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een democratietheorie 

Doo r Peter P appe n heim 

M
et de val van de Berlijnse 
Muur heeft de democratie 
overwonnen, maar zij blijkt 

zwaar gehavend uit de strijd te zijn geko
men. De symptomen hiervan zijn dage
lijks in onze kranten terug te vinden. De 
kiezer wendt zich af van de politiek of uit 
zijn ongenoegen door te stemmen op pro
test-partijen. De burger verliest het geloof 
in de gemeenschappelijke staat en ziet de 
wetten en regelingen nog slechts als 
'rechten' die hij ten eigen bate kan aan
wenden Of ontduiken. 

Wat willen wij bereiken 
met de organisatie van 

onze samenleving? 

niet van vandaag of gisteren: D66 werd a! 
29 jaar geleden opgericht. Helaas is de 
discussie over het wezen van de democra
tie bedolven geraakt onder de lawine van 
problemen die het dagelijkse politieke be
stuur met zich meebrengt. Misschien 
heeft dit met zich meegebracht dat men in 
D66 het liefst kijkt naar de vorm: vrije en 
algemene verkiezingen van parlement en 
regering en wat daaraan valt te sleutelen: 
referendum, gekozen minister-president 
en burgemeester et cetera. Helaas, als de 
democratie louter en alleen wordt gedefi
nieerd in de wijze waarop haar besluiten 

D errwcratische procedures 
zijn geen doel, maar middel 

om te komen tot een 
levensvatbare derrwcratische 

samenleving. 

• 
Draagt zowat elk besluit van de politiek 
niet bij aan de eigen ontluistering en van de staat die op zichzelf 
onderhevig schijnt geraakt aan een privatiseringsrage? Als kers
vers lid van de rekenkamer hekelde Maarten Engwirda alweer 
enige tijd geleden de wijze waarop de privatisering van overheid
staken wordt uitgevoerd, met name die van het loodswezen (1). 

Engwirda was lid van de Tweede Kamer toen het betrokken voor
stel van rijkswaterstaat werd behandeld. Evenals andere kamer
leden had hij moeten weten dat privatisering van monopolies gro
te risico's met zich meebrengt. Een dergelijke operatie biedt geen 
duidelijke voordelen, anders dan dat de verantwoordelijkheid kan 
worden afgewenteld door een staat die geen vertrouwen meer ge
niet, noch van het publiek, noch van de (eigen) politiek. 
De democratie moge dan overwonnen hebben omdat zij, zoals 
Churchill het zei, de minst slechte van alle regeringsvormen is, 
helaas is dit beter-zijn-dan-andere er nog geen waarborg voor dat 
zij 'goed' of op haar best is. Onder de dreiging van totalitaire sta
ten hebben wij haar feilen op de koop toe genomen, als prijs die 
wij voor onze vrijheid moesten betalen. Nu is de democratie deze 
vanzelfsprekende legitimatie kwijt, die zij kon ontlenen aan de 
verdediging van onze vrijheid. Het bindende element van een ge
meenschappelijke vijand is ons ontvallen. Teruggeworpen op 
zichzelf is voor haar evenwel nog steeds het enige wat echt duide
lijk is: wat de democratie niét is. Waarmee de vraag wat zij wèl 
is, nog niet is gesteld. En op zulk een negatief begrip valt geen le
vensvatbare gemeenschap te bouwen! 
De onvrede met het functioneren van onze democratie dateert 

Peter Pappenheu,i is econoom en was tot aan zijn pensioen commercieel 
beleidsmedetverker van een mullinational. Hij was onder meer lid van de 
SER-commissie Inkomensbeleid en van 1968-1970 bestuurslid van de af
delu.g Rotterdam van D66. 

