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BESCHOUWING 

Pragm.atisme: 
een l~westie van mentaliteit 

door Men n o v an der Land 

V raag aan een willekeurig per
soon: "Waarmee associeert u 
D66?", en de kans is groot dat hij 

zal zeggen "pragmatisme" of "pragmati
sch". Het kan zijn dat de ondervraagde 
toevallig een zeer goed geheugen heeft en 
zich weet te herinneren dat D66 zich ruim 
dertig jaar geleden presenteerde als een 
'pragmatische partij', die los van de ver
starrende werking van ideologieën het 
parlementaire stelsel nieuw leven wilde 
inblazen en de samenleving wilde demo
cratiseren. Het kan echter ook zijn dat de 
term 'pragmatisch' voor de betrokkene 
eigenlijk niet veel meer betekent dan 
'praktisch' en verder weinig aandacht be
hoeft. 

In dit blad wordt regelmatig 
aandacht gevraagd voor 
het onderzoek naar de 

achtergronden van D66. 

Het pragmatisme zoals dat door Peirce is 
ontwikkeld, richt zich op taal en de bete
kenis van woorden. Het is niet zozeer een 
filosofie of een theorie, maar meer een 
techniek om filosofische en wetenschappe
lijke problemen te helpen oplossen door de 
betekenis van taal en begrippen te verhel
deren. 

Menno van der Land levert 
een bijdrage aan de discussie 

met een beschouwing 
over het pragmatisme. 

Het pragmatisme kreeg vooral meer be
kendheid door het werk van William 
James. James keek vooral naar de concre
te en onmiddellijke praktische gevolgen 
als het criterium waarop ideeën beoor
deeld dienen te worden. Om de waarde 
van bepaalde opvattingen te beoordelen, 
dient men de praktische gevolgen ervan te 
onderzoeken. Wat is het nut ervan, is het 

Na lezing zal het duidelijk 
zijn dat de gedachtenwisseling 

moet worden voortgezet. 

• 
Deze laatste houding is funest voor D66 en 
ik zal uitleggen waarom. Het pragmatisme is onlosmakelijk ver
bonden met de partij, hoewel velen huiverig zijn om teveel aan
dacht te geven aan het begrip. Deze huiver komt niet in de laatste 
plaats voort uit de onduidelijkheid over wat pragmatisme nu pre
cies inhoudt. D66 wordt welomschreven als een gezellige club van 
aardige mensen. En daaraan wordt dan vaak direct toegevoegd 
dat D66-ers een coherente visie op politiek en maatschappij mis
sen en dat hun politiek handelen gekenmerkt wordt door opportu
nisme. Aan dit soort oordelen heeft het pragmatische karakter van 
D66 zijn negatieve connotatie te danken. Het lijkt mij daarom 
goed om vast te stellen waar het bij pragmatisme nu werkelijk om 
gaat. 

Oorsprong in de filosofie ' 

De oorsprong van het begrip 'pragmatisme' moet gezocht worden 
in de filosofie. In het begin van de twintigste eeuw was het prag
matisme de meest invloedrijke filosofische stroming in Noord
Amerika. De term werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
voor het eerst gebruikt door Charles Sanders Peirce. Sindsdien is 
het pragmatisme door diverse auteurs in verschillende richtingen 
uitgewerkt. Van één enkele en duidelijk te omschrijven stroming 
kan dan ook niet gesproken worden. Pragmatisme is veel meer 
een verzamelterm voor een aantal theorieën die onderlinge ver
wantschap vertonen. Ik zal mij hier verder concentreren op de 
overeenkomstige kenmerken. 

Menno van der Land is politicoloog en voorzitter van de afdelillg 
D66-Haarlemmermeer. 
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• 
praktisch uitvoerbaar? De uiteindelijke 

waarde van een idee is, aldus James, gelegen in de mate waarin 
het in de praktijk effectief en efficiënt bijdraagt aan het bereiken 
van het gestelde doel. 
Onder invloed van filosofen als Peirce en James wordt het prag
matisme over het algemeen omschreven als een (al dan niet filo
sofische) benaderingswijze van en houding ten opzichte van vraag
stukken, die uitgaat van de praktische consequenties van ideeën 
en de mate waarin de uitvoering van die ideeën bijdraagt aan het 
bereiken van de doelstellingen. 
Door onder meer C.1. Lewis is aan deze opvatting het aspect van 
het waardenpluralisme toegevoegd. Lewis benadrukt dat mensen 
vanuit verschillende invalshoeken de werkelijkheid ervaren. Idee
ën en de gevolgen ervan kunnen dus verschillend worden ervaren. 
Lewis wijst erop dat die verschillende invalshoeken elk evenveel 
'waarheid' kunnen bevatten en elke opvatting in principe even 
waardevol is. Beslissingen dienen derhalve genomen te worden op 
pragmatische gronden, dus de praktische gevolgen en uitvoer
baarheid beoordelend. 

