger op vaak 
intolerante wijze een bepaalde eschatologie gehad, waar
van op een gegeven moment duidelijk werd dat deze, 
zoals die tot dan toe werd voorgesteld, onhoudbaar 
was. Pogingen tot reconstructie zijn tot nu niet echt 
geslaagd, zijn vaak meer emotioneel dan rationeel, en 
worden bovendien door een groot deel van de achterban 
niet gedragen door het daar aanwezige, weinig inspire
rende conservatisme. Vormen van "double thinking" 
doen zich veelvuldig voor. 
Het liberalisme van de VVD blijft ook al steken in een 
ouderwets soort conservatisme (groepsbelang: passen op 
de knikkers!), dit liberalisme is langzamerhand niet meer 
dan een fossiel uit een roemrijk verleden. 

D66 kan echter, wanneer zij kiest voor Poppers op
vattingen, optimistisch geloven in de vooruitgang van 
de open samenleving met de open toekomst. 
Er zijn velen die D66 onduidelijkheid verwijten, juist 
omdat deze partij geen duidelijke ideologie zou hebben 
of "voldoende" levensbeschouwelijke achtergrond. Op 
voorhand lijkt mij deze beschuldiging een vreemde zaak, 
als zij uit de hoek komt van groepen, die zelf grote 
moeite hebben om hun eigen, sterk verouderde en voor
al filosofisch achterhaalde ideologieën overeind te hou
den. In het bovenstaande heb ik proberen duidelijk te 
maken dat een moderne partij als D66 in een tijd van 
ontideologisering nog slechts een abstracte ideologie kan 
hebben, in de vorm van een nieuw politiek model of 
paradigma - te veel concreetheid zou onmiddellijk tot 
nieuwe verstarring leiden en die verstarring wordt juist 
door D66 verworpen. Want bij D66 gaat het wel dege
lijk om een "paradigma-switch" (T.S. Kuhn), een nieu
we politieke cultuur, waarbij de ov; rheid nog slechts 
abstracte, morele kaders aangeeft, waarbinnen de indivi
duen in vrijheid op hun eigen manier mogen leven in 
tolerantie ten opzichte van elkaar. Waarbij de overheid 
alleen streng optreedt, als het algemeen belang wordt 
geschaad (bijv. als het gaat om de politieke en sociale 
burgerrechten, de democratie en het milieu). 
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Moraal 

Moeilijke zaken moet men niet overslaan. Een van de 
belangrijkste aspecten van de ideologiekritiek is de mo
rele kwestie. Wat heeft Popper in verband hiermee voor 
D66 te betekenen? De democraat Popper gaat ervan uit 
dat in een rationeel-democratische samenleving de bur
ger zoveel mogelijk zijn eigen morele principes moet 
kunnen formuleren - zonder bevoogding door anderen. 
Alleen die dingen, waarmee de burger anderen en de 
samenleving in zijn geheel onnodige en ontoelaatbare 
schade toebrengt, zijn moreel verwerpelijk, wat betreft 
de taak van de overheid. Daar moet zij grenzen stellen. 
Wat bij Popper dus verdwijnt, is het oude joods-christe
lijke zondebeginsel met een (onzichtbaar) zondenregister 
en een eschatologisch Laatste Oordeel. In deze nieuwe, 
geseculariseerde moraal is schuld strikt rationeel, dus 
wetenschappelijk aantoonbaar en niet (voornamelijk) 
irrationeel, zoals vroeger. Uit de filosofische literatuur is 
bekend dat geen samenleving in normen gelooft, die niet 
gebaseerd zijn op (eertijds religieuze) zingevingsverha
len, waarin die samenleving gelooft. Normen en waar
den moeten gebouwd zijn op een zin verlenende "set of 
stories" die voor "waar" worden gehouden (bijv. de 
bijbel of de koran). Normvervaging ontstaat, wanneer 
zulke verhalen niet meer worden geloofd. Zulke ver
halen vormen samen een levensbeschouwing. 

Is het zo dat D66 geen levensbeschouwing heeft en dus 
ook zwak staat in zijn morele overtuigingen? Dat hoeft 
volstrekt niet zo te zijn! PQppers leer bevat een "vol
waardige" levensbeschouwing, een volledige "set of 
stories", die ook voor de moderne, redelijk denkende 
mens volledig geloofwaardig zijn: de geschiedenis van de 
redelijkheid, de democratie en de humaniteit, van de 
vroegste tijden af, met inbegrip van de beste elementen 
(in Popperiaanse zin!) van jodendom en christendom. 
Toegegeven: hier is een zeker eclecticisme aanwezig, 
maar eclecticisme is tolerant (van elkaar willen leren). 

Wat betekent dit alles in de praktijk? 