• 

tot stand komen, dan betalen we nog steeds een dure prijs. 
Democratische procedures zijn immers geen doel op zich, maar 
een middel tOt, maar tot wat? 
Vaak vereenzelvigt men democratie met het maatschappelijk en 
economisch systeem waarvan het deel uitmaakt, het kapitalisme, 
daarbij als met één pennestreek het hele mens-zijn reducerend 
tot de wijze waarop hij zijn brood verdient. Niet ingebed in een 
adequaat cultureel kader, is het kapitalisme immers niet veel 
meer dan eE!n vrijbrief tot struikroverij. Dit culturele kader za! 
zich alleen kunnen ontwikkelen op basis van een ondubbelzinnig, 
algemeen aaIlVaardbaar en werkzaam begrip van hetgeen wij 
willen bereiken met de organisatie van onze samenleving. 
Ook in de westerse democratieën zijn de verschijnselen van ont
binding nu onmiskenbaar geworden. Iedereen spreekt elkaar te
gen. Onze maatschappelijke organisatie sluit grote groepen uit 
van deelneming aan de gezamenlijke onderneming. Wij zijn niet 
in staat om overeenstemming te bereiken over zelfs maar de mi
nimale maatregelen die noodzakelijk zijn om de evidente onttake
ling van ons leefmilieu een halt tot te roepen, laat staan terug te 
draaien. En zo raakt ook onze cultuur in dienst van de laagste al
gemene en collectieve deler van onze individuele economische 
driften. Dit gaat ten koste van datgene waaraan de mens zijn 
kracht en wezen ontleent, namelijk de uitzonderlijke gave om de 
individuele ervaring en kennis over het leven te delen met lotge
noten, vast te leggen voor de afstammelingen en deel te nemen 
aan de, aldus ontstane, beschaving en cultuur. Het is een gave 

Deze tekst was oorspronkelijk onderdeel van een veel uitgebreidere tekst en 
is door Christiaan de Vries bewerkt tot een artikel. 
(1) . NRC Handelsblad van 30 september 1994 
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waarvoor de taal, ons redeneer- en voorstellingsvermogen het 
middel is en onze aard als sociaal wezen de drijfveer. 
Het is de hoogste tijd dat wij ons afvragen waarmee we eigenlijk 
bezig zijn. Om bij de politiek te blijven, wat is eigenlijk democra
tie? Als er geen minimum aan overeenstemming bestaat over wat 
democratie is, als ieder aanspraak maakt op een eigen opvatting 
van democratie, die niet te verenigen is met die van anderen, dan 
is een democratisch regeren zeker onmogelijk. De 'ogenschijnlijke' 
overeenstemming over wat democratie is (algemeen kiesrecht, 
een parlement et cetera) zal dan niet genoeg meer blijken. 

wij verdienen. Dáárom is de gemeenschappelijke inspanning 
nodig van al diegenen die de democratie ter harte gaat. En vooral 
van degenen die uit aanleg en qua opleiding over de nodige kunde 
beschikken. Tot nog toe heeft de intelligentia verstek laten gaan, 
kennelijk omdat zij vooral bezig was met de eigen zaak. Nu komt 
het er op aan deze voor een moment ter zijde te laten en ons te 
concentreren op een meer systematische uiteenzetting, op de logi
ca, van waar het bij de democratie om gaat. In dit artikel wil ik 
hiermee een aanvang maken. Ik wil een aanzet geven door de 
ontstane problematiek als geheel te behandelen in een zo syste-

Democratie heeft gewerkt èn alle andere stel
sels overleefd. Zij heeft zich in de westerse we
reld - met vallen en opstaan - kunnen ontwikke
len en niet slechts omdat de andere stelsels nog 
slechte~ werkten. Wat hierbij niet uit ons be
wustzijn mag wegraken, zijn natuurlijk de uit
zonderlijk gunstige omstandigheden, waaronder 
zij zich heeft kunnen ontwikkelen: de ruimte 
voor een onbegrensde welvaartsgroei, plus de 
tijd om te 'experimenteren'. Zolang de welvaart 
groeide, konden wij de tegenstellingen tussen 
arbeid en kapitaal, tussen winners en verlie
zers, tussen ingezetenen en nieuwkomers 'afko
pen' met ons sociaal stelsel, alsmede de semi-de
mocratie van overleg en inspraak. De armoede 

r'r;:==========-==~ - matisch mogelijke uiteenzetting. Waar het mij II om gaat, is de basis-abstractie en dus de kern 

Democratie 
heeft gewerkt 

èn alle 

I' van een paradox-vrij en werkbaar begrip van 
democratie. 

