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Democratie en publieke 
gerechtigheid1 

Burgers behoren zich te onderwerpen aan 
een beleid dat gericht is op het realiseren 
van publieke gerechtigheid of het algemeen 
be lang en dat in strijd kan zijn met hun prive
belangen. Anderzijds hoort de overheid er 
rekening mee te houden dat de door de bur
gers aan haar gedelegeerde, regerende 
taak een dienende is en dat de burgers een 
fundamenteel recht hebben het te voeren 
en gevoerde beleid te contro/eren. 

De centrale vraag in dit artikel is: op welke 
wijze kunnen wij democratie verbinden met 
het streven naar publieke gerechtigheid? 
Aan deze vraag liggen andere vragen ten 
grondslag. Wat verstaan we onder demo
cratie? Hoe is democratie totstandgeko
men? Liggen bepaalde vooronderstellin
gen aan democratie ten grondslag? Wat 
wordt bij benadering verstaan onder bij
belse gerechtigheid en wat onder publieke 
gerechtigheid? 
De oorsprong van de democratie in het 
Westen ligt in het Athene van de zevende 
tot vierde eeuw voor het begin van onze 
jaartelling. We moeten dan niet in de eer
ste plaats denken aan filosofen als Plato en 
Aristoteles, maar aan staatslieden als 
Solon, Kleisthenes en Pericles. 

Van oudsher bestonden in de Griekse 
stadstaten volksvergaderingen waartoe 
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doorgaans aileen adellijke en rijke burgers 
toegang hadden. Zij hadden zich steeds 
meer grond toegeeigend en kleine boeren 
als lijfeigenen behandeld. Omdat die boe
ren hun schulden vaak niet konden voldoen, 
werden zij veroordeeld tot afkoop door mid
del van het verrichten van arbeid voor de 
schuldeisers (schuldslavernij). Die veroor
deling kon vlot verlopen, omdat de grond
bezitters door middel van hun machtsposi
tie de rechtspraak konden be.lnvloeden. 
Solon (circa 640-560 voor Christus) schafte 
die schuldslavernij af. Hij maakte regelin
gen waardoor ook weinig of niets bezitten
den een aandeel in de staatsregering ken
den krijgen. Ook stelde hij 
volksrechtbanken in, die een eind zouden 
moeten maken aan de klasserechtspraak. 
Toch behielden de adel en de rijken in de 
praktijk nog in belangrijke mate hun be
voorrechte posities. 

Na Solon zette Kleisthenes (zesde eeuw 
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voor Christus) het proces van democrati
sering voort. Met zijn wetgeving en reorga
nisatie van het kiesrecht doorbrak hij de be
voorrechte posities van de adel en van de 
rijken en bracht hij wetgeving en bestuur in 
meerdere mate in handen van de Atheense 
burgers. 

Pericles (circa 495-429) breidde het werk 
van zijn voorgangers verder uit. Hij voerde 
presentiegeld in, waardoor deelname aan 
de volksvergadering en aan de volksrecht
banken voor aile burgers werkelijk mogelijk 
werd. Dit gold met name voor boeren en 
ambachtslieden. Zij konden tegen een ver
goeding hun bedrijven verlaten voor de ver
vulling van staatstaken. De eisen die aan 
de burgers werden gesteld betroffen na
melijk een daadwerkelijke participatie, 
zowel in de maandelijkse volksvergadering 
als in de volksrechtbanken. 

Pericles noemde de Atheense stadstaat 
een 'democratie', omdat zij niet in handen 
was van enkelen, maar van velen. Zij was 
een directe democratie, die berustte op een 
grate participatie van de burgers in staats
zaken. Zo besliste de volksvergadering 
over het beginnen met of beeindigen van 
een oorlog. Hoewel de staatsmacht bij 
velen berustte, waren niet aile burgers er 
actief bij betrokken. 

De polis Athene, dat wil zeggen de stad 
en het er bij behorende schiereiland Atti
circa, had in de vijfde eeuw naar de schat
ting van oudheidkundigen ongeveer 
250.000 inwoners. Het aantal slaven zal 
niet minder dan 100.000 zijn geweest. Er 
waren waarschijnlijk ongeveer 30.000 
vreemdelingen die, hoewel zij reeds jaren 
en soms generaties lang in Athene woon
den, geen burgerrechten hadden. Verder 
waren vrouwen en kinderen jonger dan 
twintig jaar van het actief kiesrecht uitge
sloten. Ongeveer zeven procent van de to
tale bevolking was direct bij de democratie 
betrokken. Oat wil zeggen, ten minste 
17.000 mannen; er zijn hogere schattingen 
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die uitkomen op maximaal 30.000 burgers 
(L.J. Giebels, 1987, 28). 

Na Pericles verloor de Atheense demo
cratie haar spirit. Denkers als Protagoras, 
Thucydides en Democritus verdedigden, 
dat de door eigenbelangen van burgers ge
desintegreerde polis nieuw Ieven kon wor
den ingeblazen. Niet dat de polis dat ei
genbelang te boven zou kunnen gaan, maar 
de polis kon dat eigenbelang wei op een be
paalde manier vormgeven, met name door 
middel van het geven van een 'sociale iden
titeit' aan de burgers. De burgers moesten 
volgens Protagoras c.s. in staat zijn de re
latie tussen hun eigen belangen en die van 
de polis (het publieke of algemene belang) 
te doordenken en als zodanig de polis ver
sterken. Plato en Aristoteles waren echter 
dermate negatief over het functioneren van 
de Atheense democratie en over het be
stuur van de polis, dat zij weinig kans zagen 
voor een verbetering van de politieke situ
atie in de stad. Zeker een filosoof als Plato 
had weinig gemeen met Pericles' ideeen; 
men zou hem een 'antidemocraat' kunnen 
noemen. Volgens hem behoorden filosofen 
de staat te besturen. Zij zouden op grand 
van wijsgerig inzicht weten wat goed is voor 
het volk. Voor een effectieve deelname van 
het volk aan de regering was in Plato's be
schouwing geen ruimte. Niet door wetten, 
maar door staatsmanswijsheid zou een 
staat geregeerd moeten worden. De filo
soof-bestuurder zou regeren als een 'ver
licht despoot'. 