In het laatste partijprogramma van D66 (15 augustus 
1989) lees ik bij " Milieu" (blz. 6): "Een goed milieube
leid moet uitgevoerd worden: de maatregelen zullen 
moeten worden nageleefd. Daartoe stelt de overheid 
strenge normen ... " Het gaat hier om een algemeen be
lang en de positie van D66 is hier strikt redelijk. 

In het partijprogramma 1986-1990 (februari 1986) lees 
ik op blz. 29: " Dat geldt bij fundamentele kwesties als 
relatievormen. De overheid moet geen normen opleggen, 
maar ieder de mogelijkheid geven de eigen, persoonlijke 
overtuiging te volgen." Het gaat er dus niet om andere 
levensbeschouwingen dan die van Popper te veroorde
len, maar ze juist in ere te laten, een ieder kan zijn eigen 
micro-ethische principes behouden, hij moet ze echter 
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niet aan anderen proberen op te leggen. Dat noemt 
Pop per intolerant, als hij het over de open samenleving 
heeft. 11 
Welke waarborgen moet de overheid dan bieden om 
ethische ontsporingen te voorkomen. Niets anders dan 
de waarborgen van de redelijkheid en de humaniteit, 
zoals die kunnen bestaan in een democratische samen
leving. 

Hoewel de grondslag van de moraal buiten de weten
schap ligt, maar gevonden moet worden in een "zinge
vend primaat" (bij Popper dus de redelijkheid en de 
humaniteit), wil dat niet zeggen dat wij de wetenschap 
niet nodig zouden hebben bij het toepassen van morele 
regels. Hoewel het vraagstuk van goed en kwaad vooraf 
gaat aan de feiten , kan een morele beslissing vaak ge
makkelijker worden gemaakt door het op wetenschap
pelijke wijze blootleggen van de feiten. Over welke fei
ten precies moet de morele beslissing worden genomen? 
Dat kan rationeel-wetenschappelijk onderzoek dikwijls 
uitwijzen. Veel morele discussies kunnen zelfs voorko
men worden door wetenschappelijke procedures. Eerder 
heb ik de term " intrinsieke moraal" gebruikt. Het gaat 
hier om morele regels, die in hun formulering zoveel 
mogelijk bij de " Umwelt" van een probleem worden 
aangepast door ze te confronteren met de feiten waarom 
het in de eerste plaats gaat in een onderhavig probleem. 
Bij het lokaliseren van deze "meest ter zake doende" 
feiten kan wetenschappelijk onderzoek helpen. Op deze 
wijze gaat men rationeel om met morele regels. 

Mijns inziens omhelst D66 deze intrinsieke moraal al
lang, zie bijvoorbeeld het partijprogramma over doping: 
"Onregelementair gebruik van doping keurt D66 af. Het 
toedienen van als doping geduidde middelen is alleen 
toelaatbaar onder verantwoordelijkheid van de sport
arts, die handelt volgens medisch-ethische normen". 12 

Het verband tussen wetenschap en moraal is hier duide
lijk. Natuurlijk huldigen andere groepen dit standpunt 
ook, maar bij D66 treedt het principiële verschil op, dat 
doping "an sich" niet slecht hoeft te zijn. Men leze hier 
de S.W.B.-brochure Doping en Sport eens nauwkeurig 
na (blz. 31-37 en de samenvatting). Het betreft hier een 
schoolvoorbeeld van Popperiaans denken: wetenschap
pelijke kennis wordt gebruikt om de individuele vrijheid 
van de sportmens zo groot mogelijk te maken. Alleen 
wat medisch-wetenschappelijk gezien inhumaan is en de 
(negatieve) vrijheid van met name de jeugdige sporter 
schaadt, wordt voorgesteld strafbaar te zijn. 

In het bestek van dit artikel kan ik niet nader op het 
boekje ingaan, maar nogmaals: het zit strikt rationeel in 
elkaar en biedt een D66-model om met morele vraag
stukken in het persoonlijke vlak om te gaan. Ook hier 
ligt de uiteindelijke keuze tussen goed en kwaad, de 
"basisnorm" , buiten de wetenschap. Niettemin maakt 
de wetenschap verfijnde, rationele toepassing van deze 
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morele regels mogelijk en er vindt ook een wisselwer
king tussen moraal en wetenschap plaats. De weten
schap stelt steeds weer nieuwe vragen aan de moraal. 

