
PERSPECTIEF 

Europa spoedig tot het inzicht komen dat de weg van het enge, 
meer klassieke nationalisme heilloos is. 
Er zijn echter grenzen aan de culturele pluriformiteit die men 
zich binnen één staatkundig verband kan veroorloven.(15) Die 
grenzen liggen evenwel ruimer dan vaak wordt verondersteld en 
bovendien liggen ze niet muurvast. De rechtsorde is zo'n grens, 
maar ook deze is niet onveranderlijk. Het debat over die grenzen 
en over de spanningsrelatie tussen natie en staat, tussen cultuur 
en structuur, tussen waarden en wetten, tussen meerderheid en 
minderheden zal zich in de komende jaren zonder twijfel intensi
veren. Gelukkig maar dat cultuur zo'n dynamisch begrip is en 
dat de gemeenschappen waartoe wij behoren in de termen van 
Anderson 'imagined communities' zijn: ingebeelde gemeenschap
pen. Veranderende tijden vragen immers om nieuwe loyaliteiten 
èn om nieuwe verbeeldingskracht. • 

(15) Zw hierover O.a.: Aleksandra Alund & Carl-Vlrik Schierup 
(1991), 'Paradoxes ofmulticulturalism', Aldershot: Avebury. 

Politiek als spiegel van de samenleving 
Rorty's fIlosofie en D66 

Door Pamela Kribbe 

Volgens de filosoof Wittgenstein 
dienen sommige hardnekkige 
problemen niet opgelost te wor

den door het tegen elkaar uitspelen van 
verschillende antwoorden. Veeleer moet 
men de oorspronkelijke vraagstelling 
laten 'ontploffen' door te laten zien dat ze 
op verkeerde premissen berust. Dit zou 
wel eens de aangewezen strategie kun
nen zijn in het ideologiedebat over D66, 
dat zich na vijfentwintig jaar heeft uitge
kristalliseerd in een aantal verstarde po
sities, die louter een herhaling van de
zelfde argumenten voortbrengen. 

Het anti-ideologisch van D66 zich vast te leggen op een ideolo
gisch statuut behoort immers tot haar 
identiteit. argument: aan de hand van 

de jüosofie van Rorty wordt 
een rechtvaardiging gegeven 

Ondanks het feit dat D66 nu door zowel 
vriend als vijand wordt bestookt met vra
gen omtrent haar identiteit, zal ik hieron
der betogen dat de partij alle reden heeft 
haar ideologie-neutrale uitgangspunt te 
beschouwen als een legitiem politiek 
wapen, in plaats van een zwaktebod. Er 
zijn zowel filosofische als politieke argu
menten voorhanden die de zo betwiste be
ginselloosheid van D66 kunnen herfor-

van een pragmatisme, als 
resultante van de noodzaak 

van reflexie, die 
het denwcratisch dictuur 

met zich meebrengt. 

Sinds haar oprichting hebben de traditio-
nele drie partijen D66 unaniem het gebrek aan een ideologische 
basis verweten. De partij heeft deze beschuldiging nooit afdoen
de kunnen ontzenuwen. Dit wordt nog eens pijnlijk bevestigd 
door de opmerkingen van de Jonge Democraat Bart Streumer, 
die in de Volkskrant van 13 januari 1992 het ontbreken van ide
ologische uitgangspunten bij D66 in niet mis te verstane bewoor
dingen hekelt. Het feit dat D66 zich niet op traditionele wijze 
wenst te beroepen op een ideologie noemt hij "gewoon belache
lijk": "D66 moet zichzelf gewoon binnen de grote stroom van een 
hedendaagse ideologie plaatsen". Als dit de conclusie moet zijn 
na vijfentwintig jaar, dan zou de oorspronkelijke impuls tot op
richting van de partij volledig teniet zijn gedaan. De weigering 

Pamela Kribbe studeert filosofie aan de Rijks Universiteit Leiden. 
De auteur dankt prof. J. W. de Heus , dr. R.C. Kloostennan en drs. 
A. Schimmel voor hun /tulp bij de totstandkomillg vun dit artikel. 

