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Wie juicht nog voor 
de democratie? 

Door Arthur Docters van Leeuwen 

I
n kritische beschouwingen over de 
staat van onze democratie wordt zel
den aandacht besteed aan de interac

tie tussen markt, bedrijfsleven en demo
cratie. De Franse WEU-topambtenaar 
Jean-Marie Guéhenno heeft als één van 
de weinigen hierover echter een boeiend 
en leesbaar essay geschreven dat onmid
dellijk veel reacties van politieke com
mentatoren in de media uitlokte. 'Het ein
de van de democratie', want zo heet het 
provocerende boek van Guéhenno, bevat 
enkele zeer scherpzinnige waarnemingen 
en bijkans helderziende conclusies. Het 
geeft een samenvatting van alle topics die 
nu op politiek niveau spelen: de fragmen
tatie van het persoonlijk leven, de onder
gang van de natie-staat, de globalisering 
en internationalisering van economie en 
cultuur. Guéhenno voorspelt de komst 
van een nieuw keizerrijk, een a-democra-

De ontwikkeling van de 
democratie stagneert en dat is 
gevaarlijk. Docters signaleert 

enerzijds een verzwakking 
van de formele democratie 

en anderzijds een vergroting 

re moment weer staatsburger, terwijl we 
daarvoor andere rollen spelen. Dit den
ken in gescheiden rollen is gevaarlijk en 
ik zal een voorbeeld geven van hoe ge
vaarlijk dat kan zijn. 
Ik was een keer met een delegatie op be
zoek bij de politie in Tokio en daar werd 
ons een documentaire getoond van een 
verzoeningsceremonie tussen twee mafia
syndicaten. De politie hield het verkeer 
op afstand en verleende alle mede
werking opdat die honderden schurken 
ongestoord een schitterende Shinto-cere
monie konden houden. Na een half uur 

van de individuele vrijheden. 
Deze moeten op elkaar 

worden betrokken om het ge
vaar van autocratische 
tendensen te bezweren. 
Een juridisch-politieke 

verbijsterd te hebben zitten kijken, vroe
gen wij voorzichtig of er achteraf mis
schien ook arrestaties hadden plaatsge
vonden. Eerst begreep men ons niet, 
maar na enige tijd kregen we toch ant
woord: tijdens de ceremonie beschouwde 

analyse. 
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tische vorm van technocratisch bestuur gebaseerd op netwerken 
in plaats van geografische afgebakende volksdemocratieën. De 
vraag is uiteindelijk of als Guéhenno gelijk heeft, de realiteit van 
zijn voorspelling voor ons acceptabel is. Hechten wij wel zo sterk 
aan de democratie als bestuursvorm en dan niet alleen als staats
burger, maar ook in onze rol van deelnemer aan andere maat
schappelijke instituties? Eén van de klemmende vragen van deze 
tijd is wie de democratie eigenlijk nog wil verdedigen? Een niet 
onbelangrijk deel van de vraag slaat op het feit of de maatschap
pelijke instituties - en ik doel hiermee met name op de commer
ciële instituties - begaan zijn met het lot van de democratie. 
Vaak hoor je vanuit het bedrijfsleven de obligate mededeling dat 
men niet aan politiek doet. Dit wordt dan gezegd door mensen die 
intensief lobbyen en die bij voortduring proberen de politiek te 
beïnvloeden. Of door ondernemingen die onderhandelen met re
geringen, hier en in de derde wereld. Veel bedrijven zullen zeggen 
dat het bevorderen van democratie niet tot hun takenpakket 
hoort. Maar waarom eigenlijk niet? Waarom verwachten we dat 
wel van onszelf als staatsburgers, maar niet van onszelf als werk
nemers? Na vijven 's avonds worden we van het ene op het ande-
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men de gangsters niet als misdadigers! 
Maar wat zou er gebeuren als wij een gedeelte van de dag geen 
democraten meer zijn? 

