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De Tocqueville en Franlaijl< 

DR. E.F. VAN DE BILT 

In deze bijdrage gaat Eduard dl' Bilt. docent Amerikaanse geschiedenis aan de 

Uniwrsiteit van Leiden l'n Amsterdam. in op het klassieke werk van Alexis de 

Toqueville: Ol' la Dt'mocratie en Amérique. Volgens De Tocqueville stond Europa een 

politiek amelikaniseringsproces te wachten die niet alleen de publicatie en aard 

van zijn tweedelige klassieke studie owr dl' Amerikaanse democratie "verklaart". 

maar bowndien gedeeltelijk haar huidige relevantie bepaalt. Centralisatie van be

stuur en regering. het beleid van de Franse vorsten. stond voor De Tocqueville gelijk 

aan tiranniek gedrag en machtsmisbruik. Ook l'en democratie. zo betoogt De 

Tocqueville kent het probleem van machtscentralisatie en machtsmisbruik. Een van 

dl' belanglijkste doelstellingen van zijn werk is om aan te geven dat nu juist in een 

democratie als dl' Amerikaanse dit oude gevaar overal de kop op steekt. Juist in een 

bestel waar het individu van centraal belang is. dreigt het gevaar van een atomise

ring van dl' samenleving. l'n bijgevolg van een tirannieke publieke opinie die uitein

delijk om l'en sterke man roept. Om een indruk te gewn van deze klassieker zijn de 

openingspassages van het werk toegevoegd (zie pagina 193) en een fragment waarin 

hij nader ingaat op het gevaar van de tirannie van de meerderheid. 

l:raIlSen zagen na dl' Amerikaanse onafhankelijkheid aan dl' ovcrkant van dl' 

Atlantische Oceaan verscheidene Verenigde Staten. Dl' voormalige Britse kolonies op 

het Noord-Amerikaanse continent werden enerzijds gezien als primitief. als voorbeel

den vaneen samenleving in een ontwikkelingsf;lse die de Fransen ontgroeid waren. 

Vandaar clat '111Omas Jefferson zich geroepen voelcIc om in zijn Notes on the State of 

Virgilliu (1787) aan te tonen elat mens en dier in ele Verenigde Staten. in tegenstelling 

tot wat ele Franse wetenschapper Oe Buffon beweerde. geenszins kleiner waren dan in 

hlropa. en dat dl' oorspronkelijke Amerikaanse bevolking. de indianen. een behoorlijk 

beschavingspeil kende. Anderzijds beschouwden Fransen de Amerikanenjuist als ge

lijkwaardig. verwant en zelfs vooruitstrevend: verlichte Amerikaanse geesten als 

Benjamin Franklin werden in Parijs verheerlijkt. en tijdens de Franse Revolutie kreeg 

Ceorge Washington de sleutels van dl' Bastille overhandigd en werden hij en andere 

Anll'rib;mse politici tot hans ereburger uitgeroepen. omdat politiek bewuste Fransen 

beseften clat dl' Ameribnen ml'l hun Onafhankelijkheidsstrijd en Republikeinse poli

tieke systeel11 een voorbeeidCunctie hadden voor Europa. Vanafhet einde van de acht

tienele eeuw voorspelden Franse "zieners" als I.abyette en Dl'stutt dl' Tracy dat 

I:rankrijk instellingl'n als dl' Aml'l'ikaanse zemden (moeten) krijgen. 

Dit iclee van l'en politiek al11l'l'ikaniseringsproces dat Europa te wachten staat "vcr

klaart" niet alleen cic publicatie en aarcl van A1L'xis dl' Tocqueville's tweedelige klassie

ke studie over dl' Al11crikaanse democratie. maar bepaalt bovendien gedeeltelijk haar 

huidige relevantie. Sal11enl11l't zijn vriencl. Gustavc cic Beaul11ont. verbleef dl' Franse 

aristocraat Ik 'Iöcqueville van Ilmei 1831 tot 20 februari 1832 in de Verenigde Staten. 
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Het officiële doel van hun reis betrof een studie naar het Amerikaanse gevangeniswe

zen; een ander terrein waarop de Amerikanen volgens sommige Fransen een voor

beeldfunctie hadden: in vergelijking met de chaos in Franse penitentiaire instellingen 

golden de isolatiecellen en het tewerkstellen van veroordeelden in Amerikaanse ge

vangenissen in de eerste helft van de negentiende eeuw als vooruitstrevende pogingen 

criminelen te resocialiseren. Het eigenlijke doel van de reis was voor De Tocqueville 

meer expliciet politiek: als telg van een aristocratisch gezin wiens ouders tijdens de 