muleren als een bewuste politieke keuze, 
waarop zij zich juist en met name zou 

moeten profileren. Deze argumenten vloeien voort uit een nieu
we visie op het politieke grondslagendebat als zodanig. 
De aanzet tot zo'n nieuwe kijk op dit aloude debat is verrassend 
genoeg afkomstig van het prominente PvdA-lid Oele. In de 
Volkskrant van zaterdag 14 december 1991 maakt hij terloops 
de volgende opmerking: "Op Rorty heeft D66 zich nooit beroepen, 
maar zijn filosofie zou best de basis van die partij kunnen zijn". 
Achter deze uitspraak gaat een merkwaardige paradox schuil. 
De Amerikaanse filosoof Richard Rorty is namelijk een fervent 
bestrijder van de idee dat politieke programma's gebaseerd die
nen te worden op een wijsgerig of theologisch geïnspireerde le
vensbeschouwing. Het traditionele ideologiedebat beschouwt hij 
als een non-discussie en in het licht van zijn filosofie vormt de 
zogenaamde ongrijpbaarheid van D66 een schijnprobleem. Het 
beroep dat de traditionele politieke stromingen doen op extra-po
litieke beginselen, waaruit hun politieke standpunten als het 
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ware gededuceerd kunnen worden, 
acht Rorty zowel in filosofisch als in po
litiek opzicht onverantwoord. De argu
menten die Rorty hiervoor geeft, zullen 
hier ter sprake komen. 

sofen dienen hun 

me gevecht met 
Tot zover is duidelijk dat Rorty's filoso
fie aan het gedachtengoed van D66 
geen basis kan verschaffen in traditio
nele zin. Het kan niet gaan om een ide
ologisch fundament, zoals we dat aan-

en te staken, aldus Rorty. 

ook buiten filosofische kringen relevant 
wordt geacht, ligt geheel in lijn met de 
boodschap van zijn werk. Daarin pleit 
hij ervoor dat de filosoof zijn eenzame 
gevecht met vruchteloze haarkloverij
en staakt en uit zijn ivoren toren af
daalt om deel te nemen aan 'echte', 
maatschappijbetrokken debatten. 
Van oudsher heeft de filosofie zichzelf 

treffen bij het conservatief liberalisme, de christen-democratie of 
het socialisme. Het is juist een bepaalde vorm van 'beginselloos
heid', die volgens Rorty een veelbelovende strategie vormt voor 
moderne samenlevingen waarin de democratie hoog in het vaan
del wordt gedragen. De bovengeciteerde uitspraak van Oele, in 
eerste instantie paradoxaal van karakter, blijkt dus na enige re
flectie een voor D66 belangwekkende boodschap te behelzen. 
Hoewel Rorty's filosofie D66 niet van een traditioneel-ideologi
sche basis kan en wil voorzien, bevat ze juist een aantal belang
rijke filosofische en politieke argumenten voor de sceptische hou
ding van D66 ten aanzien van zo'n traditionele basis. 
Hieronder zal ik uiteenzetten op welke wijze Rorty's filosofie een 
wijsgerige en politieke rechtvaardiging behelst voor de positie 
van D66 in het huidige spectrum van politieke stromingen. Om 
de strekking van zijn argumentatie duidelijk voor ogen te krij
gen, zal ik eerst de hoofdlijnen schetsen van Rorty's filosofie, 
waarbij de nadruk valt op de politieke aspecten ervan. Ver
volgens zal ik ingaan op het gangbare verwijt aan het adres van 
D66 van opportunisme, ongrijpbaarheid, beginselloosheid, etce
tera. Het begrip 'beginselloosheid' zal voor tweeërlei uitleg vat
baar blijken te zijn. Alleen de door Rorty voorgestane, wijsgerig 
doordachte soort van beginselloosheid zal van toepassing blijken 
op D66. Deze heeft echter niets van doen met opportunisme en 
ongrijpbaarheid. Wel is zij onlosmakelijk verbonden met wat 
men de democratische grondhouding van D66 is gaan noemen. 