Intente en extente democratie 

Mijn vraag is dus of het democratisch belang en de democratische 
rol voor commerciële organisaties irrelevant zijn of niet. Stel dat 
een onderneming bestaat uit een veelheid van coöperatieve ver
enigingen (1); is deze interne democratische vorm dan verbonden 
met de externe democratie? Ik meen van wel. De redenen daar
voor lijken mij voor de hand liggend. De eerste is dat als mensen 
niet van democratisch denken en voelen zijn doordrongen, er ook 
geen democratie kan bestaan. Een tweede reden is dat democra
tieën binnen hun machtsbereik wel enige vorm van autocratie 
kunnen toestaan, maar dicataturen zullen in elk geval geen de
mocratische organisatievormen toelaten. Dit is gemakkelijk te il
lustreren aan een speltheoretisch voorbeeld: er zijn drie partijen 
die ongeveer evenveel macht hebben en deze macht volgens be
paalde spelregels uitoefenen. De machtsbasis kan erfelijkheid 
zijn, maar ook grondbezit, charisma of democratische verkiezing. 

(1) De Raboballk is een samellstel van lokale coöperatieve verenigingen. 
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Stel nu dat één van de drie voor zijn macht een andere basis 
zoekt, dan treedt onwillekeurig de wet van Thomas Hobbes in 
werking. Volgens deze wet is macht iets dat zich van nature uit 
moet breiden: Als machthebber weet je nooit wie er ook machtig 
aan het worden is. Dus als je je macht niet uitbreidt, zul je hem 
op termijn ook niet kunnen behouden. Dit houdt in dat de twee 
andere partijen uit mijn voorbeeld moeten kiezen: of zij zullen de
gene die van de regels afwijkt gaan onderdrukken, of ze adopte
ren de regel en gaan mee in het nieuwe spel. Dit laatste noemen 
we een adaptieve strategie en deze heeft altijd consequenties voor 
de identiteit van de speler. 

Geconstrueerde fenomenen 

Veel mensen uit het bedrijfsleven zeggen niet politiek-georiën
teerd te zijn, maar markt-georiënteerd. Markten zijn echter geen 
natuurverschijnselen; het zijn geconstrueerde fenomenen. Vaak 
worden de wetten van vraag en aanbod gelijkgesteld aan de wer
king van markten. Natuurlijk is het zo dat de wetten van vraag 
en aanbod van fundamenteel belang zijn en dat het frustreren 
van deze wetten vroeger of later altijd zijn tol eist. Kijk maar 
naar het lot van de Sovjet Unie. Maar dat zegt niets over de ma
nier waarop de markt wordt ingericht en over de werking die 
daarvan uitgaat. De wijze waarop de wetten van vraag en aanbod 
zich realiseren is in hoge mate afhankelijk van deze constructie. 
Markten, zeker de internationale markten, hebben heel lang niet 
als zodanig bestaan. Er is ook lange tijd geprobeerd om het ont
staan van internationale vrije markten te voorkomen. Ik noem 
bijvoorbeeld de prijsbeheersing in de late middeleeuwen en in de 
Renaissance, het verbod op rente, de tol-politiek van de sterke 
graven in die tijd, en het nationale mercantilisme in Frankrijk. 
Allemaal min of meer doelbewuste pogingen het vrije verkeer van 
goederen en personen tegen te gaan. Nu deze markten bestaan, 
moeten we ons de vraag stellen: hoe zijn ze tot stand gekomen en 
door wie zijn ze gecreëerd? Je kunt zeggen dat dat vanzelf is ge
gaan, maar dat is lang niet altijd zo. Een economie waarin men
sen streven naar continuïteit en winstmaximalisatie kan tot een 
heleboel verschillende situaties leiden. Bij bloemenkwekers leidt 
het inderdaad tot het construeren van een markt, de situatie in 
Aalsmeer. Maar als een strategie van oligopolistische of monopo
listische aard de overhand krijgt, dan 
leidt dat helemaal niet tot de construc
tie van een markt, maar eerder tot de 
afbraak ervan. Het bedrijfsleven of de 
bedrijvigheid is dus niet zelf de origina
tor van een markt. 
Het is geen toeval dat het type markten 
zoals wij die in West-Europa kennen en 
waarderen, tegelijk met de democratie 
is ontstaan. De werking van de demo
cratie gaat samen met de totstandko
ming van de moderne markt. Gegeven 
deze relatie tussen democratie en 
markt zou ik twee vragen willen formu
leren. De eerste is of een democratie 
zonder moderne markt nog denkbaar 
is? De tweede is als het ware het spie
gelbeeld hiervan: kunnen de markten 
wel zonder democratie? 