Franse Revolutie in de gevangenis hadden gezeten en ternauwernood aan de dood wa

ren ontsnapt, wilde hij met behulp van het Amerikaanse voorbeeld zijn eigen positie 

bepalen binnen een zich ook in Frankrijk ontwikkelend democratisch bestel. Zijn ei

gen worsteling met dit politieke proces hield tegelijkertijd zijn landgenoten een spie

gel voor van wat hun te wachten stond. Zelf een gematigd hervormings- en koningsge

zinde aristocraat, probeerde De Tocqueville in de Franse politieke omwentelingen 

gedurende de woelige jaren na 1830 zijn eigen mening en de publieke opinie in 

Frankrijk te bepalen met behulp van twee boeken over de Amerikaanse democratie uit

gebracht in respectievelijk 1835 en 1840 onder de titel De la Démocratie en Amérique (en 

in de Verenigde Staten dankzij een Amerikaanse vriend gepubliceerd als Democracy in 

America). 

De Tocqueville's studie is bijgevolg, ondanks de afstandelijke sociologische toon en ver

handeling, niet alleen een zeer persoonlijke studie, maar ook gericht op een Frans pu

bliek. Met behulp van de Verenigde Staten wil de auteur laten zien hoe een democratie 

werkt: hij schetst de politieke instellingen die het systeem schragen en geeft aan hoe 

de politieke theorie van een dergelijk bestel doorwerkt in de mentaliteit en gewoontes 

Als telg van een van de bevolking. Vooral zijn tweede deel besteedt aan dit laatste veel aandacht en 

aristocratisch gezin wordt om die reden door veel lezers gezien als een geheel andere studie dan het meer 

wiens ouders tij- expliciet politieke deel 1 dat vijf jaren eerder verscheen en gedetailleerd de 

dens de Franse Amerikaanse politieke instellingen bespreekt. De wetenschappelijke stijl van het werk 

Revolutie ternau- weerhoudt de auteur er geenszins van zijn eigen voorkeuren te laten merken. De de-

wernood aan de mocratisering van het Westen die De Tocqueville op basis van de Verenigde Staten be-

dood waren ont- schrijft en aankondigt, heeft in zijn ogen zowel voor- als nadelen: hoewel hij ook zelf 

snapt, wilde hij met vrijheid als een hoog goed beschouwt en bijgevolg "Amerika" als voorbeeld omarmt, 

behulp van het heeft hij de nodige twijfels over aspecten van de democratie zoals hij die in de 

Amerikaanse voor- Verenigde Staten ziet. 

beeld zijn eigen po- Deze twijfel lijkt mede bepaald door zijn eigen achtergrond en oude politieke discus-

sitie bepalen bin- sies.\ Zoals zijn latere studie over de Franse Revolutie ook aangeeft, had De Tocqueville 

nen. als Frans aristocraat zijn bedenkingen over de pogingen van de Franse koningen het 

land te centraliseren en de rol van edellieden in het bestuur van de natie te beperken. 

Paternalistische adellijke figuren als zijn vader die vanuit een verantwoordelijkheids

gevoel voor de samenleving hun onderdanen probeerden op te voeden tot goede bur

gers (en niet in eerste instantie uit waren op financieel gewin in de zich ontwikkelen

de kapitalistische maatschappij) vormden zijn ideaal- een ideaal dat helaas in de 

Franse geschiedenis aan het verdwijnen was. Centralisatie van bestuur en regering, 

het beleid van de Franse vorsten, stond voor De Tocqueville gelijk aan tiranniek gedrag 
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('n Illachtslllisbruik. Dit aspect was ook belangrijk voor de bespreking van een demo

cr;ltie: zoals Montesqieu bijvoorbeeld had beweerd, was een republikeins. meer ofmin

der d('lllocratisch bestel alleen te handhaven in kleine gebieden als stadstaten. 

