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Beginsel en 
pragmatisme 

Pragmatisme is niet in strijd met het karak
ter van een beginselpartij. Het hoort bij po
litiek beleid om zich at te vragen in hoever
re lets haalbaar is op weg naar dat doe!. 

Graag maak ik van de gelegenheid ge
bruik in deze kanttekeningen enkele in de 
discussie naar voren gebrachte gedach
ten wat nader uit te werken. Ze betreffen in 
hoofdzaak de relatie tussen beginsel en 
pragmatisme in een religieus ge'inspireer
de beginselpartij. 

Op het eerste gezicht lijkt de verbinding 
van religieus beginsel en pragmatisme 
vreemd. Moet een partij die zegt religieus 
ge·inspireerd te zijn zich niet verre houden 
van elke vorm van pragmatisme? Oat het 
bij deze vraag niet om een !outer academi
sche kwestie gaat, is duidelijk. Het CDA 
wekt immers de indruk, hoewel het zegt 
een christelijke partij te zijn, in zijn feitelijk 
beleid nogal pragmatisch te werk te gaan. 
En we herhalen de vraag: past dit een be
ginselpartij? Het antwoord hangt natuurlijk 
af van wat men onder pragmatisch ver
staat. In strikte zin betekent pragmatisch 
dat men zich minder om de waarheid van 
de beginselen bekommert dan om hun 
praktische bruikbaarheid. Of wat pregnant 
uitgedrukt: de waarheid zit in de bruik
baarheid. In politieke termen vertaald het 
criterium is de haalbaarheid. Nu is het niet 
zo moeilijk in te zien dat een strikt opgevat
te pragmatische houding niet slechts in 
strijd is met het wezen van een beginsel
partij, maar eigenlijk ook onmogelijk is. lm
mers termen als bruikbaarheid en haal
baarheid veronderstellen altijd dat men 
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naar iets streeft, een bepaald doel voor 
ogen heeft, en zich dan afvraagt in hoever
re iets bruikbaar is om dit doel te bereiken 
of wat haalbaar is op weg naar dat doel. 
Een pragmatisme dat geen enkel doel 
(er)kent, kan ook niet goed bruikbaarheid 
vaststellen. 

Pragmatisch handelen wordt in de prak
tijk derhalve wei degelijk geleid door be
paalde doeleinden, meestal doeleinden 
waarover in brede kring een bepaalde 
mate van consensus heerst. En omdat 
deze consensus er is, richt men aile aan
dacht op de middelen om deze doelein
den te bereiken. 

Hoe zou men nu de verhouding kunnen 
zien tussen de beginselen van een christe
lijke politieke partij en een min of meer 
pragmatisch beleid van deze partij? Voor
op staat dat in de huidige situatie van de 
Westerse cultuur - en Nederland vormt 
daarop geen uitzondering - de christelijke 
geloofsvisie niet Ianger een van de alge
meen aanvaarde uitgangspunten is. In dit 
opzicht is er derhalve geen consensus 
meer en lijkt derhalve een pragmatische 
houding van een zich christelijk noemende 
partij niet goed mogelijk. Maar zo eenvou
dig liggen de zaken niet. Veel van wat het 
christelijk geloof vroeger in de cultuur 
heeft ingebracht, is gemeengoed gewor
den in onze cultuur. Het mag het CDA dan 
ook niet verwonderen dat de kernbegrip
pen van zijn visie: gerechtigheid, solidari
teit, rentmeesterschap en gespreide ver
antwoordelijkheid, afgezien misschien van 
de terminologie, geen exclusieve CDA-be
grippen zijn. De grondgedachten worden 
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door vele men sen gedeeld. De relevante 
politieke kwestie wordt dan hoe deze 
grondgedachten zo goed mogelijk te reali
seren. Dit vraagt om een pragmatische 
aanpak, waarbij niet van te voren al vast
staat wat de beste weg is. Bij deze aanpak 
kan een politieke partiJ op religieuze 
grondslag in het voordeel zijn tegenover 
een partij op politieke grondslag. Wanneer 
deze politieke grondslag bijvoorbeeld het 
prive-bezit van produktiemiddelen princi
pieel afwijst of zoveel mogelijk wil beper
ken, zal haar beleid min of meer vastliggen 
met aile praktische gevolgen vandien. 

Verantwoord handelen 
Er is in dit verband nog iets anders van be
lang. Een goed beleid mag nooit op 
slechts een doelstelling gericht zijn. Ver
antwoord handelen kan niet door slechts 
een beginsel, hoe verheven ook, bepaald 
worden. Dit geld\ zowel voor het individu
eel handelen als voor dat van een ge
meenschap. De reden is dat wij het goede 
slechts in 'fragmenten' kennen: rechtvaar
digheid, barmhartigheid, gelijkwaardig
heid van aile mensen, vrijheid, vrede, wel
vaart, enzovoort In feite is het zo dat de 
realisatie van sommige van deze waarden 
niet goed tegelijk mogelijk is. Rechtvaar
digheid en barmhartigheid staan met el
kaar op gespannen voet Vrijheid en gelijk
heid eveneens En om een voorbeeld te 
noemen dat in de bezettingstijd uitermate 
actueel was: Je mag niet liegen, maar je 
mag ook anderen niet verraden Concen-
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De markteconomie is nauw 
verbonden met vrijheid als 
wezenlijke waarde in het 
bestaan. 
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tratie op een waarde kan daarom gemak
kelijk uitlopen op onderdrukking van ande
re waarden. Het failliet van het communis
me in Oost-Europa was niet slechts het 
gevolg van het niet goed kunnen functio
neren van een economie die het markt
mechanisme wilde uitsluiten; het was ze
ker ook te wijten aan de eenzijdigheid van 
het ideaal. Het streven de gelijkwaardig
heid van mensen eveneens tot gelding te 
brengen in het sociaal-economisch sys
teem is zonder twijfel achtenswaardig, 
maar wanneer dit in feite betekent dat an
dere fundamentele waarden, zoals vrij
heid, daarbij in het gedrang komen, moet 
he\ mis gaan. lk merk daarbij nog op dat 
het mechan1sme van de vrije marktecono
mie niet slechts een economische catego
rie is, maar nauw verbonden is met 'vrij
heid' als wezenlijke waarde in he\ mense
lijk bestaan 