Ook Aristoteles stonden bepaalde 
idealen voor ogen. De staat was uit families 
en dorpsgemeenschappen ontstaan en 
omvatte als de meest volmaakte samenle
vingsvorm aile burgers en hun relaties en 
verbanden. Verder was voor het spreken 
over de staat maar een zaak belangrijk: het 
doel van de staat, dat wil zeggen het reali
seren van de hoogste deugd, de recht
vaardigheid, oftewel het streven naar het al
gemeen belang. Of dat streven zou worden 
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gerealiseerd door een man, door enkelen 
of door velen, was van minder betekenis. 
lndien een regering rechtvaardigheid kon 
realiseren, dan vertegenwoordigde zij een 
goede staatsvorm. De garantie voor het 
streven naar het algemeen belang zocht 

De realisatie van 
democratie is echter van 
recente datum en als 
zodanig een jong en teer 
'kasplantje' waar we niet 
zorgzaam genoeg mee 
om kunnen gaan 

Aristoteles in rechtvaardige wetten die zou
den rusten op volksconsensus. Oat hij zich 
expliciet tegen 'democratie' verzette en die 
staatsvorm een degeneratie van de staat 
noemde, kwam voort uit het schrikbeeld dat 
het volk door demagogen zou worden be
heerst, dat de belangen van de heersers, 
bijvoorbeeld van rijken, zwaarder zouden 
wegen dan het algemeen belang en dat de 
garantie van de wetten niet zou gelden. 
Overeenkomstig het voorstel van Giebels 
kunnen we Aristoteles een 'demofiele' 
staatsopvatting toeschrijven: een regering 
behoort liefde voor het volk teton en uit zorg 
voor het algemeen belang (L.J. Giebels, 
1987, 23, 38). 

Na de vierde eeuw voor het begin van 
onze jaartelling raakte de democratie in 
Griekenland steeds meer in verval. Abso
luut regerende koningen en militaire heer
sers volgden elkaar op. Het Romeinse rijk 
kwam op met een kenmerkende militaire 
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heerschappij. Daarna kwamen andere kei
zerrijken en koninkrijken, waarin van tijd tot 
tijd - met name tijdens de Middeleeuwen -
bepaalde vormen van democratie beston
den, maar meestal niet. Na de Middeleeu
wen kwamen verscheidene denkers die -
elk op eigen wijze - theorieen over een 
maatschappelijk verdrag verdedigden, 
Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jac
ques Rousseau en Immanuel Kant. Zij ver
dedigden op een of andere manier de soe
vereiniteit van het volk en/of de 
onvervreemdbare rechten van burgers. Het 
zou echter tot in de twintigste eeuw duren, 
voordat in de meeste Westerse Ianden een 
algemeen kiesrecht werd ingevoerd. In ons 
land werd pas in 1917 het algemeen kies
recht voor mannen en in 1922 het algemeen 
kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In ver
scheidene Oosteuropese Ianden werd het 
algemeen kiesrecht binnen een democrati
sche systeem enige jaren geleden gereali
seerd. 

Het bovenstaande overziend, kunnen we 
niet zeggen dat democratie een oeroude 
verworvenheid is. De geschiedenis van de 
democratie gaat inderdaad terug tot van 
een beperkte vorm van democratie in het 
Athene van enkele eeuwen voor het begin 
van onze jaartelling. Als zodanig is de de
mocratische gedachte een oude verwor
venheid te noemen. De realisatie van de
mocratie is echter van recente datum en als 
zodanig een jong en teer 'kasplantje' waar 
we niet zorgzaam genoeg mee om kunnen 
gaan. We zien dat zij tegenwoordig inver
scheidene Ianden door extremistische 
groepen wordt bedreigd. 

Alvorens verder te gaan, ga ik opnieuw 
terug in de geschiedenis. lk wil kort aan
dacht besteden aan een 'beweging' die in 
West Europa een opvallende bijdrage heeft 
geleverd aan de ontwikkeling van de de
mocratie, en wei aan de protestanten of hu
genoten in het zestiende-eeuwse Frankrijk. 
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Strijd tegen tirannen 
In de zestiende eeuw werden de hugeno
ten in Frankrijk om hun geloof vervolgd; ook 
omdat Catharina de Medici en haar advi
seurs de hugenoten zagen als bedreigend 
voor het voortbestaan van de regering. In 
de Bartholomeusnacht, in de nacht van 23 
op 24 augustus 1572, werden op last van 
het Franse hof duizenden hugenoten ver
moord. Voor de overlevende hugenoten 
was de maat vol. Konden zij een overheid 
die opdracht had gegeven tot moord op 
eigen burgers aanvaarden als een recht
matige overheid? Zouden zij het gezag van 
een overheid erkennen, die haar macht liet 
ontaarden tot bruut geweld? Zo'n overheid 
liet zichzelf elke legitimatie bij de burgers 
ontnemen. Na augustus 1572 verscheen 
een stroom hugenotenliteratuur. Met name 
het boek Franco-Gal/ia (1573) van de hu
genoot Frangois Hotman, die tot de lei
dinggevende juristen in Europa behoorde, 
verdient de aandacht. 