De paradox van de democratie 

Ook de meest primitieve menselijke ge
meenschap kent regels. Individuen of groepen 
nemen besluiten namens deze gemeenschap en 
beschikken over de macht om naleving van re
gels en besluiten af te dwingen. Wie eenmaal 
deze macht heeft leren kennen, zal deze willen 
behouden en omdat men over de macht be
schikt, is men ook in staat haar uit te breiden. 

andere stelsels I1 

overleefd. I1 

van verre landen bleef ver van ons bed. Helaas konden zo ook de 
rijkdommen van de natuur onbeperkt lijken. Zeker vergeleken 
met nu, waren er minder besluiten te nemen, de maatschappij 
was minder ingewikkeld en de marge voor vergissingen veelal 
groter, de wereld was nog geen 'global village'. Deze gunstige om
standigheden zijn nu evenwel als sneeuw voor de zon verdwenen 
en in de nieuw te vormen democratieën zijn zij van meet af aan 
niet aanwezig. 

Tegen deze achtergrond is het sleutelen aan procedures (referen
dum, gekozen minister-president en burgemeester, inspraak, 
enzovoort) slechts een doekje voor het bloeden. De echte crisis 
van de democratie ligt in de crisis van de legitimatie van de po
litiek zelve. Haar besluiten voldoen niet, ook al zijn zij geheel vol
gens de regels van het parlementaire spel genomen. Politici zoe
ken de mogelijkheden voor de redding van de politiek nog al eens 
in het aantrekkelijk maken ervan voor de kiezer. Tevergeefse 
moeite, want zo zal zij blijvend worden beschouwd als een nood
zakelijk kwaad, net zo .als de tandarts en de chirurg, de rechter 
en de schoolmeester. De rechtvaardiging van de politiek ligt daar
entegen in de kwaliteit van het politieke handelen, waartoe ook 
het denken behoort. 
Ik meen dat we wel genoeg 'onderzoeken' hebben gehad. En voor 
zover hier de 'burger' in voorkwam, dan altijd in de voorstelling 
die de onderzoekers, of de auteurs, van hem of haar hadden. 
Serieus onderzoek, naar wat de burgers zelf van de politiek wil
len en verwachten, is schaars, zo niet afwezig. Maar wellicht zijn 
we het stadium al voorbij waarin dergelijk onderzoek nuttig zou 
zijn. En moeten we kiezen voor een 'fundamenteler' aanpak, want 
alleen een zo min mogelijk bevooroordeelde beschouwing kan ons 
leren dat de kwaliteit van de democratie afhankelijk is van het 
reflectieve, ethisch-culturele kader waarbinnen zij functioneert 
en waarvan zij onderdeel uitmaakt. Wij krijgen de democratie die 

Aan zichzelf overgelaten, neigen alle bestuurs
vormen uiteindelijk tot een of andere vorm van oligarchie of 
dictatuur. 
Democratie is ontstaan uit het verzet tegen overheersing, dicta
tuur en tirannie. Teneinde onze vrijheid veilig te kunnen stellen, 
werd de autoriteit, de macht om besluiten te nemen voor de ge
meenschap, afhankelijk gesteld van een mandaat van alle bur
gers. Alle democratieën kennen het algemeen kiesrecht waarbij 
iedere stem even zwaar weegt en waaraan regering en parlement 
- altijd tijdelijk en voorwaardelijk - hun mandaat ontlenen. En
kele landen kennen het referendum, waarmee de kiezer ook ge
durende de uitoefening van dat mandaat invloed op het gevoerde 
beleid kan uitoefenen. 