Allll'l'ikanen als Jallll's Madison, dl' "vader" van de Amerikaanse grondwet met wie De 

Tocqueville tijdens zijn reis in contact had willen komen en wiens bijdragen aan de 

discussie over dl' Amerikaanse grondwet - in l'en serie van krantenartikelen samenge

bracht in boekvorm onder dl' titel Tht' Federalist -dl' Fransman ook las. had geprobeerd 

dit argulllent te ontkrachten door er op te wijzen dat in l'en groot land als de 

Verenigde Staten dl' republiek juist gewaarborgd werd door de grote verscheidenheid 

aan Illeningen en belangen en dl' grote afstanden, die het machtsusurpatoren onmo

gelijk Illaakten dl' alleenheerschappij te vestigen. Alleen al vanwege deze discussie 

Illoet dl' Alllerikaanse delllocratie voor Dl' Tocqueville interessant zijn geweest. 

Ook l'en delllocratie, zo betoogt Dl' Tocqueville's werk. kent het probleem van macht

centralisatie en Illachtmisbruik; in tegenstelling tot wat men zou verwachten, lost een 

delllocratisch bestel dit probleelllniet op - integendeel. Een van de belangrijkste doel

stellingen van zij n werk is aan te gevcn dat juist in een democratie als de Amerikaanse 

dit oude gevaar overal dl' kop opsteekt. Dl' Fransman beseft dat een democratiserings

proces als het Alllerikaanse niet te stoppen is en ziet cr veel voordelen in. maar tegelij

kl'rtijd beschouwt hij het hele gebeuren met de nodige ambivalentie. met een soort 

van rl'ligieuze angst. zoals hij zclfin zijn voorwoord vermeldt. zich wel bewust van de 

gevaren dil' naar zijnlllening in een democratie schuilen. 

Deze gevaren kOlllen niet doordat de Amerikanen. al dan niet bewust en onverhoopt, 

oude Europese opvattingen en instellingen naar de nieuwe wereld hebben gebracht. 

Cent ralisatil' van Dl' Verenigde Staten zijn volgens Dl' Tocqueville juist vanafhun ontstaan door en door 

lwsluur l'n n'ge- delllocratisch. Van dl' oorspronkelijke plannen voor de reis kwam. zoals historici heb-

ring.lwt beleid van ben aangetoond, in zoverre niets terecht dat De Tocqueville veel minder tijd dan ge-

dl' !'ranse vorsten. pland doorbracht in het Zuiden van dl' Verenigde Staten.- Voor semi-aristocratische 

slond voor De Alllerikaanse planters en l'en samenleving gebaseerd op slavernij heeft De Tocquevilles 

Tocqul'ville gelijk boek echter zonder Illeer weinig ofgeen plaats. In l'en poging zijn toonbeeld van de-

aantirannil'k ge- Illocratie "zuiver" te houden, laat dl' Fransman zien dat van de natuur en de eerste wit-

drag l'n lIlachtslllis- te bewoners tot dl' grondwet van 1787 alles en iedereen meewerken om van de 

hruik. Verenigde Staten l'en democratisch ideaal type te maken. Aldus roept hij de Calvinisten 

dil' vanaf 1620 naar Noord-Amerika vluchtten uit tot democraten en verkondigt hij de 

voorbel'ldfunctie van dl' lokale delllocratische instellingen van New England. het 

noordoosten van het land. 

Zo;tls Jallles Maclison ook allllin of Illeer verkondigde, vormt l'en democratie juist van

wege haar democratische aspecten l'en gevaar voor dl' vrijheid en kent zij een donkere 

kant. Het politieke bestelen dl' politieke gewoontes van Amerikanen staan voor De 

Tocqueville niet alleen voor vrijheid, maar ook voor gelijkheid, en het is met name dat 

b;ltste dat problelllen creëert. Als l'en moderne psycholoog, l'en voorloper van Erich 

!'rOIllIll en diens Fl'ur (1"/:rel'donJ, is Dl' Tocqueville van Illening dat niet iedereen demo

cratie en haar gdijkheidsicleaal aankan. Hoewel het land geen centralistisch bureau

cratisch apparaat kent, ligt het gevaar van een tirannie op de loer. Juist in een bestel 
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waar het individu van centraal belang is, dreigt het gevaar van een atomisering van de 

samenleving, en bijgevolg van een tirannieke publieke opinie die uiteindelijk om een 

sterke man roept. De onzekerheid van gelijk verklaarde individuen die niet allemaal 

even goed geïnformeerd zijn, zorgt ervoor dat men zich in een democratie gemald<e

lijk aansluit bij de mening van anderen; waar de enkeling het hoogste gezag geniet, 

dreigt bovendien al snel de anarchie. Als vanzelf zullen deze ontwild<elingen zich ver

talen in een tirannie van de meerderheid en eventueel zelfs de roep om een sterke lei

der. En aldus ontaardt het meest vrije politieke bestel eenvoudigweg in zijn tegendeel, 

en loopt vrijheid juist meer gevaar binnen een democratie dan een aristocratie. 