Hotman vond het noodzakelijk te schrij
ven over Gal lie voor de verovering door de 
Romeinen, ten einde iets te Iaten zien van 
het ontstaan van de Franse staatsinstellin
gen. Gallie was destijds verdeeld in regia's 
(civitates), waarvan sommige door konin
gen en andere door raden van leidingge
vende edellieden werden bestuurd. Op een 
vastgesteld tijdstip in het jaar hadden de in 
totaal vierenzestig Gallische civitates de 
gewoonte een algemene, publieke 'volks
vergadering' te houden waarin de belang
rijkste zaken van de staat werden geregeld. 
Een 'volksvergadering' bestond niet uit aile 
individuen, maar uit 'vrije weerbare man
nen' die een eigen boerenbedrijf hadden en 
die derhalve economisch zelfstandig 
waren; dat wil zeggen dat een bovenlaag 
zeggenschap had over staatszaken. Hot
man signaleerde bij de Galliers 'met hun vrij
heden' een afkeer van tirannen. De Galli
sche koninkrijken hadden geen erfelijk 
koningschap. lemand die een reputatie van 
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rechtvaardigheid had werd door de volks
vergadering tot koning gekozen. Bovendien 
bezaten die koningen geen onbegrensde 
autoriteit. De macht van de koningen werd 
beperkt door wetten die door de genoemde 
'volksvergadering' waren goedgekeurd. De 
koningen stonden in niet mindere mate 
onder de macht van het volk, dan het volk 
onder de macht van de koningen (F. Hot
man, FG, 154). 

Na de verovering door de Romeinen heb
ben de Galliers zich regelmatig op hun vrij
heden beroepen en gestreden tegen on
derdrukking (FG, 148, 178). Later, ten tijde 
van de vereniging van de Frankische en 
Gallische volken, werd Childerik I in 457 in 
een openbare vergadering van die volken 
tot de eerste koning van Franco-Gallie ge
kozen. Hij werd op een schild getild en naar 
gewoonte drie keer de volksvergadering 
rondgedragen. Hotman wilde Iaten zien dat 
Franco-Gallie nooit een absolute monar
chie was geweest, dat de koningen oor
spronkelijk gekozen werden en dat hun 
macht begrensd werd door de vrijheids
rechten van het volk. 

Hoewel de zonen van een overleden ko
ning de voorkeur hadden boven anderen 
omdat zij lid waren van het koninklijk ge
slacht, werden de koningen gecreeerd door 
de verkiezing in een volksvergadering. Het 
volk had het recht de zonen van de koning 
te verwerpen en de keus op een ander met 
betere capaciteiten te Iaten vallen. Het zou 
volgens Hotman een grate vergissing zijn 
bij de keuze van een vorst geboorte hager 
te waarderen dan kwaliteiten (FG, 220,228-
232). Zo werd Karel de Grote (7 42-814) ko
ning door de 'wilsovereenstemming van aile 
Franken'. Het koninkrijk van Franco-Gallie 
werd niet door overerving, zoals een prive
domein, maar door de stemmen en beslis
singen van de 'standen en het volk' over
gedragen (FG, 246). Uit de Franse 
geschiedenis concludeerde Hotman, dat de 
toestemming van het volk vereist was bij be-
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langrijke staatszaken. En hij verklaarde een 
regel uit het Romeinse privaatrecht van toe
passing op het staatsrecht: 'Wat allen aan
gaat, moet door allen worden goedgekeurd' 
(FG, 296, 424, 476). 

De strekking van Hotmans betoog is dui
delijk: het volk staat boven de koning en 
Frankrijk heeft nooit een absolute monar
chie gekend, behalve in tijden van ontspo
ring. Die ontsporingen werden volgens hem 
vooral in de zestiende eeuw dominant; de 
machtspolitiek van de koningen leidde tot 
een steeds verdere beperking van de macht 
van de standen; een beperking die in strijd 
was met de rechten van de volksvergade
ring, dat wil zeggen van de adel en van de 
'vrijen'.2 

Reeds Calvijn had argumenten gegeven 
die een opstand van burgers tegen een ti
rannieke overheid rechtvaardigden. In de 
eerste uitgave van zijn lnstitutie (1536) had 
hij een open brief gepubliceerd aan de 
Franse koning Frans I, daterend van 23 au
gustus 1535. In die brief verdedigde Calvijn 
de Franse protestanten (hugenoten) tegen 
de beschuldiging van Frans I, dat de huge
noten vijanden van de overheid en van de 
open bare orde zouden zijn. Vol gens Calvijn 
was het onjuist de opstanden in Frankrijk te 
wijten aan de verkondiging van het Evan
gelie door de hugenoten. 

Het moet voor de Franse hugenoten en 
met name voor de monarchomachen onder 
hen (de bestrijders van het absolute of ti
rannieke koningschap) bemoedigend zijn 
geweest, dat Calvijn de schuld van de op
standen legde bij de vorsten die de gods
dienstige verscheidenheid van christenen 
niet respecteerden en die de hugenoten 
vervolgden. Calvijn noemt in de lnstitutie 
(IV, XX, 31, 32) enkele argumenten die een 
opstand van burgers tegen de overheid 
konden rechtvaardigen. Een van die argu
menten is dat de volksmagistraten (de Sta
ten-Generaal inbegrepen) zich wegens hun 
ambt tegen de wrede hoogmoed van vor-