Rorty's revolutie 

Met zijn in 1980 verschenen werk 'Philosophy and the Mirror of 
Nature' (1) heeft Rorty nogal wat opschudding veroorzaakt in de 
filosofische wereld. Met zijn felle kritiek op de westerse filosofi
sche traditie en zijn oproep tot een nieuwe invulling van de taak 
van de filosoof, heeft hij zowel grote weerstand als enthousiaste 
lofbetuigingen losgemaakt. Rorty vindt zijn inspiratiebron in de 
wijsgerige traditie van het Amerikaanse pragmatisme, zoals ver
tegenwoordigd door James en Dewey. Ondanks deze oriëntatie 
op de traditie, moet Rorty's filosofie beschouwd worden als een 
originele synthese van bestaande tendensen in de moderne filo
sofie. Het revolutionaire karakter van zijn denken bestaat daar
in dat hij de voornaamste filosofische inzichten van de laatste 
decennia tot in de uiterste consequenties heeft doorgetrokken. 
Naast zijn hoofdwerk heeft Rorty in de jaren tachtig een aantal 
bundels gepubliceerd, die getuigen van een toenemende belang
stelling voor ethische en politieke vraagstukken. Daarmee heeft 
hij inmiddels een roem verworven, die veel verder strekt dan de 
studeerkamer van de gespecialiseerde filosoof. Het feit dat Rorty 

(1) Richard ROr/y, 'Philosophy aad the Mirror of Nalltre', 
Princeton University Press, 1980. 

de taak toebedeeld de grondslagen van 
de cultuur en van de wetenschappen te onderzoeken en te beoor
delen. Zij trachtte wetenschappelijke en ethisch/politieke wereld
beelden te voorzien van een fundament, dat volstrekt zeker en 
algemeen geldig was. Zo stelde de wetenschapsfilosofie zich tot 
taak 'het wezen' van wetenschappelijke rationaliteit te vatten. 
De politieke filosofie trachtte algemeen geldige mensbeelden te 
ontwikkelen waarop de inrichting van de maatschappij geba
seerd diende te worden. De westerse filosofie heeft altijd ge
streefd naar objectiviteit en universaliteit. Rorty acht nu dit tra
ditionele beeld, van de filosofie als de koningin van de weten
schappen die de kennisclaims van haar onderdanen op hun 
waarheidsgehalte beoordeelt, pretentieus en achterhaald. In de 
ethisch/politieke sfeer betekent dit een verwerping van het-idee 
dat politieke uitgangspunten gelegitimeerd dienen te worden 
door een ideologisch fundament in de zin van een theorie over 
'het wezen van de mens' of over 'het noodzakelijke verloop van de 
geschiedenis' . 
Waarom acht Rorty de traditionele funderingspretentie van de 
filosofie verwerpelijk? Om deze vraag te beantwoorden is een 
korte wijsgerige exercitie vereist, die aan de nuance en precisie 
van Rorty's redeneringen niet volledig recht kan doen, maar die 
niettemin onontbeerlijk is voor het inzicht in de betekenis van 
Rorty voor het grondslagendebat binnen D66. 
Rorty beschuldigt de traditionele wijsbegeerte van een in letter
lijke zin on-menselijke en a-sociale notie van kennis. In de titel 
van zijn hoofdwerk verwijst Rorty naar deze notie door middel 
van een metafoor: die van de Spiegel van de Natuur. Een spiegel 
wordt doorgaans geacht een objectieve en ware weergave van het 
gespiegelde te geven. Ze voegt op zich aan het gespiegelde object 
niets toe en beperkt zich tot een passieve registratie ervan. 
Filosofen hebben zich in hun onderzoek naar de herkomst en de 
legitimatie van menselijke kennis vaak bediend van de analogie 
van de spiegel. Kennis in de ware zin des woords werd opgevat 
als een objectieve representatie van de werkelijkheid. Waarheid 
werd toegekend aan uitspraken die corresponderen met de objec
tieve werkelijkheid. 
Volgens Rorty doet deze naïeve 'spiegel'-opvatting van de aard 
van kennis geen recht aan de wijze waarop de mens functio
neert. Mensen staan zoals alle organismen in een levendige en 
continue interactie met hun omgeving. De informatie die zij mid
dels hun zintuigen ontvangen, wordt niet passief geregistreerd; 
deze wordt op grondige wijze geselecteerd en verwerkt vanuit de 

