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Democratie vijftig jaar 
achter bij samenleving 

T
Ot op de dag van vandaag is de
mocratie in veel landen geen ver
worven cultuurgoed. De staten 

van het voormalige Oostblok hebben tij
dens hun communistische regimes niet of 
nauwelijks democratische ervaring opge
daan, en de afgelopen tien jaar is dat 
slechts mondjesmaat toegenomen. In Af
rika en delen van Azië is democratie een 
broos begrip, dat vaak vertaling vindt in 
verlichte vormen van nepotisme en stelsel
matige onderdrukking van al te anders
denkenden. In ontwikkelde en als be
schaafd bekend staande republieken als 
Argentinië en Chili heerste nog geen gene
ratie geleden de militaire dictatuur. Zo 
lang is het niet geleden dat hetzelfde gold 

door Thom de Graaf 

De democratie staat onder 
druk. Dat is op zichzelf niet 

nieuw. De democratie is 
nooit een rustig bezit 
geweest. Overal in de 

wereld heeft zij een moeizame, 
eeuwenlange veroveringstocht 

moeten maken om als 
fundamenteel principe 

voor staatsbestuur erkend te 
worden. Thom de Graaf 

kijkt terug op de 
voor huidige lidstaten van de Europese ontwikkelingen van de 
Unie (Spanje, Portugal, Griekenland). 
De democratie kent vele definities. De een afgelopen eeuw, om een koers 

criterium in de democratische rechtsstaat 
is dat de overheidsmacht en de dragers 
daarvan niet alleen democratisch worden 
gecontroleerd en beïnvloed, maar ook 
gelegitimeerd. 
Deze criteria zijn redelijk universeel en 
kennen een behoorlijke traditie in de wes
terse democratieën. Maar regentesk be 
stuur onder verwijzing naar de machts
overdracht door de kiezers is daarmee nog 
niet uitgesloten. Sterker nog, het is vaak 
schering en inslag. Hoe indirecter de de
mocratische legitimatie, des te sterker de 
neiging van de bestuurder om zich een 
uitverkorene te voelen en zich zo te gedra
gen. Het zijn ook bij uitstek de indirect ge
legitimeerde bestuurders, die de meeste 
bezwaren verzinnen tegen een recht
streekse verkiezing van hun ambt en 
macht. Aan de kwaliteitscriteria voor de 

omschrijft haar als de heerschappij van voor de toekomst te bepalen. democratie voeg ik daarom de daadwer-
het volk over de regering, de ander als het • • kelijk blijkende wil toe om mensen te be-
samenstel van de eerbiediging van funda- trekken bij overheidshandelen, om daar-
mentele mensenrechten en medezeggenschap van de volksverte- over te communiceren en verantwoording af te leggen. In de 
genwoordiging in wetten en besluiten. Dat zijn basale definities breedste zin, want democratie geldt niet alleen voor overheidsbe-
die de ondergrond van democratisch, althans niet autocratisch stuur, zij is grondslag van de gehele samenleving. Ook maat-
bestuur weergeven. Zij vertellen weinig over de kwaliteit van die schappelijke instellingen die invloed uitoefenen op ieders bestaan, 
democratie. Om die te meten zijn meer criteria nodig. Ik formu- van bedrijven en scholen tot pensioenvoorzieningen, behoren open 
leer er een paar. en transparant te zijn en invloed te verschaffen aan 'stakeholders' 