Democratie als procedure 

Democratie wordt veelal vereenzelvigd met de procedure die in 
haar naam wordt gehanteerd. Een procedurele definitie van de
mocratie heeft inderdaad het voordeel dat iedereen het daarmee 
eens kan zijn èn dat zij direct te vertalen valt in (grond)wetten en 
regels. Het hanteren en respecteren van deze procedures wordt 
dan ook vaak gebruikt als criterium voor de legitimatie van het 
democratisch karakter van het gevoerde beleid. 
Het resultaat van zulk een zuiver procedurele opvatting van de
mocratie is niet bemoedigend. Logisch, want als wij met deze pro
cedurele definitie volstaan, dan zouden wij elk besluit zonder 
meer als democratisch moeten accepteren en respecteren dat is 
genomen door een aldus gekozen regering en door het parlement 
is aanvaard. Er bestaat dan geen bescherming meer tegen mis
bruik ervan door een meerderheid. 
Ook de procedurele definitie levert problemen op zodra een ab
stract begrip als het algemeen kiesrecht in concrete procedures 
moet worden vertaald: vanaf welke leeftijd geldt het, hoe dienen 
we om te gaan met geestelijk onvermogen, met het (nog) niet bezit-

------------------------------------- 23--------------------------------------
IDEE - S,EPTEMBER '95 



ten van een volledig staatsburgerschap, enzovoort. Toch zijn deze 
problemen nog wel met enige goede wil te overkomen. Het kern
probleem van de democratie is de rechtvaardiging van meerder
heidsbesluiten tegenover een minderheid die hier niet mee ak
koord gaat. We k).mnen legio meerderheidsbesluiten verzinnen 
die als ondemocratisch zouden moeten worden verworpen, maar 
waarop berust dan ons oordeel? Meestal op onze intuïtie: men 
'voelt' gewoon aan dat zulke besluiten niet democratisch kunnen 
zijn. Echter, met eigen gevoel en intuïtie valt geen beleid te 
rechtvaardigen dat aan alle leden van de gemeenschap dwingend 
moet worden opgelegd en dus ook aan diegenen die het er het er 
niét mee eens zijn. Een democratische rechtvaardiging dient te 
steunen op criteria, maatstaven en argumenten die voor allen 
duidelijk en aanvaardbaar zijn. Daarom worden in onze westerse 
democratieën ook voorwaarden gesteld aan de inhoud van de be
sluiten, ongeacht of de meerderheid van het parlement deze zou 
goedkeuren. De voorwaarden hiervoor ontlenen wij aan beginse
len die in de eigen politieke cultuur als evident worden ervaren 
en die (soms) in de grondwet zijn verankerd. Willen deze beginse
len werkelijk bescherming kunnen bieden tegen een 'dictatuur' 
van de meerderheid, dan moeten zij voorrang krijgen boven de 
procedures waarmee het meerderheidsbesluit tot stand komt. 
'Procedures' kunnen dan hooguit secundaire kenmerken zijn van 
een democratie en bieden derhalve geen afdoende basis voor een 
sluitende definitie van democratie. 

Beginsel-de11Wcratie 

De procedure zal dus moeten worden 'aangevuld' met een geheel 
van beginselen. Een integrale toepassing hiervan is evenwel on
uitvoerbaar. Een waarlijke beginsel-democratie zou immers tota
litaire kiemen bevatten; een norm of een beginsel is nooit geheel 
op objectieve gronden te rechtvaardigen. Elke norm berust altijd 
mede op een subjectieve keuze en elke poging tot rechtvaardiging 
van haar algemene geldigheid eindigt, zo stelt de filosofie, in 'in
finitive regress'. Anders gezegd, elk argument leidt weer tot een 
nieuwe vraag. Wie zijn (uiteindelijk subjectieve) beginselen onder 
dwang wil opleggen aan anders denkenden stelt zichzelf boven 
hen, kent zichzelf een autoriteit toe die aan anderen wordt ont
zegd. Men zou kunnen denken dat de geldigheid van beginselen 
afhankelijk kan worden gesteld van de aanvaarding ervan in een 
democratische procedure, maar dan heeft deze procedure voor
rang verkregen boven het beginsel en is men weer terug bij af. 
Een definitie van democratie, uitsluitend op basis van procedu
res, laat vragen open, maar een definitie die steunt op beginselen 
alléén, die kan niet democratisch zijn. Het is ook niet mogelijk 
beide als 'gelijkwaardige' elementen in een definitie op te nemen, 
want zij kunnen immers tot verschillende conclusies leiden. Er 
lijkt dan ook maar één uitweg uit deze paradox en die wijst naar 
de beginselen die vrijwillig door àlle leden van de gemeenschap 
worden aanvaard. Slechts onder deze voorwaarde leiden procedu
re en beginsel tot dezelfde uitkomst. Deze laatste uitweg wordt 
geboden door een derde visie, namelijk democratie als uiting van 
de 'volkswil'. 