62 

sten te weer mochten stellen. lndien de 
volksmagistraten zich niet zouden verzet
ten, dan zouden zij de vrijheden van het volk 
zelfs verraden. Met name dit argument 
maakte voor Calvijns volgelingen duidelijk, 
dat een recht van opstand bestond. Calvijn 
was er van overtuigd dat aile mensen en 
dus ook overheidspersonen voor God ver
antwoording schuldig zijn van hun daden. 
Maar als Gods soevereiniteit volstrekt is, is 
volkssoevereiniteit dan niet uitgesloten? 
Nee, want hoewel het 'gewone volk' geen 
actie mocht ondernemen tegen een niet 
rechtvaardig regerend vorst, mochten de la
gere magistraten die een constitutionele 
plaats hadden de macht van de vorst wei 
beperken en hem zelfs dwingen (CR, XXIX, 
552). Oat men God meer gehoorzaam moet 
zijn dan mensen, kortom dat men in be
paalde situaties het recht en de plicht heeft 
gehoorzaamheid aan de koning te weige
ren, betekende voor Calvijn dat de soeve
reiniteit van God boven aile wetten staat. 
Calvijn verzette zich tegen een erfelijk ko
ningschap en hij bestreed de kwalificatie 
van vorsten 'bij de gratie Gods', omdat zij 
door koningen kon worden misbruikt ter 
rechtvaardiging van een absolutistische re
geerwijze (CR, XXVII, 459-460; idem, XL, 
670). 

In verband met de bevestiging van Saul 
als koning van Israel, verwees Calvijn naar 
de profeet Samuel die het statuut voor het 
koningschap had uiteengezet (I Samuel1 0, 
25), opdat zo zegt Calvijn, 'het noch de be
stuurders noch de bestuurden geoorloofd 
zou zijn hun grenzen te overschrijden'. Ver
volgens schreef Calvijn dat de lsraelieten 
'instemden' met Sauls benoeming. Oat sta
tuut diende als een constitutie (CR, XXIX, 

2. Met dank aan drs. J.W. Sap voor het gebruik van het 
manuscript van zijn in juni van dit jaar te verschijnen 
proefschrift. getiteld Wegbereiders der revo/utie. Calvi
nisme en de strijd om de democratische rechtsstaat; hij 
behandelt in zijn boek uitgebreid de in deze paragraaf 
besproken onderwerpen. 
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633-637). In verband met koning David 
sprak Calvijn over een 'wederzijdse ver
plichting' van vorst en onderdanen. Samuel 
zalfde David tot koning, maar David moest 
wei om de bekrachtiging vragen aan 'de 
mannen van Juda' (II Samuel 2, 4, 7). Uit 
het bovenstaande kan blijken dat voor Cal
vijn Gods soevereiniteit en volkssoeve
reiniteit elkaar niet behoeven uit te sluiten, 
maar elkaar kunnen aanvullen. Het gezag 
van de koning werd mede gedragen door 
de erkenning van hetvolk (J.W. Sap, H.E.S. 
Woldring, 1991, 189-201). 

Spoor van de democratie 
Samenvattend ku nnen we zeggen dat bij re
presentanten van het vroege calvinisme, 
met name van de hugenoten, de 'vrije bur
gers' een plaats hadden in het constitutio
neel bestel; een constitutioneel bestel 
waarin de rechten en de plichten van de bur
gers en van de koning waren vastgelegd en 
waarin de burgers de hoogste macht beza
ten. Het volk had het recht de koning te be
noemen en af te zetten. Een opvatting die 
we ook aantreffen bij de Duitse calvinisti
sche jurist Johannes Althusius (1557-
1638), die de band tussen de vorst en het 
volk zag als contractueel (1614, 115-129). 

Het vroege calvinisme voelde zich ge
roepen om behalve een kerkelijke reforma
tiebeweging ook een maatschappelijke en 
politieke reformatiebeweging te zijn. Dever
nieuwing van het geloof kon volgens de 
vroege calvinisten niet zonder gevolgen blij
ven voor andere sectoren van het Ieven. Het 
vroege calvinisme was derhalve in aile sec
toren van het Ieven ge"lnteresseerd en 
geengageerd. Het wilde corruptie in de sa
menleving en in de politiek bestrijden en de 
samenleving vernieuwen. Daarom werd het 
vroege calvinisme gekenmerkt door radi
caliteit. Het wilde een de samenleving vorm
gevende beweging zijn (E. Troeltsch, 1922, 
639-642, 655; M. Walzer, 1965, 18; N. Wol
terstorff, 1983, 3-22). 
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De besproken politieke ideeen van de hu
genoten waren ook verwant met die van po
litiek geengageerde independenten in En
geland in de zeventiende eeuw. De 
independenten, die in opstand waren ge
komen tegen de hierarchie van de Angli
caanse Kerk, hadden het gezag in hun 
plaatselijke kerken niet bij de kerkeraad ge
legd maar bij de vergadering van de leden. 
Vervolgd door koning Karel I, vormden de 
independenten de kern van de opstande
lingen onder Oliver Cromwell. Het hoogte
punt van die puriteinse revolutie was de ont
hoofding van Karel I (1649) als tiran en 
hoogverrader. 

De argumenten van de politiek geenga
geerde independenten zijn inhoudelijk ver
want met de geschriften van de hugenoten 
en met name met de Franco-Gallia. De Le
vellers of 'gelijkmakers' onder hen berie
pen zich in hun strijd voor godsdienstvrij
heid en stemrecht op de goddelijke 
natuurwet en gebruikten uitdrukkingen als 
het birthright van iedere Engelsman. De 
Engelse constitutie werd evenals de Franse 
niet aileen gezien als een produkt van een 
nationale traditie, maar als ontsproten aan 
een gemeenschappelijke Germaanse wor
tel. Hotman werd ook in Engeland gezien 
als de schepper van die theorie. Een vriend 
van John Locke, Viscount Molesworth, was 
de eerste die in 1711 een Engelse editie van 
de Franco-Gal/fa uitgaf. In het woord vooraf 
schreef hij dat het doel van de vertaling was 
de Engelsen te wijzen op de nature of li
berty. In het woord vooraf van de tweede 
Engelse editie schreef Molesworth (1721, 
1 ), dat vee I geschreven was om de revolu
tie van 1688 te rechtvaardigen als een te
rugkeer naar de 'solid foundations of our 
Constitution: which, in truth, is not ours only, 
but that of almost all Europe besides: so wi
sely restor'd and establishe'd (if not intro
duced) by the Goths and Franks, whose 
descendants we are.' 