Geen politieke stroming 

Het etiket 'pragmatisch' wordt voor D66 vaak gebruikt, zoals de 
term 'liberaal' voor de VVD en 'sociaal-democratisch' voor de PvdA. 
Een dergelijk gebruik van de term 'pragmatisch' impliceert dat het 
pragmatisme voor D66 zoiets zou zijn als een ideologisch funda
ment. Wat het liberalisme is voor de VVD, is het pragmatisme 
voor D66. Het pragmatisme zoals dat hierboven is omschreven, 
kan echter nooit een inhoudelijke politieke 'stroming' zijn. De filo
sofische stroming van het pragmatisme biedt geen inhoudelijke 
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visie op de inrichting van de 
maatschappij zoals liberalisme 
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en socialisme dat doen. Prag
matisme biedt de basis voor een 
houding, een benaderingswijze 
van vraagstukken en politieke 
opvattingen. 
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Pragmatisme biedt geen exclu
sieve visie, het bestrijdt inte
gendeel juist het bestaan ervan. 
Pragmatisme erkent en hecht 
waarde aan het pluralistische 
karakter van de samenleving. 
Pragmatisme wordt ook vaak 
als tegengestelde gezien van 
ideologie, implicerend dat deze 
twee begrippen onverenigbaar 
zouden zijn. Onder ideologie 
wordt dan verstaan een min of 
meer dogmatisch stelsel van 
ideeën over de beste inrichting 
van de samenleving, gevormd 
door voor-politieke gegevenhe
den als levensbeschouwing of 
sociale klasse. Het is het dog
matische element van deze op
vatting, het idee dat er een al-
lesomvattende, algemeen gel-
dende opvatting zou bestaan 
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over hoe de samenleving eruit zou moeten zien, dat een pragmati
sche instelling uitsluit. 
De verhouding tussen ideologie en pragmatisme verandert sterk 
wanneer wij een meer neutraal ideologiebegrip zouden hanteren; 
namelijk als alle ideeën en opvattingen van een individu of groep 
betreffende de inrichting van de samenleving. Deze ideeën worden 
gevormd op basis van individuele ervaringen en belevingen, en 
vertonen een zekere mate van consistentie door een bepaalde visie 
op mens en maatschappij. De ideologie vormt een referentiekader 
bij de benadering van maatschappelijke vraagstukken. Bij deze 
benadering van het ideologiebegrip ontbreken dus de elementen 
die vaak met ideologie geassocieerd worden: algemene geldigheid, 
exclusiviteit en dogmatisme. 
D66-ers hebben echter iets tegen de term 'ideologie' en ook de term 
'beginselen' wordt zoveel mogelijk gemeden. D66-ers spreken lie
ver van een 'visie' op mens en maatschappij en van 'uitgangspun
ten' in plaats van beginselen. 

D66-gedachtengoed 

Wie stelt dat pragmatisme alleen onvoldoende is voor een politie
ke partij, heeft volkomen gelijk. Pragmatisme in zichzelf is 'leeg'. 
Het biedt geen visie op de samenle'ing, maar uitsluitend een be
naderingswijze, een mentaliteit. Pragmatisme in zichzelf zegt 
niets over de politiek welke een partij nastreeft. Deze zal moeten 
blijken uit een programma, waaraan bepaalde uitgangspunten 
voor het politiek handelen ten grondslag liggen. Deze uitgangs
punten vinden hun basis in een bepaalde visie op mens en samen
leving, een 'referentiekader'. 
Wie beweert dat D66 zo'n visie zou ontberen, heeft zich niet in het 
gedachtengoed van D66 verdiept. Binnen D66 zijn elementen uit 
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verschillende ideologieën aanwezig, zonder dat deze worden ver
heven tot een nieuwe ideologie. Deze houding is gebaseerd op de 
veronderstelling dat er op voorhand geen redelijke keuze kan wor
den gemaakt tussen de opvattingen van liberalisme en socialisme 
betreffende de juiste inrichting van de samenleving. Niet de idee
ën, maar de veranderende maatschappij moet als uitgangspunt 
dienen voor het politiek handelen. Een duidelijke koers is belang
rijk, maar bijstelling van de koers is altijd noodzakelijk. Aan prag
matisch beleid ligt wel degelijk een set van vooraf gestelde uit
gangspunten en doeleinden ten grondslag. De associatie van prag
matisme met opportunisme is dan ook onterecht. Net als de term 
'democraten' alleen iets zegt over de gewenste methode van be
sluitvorming, zegt 'pragmatisme' alleen iets over de benaderings
wijze van vraagstukken. 

Mentaliteit 

Het pragmatisme van D66 is een houding, een manier van wer
ken, een mentaliteit. Het is meer dan de pragmatische tendensen 
die de laatste jaren ook bij andere politieke partijen waarneem
baar zijn. D66 presenteerde zich bij de oprichting als een pragma
tische partij bij uitstek. Sinds die tijd is het pragmatisme de fun

damentele grondhouding die de basis vormt voor de. manier waar
op D66-ers politiek bedrijven. 
Wat critici ook mogen vinden, pragmatisme is geen zwaktebod, het 
is een onderscheidend kenmerk van onze partij. Zeker nu, in een 
tijd waarin door sommigen gesuggereerd wordt dat in de 'nabije 
toekomst de politieke strijd alleen nog zal gaan tussen de ideolo
gieën van het liberalisme en de sociaal-democratie, dient D66 dat 
verstarde denken (opnieuw) te doorbreken. Het pragmatisme 
biedt daarvoor de handvatten. • 
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