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De democratische 
• ervarmg 

Fmnse denkers worden in Nederland pas 

ontdekt als hun werk middels een vertaling 

toegankelijk is gemaakt voor het inheemse 

publiek. 

Zo is het gegaan met het werk van 
Foucault, met de geschriften van Baudril
lard en met de pamfletten van Lyotard. Of 
het ook zo zal gaan met de in 1992 in Ne
derland uitgebrachte essays van Claude 
Lefort is echter nog maar de vraag. Aan 
de relevantie van zijn werk zal het niet 
liggen. De filosoof en socioloog Lefort 
schrijft op indringende wijze over de ver
houding tussen totalitarisme en demo
cratie en het belang van de mensen
rechten. Lefort denkt tegen het marxisme 
in en dat levert interessante beschouwin
gen op over politiek en democratische 
cultuur. 
In 'Het democratisch tekort' zijn drie 
essays van Lefort vertaald en voorzien 
van een inleiding. De vertaling is moei
zaam en de inleiding heeft een hoog aca
demisch gehalte. De titel is nogal slecht 
gekozen. Het democratisch tekort doet 
denken aan het gebrek aan democratische 
controle binnen de Europese instituties, 
aan de geringe macht van het Europese 
parlement tegenover de Europese minis
terraad, maar dit formele democratische 
tekort is niet waarover Lefort schrijft. Le
fort probeert juist de democratische erva
ring te verwoorden; de ervaring van bur
gers dat de macht weliswaar behoort aan 
het volk, maar dat er geen sprake van is 
dat 'het volk' de macht uitoefent. In alle 
politieke systemen, ook in een democratie, 
moet de samenleving zich als een eenheid 
begrijpen. Maar in een democratisch 
systeem is die eenheid louter nog een sym
bolisch gegeven. Het volk is weliswaar 
soeverein, doch 'de wil van het volk' is 
noodzakelijk onbepaald. Niemand kan na
mens 'het volk' spreken. Lefort legt sterk 
de nadruk op het verschil tussen een sym
bolische representatie en een empirische: 
op het symbolische niveau regeert het 
volk als entiteit, maar in werkelijkheid 
moet de wil van het volk steeds opnieuw 
bepaald worden in het publieke debat. 
In tegenstelling tot vroeger tijden, bijvoor
beeld in het Ancien Régime, toen de per-
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soon van de koning de symbolische èn de 
werkelijke belichaming was van de een
heid van het volk en de macht, is de plek 
van de macht in een democratie leeg. Dit 
houdt twee gevaren in. Ten eerste is het 
mogelijk dat deze leegheid pijnlijk duide
lijk aan het licht treedt op het moment dat 
de machtsuitoefening te weinig het alge
meen belang dient (zie de ontwikkelingen 
in Italië). Dat leidt tot ontnuchtering van 
de burger en een verlies aan democra
tische legitimering, soms zelfs tot een 
crisis van de democratie. Ten tweede be
staat het gevaar dat machthebbers in 
naam van het volk gaan regeren en zich 
opwerpen als de belichaming van de 
volkswil. Een hardnekkig kenmerk van 
veel nationalistische partijen en regerin
gen. Het bijzondere van deze analyse van 
Lefort is dat hij niet democratie tegenover 
totalitarisme plaatst, maar dat hij laat 
zien hoe totalitarisme voort kan komen 
uit een crisis van de democratie. De crisis 
geeft aanleiding tot het opnieuw vestigen 
van het organische beeld van de samen
leving en dat leidt onherroepelijk tot tota
litarisme. 
Een belangrijke verdediging tegen tota
litarisme bieden de mensenrechten. De 
formulering van de mensenrechten is de 
voorwaarde voor het ontstaan van speci
fieke domeinen in de samenleving, die re
latief autonoom van elkaar kunnen func
tioneren. De ontkoppeling van de sferen 
van de macht (de politiek), de wet (het 
recht) en het weten (de wetenschap) is van 
groot belang voor een democratische cul
tuur. Deze ontkoppeling wordt niet alleen 
bedreigd door machthebbers die beweren 
namens het volk te spreken, maar ook 
door de ontwikkeling van de moderne 
staat. In de concepties van de burgerlijke 
staat en van de socialistische staat wordt 
de werkelijke betekenis van de moderne 
staat steeds miskend. Het bureaucratisch 
netwerk verbindt de sferen van macht, 
wet en weten weer met elkaar en bedreigt 
zo de democratie: "In een maatschappij 
die homogener wordt door het wegvallen 
van de oude 'natuurlijke' hierarchieën, die 
steeds moeilijker te organiseren is, die 
geen beroep meer kan doen op iets trans
cendents dat zich garant stelt voor de orde 
en die in de religieuze taal geen recht
vaardiging meer vindt voor haar verschil
len, in een dergelijke maatschappij is al
leen de staat voor iedereen zichtbaar en 
biedt alleen de staat zich aan als het fun
derend principe, als de grote roerganger 

die de middelen bezit om de maatschappij 
te transformeren en alles te weten." (p. 
58). Hiermee stelt Lefort het vraagstuk 
van de macht centraal. Niet dat van de 
empirische macht, van de uitvoerenden in 
de bureaucratieën, maar van de symbo
lische macht. Er is tussen staat en indivi
du een machtsverhouding verschenen die 
algemene gehoorzaamheid en loyaliteit 
verlangt. En de politieke filosofie moet op 
zoek naar de sleutelvoorstellingen die de
ze totalitaire machtsverhouding mogelijk 
maken. Het gaat om het opsporen van 
voorstellingen die expliciet en impliciet de 
legitimiteit van de maatschappelijke orde 
bevestigen. 
De symbolische werking van de macht is 
een lastig begrip, maar het sluit nauw aan 
bij andere hedendaagse benaderingen in 
de politieke filosofie zoals het onderzoek 
naar vocabulaires. Uitwerking van het be
grip lijkt echter een noodzakelijke voor
waarde om enigszins inzicht te krijgen in 
de ontwikkelingen van de democratieën 
binnen en buiten Europa, waarbij Italië op 
het moment in optima forma de crisis van 
de democratie zoals geschetst door Lefort 
lijkt door te maken, met een tot op heden 
onzekere uitkomst. 

Het democratisch tekort: over de noodzake

lijke onbepaaldheid van de democratie, 

ClaudeLefort, Boom, Meppell992 
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Nieuwe SWB-puhlikaties 

'Inzet voor vrede' 
De projectgroep Veiligheid en Defensie 
van de SWB-werkgroepen Buitenland en 
Defensietaken heeft (in 1993) een notitie 
geschreven over de kansen en bedreigin
gen voor de internationale rechtsorde en 
consequenties daarvan voor het Neder
landse veiligheids- en defensiebeleid. Zij is 
gebaseerd op de Prioriteitennota (waar
van een uittreksel als bijlage is opgeno
men). De tekst is gepubliceerd in de reeks 
SWB-Nota's en kost f 12,50, ex. porti. 

Ingrijpen in menselijk 
leven 

Het wetenschappelijk bureau van D66 
heeft een publikatie uitgebracht met de 
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