Conventie 

Bij Popper berusten de basisnormen van de samenleving 
uiteindelijk op conventie. Hij wijst erop dat direct al bij 
het ontstaan van de eerste democratie (het klassieke 
Athene) moraal berustte op conventie: " Zij leerden dat 
de menselijke instellingen van taal, zede (moraal) en wet 
geen taboe's zijn, maar mensenwerk, niet van nature zijn 
gegeven, maar op overeenkomst berusten, terwijl zij er 
tegelijk de nadruk op legden, dat wij voor ze verant
woordelijk zijn. " 13 

Ik denk dat dit ook de positie van D66 is. In zijn artikel 
over de VDB wijst Klijnsma op het belang van Mar
chants invloed op deze partij: "In deze sfeer van poten
tiële, politieke vernieuwing herdefinieerde de toenmalige 
partijleider van de VDB, Marchant, de ideologische 
grondslagen van de vrijzinnig-democratie. Hij pleitte 
voor een open samenleving (cursief van J.K.A.), waar
binnen rechtsvorming, wetgeving en bestuur zich voort
durend zouden kunnen aanpassen aan veranderingen in 
de opvattingen van het volk (cursief van J.K.A.). Mar
chant werd geïnspireerd door de aan de Historische 
Rechtsschool ontsproten leer van de rechtssouverrei
niteit. Daarin werd grote waarde gehecht aan het rechts
bewustzijn van de bevolking (cursief van J.K.A.)."14 
Natuurlijk zal men hier onmiddellijk op het gevaar van 
het fascisme wijzen ("das gesunde Volksempfinden"), 
maar ik zou deze opmerkingen dan binnen de vaste 
kaders van de geschiedenis van de democratie en de 
humaniteit (Klassieke Oudheid, Verlichting, jodendom 
en christendom) willen plaatsen (vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit !). 

In dit licht zijn de opmerkingen van Marchant nog 
steeds van groot belang voor de ideologie van D66. 
Heel duidelijk komt het belang van deze opmerkingen 
in de euthanasie-discussie naar voren: één ideologische 
minderheidsgroepering van hoogstens 35% houdt hier 
een goede oplossing al jaren tegen. Een referendum zou 
de discussie in één keer kunnen beëindigen en de staats
burger zou zonder betutteling door de overheid over 
zichzelf kunnen beslissen. Zo'n referendum is ook mo
gelijk, omdat via de moderne media het publiek uit
stekend kan worden voorgelicht (allerlei " praat-shows" 
op de t.v. hebben een grote kijkdichtheid, de ethische 
meningsvorming is hier een belangrijk bijprodukt). 

Democratisch-humanitair handelen is mijns inziens in 
feite wat D66 voorstaat. Men kan dit hedonisme noe
men of "hedonistisch-verantwoordelijk-democratisch" . 
Popper wijst erop dat een overheid zich zoveel mogelijk 
moet richten op het bestrijden van onrecht, ongeluk, 
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honger en armoede. Ik zou daarom liever van sociaal
hedonisme willen spreken (J.S. Mill en J. Bentham: " the 
greatest happiness of the greatest number"). 
In dit verband verwijt men D66 dikwijls pragmatisme 
en utilitarisme (wat naar wens functioneert, is op zich
zelf al "goed", zonder verdere metafysica of traditie). Ik 
heb in dit artikel geprobeerd aan te geven dat D66 wel 
degelijk over "voldoende" ethische achtergrond kan 
beschikken en deze sociale ethica heeft bovendien veel 
diepere, historische wortels in de Europese cultuur dan 
onze tegenstanders willen toegeven. Verder lijkt deze 
ethica ook veel moderner en functioneler te zijn, alleen 
al omdat zij niet het "archaïsche" of anachronistische 
karakter heeft, zoals die van de tegenstanders meestal 
wel. 

Terecht is er reeds op de VDB gewezen. Vanuit de tra
ditie van de Verlichting (waar ook een van de grond
slagen van Pop pers ideeën ligt) is de lijn van het pro
gressief-humanitair liberalisme ontstaan. In de vorige 
eeuw bestond al het verschil tussen de zgn. Jong- en 
Oud-liberalen. Nederlands eerste sociale wet was geen 
christendemocratisch, maar een Jong-liberaal voorstel. 
Het is duidelijk dat D66 thans de erfgenaam is van deze 
progressieve, sociaal-liberale lijn. Vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit (broederschap) is steeds het parool van deze 
lijn geweest. 

Leren leven met de spanning tussen deze drie begrippen 
is binnen de D66-formule het best mogelijk. Belangrijk 
daarbij is ook de onderscheiding in positieve en negatie
ve vrijheid. Onder negatieve vrijheid verstaat men de 
oude, liberaal-democratische burgerrechten of grond
rechten, terwijl het bij de positieve vrijheid om de nieu
were, sociale grondrechten 
gaat. 1S0015Tt"S0019TH.A.F.M.O. van Mierlo, Idee66, 
april '88, blz. 5 

Het is duidelijk dat Poppers "humanitaire attitude" 
alles te maken heeft met deze sociale grondrechten van 
de moderne, democratische mens. Alles tezamen lijkt 
mij de conclusie gerechtvaardigd dat Poppers filosofie 
belangrijke methodologisch-programmatische conse
quenties kan hebben voor D66. 

J.K. Abbes is historicus met speciale belangstelling voor de filosofie van 
de geschiedenis 
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