In het Amerikaanse bestel is echter ook een oplossing voor deze problemen aanwezig. 

Het machtsvacuüm van een democratie verleent, zo betoogt de katholiek De 

Tocqueville, kerk en geloof een belangrijke rol: zij bieden de burgers een vorm van ge

zag aan zonder welke een samenleving niet kan bestaan. Wat hij in meer algemene ter

men zoekt, is het democratisch alternatief voor de oude Franse aristocratie -bemidde

lende instanties tussen het individu en de overheid die de regering ldein houden en 

individuen tot burger opvoeden. Het zijn dergelijke instellingen en groepen die de sa

menleving maken en tirannie van welke vorm ook tegengaan. In de Amerikaanse de

mocratie vindt hij dergelijke organen en figuren in bijvoorbeeld het jury-systeem van 

de Verenigde Staten en de rol binnen het rechtssysteem van advocaten en rechters -de 

democratische substituten van edellieden als hijzelf. Zij hebben de opvoedende taak 

die De Tocqueville zijn vader zag uitoefenen en zelf nastreeft en vertegenwoordigen de 

gemeenschapszin die in de politiek volgens de Fransman centraal moet staan. 

Met dit alles is de Fransman niet per se de conservatieve liberaal ofliberale conserva

tief die doorgaans van hem gemaakt wordt. Huidige Amerikaanse historici wijzen erop 

dat hij veel te weinig of nauwelijks aandacht besteedt aan de positie van zwarten en 

slaven in de Verenigde Staten, een punt dat misschien niet helemaal terecht is aange

zien zijn vriend Beaumont dit thema expliciet tot onderwerp maakte van zijn in 1835 

verschenen roman Marie; ou I'esclavage aux Etats-Unis en Tocqueville zelf in het laatste 

hoofdstuk van deel 1 wel degelijk meldt dat het probleem van de slavernij de 

Verenigde Staten uit elkaar kan doen vallen. Bedenkingen over aspecten van een de

mocratie maken iemand niet meteen tot conservatief. Critici van wat Churchill de 

minst slechte regeringsvorm noemde zijn niet automatisch geïnteresseerd in haar af. 

schaffing. Met zijn kritiek schaart De Tocqueville zich in een rijtje denkers zoals de 

Franse historicus Bertrand de ]ouvenel en diens Amerikaanse collega Edmund Morgan 

die ervan uitgaan dat met een democratie het probleem van bijvoorbeeld macht niet 

de wereld uit is.; Aangezien De Tocqueville niet alleen in het eerste deel van zijn stu

die, maar met name in het tweede zijn bezorgdheid uitspreekt over de bescherming 

van afWijkende opinies en de stem van een minderheid, kan hij met evenveel recht tot 

vertegenwoordiger van een kritische traditie gerekend worden; een denker die het no

dige gemeen heeft met een groep intellectuelen als de Frankfurter Schule. De 

Tocqueville is echter ook anderszins belangrijk en verre van conservatief. Hij is een 

echte republikein, in de zin van iemand die de gemeenschap en niet het materialisti

sche, op eigen gewin gerichte individu voorop stelt in zijn denken over politiek en sa-
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nll'nll'ving. llierin ligt ook el'I1 belangrijk deel van dl' huidige relevantie van zijn werk. 

I lij overpeinst. met bel;lI1grijke andere figuren als dl' Amerikaanse filosoofjohn 

Ikwey. dl' vraag hol' uit individuen burgl>rs groeien, en constateert dat individualisme 

(ofeenliberall' traditie dil' het individu wrheerlijkt). vrijheid l'I1 gelijkheid ook keerzij

des hebbell. Dat dl' Fr;lI1sman met zijn werk ewneens past binnen l'en lange traditie 

van hlropese perceptie van dl' Verenigde Staten maakt zijn werk over de Amerikaanse 

democratie er allel>n maar relevanter op. 