De11Wcratie als uiting van de volkswil 

In dit motief herkennen we Rousseau's 'volonté générale'. Het be
grip doet recht aan de oorspronkelijke betekenis van democratie 
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als het regeren door het volk. De procedures en de instituties van 
de democratie (verkiezingen, parlement en regering) zijn dan 
slechts de 'middelen' om deze wil tot gelding te brengen. 

Een dergelijke definitie voldoet zeker aan onze intuïtie en ver
schaft een criterium waaraan wij ook de procedures kunnen toet
sen, namelijk de mate waarin zij de volkswil tot uiting brengen. 
Dat is nu een 'technisch' vraagstuk geworden. Volmaaktheid is 
niet meer nodig: zolang niemand een betere procedure kan be
denken dan de gehanteerde, zullen de besluiten moeten worden 
aanvaard die - conform de gegroeide betrouwbaarheid van de pro
cedure - zijn genomen met geen ander doel dan om de wil van het 
vol tot zijn recht te laten komen. 
Nu zou de paradox van de democratie zijn opgeheven ... op 
voorwaarde dat we ervan kunnen uitgaan dat er inderdaad een 
wil van het volk bestaat die coherent is, in woorden is uit te druk

ken en te vertalen valt in een beleid. Helaas, zulk een wil bestaat 
niet. Er zijn alleen de willen van groepen en individuen en van de 
instellingen die hun 'belang' vertegenwoordigen en die lopen vrij
wel altijd uiteen. 
Filosofen en politicologen hebben deze definitie van democratie 
dan ook als een romantische fictie in het archief der doodlopende 
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Plaatselijke en regionale bestuurders bijeen in Roemenïe; een test voor de democratie 

theorieën bijgezet. Toch waart de volkswil, of de verwijzing er
naar in de vorm van het 'algemeen belang', nog rond in onze de
mocratische inborst. De volkswil mag dan geen eigen bestaan 
kennen, hij vertolkt op z'n minst een sterk verlangen, is als zoda
nig een verwijzing naar 'hoe het zou moeten zijn'. 
Merkwaardigerwijze heeft men zich altijd beperkt tot de vraag of 
er een volkswil bestaat die in speciale gevallen en via democra
tische procedures tot uiting kan worden gebracht. Waarom de 
vraagstelling niet omgedraaid en gevraagd of zulk een wil gefor
muleerd kàn worden? Is het mogelijk om een 'doel' te bedenken 
dat algemeen kan worden aanvaard in een democratie en tegelijk 
de uitdrukking vormt van wat een ieder nastreeft die werkelijk 
democratie wil? Een doel dat dáárom voorrang heeft boven alle 
andere doelen? Indien de deze vragen bevestigend kunnen be
antwoorden, dan is tevens de paradox van de democratie opge
lost. 

Democratie als gem.eenschapelijk doel 

De huidige kennis over de levende natuur heeft haar neerslag in 
onze manier van denken nog niet gevonden. Onze cultuur stoelt 
op concepten en denkwijzen die stammen uit vorige eeuwen. De 
natuur werd eerst gezien als een vijand die wij moeten beheersen 
(het technische denken) en daarna als een voorbeeld van vol
maaktheid dat door de mens als onvoorwaardelijk moet worden 
gediend en nagestreefd (het romantische denken). Thans weten 
wij dat de meest kenmerkende eigenschap van een levend wezen 