Hoewel Locke, die in een calvinistische, 
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c.q. puriteinse traditie stond, niet verwees 
naar de politieke opvattingen van Hotman, 
stond hij in zijn politieke filosofie dicht bij de 
politieke theorie van de Levellers. De hoofd
gedachten in zijn politieke filosofie vertonen 
een treffende overeenkomst met de theorie 
van Hotman. Zo schrijft Locke: 'En zo be
houdt de gemeenschap permanent een 
hoogste macht om zich te bevrijden van de 
aanslagen en boze bedoelingen van wie 
ook, zelfs van haar wetgevers, wanneer die 
zo dwaas of zo slecht mochten zijn plannen 
te smeden en uit te voeren tegen de vrijhe
den en eigendommen van de onderdanen' 
(1690, 149). Elders schrijft Locke: 'In aile 
toestanden en omstandigheden is de ware 
remedie voor geweld zonder wettige be
voegdheid, er geweld tegenover te stellen. 
Door het gebruik van geweld zonder be
voegdheid komt degene die het gebruikt al
tijd in staat van oorlog als de aanvallende 
partij, en loopt hij het risico dienovereen
komstig behandeld te worden' (1690, 155). 
Citaten die grote overeenkomst vertonen 
met de Amerikaanse Declaration of Inde
pendence (1776). 

Burger-vriendschap 
In het bovenstaande werd duidelijk dat in 
het vroege calvinisme, met name bij Hot
man en Althusius, de verhouding tussen 
volk en overheid gezien werd als contrac
tueel. Die relatie werd door wederkerigheid 
gekenmerkt. Ten einde die wederkerigheid 
nader toe te lichten, ga ik nogmaals terug 
in de geschiedenis. Dit keer naar de opvat
ting van Aristoteles over vriendschap. 

In het begin van zijn Ethicirca Nicoma
chea ( 1 094a 11-12) stelde Aristoteles dat de 
ethiek een onderdeel is van zijn politieke 
theorie. Aan het eind van dat boek blijkt de 
ethiek de inleiding tot de studie van de po
litiek te zijn (1181 b21-22; cf. Pol., 1261 a25). 
Derhalve is zijn theorie over vriendschap in 
Boek VIII en IX van de Ethicirca Nicoma
chea niet aileen een onderdeel van zijn 
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ethiek, maar ook grondleggend voor zijn po
litieke theorie. 
Aristoteles onderscheidde drie typen 
vriendschap: 
a) Mensen hebben relaties met elkaar 

omdat die nuttig zijn en materieel voor
deel opleveren. Zo zijn er zakenrelaties 
en bepaalde politieke relaties, waarin 
men spreekt over zakenvrienden, 
respectievelijk politieke vrienden (EN, 
1156a7-14). 

b) Mensen onderhouden relaties die aan
genaam, plezierig en onderhoudend zijn. 
Zij bestaan zowel onder jongeren als 
onder ouderen die elkaar bijvoorbeeld 
kennen als vrienden om met elkaar te 
drinken en te feesten, te discussieren, te 
sporten of een gezelschapsspel te doen 
(EN, 1156a11-23). 

c) De ware vriendschap be rust op de deugd 
dat mensen voor elkaar het goede na
streven (1156b7-13); dat wil zeggen, zij 
streven het goede voor de ander na om
wiile van de ander en dus niet vanwege 
een via hem of haar te verkrijgen voor
deel of te bevredigen lustgevoelens. 
Zij doen vee! gemeenschappelijk, heb
ben een vertrouwelijke omgang in spre
ken en zwijgen, in gedachten en gevoe
lens en vooral in gemeenschappelijke 
activiteiten (EN, 1156a1-5; 1156b25-27; 
1157b15; 1172a1-8; P. van Tongeren, 
1991, 277, 278). 

Wanneer kan men nu zeggen dat een so
ciale relatie wordt gekenmerkt door ware 
vriendschap? Aristoteles sprak over de 'vol
maakte' of 'volledige' vriendschap tussen 
mensen die 'in zichzelf goed zijn' en die 'el
kaars gelijken zijn in de deugd' (EN, 
1156b7-10; cf. 1157a21). Ook noemde hij 
die vriendschap 'voiledig', omdat zij aile 
kenmerken vertoont die vrienden van hun 
vriendschap mogen verwachten (J. 
Cooper, 1977a, 624). Zijn dan aileen mo
reel volmaakte mensen tot ware vriend-
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schap in staat? Dan zouden slechts zeer 
weinig of geen mensen echte vrienden kun
nen hebben. En zijn 'gewone' mensen met 
een mengeling van goede en slechte ei
genschappen niet tot echte vriendschap in 
staat? 

Wat elke vriendschap haar bijzonder ka
rakter geeft, is niet afhankelijk van objec
tieve eigenschappen van de betreffende 
mensen, maar van eigenschappen zoals 
vrienden die van elkaar zien: intenties tot 
en concepties van een ander. Zo zijn er 
vrienden die met elkaar kunnen feesten, an
deren die met elkaar sporten, weer ande
ren die discussieren of zaken doen of poli
tiek bedrijven. Niet dat hun hele Ieven 
beheerst behoeft te zijn door feestvieren, 
sporten, discussieren, zaken doen of poli
tiek bedrijven. Maar op grand van bepaalde 
kwaliteiten die zij bezitten, kunnen vriend
schappen ontstaan. 