De eerste vraag is gemakkelijk met 'nee' te beantwoorden. De 
economische vrijheid van de burger of van groepen burgers om 
zelf hun economisch lot te bepalen is een belangrijk kenmerk van 
democratie. De 'freedom from want' was één van de vier vrijhe
den die door F.D. Roosevelt werden geproclameerd en voor de 
Amerikanen belangrijk genoeg om wéér buiten de eigen regio ten 
strijde te trekken. 
Het antwoord op de tweede vraag is beduidend lastiger. Op het 
eerste gezicht lijkt alsof het moderne kapitalisme niet noodzake
lijkerwijs samengaat met een democratisch politiek systeem. Im
mers, degenen die nu verantwoordelijk zijn voor de vorming van 
nieuwe markten hebben allemaal op z'n minst een autocratische 
inslag. Dit geldt voor de staten die na het uiteenvallen van de 
Sovjet Unie zijn ontstaan, maar het geldt evenzeer voor de Azia
tische regio waar zelfs een soort van doctrine wordt ontwikkeld. 
Ook al is er een ontwikkeling in de sfeer van toenemende econo
mische vrijheid, dan hoeft dat geenszins te betekenen dat er ook 
sprake is van toenemende politieke vrijheid. Integendeel, een 
sterke economische ontwikkeling lijkt - gezien het politieke ka
rakter van de landen met de sterkste economische groeicijfers -
het best gediend bij een min of meer autocratisch regime. 
Verlicht despotisme aan het begin van een economische ontwik
keling in de richting van een moderne samenleving is ook ten on
zent geen onbekend verschijnsel geweest. Denk maar even terug 
aan koning Willem I, de koopman-koning. Het is echter de vraag 
of die scheiding tussen economische en politieke vrijheid op de 
lange duur stand zal houden. Als de burgers geen belang zouden 
hebben bij meer politieke vrijheid, dan kan het standhouden. 
Maar tot nog toe hebben wij in de geschiedenis steeds de opkomst 
van een burgerstand kunnen waarnemen - een nieuwe groep wel
gestelden, aanzienlijk groter in aantal dan de heersende machts
elite. Zij verkregen een zekere mate van economische zelfstandig
heid en claimden na verloop van tijd ook verdergaande politieke 
rechten en vrijheden. Hierdoor kwamen een politiek debat en een 
politieke strijd op gang, die uiteindelijk leidden tot het daad
werkelijk verlenen van meer politieke rechten en vrijheden aan 
de nieuwe groep burgers. 

De pessimistische kant van mijn verhaal is dat de autocratische 
staten de sterkste economische ontwikkelingen doormaken. Eer-

Het doolhof van de democratie 
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der heb ik gezegd dat de nationale democratische verhoudingen 
tevens van invloed zijn op de min of meer autocratische verhou
dingen in het bedrijfsleven in de zin dat het de ongelijkheden mi-
tigeert en ook enigszins kan wijzi
gen, denk maar eens aan de wet op 

actief bij het oprichten van ziekenhuizen, dierentuinen, musea, 
orkesten, universiteiten en scholen in de vorm van verenigingen 
en coöperaties. Nu gebeurt dat nauwelijks meer. Niet omdat het 

de burger hiervoor aan kracht of 
energie zou ontbreken, maar omdat 

de ondernemingsraden. Maar het 
omgekeerde is dan wellicht ook mo
gelijk, namelijk dat autocratische 
politieke machten de autocratische 
verhoudingen in het bedrijfsleven 
bevorderen. Ter verduidelijking, zou 
het toeval zijn dat de bevelsconcen
tratie die we kunnen waarnemen in 
het politieke leven in de Verenigde 