(2) Zie voor een meer uitgebreide en krituche samenvatting van 
Rorty's argumentatie tegen de traditionele funderUtg8pretentie van 
de filosofie: Diederick Raven, 'On the Edge of Reality', proefschrift 
Utrecht, 1988; en: Pamela Kribbe, 'Over de ambivalente rol van de 
theorUlgeladenheidsthese in ROr/y's 'ovel1/Jinning' van de traditie', 'Alge
meen Nederlands Tijdschrift voor Wij.begeer/e 83', 1991, pp. 206-223. 
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(historisch en biologisch bepaalde) belangen en verwachtingspa
tronen van mensen. Aangezien verschillende mensen of groepen 
van mensen hierbij uitgaan van verschillende achtergronden, 
wordt dezelfde informatie door hen meer dan eens op andere wij
zen geïnterpreteerd. De pointe is dat er niet zoiets bestaat als 
ongeïnterpreteerde, dit is neutrale informatie. Om zuiver neu
trale kennis te verkrijgen zou de mens zijn eigen belangen, ach
tergronden en verwachtingen, en daarmee dus 
zichzelf, moeten uitschakelen. Hij zou boven 
zichzelf moeten uitstijgen om zijn 'subjectieve' 
interpretatie van de werkelijkheid te vergelij
ken met de objectieve werkelijkheid zelf. In die 
zin is de traditionele notie van kennis on-men
selijk. Kennis wordt pas als gerechtvaardigd 
beschouwd indien ze gezuiverd is van 'subjec
tieve' elementen die te maken hebben met de 
variabele en min of meer toevallige achter
grond van mensen. Het traditionele kennisbe
grip is dus a-sociaal: waarheid wordt geduid 
als de overeenstemming met een niet-menselij
ke, objectieve werkelijkheid, in plaats van de 
(veranderlijke en historisch bepaalde) uit
komst van intermenselijke gedachtenuitwisse
ling. 
De notie van kennis a1s spiegel van de natuur 
is in de wijsbegeerte van de twintigste eeuw 
van verschillende kanten geproblematiseerd. 
Desondanks deinst men er in het algemeen 
voor terug de traditionele objectiviteitsnotie 
overboord te gooien. De gedachte dat wereld-
beelden niet op hun objectiviteit beoordeeld moeten worden, 
maar op de mate waaraan ze beantwoorden aan 
veranderlijke menselijke doeleinden, achten zij verwerpelijk 
omdat dit zou uitmonden in een gevaarlijk subjectivisme en rela
tivisme. 
Rorty stelt een nieuwe, pragmatistische definitie van 'objectivi
teit' voor, die recht moet doen aan de aard van menselijke ken
nis. Als we beseffen dat mensen de werkelijkheid altijd door de 
bril van een bepaald wereldbeeld of referentiekader tegemoet 
treden, dan komt objectiviteit toe aan uitspraken die overeen
stemmen met de werkelijkheid zoals wij die ervàren, zoals die 
ontsloten is door ons geleefde kader. Hiertegen het bezwaar van 
relativisme te opperen, betekent een miskenning van het simpe
le feit dat 'we cannot climb out of our own minds'. Ware uitspra
ken zijn volgens de pragmatist dus uitspraken die verenigbaar 
zijn met ons referentiekader. Dit kader of wereldbeeld ontleent 
haar rechtvaardiging aan de mate waarin zij ons helpt doelein
den te verwezenlijken, die wij als nastrevenswaardig beschou
wen. Het zoeken naar waarheid wordt dan het zoeken naar zo
veel mogelijk overeenstemming met de leden van de eigen ge
meenschap. 
Zo laat de pragmatist het streven naar objectiviteit plaats 
maken voor een streven naar 'solidariteit'. Het acceptabel zijn 
van een bepaalde opvatting wordt immers niet meer afgemeten 
aan de mate waarin die opvatting overeenstemt met de 'objectie
ve werkelijkheid' of het 'objectieve wezen van de mens'. 
Criterium voor de legitimiteit van een overtuiging is de mate 
waarin iemand de leden van zijn gemeenschap op basis van ar
gumenten kan overtuigen van zijn gelijk. Dit streven naar ge-

meenschappelijkheid of solidariteit op basis van vrije argumen
tatie, kan alleen plaatsvinden in een open, democratische, plura
listische maatschappij, waarin consensus de resultante is van 
een machtsvrije communicatie. Het Utopia van de pragmatist is 
dus een radicaal gedemocratiseerde samenleving, waarin iedere 
burger de kans heeft deel te nemen aan een vrije en open uitwis
seling van gezichtspunten. Rorty's afwijzing van het traditionele 