Zo sprak Aristoteles ook over de ware of 
moreel 'volledige' vriendschappen. Niet 
omdat die vrienden moreel volmaakt zou
den zijn, maar omdat zij elkaar in een be
paald opzicht morele en intellectuele kwa
liteiten toeschrijven. In andere opzichten 
kunnen zij ongevoelig of egocentrisch zijn. 
Daarom concludeerde Cooper (1977a: 
629) dat Aristoteles geen volmaakte vriend
schap van moreel volmaakt goede mensen 
bedoelde, maar een 'vriendschap van ka
rakter' en als zodanig een ware of volledige 
vriendschap (1157a 10-11, cf. J.M. Cooper, 
1977b:298, 309, 310). 

Er is nog een vriendschapsvorm die Aris
toteles' bijzondere aandacht had: de bur
ger-vriendschap. Een vriendschap die hij 
uitlegde als een vorm van voordeel-vriend
schap. Aristoteles stelde namelijk dat die 
burger-vriendschap dient voor een ge
meenschappelijk voordeel of belang: de 
vorming van een politieke gemeenschap en 
zich te verschaffen wat voor het Ieven nodig 
is (1160a11-12). Als een vorm van voor
deel-vriendschap kan men van burger-
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vriendschap zeggen, dat zij bestaat waar 
burgers voor elkaar als medeburgers het 
goede wensen omwille van de ander en als 
gevolg daarvan ook voor zichzelf. Maar bur
ger-vriendschap is niet slechts een vorm 
van voordeel-vriendschap, omdat het 
laatstgenoemde type vriendschap ook door 
slechte mensen kan worden gerealiseerd. 
Burger-vriendschap is ook een vorm van 
ware vriendschap, omdat zij het goede, eu
daimonia of de kwaliteit van het Ieven wil 
verbeteren. 

In een samenleving waarin een duidelijke 
burger-vriendschap bestaat zal iedere bur
ger van medeburgers verlangen - ook van 
volkomen onbekenden -, dat zij actief zul
len participeren in en als zodanig het func
tioneren van maatschappelijke instituties 
zullen steunen. Zo zullen burger-vrienden 
elkaar in de zakenwereld behoren te beje
genen met een mentaliteit van wederzijds 
elkaar het goede wensen en voor elkaar het 
goede doen, maar ook met de bereidheid 
soms af te zien van onmiddellijk eigen voor
deel en zich te richten op het algemeen be
lang. Aldus Cooper (1977a: 646) die ver
volgde dat, indien deze interpretatie van 
burger-vriendschap correct is, te begrijpen 
valt dat volgens Aristoteles niet aileen indi
viduele mensen vriendschap nodig hebben, 
maar ook staten. 

Aristoteles betoogde dat wetgevers meer 
worstelen met het probleem van vriend
schap dan met het recht (EN, 1155a23-24). 
Wetten kunnen relaties tussen mensen cor
rect regelen, zonder dat iemand voor een 
ander zorg en verantwoordelijkheid draagt. 
Wetten zijn niet in staat het gemeen
schapsleven moreel te verhogen. Voor het 
ontstaan van een gemeenschap is meer 
nodig dan recht en wet. Vriendschap sticht 
eendracht en vervolmaakt het recht; vriend
schap voltooit en vervolmaakt wetten 
(1155a21-28). 

De belangrijkste opgave voor de politiek 
is dan ook het stichten van die burger-

65 



Democratie 

vriendschap. Het ging Aristoteles bij ware 
vriendschap niet slechts om intimiteit tus
sen vrienden, maar om gemeenschappe
lijke activiteiten gericht op het realiseren 
van een gemeenschappelijk doe\. Zo oak 
bij burger-vriendschap: zij wil geven en te
rugontvangen, en zich verheugen in het re
aliseren van een politieke gemeenschap 
waarin de burgers gelijk zijn. Niet aileen in 
de zin van 'gelijk voor de wet', een gelijk
heid die aileen geldt vanuit juridisch ge
zichtspunt, maar oak een morele gelijkheid. 
Als deze karakterisering van burger-vriend
schap juist is, kan duidelijk worden waarom 
Aristoteles' theorie van vriendschap een 
wezenlijk bestanddeel is van zijn ethiek en 
waarom zijn ethiek ten grondslag ligt aan 
zijn opvattingen over politiek (1170a 1-1 0). 

Hoewel het woord 'burger-vriendschap' 
ons vreemd in de oren klinkt en wij in dit ver
band over 'burgerschap' kunnen spreken, 
is de strekking van Aristoteles' betoog dui
delijk. Oak bij hem ging het om de gedachte 
die we reeds eerder tegenkwamen, name
lijk de wederkerigheid tussen overheid en 
burgers: enerzijds is burgerschap een voor
waarde voor het functioneren van een over
heid, anderzijds moet de overheid de voor
waarden scheppen die burgerschap 
mogelijk maken. 

'Wat allen aangaat, moet 
door allen worden 
goedgekeurd' 

Ter illustratie noem ik een voorbeeld. On
langs hoorde ik dat veertig procent van de 
bevolking van de Amerikaanse staat Ari
zona geen enkele vorm van verzekering 
heeft; geen ziektekostenverzekering, geen 
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brandverzekering, geen Wettelijke Aan
sprakelijkheid-verzekering - niets van dat 
alles. Is het niet verzekerd zijn een manier 
van verantwoord burgerschap? Een retori
sche vraag. Tach deden in de laatstgehou
den campagnes voor de presidentsverkie
zingen in de Verenigde Staten de 
presidentskandidaten, George Bush en Bill 
Clinton, een beroep op een verantwoorde
lijk burgerschap van de Amerikanen: niet di
rect verwijzend naar het verzekeringspro
bleem, maar in het algemeen. Terecht. 
Maar hoe kan een president(skandidaat) en 
een overheid een beroep doen op burger
schap als niet de economische en fi nanciele 
condities worden geschapen om dat bur
gerschap minimaal te kunnen realiseren? 

