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Over oorsprong 
en aard van de 

democratie 
De geschiedenis leert ons 
dat ieder politiek systeem 

menten van een vroegere 
en politiek minder volwas

opgevat moet worden als 
het antwoord op een be
paald type van politieke uit
daging. Zo was het feodalis
me het antwoord op de vei
ligheidsproblematiek die 
ontstond na het uiteenval-
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sen tijd dan de onze. Dat 
waren, zo denken wij, een 
soort van politieke .fiogis
ton-theorieën die hun be
staansrecht onmiddellijk 
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len van het Karolingische Rijk en de invallen van de 
Noormannen; men realiseerde zich dat vanuit het 
toentertijd sterk verzwakte politieke centrum 
publieke veiligheid onvoldoende gegarandeerd kon 
worden en die taak werd daarom gedelegeerd aan 
de individuele baron, graaf of kerkelijke hoogwaar
digheidsbekleder. En zo was het vorstelijke absolu
tisme van de zeventiende en de achttiende eeuw het 
antwoord op de in de zestiende eeuw begonnen 
Europese religieuze burgeroorlog die zozeer op een 
collectieve zelfmoord dreigde uit te lopen. De 
absolute monarch kreeg nu de macht om de strijd 
ofwel in het voordeel van een van de beide religies 
te beslechten, ofwel om vanuit een positie van neu
traliteit beide partijen voortaan uit elkaar te hou
den. 

Ieder politiek systeem heeft daarom zijn 
affiniteit met een bepaald type van politiek pro
bleem - dat wil zeggen, het soort van probleem 
waarvoor het geacht werd een oplossing te zijn. En 
willen we de aard, de mogelijkheden en de onmo
gelijkheden van een politiek systeem begrijpen, dan 
zullen we dus terug moeten gaan naar het soort van 
politiek of sociaal probleem waar dat politieke sys
teem ooit uit voortgekomen is. Want dat zal het 
functioneren, de reflexen, meer in het algemeen, 
de 'politieke psychologie' van dat systeem steeds 
blijven bepalen. 

Merkwaardig genoeg heeft men zich nooit afge
vraagd op wat voor soort van probleem de demo
cratie die wij kennen een antwoord was. De verkla
ring is, wellicht, dat wij onmiddellijk geneigd zijn 
om het feodalisme of de absolute monarchie te zien 
als de wat eigenaardige en tijdsgebonden experi-

verloren met de (her-)ont
dekking van de democratie 

in de achttiende en de negentiende eeuw. En zoals 
mensen als Newton, Lavoisier of Maxwell de we
tenschap in diezelfde tijd op het juiste pad zetten, 
zoals zij inzichten ontwikkelden die wij ook nu nog 
in grote lijnen aanvaarden, zo denken we ook dat de 
democratie de politieke waarheid van alle tijden is 
en dat de democratie dè oplossing biedt voor ieder 
denkbaar politiek probleem waarmee de mensheid 
zich ooit geconfronteerd zag, ziet of zal zien. Maar 
dat is, vanzelfsprekend, onjuist. Had men gepro
beerd om de veiligheidsproblematiek van de negen
de of de tiende eeuw of de religieuze burgeroorlog 
van de zeventiende eeuw democratisch op te los
sen, dan had dit ongetwijfeld tot nog grotere ram
pen geleid dan die men ermee zocht te bestrijden. 

Onze conclusie moet daarom zijn dat ook de 
democratie opgevat moet worden als het antwoord 
op een bepaald type van politiek probleem en, ver
volgens, dat het voor een juist inzicht in de aard van 
dat meest bekende, maar minst begrepen politieke 
systeem noodzakelijk is, om erachter te komen 
welke dat type van politiek probleem is waar de 
democratie uit voortkwam. Ter beantwoording 
van die vraag moeten we allereerst de veel gemaak
te fout vermijden om de democratie met het alge
meen kiesrecht te identificeren. Zelfs de door zove
len geroemde Atheense democratie sloot grote 
delen van de bevolking uit, zonder daarmee op te 
houden een democratie te zijn. Meer in het bijzon
der, onze democratie is een politiek systeem waar
binnen aan verkiezingen een cruciale rol wordt toe
bedeeld en hoezeer de beslissing over wie wel en 
niet kiesgerechtigd is voor alle betrokkenen van het 
grootste belang is, voor de aard van dat systeem is 
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dat niet doorslaggevend. Vanzelfsprekend is dit 
geen pogen om afbreuk te doen aan de grote histo
rische betekenis van de strijd voor het algemeen 
kiesrecht- mijn stelling is slechts dat die strijd het 
principe van de representatieve democratie onge
moeid liet. Wanneer we ons dit realiseren, zal dui
delijk zijn dat we de oorsprong van onze represen
tatieve parlementaire democratie moeten situeren 
aan het begin van de vorige eeuw toen dat systeem 
voor het eerst werd uitgeprobeerd. En onze vraag is 
daarom meer in concreto op wat voor type van poli
tiek probleem die representatieve democratie toen 
geacht werd het meest geschikte antwoord te zijn. 