Tmnsparantie 

Het is niet genoeg dat er een vorm van vertegenwoordiging be
taat die invloed heeft op het staatsbestuur. Er moet sprake zijn 

van een algemeen geldend individueel recht om daarvoor te kie
zen en gekozen te worden. De volksinvloed beperkt zich niet alleen 
tot het landsbestuur, maar strekt zich uit tot alle bestuurslagen en 
tot alle besluiten die van invloed zijn op het leven van mensen. Die 
invloed moet zo direct mogelijk zijn, waarbij representatie geen 
doel op zich is maar een middel dat de individuele zeggenschap 
reguleert en niet onnodig beperkt. Minderheden in culturele, etni
che of sociale zin dienen gerespecteerd en gehoord te worden en 

aan de vertegenwoordiging deel te nemen. Een ander belangrijk 

71wIII dr Graaf is jurist en voorzitter vall de Tweede-K"meifractie "(lil D66. 
[h'ze bijdrage is gebaseerd op een toespraak die hij op 15 aktober 1999 in Den I/aag 
h,,/d IIfl een symposiulIl over 'de gekozen burgemeester'. 
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als werknemer en consument, ouder en patiënt. 

Leven in kokers 

Wie deze criteria op de kaart van de Europese democratieën legt 
(om van Europa als Unie maar te zwijgen), ziet al gauw de vele ge
breken. Ik beperk mij tot Nederland. Net als de gehele westerse 
wereld is ons land in de afgelopen vijftig jaar getransformeerd van 
een gesloten klassenmaatschappij naar een open samenleving 
waarin informatie en communicatie dominer~. Ik noem drie peil
momenten ter verduidelijking. 
In 1949 triomfeerde nog het zuilenstelsel. Samenleven bestond uit 
leven in kokers die godsdienstig of ideologisch begrensd waren, en 
sterk hiërarchisch georganiseerd. De zuilen organiseerden zowel 
het maatschappelijke als het politieke leven. Wie zich wist op te 
werken tot in de top van de zuilen, had de kans daadwerkelijk 
invloed uit te oefenen op de macht, via een ingewikkeld systeem 
van pacten en overeenkomsten die de zuilen uit wederzijds eigen-
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belang met elkaar afsloten. Nederland was voornamelijk confes
sioneel georganiseerd, en de macht werd dienovereenkomstig uit
geoefend. Voor de wederopbouw was de samenwerking met de ar
beidersbeweging noodzakelijk, voor de bestendiging zochten con
fessionele partijen vooral de gegoede liberale burgerij uit. Wij 
noemden dit toen democratie, maar naar huidige maatstaven is 
dit allemaal buitengewoon mager, erg indirect en vooral topdown. 

'Hansje BrinkeJ' J'edt regentenpolder'. 

Vijfentwintig jaar later zag de kaart van ons land er al heel anders 
uit. In 1974 waren de sporen van de democratiseringsgolf en de 
invloed van de 'protestgeneratie' overal zichtbaar. Zij waren de ge
volgen van een opmars van individualisering die onder invloed 
van techniek en welvaart onstuitbaar was geworden. Regenten 
waren afgezworen, zowel lands- als gemeentebestuur raakten 
zwaar gepolitiseerd, inspraak werd een gevleugeld begrip en het 
recht op zelfbeschikking kreeg uitdrukking in de emancipatiegolf. 
De samenleving democratiseerde in hoog tempo, van universitei
ten tot 'Oranjevrijstaat', en de oude zuilen bleven verdwaasd ach
ter. Die zuilen (kerken, klassieke partijen) liepen van binnen leeg 
maar hun buitenkant bleef bestaan en hun kapiteel van bestuur
ders schraagde nog steeds de formele besluitencultuur. Ondanks 
de opkomst van de democratiseringsbeweging, waarvan de oprich
ting van D66 zeven jaar eerder een politieke uiting was, bleef de 
macht onveranderd, even ondoordringbaar als voorheen. De pro
gressieve partijen slaagden er niet in de democratie open te bre
ken, ondanks de sterke behoefte in de samenleving aan vormen 
van directe zeggenschap. 