Het bovenstaande samenvattend kunnen 
we zeggen dat de verhouding tussen bur
gers en overheid een normatieve dimensie 
heeft: zij staan ten opzichte van elkaar in 
een wederkerige verantwoordelijkheid. Niet 
aileen de verhouding tussen burgers en 
overheid, oak die tussen werknemers en 
werkgevers, ja aile politieke en maat
schappelijke relaties hebben die norma
tieve dimensie van wederkerige verant
woordelijkheid. Enerzijds behoren de 
burgers een mate van burgerschap te 
tonen, die het beleid van een regering 
draagt. Anderzijds behoort de overheid de 
condities te scheppen die burgerschap mo
gelijk maken; de overheid behoort het recht 
van burgers te erkennen: 'Wat allen aan
gaat, moet door allen worden goedge
keurd'. Die erkenning vooronderstelt dat dat 
recht in de praktijk werkt oftewel dat bur
gers leren dat recht gestalte te geven. De
mocratie moet namelijk worden geleerd; 
men moet het zich eigen maken. En juist 
vanwege dat leerproces behoort het funda
mentele recht 'wat allen aangaat, moet door 
allen worden goedgekeurd' oak in niet sta
telijke samenlevingsverhoudingen gelding 
te hebben; dat wil met name zeggen in het 
maatschappelijk middenveld. 
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Maatschappelijk middenveld 
Met het tegenwoordig gangbare begrip 
'maatschappelijk middenveld' wordt letter
lijk bedoeld het terrein dat tussen de bur
gers en het staatsbestuur ligt. Oak worden 
de groepen, organisaties en verbanden op 
dat terre in wei 'intermediaire' instellingen of 
structuren genoemd; ze vormen een 'scha
kel' tussen burgers en de staat. Maar vooral 
gaat het bij het maatschappelijk middenveld 
om de eigen competentie en daarop ge
fundeerde taken en verantwoordelijkheden 
van de verbanden die tot dat middenveld 
behoren. 

De Franse politicus en geleerde Alexis de 
Tocqueville (1805-1859) heeft uitgebreid 
gesproken over wat we tegenwoordig het 
maatschappelijk middenveld noemen. Het 
niet goed functioneren van intermediaire in
stellingen zou volgens hem de democratie 
in de staat en in de maatschappij in gevaar 
brengen. Hij sprak over die intermediaire in
stellingen als pouvoirs intermediaires, als 
'havens' voor de burgers, waarin zij zich 
zouden kunnen ontwikkelen op sociaal, cul
tureel en economisch terrein. Hoe beter die 
intermediaire instellingen ontwikkeld kon
den worden, des te vitaler zou een demo
cratie volgens hem worden en des te beter 
zouden maatschappelijke vrijheden gere
aliseerd kunnen worden (1840, II, 5, 6, 7). 

Verwijzend naar De Tocqueville, hoewel 
oak andere auteurs over dat onderwerp 
hebben geschreven, kunnen we zeggen dat 
naarmate de bestuurlijke centralisatie en 
schaalvergroting en de daarmee gepaard 
gaande gecompliceerdheid en ondoorzich
tigheid van bestuur toenemen, de vrijheden 
van de burgers afnemen, hun maatschap
pelijke initiatieven en inzet verslappen en 
de maatschappelijke vitaliteit wordt aange
tast. Waarschijnlijk zal men in zo'n geval be
stuurlijke centralisatie verdedigen met een 
beroep op de maatschappelijke stabiliteit 
en politieke gelijkheid van de burgers, maar 
de praktijk heeft genoegzaam geleerd dat 
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dat beroep op gelijkheid niet meer dan een 
uiterlijke uniformiteit tot stand kan brengen 
en maatschappelijke vrijheden in gevaar 
brengt. Schaalvergroting werd vaak verde
digd met rendement en efficiency. Die groe
pen in het maatschappelijk middenveld zijn 
echter plaatsen waar democratie en maat
schappelijke vrijheden betrekkelijk klein
schalig kunnen worden gerealiseerd; men 
formuleert statuten en reglementen, kiest 
besturen, werkt in commissies en stemt 
over plannen en doelen (vergelijk H.P.M. 
Adriaansens en A. C. Zijderveld, 1981, 78, 
129-151). 

Oak Karl Popper beschreef democratie in 
termen van het instandhouden van be
paalde maatschappelijke instellingen. Oat 
wil zeggen, vooral instellingen waarin de 
participanten in staat zijn de bestuurders 
geargumenteerd te kritiseren en zonder 
bloedvergieten te vervangen. Niet dat poli
tieke en maatschappelijke instellingen de 
politieke en maatschappelijke democratie 
kunnen garanderen, maar zij vormen wei 
een voorwaarde voor democratische pro
cessen (K.R. Popper, 1969, 133). 

Terzake is dan oak de opmerking van 
John S. Mill, dat een te strikte organisatie 
van maatschappelijke instellingen de vrij
heid van handel en van de participanten ern
stig kan belemmeren. Een zelfde effect kan 
optreden indien de bemoeienis van de over
heid met die instellingen te groat wordt. Als 
spoorwegen, banken, verzekeringsmaat
schappijen, grate vennootschappen, uni
versiteiten, gemeentelijke diensten en 
plaatselijke comites slechts afdelingen van 
het centraal bestuur zouden worden en de 
werknemers van die organisaties door de 
regering zouden worden benoemd en be
taald, dan zou het betreffende land volgens 
Mill nag slechts in naam een democratie zijn 
(1859, 172). 