I),: FF \,(/n dl' Bill docl'l'rt /\1nctikaallSl' gcsc/lil'denis a(/n dl' Universitl'iten van Leiden en 

/\1JlSllTdwJlCJl is gqmmlOl'l'enl iJl dl' A111CJikaal1se geschiedenis Ull11 Comrll University. 

AMONG the novel objects that attracted my attention during my stay in the United 

States. nothing struck me more forcibly than the general equality of condition 

among the people. I readily discovered the prodigious inf1uence th at this primary 

faet exercises on the whole course of society; it gives a peculiar direction to public 

opinion and a peculiar tenor to the laws; it imparts new maxims to the governing 

authorities and peculiar habits to the governed. 

I soon perceived that the intluence ofthis fact extends far beVond the political char

aeter and the laws ofthe country. and that it has no less effect on civil society than 

on the government; it creates opinions. gives birth to new sentiments. founds novel 

customs. and modifies whatever it does not produce. 111e more I advanced in the 

study ofAmerican society. the more I perceived that th is equality of condition is the 

fundamental f;lCt from which all others seem to be derived and the central point at 

which all my observations eonstantly terminated. 

l then turned my thoughts to our own hemisphere. and thought that I discerned 

there something analogous to the spectacJe whieh the New World presented to me. 

I obselved that equality ofcondition. though it has not there reached the extreme 

limit whieh it seems to have attained in the United States. is constantly appro

aching it; and that the democraty whieh governs the American communities 

appears to be rapidly rising into power in Europe. 

Hence I eonceived the idea ofthe book that is now before the reader. 

Uit: Alexis de Tocqueville. Democracy in America, electron ic edition deposited and 

marked-up by ASGRP. the American Studies Programs at the University ofVirginia. 

june 1. 1997 

(hhttp://xroads.virginia.edu/-HYPER/DETOCfhome.html). the author's intoduction 
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. .In my opinion, the main evil ofthe present democratie institutions ofthe United 

States does not arise, as is often asserted in Europe, fiom their weakness, but fiom 

their irresistible strength. 1 am not so much alarmed at the excessive liberty 

which reigns in that country as at the inadequate securities which one finds the

re against tyranny. an individual or a party is wronged in the United States, to 

whom can he apply for redress? Ifto public opinion, public opinion constitutes 

the majority; ifto the legislature, it represents the majority and implicitly obeys 

it; ifto tlle executive power, it is appointed by the majority and serves as a passive 

tooI in its hands. The public force consists of the majority under arms; the jury is 

the majority invested with the right ofhearingjudicial cases; and in certain states 

even tlle judges are elected by the majority. However iniquitous or absurd the me

asure ofwhich you complain, you must submit to it as weil as you can. 

If. on the other hand, a legislative power could be so constituted as to represent 

the majority without necessarily being the slave of its passions, an executive so as 

to retain a proper share of authority, and a judiciary so as to remain independent 

ofthe other two powers, a governmentwould be fornled which would still be de

mocratie while incurring scarcely any risk of tyranny. 

I do not say th at there is a frequent use of tyranny in America at the present day; 

but I maintain that there is no sure barrier against it, and that the causes which 

mitigate the government there are to be found in the circumstances and the man

ners ofthe country more than in its laws. 

Uit: Alexis de Tocqueville. Democracy in America, electronie edition deposited and 

marked-up by ASGRP, the American Studies Programs at the University of 

Virginia, June 1, 1997 (hhttp://xroads.virginia.eduj-HYPERjDETOCfhome.html). 

uit, Chapter XVUnlimited power ofthe majority in the United States and its con

sequences 

Noten 

1. André Jardin, Tocqueville: A Biography (New York 1988; vertaald uit het Franse origi

neel van 1984) enJames T. Schleifer, The Making ofTocqueville's Democracy in America 

(Chapel Hill1980) geven een goed overzicht van De Tocqueviile's achtergrond. 

2. George Wilson Pierson, Tocqueville in America (oorspronkelijk gepubliceerd als 

Tocqueville and Beaumont in Anlerica, 1938; Baltimore en London 1996) geeft een 

gedetailleerde beschrijving van De Tocqueville's verblijf in de Verenigde Staten. 

3. Bertrand de ]ouvenel, Du Pouvoir (Parijs 1945); Edmund Morgan, Inventing the People 

(New York 1988). 
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