
Doelmatigheid als grondslag 

of het pragmatisme in de praktijk 

 

Door Hans Gruijters (uit: Daarom D66, 1967) 

ingekort door Daniël Boomsma 

 

De hervorming van de volksvertegenwoordiging, zoals die in het vorige 

hoofdstuk werd bepleit [De eenzame volksvertegenwoordiger, of het nut van het 

districtenstelsel, red.], houdt direct verband met de doelmatige - of pragmatische  

- benadering van de inhoudelijke vraagstukken van de politiek, zoals D'66 die al 

evenzeer bepleit. De ideologische benadering van de politiek leidt tot een 

leerstelligheid, die verstarrend werkt, de vraagstukken, waar het om gaat, 

vertroebelt, en de besluitvorming vaak doet afwijken van hetgeen - geval voor 

geval - met de wensen van de meerderheid overeenkomt. 

De meest funeste werking van de ideologische benadering in de Nederlandse 

politiek geven de confessionele partijen te zien. Kan men bij partijen als de 

PvdA of de VVD van een politieke gezindheid, welke een zekere mate van 

eenvormigheid ontleent aan een stuk ideologische overeenstemming tussen 

partijgenoten spreken, bij de confessionele partijen - en vooral bij de KVP - 

heeft de ideologie geen invloed van betekenis op de politieke gezindheid. Zij 

dient slechts als een onpolitiek, historisch bindmiddel, dat in de politieke actie 

mensen bijeenhoudt, die in de belangrijke vraagstukken van de politiek scherper 

van mening verschillen dan de aanhangers van elkaar bestrijdende niet-

confessionele partijen. Uit de godsdienstige overtuiging kan men slechts uiterst 

vage richtlijnen putten voor een hedendaags politiek-programma. Zeker, men 

kan - zoals sommige christenen - van mening zijn, dat de overheid een 

goddelijke opdracht heeft om de sociale rechtvaardigheid te betrachten, maar er 



is geen hot line, die het de overheid mogelijk maakt na te gaan, of aan de 

opdracht is voldaan. Dat zullen de mensen zelf uit moeten uitmaken en daarover 

kunnen ze gemakkelijk politiek van mening verschillen. Natuurlijk verbiedt de 

christelijke naastenliefde ons de mede-mens te laten creperen, maar om dat te 

willen verhoeden behoeft men vandaag de dag in Nederland geen christen te 

zijn. De problemen ontstaan pas, als we zulke prozaïsche zaken aansnijden als 

de mate waarin inkomens verspreid mogen zijn en vermogen herverdeeld 

moeten worden. Dan biedt het christelijk geloof geen uitkomst en - zo dacht ik- 

dat behoeft het ook niet te doen. Het is geen verwijt aan een godsdienstige 

geloofsbelijdenis, dat de gelovigen er geen eensluidend oordeel over de politieke 

strijdvragen van de dag aan kunnen ontlenen. Wat hier wordt gesteld is slechts 

een verwijt aan hen, die voorwenden dat het wel kan. 

[...] 

 Als er niets overblijft dan de politieke organisatie zelf en de leiders van die 

organisatie met het programma 'alle kanten uit kunnen', ontstaat een politieke 

situatie, waarin hun alles 'lood om oud ijzer' is, behalve de macht. En terwille 

van die macht wordt de aanhang misbruikt. Een man als Schmelzer [Norbert 

Schmelzer, KVP, 1921-2008, DB] doet mij denken aan de bekende smokkelaar, 

die elke dag met een kruiwagen zand bij de douane verscheen. Elke dag 

opnieuw werd het zand omgewoeld om te kijken of er zich misschien 

smokkelwaar in bevond. Elke dag was het negatief en men liet de man, die zand 

heette te verkopen elke dag weer passeren. Ook al wist men, dat zand aan gene 

zijde van de grens zo mogelijk nog minder opbracht dan aan deze. Tot dat men 

ontdekte dat de man kruiwagens smokkelde. Zolang men zich niet realiseert, dat 

de KVP in het zand der beginselen niets verbergt, dat de politiek de moeite 

waard is, behoeft men er zich niet over te verbazen, dat haar leiders elke 

verkiezing weer het karretje van de macht over de grens weten te smokkelen. 