"Waarom zouden burgers ",wt 
voor een gedeelte van hun 

belastinggeld mogen aangeven 
waaraan het besteed 

er bij alle initiatieven die worden 
genomen onmiddellijk een moede
loos makende bureaucratie in wer
king treedt. De directe toegang tot 
het publieke domein wordt hierdoor 
ontmoedigd. Ik kan me niet voor
stellen dat we - als we de mogelijk
heid zouden krijgen om opnieuw de moet worden?" 

Staten zich tevens voordoet bij de 
city-managers? Het principe van de sterke man lijkt het te gaan 
winnen van het collegialiteitsprincipe. Ook in onze publieke sfeer 
kunje daar reflecties van waarnemen. 
Nu is bevelsconcentratie op zich nog geen autocratisch ver
schijnsel. Integendeel, het op een heldere wijze samenballen van 
macht zodat ook de legitimatie-procedure van die macht en de 
toetsing ervan helder en pregnant kunnen worden ingericht, kan 
juist het democratische gehalte van een systeem verhogen. Ge
beurt dit laatste niet, dan is de samenballing metterdaad auto
cratisch. Ook de minister-president heeft bij het aantreden van 
dit kabinet materieel en formeel meer bevoegdheden gekregen. 
Hij heeft nogal wat in de melk te brokkelen als het gaat om de 
formulering van het Europees beleid. Dat kan ook niet anders 
want als de regeringsleiders besluiten moeten nemen, dan kan de 
onze moeilijk telkens zeggen dat hij voor elk besluit eerst thuis 
toestemming moet gaan vragen. Hiermee hangt samen dat hij 
dus ook de agenda van de ministerraad kan bepalen. Hij is niet 
langer afhankelijk van de bereidheid van een minister of een 
vraag of onderwerp nu wel of niet op de agenda van de minister
raad zal verschijnen. 
De macht die nu aan de minister-president is toebedeeld, past op 
zich nog wel binnen de Nederlandse staatsrechtelijke verhoudin
gen. Maar dat is wat anders dan de vraag naar de legitimatie en 
de toetsing. Ik heb niet gemerkt dat over de nieuwe agenda- en 
de Europese bevoegdheid van de premier felle en open democrati
sche debatten zijn gevoerd. Als we een stap verder zouden gaan 
en de minister-president nog meer bevoegdheden zouden geven, 
dan ontkomen we er mijns inziens niet aan om voortaan de pre
mier te kiezen in plaats van te benoemen. Dat lijkt mij van
zelfsprekend gezien de ontwikkelingen, maar in Nederland proef 
ik daarvoor nog steeds weinig enthousiasme. En daaruit leid ik af 
dat we met z'n allen toch iets autocratischer zijn dan we voorwen
den te zijn. 

Toegang tot het publieke domein 

In een eerdere publicatie (2) heb ik er op gewezen dat de burger 
aan de ene kant nog nooit zo goed opgeleid, economisch onafhan
kelijk en mondig is geweest als thans, terwijl deze machtige en 
krachtige burger aan de andere kant minder heeft in te brengen 
dan bijvoorbeeld in de Negentiende eeuw. Destijds waren burgers 

(2) Zie: 'Democratie als beeldenstrijd', YUGA, 's Grave,.hage 1994. 