Interactieve communicatie 

En nu, weer 25 jaar later. Waar staan wij nu? Opnieuw is er een 
grote omwenteling in de sociale en culturele sfeer. Ondanks alle 
mooie woorden is de overheid niet bij machte gebleken om haar 
burgers betrokken te houden bij hun eigen bestuur. Ik wijs op vier 
ontwikkelingen. 
In de eerste plaats verwierf de individualisering, ondanks al het 
geweeklaag, alleen maar meer kracht en meer inhoud in het leven 
van elke Nederlander. Alle maatschappelijke sectoren zijn zich 
daar steeds meer van bewust geworden en handelen dienovereen
komstig. Niets is meer standaard, elk bedrijf richt zich op maat
werk voor individuele consumenten, maar bij de dienstverlening 
in de publieke sector is dat nog mo·ndjesmaat. In de tweede plaats 
is de samenstelling van de bevolking ingrijpend veranderd: de 
mannelijke kostwinner van het traditioneel witte gezin is nage
noeg uitgestorven (hoewel vooral in de bestuurderskaste nog ruim 
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vertegenwoordigd). Er is sprake van een grote pluriformiteit in re 
latievormen en huishoudens, met een grote toename van alleen. 
staanden en éénoudergezinnen. Meer dan honderd verschillend 
etnische achtergronden en nationaliteiten leven in ons land sa 
men, maar vaak nog langs elkaar heen. De politieke vertegen 
woordiging van grote groepen allochtonen is minimaal. Ten derde 
namen informatie en communicatie een nog grotere vlucht da 
ooit voor mogelijk werd gehouden. De traditionele media (radio, tv, 
kranten) verveelvoudigden onder druk van de commercie. De in 
teractieve communicatie is gigantisch toegenomen door nieuwe 
technologie, van GSM tot internet. Voor de gemiddelde Neder
lander betekent dit een enorme toename van vrijheid om zelf in 
formatie te vergaren en te selecteren, daarover actief te communi 
ceren en de eigen wereld niet alleen fysiek, maar ook virtueel 
enorm te vergroten. 
Tenslotte wijs ik op de teloorgang van de politiek als dragende 
sturende kracht. Deels bleek dit onontkoombaar maar deels pas 
ook een verwijt aan de politieke elite, aan onszelf dus. Door d 
stormachtige ontwikkelingen van economische schaalvergroting 
en mondialisering, toegenomen mondigheid en zelfbewustzijn en 
het doorgedrongen besef dat de samenleving niet op alle fronte 
maakbaar is, wordt de overheid en daarmee de politieke democra
tie niet langer beschouwd als brandpunt van maatschappelijk 
sturing. Dat is terecht. De overheid moet zich concentreren op wa 
zij echt goed kan en moet niet willen regelen wat zij niet kan rege 
len. Zij moet vertrouwen hebben in de maatschappelijke proces 
sen, die zij vaak wel kan stimuleren maar niet kan determineren 
De betekenis van de overheid en haar politieke aandrijfkrachte 
is relatiever geworden en die relativiteit neemt nog verder toe doo 
de schaalvergroting van economische, sociale en culturele proces 
sen. Dat is een onvermijdelijke gevolgtrekking maar niet noodza 
kelijk negatief. Een kleinere, efficiënte, transparante en actieve 
overheid, bewust van zowel haar beperkingen als mogelijkheden, 
kan de maatschappelijke dynamiek stimuleren, grenzen trekke 
waar het algemeen belang dat eist en zo wel degelijk rekenen o~ 
respect en steun van haar burgers. 

Regentenpolder 

De verwijten die de politiek-bestuurlijke elite zich kan maken, i 
dat zij te lang de illusie van de alomvattende politiek heeft late 
voortbestaan en niet in staat is gebleken om de betrokkenheid v 
mensen bij hun politieke bestuur vorm te geven naar de eisen va 
de moderne tijd. Het eerste is minstens zo erg als het tweede. To 
op de dag van vandaag wordt de sturingskracht van de overheid, 
in ieder geval in retoriek, sterk overschat. Met een verbluffen 