Nu is macht onontbeerlijk om een politiek programma ten uitvoer te leggen. Als 

dat programma er niet is of zo onduidelijk is, dat men er alle kanten mee op kan, 

dan gaat het om de macht zelf en is er sprake van politieke ontaarding. 

Het zou bepaald onbillijk zijn dat oordeel ook over de niet-confessionele 

partijen, zoals de Partij van de Arbeid, de PSP, of de CPN, te vellen. Ook al 

vervult ook daar de ideologie zijn storende werking. Daar leidt ze tot het 

handhaven van verouderde programmapunten, die even weinig aangepast zijn 

aan de actuele problemen als wagenwielen aan een vliegtuig. 

De Partij van de Arbeid bijvoorbeeld preekt het collectivisme. Nationalisatie van 

de grond en nationalisatie van de verzekeringsmaatschappijen voldoen geheel 

aan het beginsel, maar of daardoor de vraagstukken, die worden opgeroepen 

door het beheer van de grote vermogens, die in de handen van de 

verzekeringsmaatschappijen ontstaan, of door de waardestijging van onroerend 

goed, zoals die in de grote stedelijke agglomeraties plaats vindt, worden 

opgelost, is op zijn minst twijfelachtig. Soms biedt nationalisatie wat dat betreft 

te veel, soms te weinig. Maar in beide gevallen zijn er betere, meer doelmatige 

antwoorden op gerezen problemen.  

Waarom zou men de verzekeringsmaatschappijen nationaliseren, als men kan 

volstaan met een betere controle? Zijn wij dan bijzonder tevreden over de grote 

bureaucratische instellingen, die onze sociale verzekeringswetten uitvoeren? 

Toegegeven, het kan in dat geval moeilijk anders, maar zolang we in een andere 

hoek van het verzekeringswezen wat concurrentie en dus wat meer service 

kunnen handhaven, moeten we dat niet vergooien terwille van een ouderwetse 

leuze. Bovendien, dergelijke leuzen maskeren ook een stuk politieke 

gemakzucht. Door met 'nationalisatie' te schermen ontslaat men zich van de 

plicht tot het ontwerpen van een goede - dat wil zeggen afdoende, maar niet 

meer dn het noodzakelijke regelende - controles. Het genre paardenmiddelen als 

'nationalisatie' doet denken aan Herodes, die tientallen kinderen liet ombrengen 



om te zorgen dat het ene dat hij zocht, niet zou ontsnappen. Een 

onaantrekkelijke manier van maatschappelijk optreden, die - dat toonde de 

methode-Herodes aan - blijkbaar ook nog niet afdoend mag heten. 

Ook 'nationalisatie van grond' is een fraai voorbeeld van een overtrokken 

remedie. De kwaal kan niet ontkend worden. Men kan natuurlijk wel - zoals in 

VVD-kringen gebruikelijk is - de kwestie afdoen met een ideologisch bepaalde 

verwijzing naar 'de vruchten van het particulier initiatief'. Dat soort VVD- er is 

snel met het probleem klaar, maar hij vergeet, dat aan zijn 'particulieren' enorme 

waardestijgingen toevallen als gevolg van de activiteiten van publiekrechtelijke 

organen als het rijk en de gemeenten. 

 [...]  

Het is hier niet de plaats om dieper op de economische gronden van deze stelling 

in te gaan. Wat hier betoogt wil zijn, is slechts, dat de billijkheid naar alle kanten 

betracht kan worden door - zoals D'66 voorstelt - een deel van de 

waardestijgingen in de particuliere sector van het onroerend goed door speciale 

belastingen af te romen. 