Een pragmatische aanpak van 

het mobiliteitsvmagstuk is wenselijk. 

objectiviteitsideaal krijgt hiermee een politieke lading. Hij for
muleert dit als volgt: "If one reinterprets objectivity as intersub
jectivity, or as solidarity, ( ... ) then one will drop the question of 
how to get in touch with "mind-independent ( .. ) reality". One will 
replace it with questions like "What are the limits of our commu
nity? Are our encounters sufficiently free and open? ( .. ) These 
are political questions rather than metaphysical or epistemologi
cal questions. Dewey seems to me to have given us the right lead 
when he viewed pragmatism not as grounding, but as clearing 
the ground for demoeratic polities." (4) 
In dit citaat koppelt Rorty zijn filosofisch pragmatisme aan een 
democratische politiek. Dit verband wordt inzichtelijk als we be
seffen dat Rorty's pragmatisme neerkomt op een interventie in 
de rangorde tussen politiek en filosofie. Het politieke, democrati
sche beginsel van een vrije en open discussie tussen de leden van 
een gemeenschap staat voorop en dient niet te worden voorafge
gaan door een 'funderende', zogenaamd objectief en universeel 
geldige filosofie over de mens en de samenleving. Politieke par
tijen die zich op een dergelijke ideologie baseren, vooronderstel
len niet alleen een in filosofisch opzicht onhoudbare objectivi
teitsnotie. Zij maken ook inbreuk op het aan een democratie 
eigen pluralisme van levensbeschouwingen. Ideologieën, theo
rieën over de zin van het leven, metafysische mensbeelden, reli-

(3) Richard Rorty, 'Objectivity, Relativism and Tmth', Cambridge 
University Press, 1991, p. 13. 
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gieuze of seculiere heilsleren; ze horen thuis in de privésfeer, 
waarbinnen een ieder zijn eigen, individuele invulling kan geven 
aan deze kwesties. Een democratische partij in de ware zin des 
woords beschouwt alleen de democratische habitus als onaan
tastbaar en legt zich niet vast op extra-politieke beginselen. Zij 
beschouwt extra-politieke beginselloosheid als haar politieke be
ginsel. 
Een consequent democratische politiek gaat mijns inziens nood
zakelijkerwijs samen met een pragmatisme à la Rorty. Een prag
matistisch politicus ontkent op grond van een politiek beginsel 
de noodzaak van een allesomvattende ideologie. Hij doet afstand 
van het idee dat filosofische of theologische dogma's relevant zijn 
in de publieke, politieke sfeer. Zo maakt hij de weg vrij voor een 
strikt democratische politiek, waarin een eigenlijke consensus op 
basis van vrije meningsvorming en -uiting als maatstaf voor een 
politiek beleid dient. De legitimiteit van een politieke beslissing 
is dan niet meer gelegen in de mate waarin zij overeenstemt met 
een vooropgestelde ideologie; het is de langs democratische weg 
bereikte consensus die een politieke strategie rechtvaardigt. 

