
Popper in de vr{iheid van de

wetenschap
Onlangs is bij de Arbeiderspers

een goede vertaling verschenen van
,,The Poverty of Èistorieism" on-
der dê titel: De Armoede van het
Historicisme, van de Engelse fi-
losoof van Oostenrijkse origine,
Karl Popper.
Het boek verdient enige aandacht,
al dateêrt het reeds van 1956, om-
dat de manier van filosoferen van
deze filosoof in Nederland naurffe-
Iijks beoefend wordt, terwijl zij ori-
g"ineel en vruchtbaar is.
Popper, geboren in 1902 te Wenen,
heeft in nauw contact gestaan mèt
de Weênse Kring. Met. name heeft
hij invloed uÍtgeoefend op Carnap,
de belangrijkste vertegenwoordiger
van de loglsche positivisten. Pop.
per heeft, met hen gemeen Aat hij' een scherpe lijn wil trêkken tussen
wetenschap en pseudo-wetenschap,
v/aarmee hij o.m. de metafysica op
het oog heeft.
I{ij l'erwerpt echter de tàeorie van
de logische positivisten, die stellen
dat de empirische verifieerbaar-
heid van eeri uitspraak de nóodzake-
lijke voorrraarde is voor het zinvol
zijn daarvan.
Poppêr is voorstander van het op.
stellelr vair hypotheses, het formuie-
ren van wetten in de sociologische
en historische wetenschap. Maar
men moet zich volgêns hem zeer
goed bewUst zÍjn dat men zelf dege-
ne is, diê bepaalde regelmatigheden
,,constateert" en fosnuleert. De
den-kfout, die Popper in dit boek
bestriJdt, is d,ie van het naïeve
realirsme, waarbij we onzê eigen
constructies voor de werkelijkheid
aanzien. Zijn hele boek is één plei-

".'*-1....-..- --..-.-dooi-.tegen -de leer. vaê de. bisto-
riscbe noodzakelijkheid, die hij beli-
chaamd ziet in tal van geschiedfiilo-
sofieën, met name die van Marx.

Hij heeft zijn opvattÍng over deze
vorm van,,wetenschappelijk bijge-

. Ioof" uitvoerig uit€,êngezet in zijn
grote wêrk: ,,The Open Society and
ïtg Enemies", waarin hjj Plato,
IIegel en' M€.rx te lilï gaat. De
kracbt van Poppers metlrode is het
creëren van een begrippenappa-
raat, het sS,rrthetiserend te lijf gaan
van een enorm brok filosofie onder
en vanuÍt één gezichtspunt, i,c. de
bedreiging, die het historicisme is
voor de open maatschappÍj, dit is de
rdet-autoritaire samenieving. Hij
ha.nteert het begrip idstoricisme los
van de traditionele betekenissen.
Voor hem belichaamt het histoÉ-
cÍsme de leer van de historische
noodzàkelijklreid, die eens en voor
goed het menselijk lot zou beslis-
sen. In concreto schrijft popper te-
gen het nazisme en communisme,
De grondidee van dit boek is reedsin 1985 ontsta,an, twee jaar voor
Popper uit lVenen naar l.iieuw Zee-.
laàd vertrok.
Hij heeft een voorliefde -..oor het
begrip, omdat het nauwelijks be_
kênd zou zijn.
Maalin dit iaatste ve{gist hij3igli,Het begrip ,,historicisrn", &f-
korrstlg - ván het Duitse. 'woord

,,lli'storiwrus", circuleerde id'
Duitsland vanaf 19ZB fóeds in een
zesta.l betekenlssen. De., br{ang
rijkste daarvan is misse,hien d*e
bêt€kênis- dzf alla wearr{en ên

de vergroeiing van moraEl en
macht vooral in Duitsland zo sterk
is. De frustratie van de DuÍtse intel-
lectuelen en de Duitse bourgeoisie
in de 19de eeuw was een gevolg
van dq vernederingen onder hgt Na-
poleontische regime en het uitblij-
ven valr de politieke eenwording
,ian het verbrokkelde Duitsiand!
De mislukking van het Frankfurter
Parlement (1848), dat de eenwor-
ding van de Dritse staten tot doel
had, veroorza"akte een nieuwe men-
taliteit, die" er op neerkwam dat
alleen wapens effectief waren..
De Pnrisische kanselier Bisma.rck
bewees me! zíjn systeem (het
creëren van oorlogen om de een-
wording te nealiseren) dat macht
vruehtbaarder is dan moraaJ. Aáro-
gezien do .Duitsers hêt moraliseren
niet konden laten, liep dit uit op
een vermenging van mac,lrt en mo-
raal, die Heidegger in 1933 de
Duitse studenten van de universi-
teit van Heidelberg deed aansporen
De Nieuwe Orde te steunen.
Maar de kracht van Popper in de
vrije ha,ntering van het begrip
,,,historicisme", is ook zijn zwak-
heid. Ik kan mij niet aa,n de indruk
onttrekken dat Popper zijn historÍ-
cisme een .aantal kenmerken toe-
dicht, louter en alleen om hen met
een. intens gênoeg,en té kunnen
besrijden. Wetenschappelijk gezien
l*evgrt _dat niet biister veel otrl.
Taoh is Poppers boek belangri)jk.
De reil,en claantoor i,s si,mpel. pop-
per beweert tewni;nste i,ets. Hi,i
h,eeft een inteïl,i,gente these, en

presenteert die o"Lsof \ti,j gol,f speelt.
De betekenis van de vertaling van
zijn boek is eigenlijk alleen deze
dat Poppers instelling t.a.v. we-
tenschappen als filosofie, soeiologie
en geschiedenis in Nederland wat
meer bekendheid krijgt en navol-
ging zal vinden.
Eilosolte en geschi,edenia zi,jn ,pu
fonil" nauwelijks u:etenschappen te
noemen. bnj znjn een oereamel,ing
uan nleestal tegenstri,jil,i,ge meni,w
getu over witeenT,opend,e ond,erwer-
pen oniler ecnzel,fde nanm bi,jeenge-
brs.clnt, zoniler dnt lítnsofen en
hi,s'torici 'ilÍt wi,l,le,n toegeu.en aan
zi,oh, zelf, I,aat staan aan hun studew
ten.
Poppers hanteren van de we-
tensehap heeft duid€lijk Engelse
trêkk€n: gevoel voor humor, relati-
vitei.t en aanwijsbaarheid.
De Gaullistische constatering van
de kioof tussen Continentale en An-
gelsaksische leefwereld is, wat de
.filoqofig betreft, juister dan wl' in
het kÍelzog van de buitentandse boli.
tiek van Johan de Witt tot Luns-ons
zelf willen toegeven.
In Neil,erl,anitr ts een otltstel,tencl, te-
kort dnn harcl,e, emotianel,é, onge-
remcl,c'reatlet:e il,ènkèrs en s1hri,i-
oers als Popper.
Een grotere aandaclfi tsoor zijn op-
aattingen oter uletensahapsmetltct-
dàek ïmn een st(ry, in d,e goèd,e rich-
ting ?i,jn od,n het Xnoces ua,n petrf-
relaths erimg en zetfb eurij ili,ng, uaar-
mee h,et filosoferen std,at en odtrt.
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