Met het bovenstaande is natuurlijk niet 
gezegd dat met het kiezen voor vrijheid als 
enige richtsnoer aile problemen zijn opge
lost, want in dit geval zullen weer andere 
waarden in het gedrang komen. Het kie
zen van het juiste midden is geen eenvou
dige zaak. Er is geen blauwdruk voor, 
slechts de voortgaande ervaring kan ons 
daarbij de juiste weg wiJzen. Dit betekent 
enerzijds een pragmatische houding: wat 
werkt blijkbaar he\ beste? Het betekent an
derzijds het zich voortdurend bewust zijn 
van de veelheid van waarden die een rol 
spelen. En weer komt het mij voor dat een 
partij die enerzijds bereid is zich te Iaten 
inspireren door Evangelische waarden, 
maar anderzijds een pragmatisch beleid 
voert bij de realisering van haar doelein
den, niet de slechtste politieke keuze is. 

Ter afsluiting nog een tweetal opmerkin
gen. De eerste betreft het gegeven dat de 
positie van elke partij- en dit geldt dus ook 
voor het CDA- behalve door haar begin
selen ook bepaald word\ door de feitelijke 
'bedding' die zij in het politieke 'stroomge
bied' gekregen heeft Of anders gezegd: 
door de behoefte zich politiek van andere 
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partijen te onderscheiden, heeft ook het 
CDA een concreet politiek program. Daar
aan is niet te ontkomen, maar hoe vreemd 
het ook moge klinken, zo'n program mag 
het CDA niet karakteriseren Het CDA is, 
misschien wei in feite, maar niet in begin
sel, een derde stroming naast socialisme 
of liberalisme Daarom mag het CDA zich 
bij de keuze van zijn uitgangspunten (zie 
boven) niet Iaten verleiden deze exclusief, 
als haar van andere partijen onderschei
dend, te hanteren. 

De tweede opmerking raakt de grenzen 
van de pragmatische houding waarvan 
boven telkens sprake was. Zijn er geen po
litiek relevante kwesties die zozeer recht
streeks met christelijke beginselen te ma
ken hebben dat zij bij voorbaat elke prag
matische aanpak uitsluiten? Men kan den-
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ken aan zaken als abortus, euthanasie en 
embryo-research. Het antwoord is minder 
eenvoudig dan het op het eerste gezicht 
lijkt. AI is pragmatisme hier uitgesloten, dit 
betekent nog niet dat ook hier behalve een 
fundamenteel beginsel als 'gij zult niet do
den' geen andere beginselen betrokken 
zijn .' Wanneer blijkt dat medeburgers ge
wetensvol tot een andere afweging komen 
van de in de onderhavige zaken betrokken 
beginselen, dan zal men daarmee terdege 
rekening moeten houden. Het streven naar 
een compromis getuigt daarbij niet van 
beginselloosheid. 

1 Vgl. voor deze kwest1es A G.M van Melsen. Geloof. 
rede en ervaring Een WIJSgenge bezmning (N11megen
Kampen 1989). hfdst. XII en XIII 

Educatie, daar komt 
het op aan 

Het GOA staat in een traditie die het mag 
he/pen voortzetten Maar dan wei met 
nieuwe antwoorden op nieuwe vragen 

De grote vraag is hoe reageren wij op de 
secularisatie van Nederland, van Europa? 
Oat is een hoofdpunt als men een door
gaande lijn probeert te ontdekken in onze 
geschiedenis vanaf 1945 tot aan het jaar 
2000 of daarna. Onder secularisatie versta 
ik dat steeds minder mensen hun Ieven Ia
ten beheersen door normen en waarden 
ontleend aan het Evangelie van Jezus 
Christus Oat heeft hier en daar ernstige 
breuken veroorzaakt in de christelijke tra
ditie. Oat heeft geloofsoverdracht doen 
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stokken, dat heeft het individualisme in de 
samenleving sterk bevorderd Velen von
den voortaan de normen voor hun Ieven of 
in zichzelf, of in een groep die sterk mani
puleerbaar was en van trend tot trend 
steeds voortging. 

Met name dit individualisme leidde in de 
politiek onder andere tot ontideologise
ring, een toenemend aantal zwervende 
kiezers, een grotere vatbaarheid van kie
zers voor aansprekende !eiders en interes
sante trends. Ook tot minder aandacht 
voor het gemeenschappelijk be lang, en 
hier en daar tot verguizing van 'de politiek' 
die er niet in slaagt aile deelbelangen ge
zamenlijk te behartigen, laat staan daar 
voldoende bovenuit te stijgen. 
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