democratie te ontwerpen - een sys
teem zouden kiezen dat lijkt op de 

sterk partitocratische representatieve democratie van tegenwoor
dig. Het huidige systeem geeft niet het soort van legitimatie dat 
past bij de machtige en mondige burger van nu. Indertijd pleitte 
Montesquieu in het debat over directe democratie versus repres
entatieve democratie voor het laatste. Hij wees daarbij op de 
maatschappelijke verhoudingen in het Frankrijk van de 17e eeuw 
waarin het merendeel van de mensen analfabeet was en of horig. 
Het volk kon toen niet de complexe politiek-bestuurlijke onder
werpen beoordelen zoals die ook toen al aan de orde waren. Dit 
argument van Montesquieu is niet langer geldig. De participatie 
van burgers wordt in het representatieve systeem thans onnodig 
beperkt. 
Hoe zou de participatie dan kunnen worden uitgebreid? Ik denk 
hierbij bijvoorbeeld aan belastingreferenda. Waarom zouden bur
gers niet voor een gedeelte van hun belastinggeld mogen aange
ven waaraan het besteed moet worden? Ik zie geen groot risico 
voor het houden van zo'n referendum want de uitkomst ervan zal 
niet veel verschillen van wat er nu blijkt uit verkiezingen. Het 
zijn per slot van rekening dezelfde burgers die stemmen! Van
waar toch die benauwdheid voor rechtstreekse zeggenschap door 
de burger. Een demografische grondslag kan die angst niet meer 
hebben. 

Stagnatie 

Aan het eind van de vorige eeuw was een hevige strijd over de de
mocratie gaande. Zowel kwesties betreffende het formeel demo
cratische aspect - wie hebben en/of krijgen het kiesrecht - als het 
materieel democratische aspect - vrije handel en sociale zeker
heid in de vorm van een staatspensioen - waren in het geding. 
Daar werd toen buitengewoon stevig over gedebatteerd en gestre
den en wat dat betreft zie ik in dat democratiseringsproces nu 
een stagnatie optreden. De burger wordt als het ware ontmoedigd 
om het publieke terrein te betreden en in plaats daarvan mag hij 
eens in de 4 jaar in diverse gradaties op iemand stemmen die alle 
afwegingen voor hem gaat maken en daarmee houdt zijn invloed 
en betrokkenheid op. En op het terrein waar de echte beslissin
gen vallen - het Europese niveau - kun je niet eens zeggen dat die 
representatieve stem doorslaggevend is. 
Het ontwikkelingsproces van de democratie stagneert en het 
baart mij vooral zorgen dat niemand dat erg schijnt te vinden. De 
democratie vond zijn voorlopige hooptepunt in de Tweede Wereld
oorlog, toen iedereen met Churchill uitriep: "Two cheers for de
mocracy". De vraag is wat het nu wordt: driemaal juichen, of zijn 

-------------------------------------11--------------------------------------
IDEE - SEPTEMBER '96 



In het geval van Brent-Spar lijken macht en democratie lijnrecht tegenover elkaar te staan 

we langs één maal juichen in een pijnlijke stilte beland? 'No more 
cheers for democracy'. 
Het hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe je democratie defini
eert. Een werk-definitie van democratie zou enerzijds een aantal 
vrijheden voor individuen en groepen individuen moeten bevat
ten en anderzijds een formeelorganisatiekader dat collectieve 
goederen beheert, zoals onderwijs, defensie, dijken etc. Een kader 
waar mensen niet zomaar kunnen blijven zitten zonder mandaat 
van de burgers. 

Netwerken en nwbiliteit 

Ik heb hier weliswaar aannemelijk proberen te maken dat in for
meel organisatorisch opzicht de ontwikkeling van de democratie 
stagneert en dat er licht autocratische tendensen te bespeuren 
zijn, maar ik meen aan de andere kant te mogen vaststellen dat 
juist op het niveau van de individuele vrijheden eveneens diep
gaande ontwikkelingen gaande zijn. Guéhenno spreekt in zijn es
say alleen van netwerkontwikkeling. Ik voeg daar zelf de mobili
teitsontwikkeling aan toe. Van beide ontwikkelingen is het einde 
nog niet in zicht. Sterker nog, ik denk dat het begin nog niet eens 
in zicht is. De implicaties ervan zijn enorm. Onder meer voor de 
verdeling van de macht. 
De vestiging van machtssferen had vroeger vaak met het beschik
ken over een monopolie te maken. In de feodale tijd waren de 