'I 

'Echte vernieuwing, en ik zeg 

het minister Peper na, is kiezen 

voor de keuzemacht van burgers' 

automatisme vertaalt zij maatschappelijk leed ogenblikkelijk . 
overheidsverantwoordelijkheid, en blijft zo de suggestie voede 
van de 'maakbare samenleving'. De illusie van de politiek als al 
lesweter en alleskunner is gevaarlijk en onverantwoordelijk. Som 
mige collega-Kamerleden roepen dat de minister verantwoordelijlQ 
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is voor de veiligheid in ons land. Een krachtige politieke leiding 
zou de onveiligheid oplossen. Dat is natuurlijk onzin. Wie deze il
lusie cultiveert, voedt onbehagen en wantrouwen. De pretentie 
van de politiek moet zijn om alles te doen wat de overheid vermag, 
maal' nimmer dat zij alles kan oplossen. 
Het toegenomen wantrouwen en ongeloof in de politiek betekent 
nog niet dat mensen zich helemaal afkeren. Als het echt belangrijk 
is, komen ze heus wel weer naar de stembus. Als er echt iets te kie
zen is, als hun belangstelling is gewekt dool' aansprekende politi
ci, of door opgezouten onvrede. Betrokkenheid betekent echter 
meer dan het afreageren van onvrede. Betrokkenheid blijkt uit 
een behoefte om mee willen denken en te willen doen, vertrouwen 
te schenken, goed- of afkeuring uit te spreken, zonodig te corrige
ren. Betrokkenheid wil zeggen dat mensen de invloed die zij kun
nen uitoefenen ook daadwerkelijk willen hebben. En ook krijgen. 
We hebben een steeds mondiger bevolking gekregen, steeds beter 
opgeleid, steeds meer in staat dus om bij te dragen aan de keuzes 
die we als samenleving moeten maken. Maar de Nederlandse 
democratie is letterlijk blijven stilstaan. In vijftig jaar is er werke
lijk niets veranderd. Nog steeds bestaat zeggenschap er alleen uit 
dat mensen een lijst mogen aanwijzen waarop mensen staan die 
hen zullen vertegenwoordigen. Zelfs de keuze wie van die lijst dat 
wordt, is niet aan hen maar aan de partij. En de partijen zelf 
bestaan uit steeds minder mensen. Steeds meer macht komt zo fei
telijk in steeds minder handen. 
Regenten houden nog steeds directe vormen van democratie 
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angstvallig tegen. Eerst moesten wij meemaken dat nota bene d 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer een motie indiende die gemeen 
ten verbiedt om raadplegende referenda uit te schrijven over on 
derwerpen waarover zij geen eindbeslissingsrecht hebben, zoals 
herindelingen. Daarna de verwerping in de Eerste Kamer van d 
grondwettelijke mogelijkheid van het correctief wetgevingsref, 
rendum. Sommigen beschouwen de tegenstem van die nacht al 
een heldendaad: Hansje Brinker redde met zijn vinger in de dijK 
de regenten polder. Er is nog een lange mars te gaan. 
Het belangrijkste feilen van onze democratie is wel dat de mach 
nog steeds geen rechtstreekse democratische legitimatie kent. Ne 
als toen 'geluk nog heel gewoon was', wordt de macht nog steeds in 
achterkamertjes gekneed. De regeermacht wordt niet door de kie 
zers toevertrouwd aan mensen die zij daarvoor aanwijzen, zij komt 
tot stand via consultaties, formaties, beëdiging. En de controle 0 

de macht ligt als vanouds in handen van degenen die haar vorm
den. In de gemeenten zowel als in Den Haag. Maar mensen kun
nen raads- en Kamerleden nauwelijks beschouwen als hun verte
genwoordigers tegenover de bestuursmacht, zolang deze leden vol
strekt verweven zijn met diezelfde bestuursmacht. 
Echte vernieuwing, en ik zeg het minister Peper na, is kiezen voo 
de keuzemacht van burgers. Wat mensen felf kunnen, hoeft he 
bestuur niet te doen. En wie het vertrouwen rechtstreeks van d 
burgers krijgt, kan met gezag en legitimatie leiding geven aan een 
krachtig en transparant bestuur .• 
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