Het kan een overheid niet onverschillig 
zijn hoe de samenleving - met de daarin 
werkzame individuele burgers en maat-
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schappelijke groepen, instellingen en an
dere organisaties - functioneert. Ook kan 
het burgers niet onverschillig zijn hoe de sa
menleving en met name de verbanden van 
het maatschappelijk middenveld functione
ren. In de wijze waarop en de mate waarin 
de overheid zich met de samenleving be
moeit, dient de overheid haar eigen com
petentie tot het scheppen van voorwaarden 
voor een rechtvaardig functionerende sa
menleving te onderscheiden van de identi
teit en de daarop gebaseerde competentie 
van de burgers en van maatschappelijke 
verbanden. De klassieke grondrechten die 
inherent zijn aan elke rechtsstaat markeren 
de grenzen van de competentie van de 
staat ten opzichte van die van de burgers 
en maatschappelijke instellingen. In het be
stek van dit artikel kan ik geen analyse be
proeven van de aard en de complicaties van 
die competentie. Wei verdedig ik dat die af
bakening van competentiesferen in acht be
hoort te worden genomen, opdat de burgers 
de mogelijkheid hebben te voeren en ge
voerd beleid te controleren. Die mogelijk
heid is een voorwaarde voor het vitaal hou
den van de democratie en deze waar 
mogelijk te revitaliseren. 

Gerechtigheid 
Burgers behoren zich te onderwerpen aan 
een beleid dat gericht is op het realiseren 
van publieke gerechtigheid of het algemeen 
belang en dat in strijd kan zijn met hun prive
belangen. Anderzijds behoort de overheid 
er rekening mee te houden, dat de door de 
burgers aan haar gedelegeerde, regerende 
taak een dienende is en dat het volk, c.q. 
de burgers het onherleidbare en oorspron
kelijke recht hebben: 'Wat allen aangaat, 
moet door allen worden goedgekeurd'. 

Het woord 'gerechtigheid' neemt in de Bij
bel een belangrijke plaats in; niet aileen ter 
beoordeling van handelingen van individu
ele mensen, maar ook voor een samenle
ving. 'Gerechtigheid verhoogt een volk' 
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(Spreuken 14, 34). Gerechtigheid betekent 
heel algemeen: iets, iemand of groepen 
mensen tot hun recht Iaten komen of doen 
beantwoorden aan hun bestemming. On
recht, discriminatie en grove financiele on
gelijkheid tussen mensen waardoor finan
cieel zwakken maatschappelijke 
achterblijvers worden, zijn in strijd met ge
rechtigheid. De oproep tot gerechtigheid 
betekent streven naar een andere maat
schappelijke orde, nationaal en internatio
naal (C.H.W. van den Berg, 1992, 403-406). 

In verband met de staat wordt wei ge
sproken over een instelling van 'publieke 
gerechtigheid'; een normatieve aanduiding 
van de staat. Als wij normatief over de staat 
spreken, dan bedoelen we, klassiek gefor
muleerd, een res publica: een 'gebied' met 
een publiekrechtelijk georganiseerde ge
meenschap van overheid en burgers. Als 
zodanig heeft elke staat een republikeins 
karakter. Het woord 'republiek' zegt dus 
niets over de regeringsvorm, maar brengt 
tot uitdrukking dat de staat naar zijn aard 
een publieke en niet een private instelling 
is. Een monarchie behoort dan ook een 're
publiek' te zijn. Er zijn vee I monarchieen ge
weest die dat karakter van de staat misten, 
omdat de overheid de res publica niet 
diende. Res publica wil dus zeggen dat niet 
aileen de prive-belangen van een koning, 
maar ook prive-belangen van burgers en 
groepen burgers ondergeschikt zijn aan het 
algemeen belang. 

De overheid heeft in dienst van de res pu
blica als taak recht te verschaffen: zij be
hoort het recht te handhaven en rechtvaar
dige wetten te maken. In het verleden werd 
die taak vaak nogal restrictief opgevat (de 
'nachtwakersstaat'); er zijn klassieke libe
ralen die die restrictieve opvatting nog hul
digen en die een 'minimale staat' verdedi
gen. In veel Westerse Ianden heeft men 
'geleerd' recht en rechtvaardigheid tot 'ont
plooiing' te brengen in een esthetische en 
ethische richting. Oat wil zeggen: in de ve-
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lerlei belangen die in een samenleving be
staan tot een belangenharmoniering, een 
belangenafweging en in dat kader tot een 
belangenbehartiging te komen; maar wei 
een zodanige afweging, harmoniering en 
behartiging van belangen, dat het alge
meen belang of de res publica wordt ge
diend. Oat algemeen belang kan niet an
ders worden gediend, dan als de burgers 
zelf enerzijds op democratische wijze kun
nen aangeven welke hun belangen zijn 
('Wat allen aangaat, moet door allen wor
den goedgekeurd') en anderzijds dat zij een 
zodanig burgerschap ontwikkelen dat zij 
daarin blijk geven oog te hebben voor de 
belangen van anderen. Op die manier kun
nen zij inzicht hebben in en een kritisch ver

mogen ontwikkelen tot het controleren van 
het overheidsbeleid. Op die manier kunnen 
zij ook een draagvlak vormen voor dat be
leid. 

De cirkel is rond. lk ben begonnen met 
democratie als een kostbare en tere ver
worvenheid en ben via intermediaire ver

banden als basis en steunberen van de de
mocratie en via de staat als res publicaterug 

bij de democratie. Daarmee zijn de vragen 
die in het begin werden gesteld beant
woord. 
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