[...] 

Het misverstand, dat zaken, die 'van ons allen zijn', ook maar het best in handen 

van 'de overheid' gelegd kunnen worden, omdat die overheid ook van ons allen 

is, duikt bij socialisten telkens weer op. Juist in die kring, waar men zoveel 

wethouders voor stadsbesturen heeft geleverd en sedert de Tweede 

Wereldoorlog toch ook geen geringe ervaring heeft met het landsbestuur, moest 

men beseffen, hoezeer 'de overheid' een eigen leven, met eigen belangen en 

eigen doelstellingen, leidt. De moderne bureaucratie is gewoon een 

maatschappelijke instelling naast vele anderen zoals de grote ondernemingen, de 

vakbonden, enkele 'schappen' etc. 'De' bureaucratie bestaat overigens ook alleen 

maar als een verzamelbegrip. In feite gaat het om talloze bureaucratieën, die 



even vaak tegen als met elkaar werken, omdat ze evenzeer samenvallende als 

tegengestelde belangen en doelstellingen kennen. Zolang de democratische 

beleidsbepaling en controle, waaraan deze bureaucratieën onderworpen behoren 

te zijn, zwak of op zijn minst onvoldoende zijn, bestaat er geen enkele garantie, 

dat de panacee van de collectivisatie ook resultaten oplevert, die 'ons allen' 

aanstaan. Andermaal, het beginsel van collectivisatie ontaardt heel vlot in een 

gemakzuchtig excuus om het vraagstuk van de democratische greep op de 

bureaucratie te laten voor wat het is. 

Op dezelfde manier gaan vele VVD-ers aan de kwestie voorbij. Ze bestrijden 

'overheidsingrijpen' en menen hun taak vervuld te hebben als de nobele strijd 

gestreden en - heel vaak - verloren is. 

Nu moet ik zeggen, dat naar mijn gevoel - en ik geef toe, dat ik de VVD beter 

ken dan de PvdA [Gruijters was VVD-er voor hij D66 mede oprichtte in 1966, 

.red] - de ideologische bepaaldheid van het VVD-optreden geringer is dan die 

van de PvdA. De onversneden behoudzucht wint het in die kring zo vaak, dat er 

nauwelijks behoefte bestaan aan een ideologische motivering. Daar waar die 

toch wordt gegeven is het alleen maar om gedachten en voorstellen van 

tegenstanders te bestrijden. In het geval van de VVD kan men dan ook beter van 

een conservatieve dan van en liberale partij spreken. Of misschien nog beter van 

een conservatieve partij met liberale enclaves. 

Heeft D66 dan geen ideologie? Natuurlijk is de radicale democratisering van de 

samenleving, die de Democraten voorstaan, een richtinggevende grondgedachte, 

die in talrijke concrete programmapunten als hoofdmotief is terug te vinden. 

Maar dat is nog iets anders dan een gefixeerd maatschappijbeeld, dat als ideaal 

door de veranderende omstandigheden heen wordt meegedragen. Die fixatie 

verleidt de partijen steeds meer tot onwerkelijke schimmengevechten, die niet 

meer tot de overwinning kunnen leiden, doordat de maatschappelijke 

werkelijkheid zich reeds lang daaraan heeft onttrokken.  



D'66 richt zich op die werkelijkheid. Ze wil met een voortdurend aangepast 

programma de maatschappelijke ontwikkeling 'kritisch volgen en het ontstaan 

van nieuwe noden en vraagstukken tijdig signaleren'. Haar optreden is dus in die 

zin 'doelmatig'. D'66 realiseert zich zeer wel, dat die doelmatigheid in eerste en 

in laatste instantie door de meerderheid beoordeeld moet worden. Juist, wanneer 

de ideologieën als leidraden zijn afgedankt. Daarom de grote nadruk op de 

radicale democratisering, die de burger de greep op 'zijn' overheid moet 

teruggeven. 

[...] 