is dat het kan overleven en zich vermenigvuldigen. Het is niet 
ontstaan via een van tevoren bepaalde blauwdruk, maar in een 
proces dat leidt tot wezens wier gemeenschappelijk kenmerk is 
dat zij dóór hun bestaan hebben bewezen levensvatbaar te zijn. 
In dezelfde geest zou moeten worden opgemerkt dat het zoeken 
naar een ideale maatschappij, naar een definitie van de volkswil 
die in alle gevallen tot uitsluitsel leidt over wat het volk wil, het 
najagen is van een hersenschim. In plaats van te zoeken naar het 
ideale is het zinniger om te onderzoéken welke de minimale voor
waarden zijn voor een levensvatbare democratie en te trachten 
voldoende medestanders te vinden om deze democratie effectief 
te verdedigen en tot bloei te brengen. 
Zoals gezegd, de democratie is gegroeid uit het verzet tegen tiran
nie, tegen het machtsmisbruik van autoriteiten ten behoeve van 
hun eigen belangen en idealen, tegen onderdrukking. Zij vindt 
haar wortels in een wil tot vrijheid die zich bewust is van het ei
gen bestaan van de mens als individu. De macht om besluiten te 
nemen, die bindend zijn voor alle leden van de gemeenschap, 
dient derhalve niet aan enkelen te worden voorbehouden, maar 
behoort toe aan alle burgers. Voor zover deze macht uit prak
tische overwegingen aan bepaalde individuen moet worden afge
staan, dan alleen met instemming van alle burgers en altijd 
slechts voorwaardelijk en tijdelijk. Dat is toch de beste garantie 
gebleken tegen de drang tot het totalitarisme. 
Maar voor enkelen gaat dat zelfs te ver. De radicale anarchisten 
willen helemaal geen macht afstaan: elke uitoefening van macht, 
zeggen zij , beperkt de vrijheid van het individu en is daarom 
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verwerpelijk. Wat zij vergeten, is dat deze ogenschijnlijk van
zelfsprekende stelling één uitzondering kent, namelijk wanneer 
het afstaan van de macht vrijwillig en dus zonder dwang ge
schiedt. 
Wie zich afvraagt hoe een maatschappij moet worden ingericht, 
geeft te kennen in elk geval één ding te willen: te leven in een of 
andere vorm van gemeenschap. Wie zich druk maakt over po
litiek en democratie gelooft niet in de mogelijkheid van een ge
meenschap zonder afdwingbare regels. Men begrijpt en aanvaard 
de noodzaak om zulke regels vast te stellen en te handhaven. En 
dit zal alleen het werk kunnen zijn van mensen die daartoe de 
macht hebben ontvangen. Het bijzondere van democratie is nu 
juist dat deze macht alleen kan worden verkregen door instem
ming van de leden van de gemeenschap die zich tegelijkertijd be
wust zijn van hun vrijheid en deze wensen te beschermen tegen 
alle vormen van overheersing. 
Vrijheid-minnende mensen zullen alleen vrijwillig macht afstaan 
indien zij daarmee iets bereiken dat hen méér waard is dan de 
vrijheid die zij afstaan. Wie meent dat een gemeenschap niet zon
der afdwingbare regels kan, aanvaardt de inperking van de eigen 
vrijheid omdat hij deze regels beschouwt als de prijs die moet 
worden betaald voor het leven in een gemeenschap. Wie in een 
gemeenschap wil leven, betaalt deze prijs vrijwillig en geeft dus, 
op deze manier bezien, in wezen niets van de eigen vrijheid op! 
Gemeenschapsleven tegen de laagst mogelijke prijs wordt gebo
den door een politiek systeem waarin de politieke en bestuurlijke 
macht alleen bij instemming van de leden kan worden verkregen 
- waarin dwang alleen wordt aanvaard en uitgeoefend voor zover 
dit onvermijdelijk is voor de levensvatbaarheid van de gemeen
schap. 
Het is deze democratie die ons in staat stelt om in een levensvat
bare gemeenschap te leven met een minimaal verlies van eigen 
vrijheid. Dat is het doel waarvoor wij onze macht afstaan. Het is 
het gemeenschappelijke doel en de maatstaf waaraan alle andere 
politieke beginselen kunnen en moeten worden afgemeten. Dat is 
wat met recht de volkswil mag worden genoemd in een democra
tie. Maar bestaat deze ook werkelijk? Je zou kunnen zeggen dat 
de algemene neiging, van elke wereldlijke organisatie, om zich 
democratisch te noemen doet vermoeden dat het principe van de
mocratie appelleert aan de een of andere alomtegenwoordige 
waarde of een dieperliggende menselijke behoefte. Wat is deze be
hoefte? Wat willen de mensen als zij kiezen voor democratie? 
Wij hebben al gezien dat wie kiest voor democratie, in elk geval 
kiest voor het leven in een gemeenschap. Wat maakt een ge
meenschap democratisch? Een antwoord op die vraag heeft altijd 
te maken met een gehanteerd begrip van vrijheid. Maar weinig 
begrippen zijn zo vaag en worden zo vaak misbruikt als 'vrijheid'. 
Er lijkt dan ook maar één definitie die voldoet: het afwijzen van 
elk a priori gezag van het ene individu over het andere. Daarmee 
wordt het recht erkend van elk individu op de eigen mening, op 
de maximale vrijheid van het eigen handelen, zoals deze verenig
baar is met dezelfde algemene eis voor alle andere individuen. Ik 
noem dit het democratische beginsel van 'respect van de autono
mie van alle leden van de gemeenschap'. 
In een democratie behelst de volkswil dus een tweeledig doel: het 
vormen van een levensvatbare gemeenschap en het respect voor 
de autonomie, de uiteindelijke autoriteit van elk individu over 
zichzelf. Een dergelijke omschrijving doet recht aan de twee as
pecten van het menselijke, het zijn van een individu èn van een 