Pragnuttisme als anker voor een links-liberaal beleid 

De filosofie van Rorty geeft niet alleen een rechtvaardiging voor 
de ideologie-neutrale identiteit van D66. Ze bevat tevens een 
wijsgerige onderbouwing voor de combinatie van liberalisme en 
sociale bewogenheid, die D66 eigen is. 
Het liberale element van een Rortyaans pragmatisme is daarin 
gelegen dat ideologische kwesties omtrent levensbeschouwingen, 
mensbeelden etcetera, worden opgevat als behorend aan de 
privésfeer. Het pluralisme en individualisme dat moderne wes
terse samenlevingen in deze zaken kenmerkt, worden door hem 
als een democratische verworvenheid beschouwd. 
Het sociale en kritische element in Rorty's pragmatisme vloeit 
voort uit het centraal stellen van democratisering als politiek 
doel. Op grond hiervan vindt de pragmatist dat de politiek zich 
niet moet laten leiden door vooropgestelde ideologieën, maar lou
ter door het gevormde oordeel van de meerderheid in een samen
leving. Wil deze procedure echter werkelijk democratisch zijn, 
dan moet dit oordeel representatief zijn voor de voorkeuren en 
verband houden met de belangen van alle burgers. Uit dit ver
eiste vloeit de noodzaak voort van een optimale transparantie 
van politieke instituties. Het oude pleidooi van D66 voor onder 
meer een gekozen burgemeester en een gekozen minister-presi
dent ligt in het verlengde hiervan. De nadruk ligt hierbij op de 
formele realisering van democratie. In een tijd als deze, waarin 
de tendenzen van bureaucratisering en individualisering een 
reële betrokkenheid van burgers en een collectief gevoeld belang 
steeds meer in de weg staan, kan evenwichtige representatie 
echter niet louter gerealiseerd worden via een uitbouw van de 
formeel-democratische procedures. Deze hebben, juist omdat zij 
deel uitmaken van het bureaucratische mechanisme, vaak geen 
greep op de belangen en verlangens van de individuele burger. 
Als gevolg van de kloof tussen bestuur en burger, onttrekken die 
belangen zich steeds meer aan formele inspraakprocedures. Het 
organiseren van de politieke voorwaarden voor evenwichtige re
presentatie vraagt daarom om de ontwikkeling van een kwalita
tiefbegrip van democratie, dat zich concentreert op de voorwaar
den voor een werkelijk engagement van de zijde van de individu
ele burger. Zoals De Vries opmerkt: "Daarom ook zou het ons als 

D66 ( .. ) niet alleen mogen gaan om de formeel-democratische 
procedures, maar vooral om de kwaliteit, het gehalte van de de
mocratisch georganiseerde relaties. Daar ligt de toetssteen van 
wat wij democratie noemen." (4) Een democratische grondhou
ding beslaat veel meer dan alleen het terrein van de formele, 
staatsrechtelijke spelregels. 
De eis van een evenwichtige representatie heeft in dit licht ook 
consequenties voor het sociaal-economische beleid en de onder
wijspolitiek Evenwichtige representatie veronderstelt dat bur
gers actief betrokken zijn bij maatschappelijke discussies. Zulke 
discussies dienen bovendien gebaseerd te zijn op een machtsvrije 
communicatie: het moet gaan om een "redelijke en niet door ge
vestigd belang beheerste strijd van meningen".(5) Om deze twee 
voorwaarden te realiseren, moet de overheid in het algemeen 
streven naar 'gelijke kansen voor iedereen'. Zij heeft tot taak te 
garanderen dat alle burgers qua inkomen en qua opleiding geë
quipeerd zijn om actief te participeren aan publieke debatten. De 
sociale ongelijkheid die voortkomt uit vrije marktwerking en die 
het realiseren van een machtsvrije communicatie belemmert, 
vraagt dan ook om een bijsturing van het marktmechanisme van 
overheidswege. Een politieke partij die de democratisering cen
traal stelt, dient in het bijzonder op te komen voor de belangen 
van degenen die in sociaal-economisch opzicht een mindere posi
tie bekleden in de samenleving, omdat deze anders onderverte
genwoordigd dreigen te raken. 
Uit het bovenstaande blijkt dat een ideologisch fundament 
geenszins noodzakelijk is als basis voor een coherent politiek 
programma. De links-liberale 'signatuur' van D66 is een uitvloei
sel van haar democratische dictum, dat een strikt politiek begin
sel is. 