machthebbers monopolisten op het gebied van grondbezit en de 
anderen werden daaraan horig gemaakt. Daarna ontstonden er 
monopolies van kapitaal en van informatie. Met het proletariaat 
en stemvee (denk aan de verkiezingsuitslagen van de communis
tische landen) als tegenpool. Als we kijken naar de betekenis van 
grondbezit en gebondenheid aan een bepaald gebied nu, dan kan 
tegenwoordig bijna iedereen met z'n voeten stemmen. Dat geldt 
voor burgers, maar ook voor bedrijven. Ook voor een ander mono· 
polie, bijvoorbeeld dat van informatie, is het ontzettend boeiend 
om de ontwikkeling van Internet en de surfers van Internet te 
volgen. Het Net geeft de mogelijkheid om met iedereen 'all over 
the world' over van alles te communiceren. Dat creëert ook pro
blemen voor machthebbers: de gebeurtenissen op en rond het 
Chen-a-Min-plein konden niet worden stilgehouden en de sciento
logy-kerk kan haar bedrijfsgeheimen niet van Internet afkrijgen. 
Iedere burger kan straks vanuit z'n leunstoel reizen, en goederen 
en informatie van A halen en naar B (laten) brengen. Het is nog 
enigszins lastig en hoekig - je moet nu nog toegang vragen en een 
abonnement nemen - maar dat zal snel verdwijnen. 
Het interessante van dit nieuwe fenomeen dat ik maar internet
tisme doop en van het internationalisme is dat het opnieuw ruim
te schijnt te scheppen voor burgerinitiatieven. Denk maar eens 
aan de belangstelling voor en de activiteiten van organisaties als 
Amnesty International, Greenpeace en Artsen zonder Grenzen. 
Door de representanten van de formele democratie worden deze 
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organisaties vaak afgedaan als single-issue organisaties. Men 
vergeet daarbij dat de eigen partij meestal ook afkomstig is van 
een beweging die destijds werd afgedaan als een single-issue be
weging. 
Dit zou je de positieve kant van de revival van burgerinitiatieven 
in internettisch verband kunnen noemen. Maar er zijn natuurlijk 
ook negatieve ontwikkelingen. Er zullen in de toekomst structu
reel vormen van misbruik en wetsovertreding kunnen ontstaan 
door de groeiende tegenstelling tussen de mogelijkheden die In
ternet en het internationalisme bieden en de nationale mogelijk
heden tot handhaving van de wet. Verschillende delicten zijn 
steeds moeilijker te voorkomen en de controleren door de techni
sche mogelijkheden, bijvoorbeeld de zedelijkheidswetgeving, uit
ingen van beledigingen en racisme, de bescherming van au
teursrechten. Het is een groot euvel dat de rechtshandhaving zo 
nationaal is georiënteerd. Op zichzelf is deze oriëntatie heel ver
klaarbaar want handhaving betekent het uitoefenen van controle 
en dwang ten opzichte van de eigen burgers. Deze dwang moet 
formeel worden gelegitimeerd en dat kan voorlopig alleen nog 
maar in een nationaal kader. 