sociaal wezen. Een mens kan pas tot ontplooiing komen, echt 'in
dividu zijn', wanneer hij zich in betrekking vindt tot anderen, in 
het verband van een gemeenschap. 
Deze doelstelling kan evenwel niet op objectieve gronden worden 
gerechtvaardigd: het is een doel en daarom per definitie subjec
tief. Als moreel beginsel vertegenwoordigt het een waarde; ook 
uit dien hoofde is het subjectief. De enige objectieve maatstaf is 
dus het aantal mensen dat kiest voor dit doel. Wie deze keuze 
verwerpt, geeft hetzij de autonomie, hetzij de gemeenschap op. 
De 'democraat' laat een ieder vrij in het kiezen van de eigen ideo
logie, maar verwerpt het opleggen ervan aan anderen tegen hun 
wil. In feite komt de keuze voor democratie neer op het verwer
pen van geweld als middel om geschillen tussen 'democraten' op 
te lossen. Je zou dan ook kunnen zeggen dat het bij democratie 
altijd draait om een meta-ideologie. Zij kan zonder paradox een 
uitspraak doen over het geheel van alle ideologieën. 
Op deze wereld krijgt men niets voor niets. Een levensvatbare, 
goed werkende maatschappij waarin de individuen het eigen ik 
mogen en kunnen handhaven, moet worden 'verdiend'. De echte 
oorzaak van de huidige wanorde is dat wij niet bereid zijn de 
noodzakelijke offers te brengen - liefst willen wij niet eens weten 
wat deze offers zijn. Deze bestaan of behoren evenwel te bestaan 
uit beperkingen en plichten die gelden voor alle burgers. De eer
ste beperking heb ik al genoemd: in een democratie is het beroep 
op een beginsel, een norm, een ethiek, een ideologie - hoe evident 
of ethisch zij ook moge lijken - géén geldig argument voor het 
nemen en afdwingen van besluiten. Alleen het democratische 
doel en het dááruit afgeleide meta-beginsel verschaft de legitimi
teit. De aanspraak op een gelijke of hogere prioriteit voor welke 
ethiek of welk beginsel dan ook, is onverenigbaar met democratie. 
De tweede beperking vloeit hier nu direct uit voort en luidt dat, 
met de keuze voor het democratisch beginsel, wordt aanvaard dat 
de eigen belangen en idealen niét boven die van de andere leden 
van de maatschappij mogen worden geplaatst. Als voor het wel
zijn van de gemeenschap een besluit is vereist, moet men bereid 
zijn om met de medemens tot een compromis te komen waarte
gen nieman~ bezwaren kan hebben, op grond van het argument 
dat het besluit in tegenspraak is met het democratische beginsel. 
Het is dus een compromis dat niemands belang of geloof boven 
dat van de medeburgers stelt. 
Het aanvaarden van deze beperkingen is überhaupt een voor
waarde om de besluiten te kunnen nemen die nodig zijn voor een 
levensvatbare democratie. Zij volgen noodzakelijkerwijze uit de 
keuze voor het leven in een gemeenschap die de autonomie van 
het individu respecteert. Maar is dit realistisch? Mij lijkt nu dat 
hier wel degelijk op het meest algemeen niveau een maatstaf kan 
worden afgeleid voor het beoordelen van besluiten. Hoe dit meer 
in concreto zal kunnen, hoop ik in een later artikel in dit tijd
schrift uiteen te kunnen zetten. 
Mogen besluiten, die aan deze maatstaf voldoen, worden opgelegd 
aan een ieder, ook al aanvaardt deze ons doel niet, zonder in te
genspraak te komen met diens recht op autonomie? Dit is ogen
schijnlijk een paradox waarmee men worstelde in de strijd tegen 
het totalitaire communisme en die ons nu nog parten speelt in 
onze verhouding tegenover bijvoorbeeld de islamitische funda
mentalisten. Hoe kunnen wij in naam van de vrijheid, de autono
mie, ons democratisch beginsel opleggen aan mensen die van een 
ander beginsel willen uitgaan? Het antwoord moet toch zijn dat 
wij helemaal geen beginsel willen opleggen. Wij accepteren het 
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recht van elk individu op zijn eigen ideologie: ons doel verbiedt al
leen het opleggen van het eigen beginsel aan andersdenkenden! 
Iemand die er naar streeft aan andersdenkenden 'een id~ol~~e of 
een a priori-autoriteit op te leggen, verwerpt daarmee elk beroep 
op het respect van de autonomie van het individu, ook van hem
zelf. Men is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van deze keu
ze en verliest daarmee elke aanspraak op de bescherming die het 
democratisch beginsel en de daaruit volgende wetten hem had 
kunnen bieden. Het is dan ook niet 'onrechtvaardig' als wij 'met 
geweld' het recht afdwingen op de eigen mening, zolang wij dit 
zelfde recht aan een ieder toekennen: het beginsel van reciproci
teit is een grondbeginsel van democratie dat rechtstreeks uit het 
tweede deel van ons doel is af te leiden. 
Democratie heeft het recht en dienovereenkomstig de plicht zich 
te verdedigen tegen elke aantasting van de democratische ge
meenschap als geheel en dus van het recht van ieder individu op 
de eigen mening, op autonomie, op verzet tegen elke a priori
autoriteit over zichzelf. Aangezien een democratie zelf niet kan 
steunen op een a priori-autoriteit die boven het individu staat, zal 
zij alleen werkelijkheid worden indien voldoénde individuen zich 
voor haar inzetten en bereid zijn .om de daartoe nodige offers 