De pmgnuttist als democraat 'par excellence' 

Rorty's filosofische invulling van het begrip 'pragmatisme' stelt 
het ideologiedebat in de Nederlandse politiek in een nieuw dag
licht. In dit debat komen de drie traditionele partijen, ondanks 
hun meningsverschillen, overeen in hun afwijzende houding ten 
opzichte van het pragmatisme van D66. 'Pragmatisme' identifi
ceren zij met ongeoorloofde beginselloosheid, ongrijpbaarheid en 
soms zelfs vulgair opportunisme. Het ontbreken van een over
koepelende ideologie bij D66 beschouwen zij als een zwaktebod. 
Als we echter aanknopen bij Rorty's filosofie, dan krijgt het be
grip 'pragmatisme' een andere betekenis, die duidelijk afgeba
kend dient te worden van bovengenoemde associaties. Voorzover 
het predicaat 'pragmatisch' deze negatieve betekenissen oproept, 
slaat het doorgaans op ad hoc beslissingen die niet stroken met 
de voorafbepaalde beleidsstrategie, of op opportunistische beslis
singen die direct voordeel opleveren voor een kleine groep men
sen. Deze vorm van pragmatisme treffen we nogal eens aan bij 
de uitvoerende macht. Hierbij kan inderdaad worden gesproken 
van een vulgair pragmatisme. 
Het pragmatisme dat Rorty voorstaat, en dat in mijn ogen ken
merkend is voor de identiteit van D66, betreft daarentegen een 
politiek beginsel ! Politieke afwegingen dienen niet gestuurd te 

(4) Over cultuw·, macht en politiek, een interview met Cltristiaan de 
Vries door Meine Henk I(lijnsma en Marian Louppen, 'Idee 66', 
1990, nr.6, p.11. 
(5) ]os de Beus, Hafmose, 'Ideeën 1, De veranderende rol van po
litieke partijen', 1991, p. 37. 
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worden door een vooropgestelde ideologie, maar door de werkelij
ke en veranderlijke consensus binnen de samenleving. Deze 
vorm van pragmatisme geeft tevens de richtlijnen voor de verte
genwoordigende macht. Het gaat dan om een gereflecteerd prag
matisme, in tegenstelling tot de vulgaire gedaante ervan. 
Het gereflecteerde pragmatisme van Rorty is onlosmakelijk ver
bonden met een strikt democratische grondhouding, die type
rend is voor het karakter van D66. We zouden moeten inzien dat 
het predicaat 'beginselloos' alleen in heel specifieke zin van toe
passing is op het pragmatisme van D66. Terwijl een vulgair 
pragmatist zijn eigenbelang laat prevaleren boven beginselen en 
in die zin 'beginselloos' is, gaat het gereflecteerde pragmatisme 
van D66 wel degelijk uit van grondbeginselen. Deze verschillen 
van traditionele grondbeginselen, omdat ze politiek van aard 
zijn! Zoals De Beus in zijn artikel 'Hafmose' over D66 opmerkt: 
"De kern van programma en stijl was en is een opstelling ten 
aanzien van de politieke orde".(6) Een politicus die dit pragma
tisme voorstaat, stelt zich onverschillig op ten aanzien van theo
logisch of filosofisch georiënteerde mens- en maatschappijbeel
den. Hij of zij baseert zich niet op extra-politieke beginselen en is 
in die zin 'beginselloos'. Maar waar het gaat om de democrati
sche deugden van openheid, respect, tolerantie en vrije gedach
tenuitwisseling op basis van argumenten, in tegenstelling tot 
pressie en geweld, stelt hij zich principieel op. Z6 principieel, dat 
door hem het vooropstellen van een bepaalde ideologie als een 

(6) Ibidem. 

"D66 in een kerk!" - een veelgehoord cormnentaar 

in de aanloop naar het ]ubileurmymposium, 1991. 

inbreuk op de democratische waarden wordt beschouwd. 
Volgens een gereflecteerd pragmatisme fungeert de politiek 
idealiter als een spiegel van de samenleving, niet vertroebeld 
door een ideologische waas. In die zin is D66 democratischer dan 
alle andere democratische partijen in Nederland . • 

(Ingezonden mededeling) 

Nieuwe naam. Nieuw adres. 
Met ingang van 1 juli 1992 heeft Magazine 

Makers een nieuwe naam. En een nieuw adres. 
De oude gegevens, als vermeld op uw banderol, 
komen daarmee te vervallen. Noteert u 't even? 
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