Tegenover de concentratie van macht en zeggenschap in het indi
vidu staat dan die andere ontwikkeling, die vaak onderbelicht 
blijft, namelijk het feit dat er steeds verderstrekkender en ingrij
pender beslissingen mogelijk zijn. Onlangs nog is een plan gelan
ceerd om voor de kust van IJmuiden een vijfhonderd meter hoge 
stalen zuil op te richten die middels het gebruik maken van de 
convectie-energie die ontstaat door temperatuurverschillen tus
sen de koude wolken en de warme zee kan voorzien in de energie
productie van half Nederland. Een prachtig idee, maar wie mag 
en moet daarover beslissen? Niet alle beslissingen lenen zich voor 
collectieve besluitvorming, omdat de omstandigheden zich daar
voor niet altijd lenen - de verdeling tussen voor- en nadelen is bij
voorbeeld heel ongelukkig, of er is tijdsdruk of veel maatschappe
lijke turbulentie. Als we niet accepteren dat grote beslissingen 
soms maar door één man of vrouw moeten worden genomen, dan 
zal een aantal beslissingen niet meer genomen kunnen worden. 
Dat zou voor ons weleens heel nadelig kunnen zijn. Ik constateer 
dus een tendens van steeds ingrijpendere en verstrekkendere be
slissingen die niet op collectieve basis kunnen worden genomen, 
maar waarover om redenen van continuïteit toch iets besloten 
moet worden. Doen we het niet, dan blijven we achter bij degenen 
die wel durven. Waar blijft bijvoorbeeld het Europese Spacelab? 
Wie boort er het eerste door de aardkorst? Wie vestigt de eerste 
diepzeekolonie ? 

Fin de sièc/e 

Ik mijmer weleens: 'leefde ik maar aan het einde van de 1ge 
eeuw. Toen deden en voorzagen mensen allerlei uitvindingen die 
afgezien van hun maatschappelijk gevolgen op zichzelf al betover
end waren. Niettemin is toen de term 'fin-de-siècle' bedacht. Nu 
overheerst dat gevoel weer. Toch is daar geen reden voor. Aan de 
ene kant zijn er inderdaad ontwikkelingen gaande in de sfeer van 
samenballing en kan dat de autocratische kant opgaan, maar er 
zin ook interessante en hoopvolle ontwikkelingen in de sfeer van 
grotere vrijheden voor burgers. Het verbinden van deze twee ge
beurt zoals gezegd te weinig en dat benauwt mij soms wel. 
Ik denk dat we er in ieder geval verstandig aan doen uit te blij-

ven gaan van de authentieke verantwoordelijkheid van de bur
ger. Ik meen dat burgerzin en het bevorderen en belonen van vrij
willigheid daarbij een grote rol moet spelen. Iemand werd inder
tijd burger en kreeg de daarbij behorende rechten, omdat hij 
hielp de stad te verdedigen. Ik denk dat je de interactie tussen 
formele democratie en burger weer beter zou kunnen maken door 
verplichtingen aan te bieden. Geen rechten, maar verplichtingen 
tot mee-betalen, tot mee-doen, tot mee-denken. Tegenover deze 
verplichtingen zouden dan navenant rechten kunnen komen te 
staan. 
De drijvende kracht achter de ontwikkelingen is eerder materieel 
dan formeel. De technologie van bijvoorbeeld vliegtuigen, contai
ners, en Internet bepalen veel meer de veranderingen van de de
mocratie dan de ontwikkelingen in het politieke veld zelf. Deze 
ontwikkelingen komen voort uit de werking van de markt. Opper
vlakkig gezien zal het dus wel goed komen. De markt - zo leren 
wij - dat zijn toch de burgers die lovend en biedend tot een verge
lijk komen? Kunnen ze dan ook niet tot een vergelijk komen over 
wie hen leiden moet? Zoals de democratische Atheners kozen voor 
de barse Pericles. Dat zou wel kunnen als de markt dat maar mo
gelijk maakt. En wie denkt er nu op deze manier na over de 
markt? Wie creëert haar en geeft haar vorm? 
Zoals ik al betoogde overheerst juist daar de autocratische ten
dens. Als democraten zich in dit opzicht dus niet veel meer laten 
gelden dan zij thans doen, zal de democratie zachtjes verdwijnen. 
Alsof het een overleefd concept zou zijn: goed om de mensen bezig 
te houden of om oppervlakkige ambities te realiseren, terwijl de 
grote beslissingen elders vallen - in de 'inner circle' van de we
reld .• 

De denwcratische ontwikkeling stagneert 

------------------------------------13------------------------------------
IDEE - SEPTEMBER '96 