(plichten!) te brengen. Het enige onweerlegbare argument voor 
democratie is äaarom de gebundelde kracht van al degenen die 
erVoor kiezen. Hetgeen dan dus óók betekent dat democratie het 
bestaan van macht niet ontkent. Zij onderscheidt zich enkel van 
andere gemeenschapsvormen door dat de macht van specifieke 
groepen niet wordt erkend en, voor zover aanwezig, door de 
macht van alle democratisch gezinde burgers in toom wordt ge
houden. Net zo als met alle macht zullen de burgers ook deze 
macht moeten veroveren en doorlopend verdedigen:' democratie 
moet worden verdiend. 

D66 is het levende bewijs ervoor dat veel burgers bereid zijn om 
zich in te zetten voor de democratie. Maar goede wil alleen is niet 
voldoende, de inzet moet ook effectief zijn. De hoofdreden voor de 
huidige ontoereikendheid is dat deze pogingen geen onderdeel 
vormen van een gezamenlijke en gecoördineerde inspanning: dat 
zij niet zijn gericht op resultaat. Iedereen gaat uit van eigen kun
de en benadert het probleem als een aanleiding om deze t~e te 
passen. Het blijft verder bij het formuleren van diverse en vaak 
tegenstrijdige analyses en voorstellen.Wat ontbreekt, is de 'instel
ling' die deze kan evalueren en tot een synthese kan smeden .• 

De Eerste Karrwr, de democratie gevestigd? 
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