Welnu, verplaatsen we ons terug in de tijd naar 
de Restauratie, naar het Romantische Europa van 
na de val van Napoleon, dan zien we dat Europa 
toen, evenals ten tijde van de religie-oorlogen 
wederom door een latente burgeroorlog bedreigd 
werd. In beide gevallen stond één deel van de 
bevolking in een dodelijke oppositie tegenover een 
ander. Waren dat in de religieoorlogen de Protes
tanten en de Katholieken, dan waren dat nu dege
nen die weer terug wilden naar het Ancien Régime 
van voor de Revolutie van I 789 enerzijds en ander
zijds degenen die vonden dat de revolutie in I 794 
voortijdig gestopt was en dat de sociale en politieke 
revolutie opnieuw ter hand genomen moest wor
den. (En tussen die beide uitersten waren natuurlijk 
nog allerlei gematigder varianten die ook weer van 
land tot land verschilden.) Maar wel was dit een 
heel ander soort conflict: het religieuze conflict kon 
immers, zo was gebleken, door de staat van de 
absolute monarch beslecht worden. Het conflict 
van na I 8 I 5 had evenwel nu juist de staat tot inzet: 
hier ging het er nu juist om wie het roer van het 
schip van staat in handen zou mogen houden. Dat 
was de inzet van het politieke conflict van de 
Restauratie. En voor dàt conflict kon men uiteraard 
niet meer een beroep op de staat doen. 

Erger nog, dit probleem leek eigenlijk onoplos
baar. Want ofwel men liet de in de samenleving 
bestaande verdeeldheid ook op het niveau van de 
staat tot uitdrukking komen; maar een dergelijke in 
zichzelf verdeelde staat zou het ontbranden van de 
nog latente sociale burgeroorlog eerder bespoedi
gen dan voorkomen. En dan zou men weer terug 
zijn bij het soort van situatie als aan het begin van de 
religieoorlogen; opnieuw zou een verdeelde en 
machteloze staat meegezogen worden in een chaos 
van maatschappelijke conflicten met alle rampen 
die daaruit voort zouden komen. De andere moge-

lijkheid was om de staat in handen te leggen van één 
van de elkaar bestrijdende partijen, maar wat kon 
de andere partijen garanderen dat dan toch ook met 
hun belangen nog voldoende rekening gehouden 
zou worden? Kortom, het politieke probleem van 
de Restauratie leek een soort van politieke kwadra
tuur van de cirkel. 

De parlementaire democratie was het hoogst 
ingenieuze politieke systeem dat men in de 
Restauratie bedacht om de angel uit dit conflict te 
halen en om te voorkomen dat Europa zich op
nieuw in een onafzienbare reeks van revoluties en 
ideologische oorlogen zou storten. Centraal stond 
hierbij de zogenaamde juste milieu politiek. Dit inge
wikkelde begrip bevat verschillende componenten, 
maar de belangrijkste in deze context zijn de vol
gende. In de eerste plaats besefte men dat het 
irreëel zou zijn, gezien de onoverbrugbare politiek 
meningsverschillen, om consensus na te streven. 
Het maximaal haalbare was niet consensus, maar het 
compromis. Dat wil zeggen, men zag er van af om de 
ander hetzij met het argument, hetzij met de kracht 
van de wapenen, van het eigen gelijk te overtuigen. 
Men berustte nu in het feit dat anderen over de zelfs 
meest wezenlijke politieke vraagstukken totaal 
anders zouden kunnen denken, mits maar een com
promis realiseerbaar zou blijken te zijn. En het 
compromis behoort tot een wezenlijk andere poli
tieke logica dan de consensus: het compromis, 
anders dan de consensus houdt samenwerking met 
de ander voor mogelijk, zelfs wanneer men (poli
tiek) van mening verschilt en ook vastbesloten is 
om van mening te blijven verschillen. 

Voor ons, die zozeer de erfgenamen zijn van de 
juste milieu politiek klinkt dat alles als een banaliteit. 
Maar men moet zich realiseren dat het idee - en de 
bereidheid - om compromissen te sluiten over 
politieke principes (zoals die van Ancien Régime en 
van Revolutie) waar men enkele jaren daarvoor zijn 
leven nog veil had, in die tijd ervaren werd als niet 
minder revolutionair dan de grote revolutie van 
I 789 zelf. Het betekende immers de aanvaarding 
van een 'principiële principeloosheid' door een 
generatie die kort daarvoor nog moment aarzelde 
om het eigen leven voor de politieke principes in 
kwestie op het spel te zetten. En wie de geschriften 
van een brilliant politiek theoreticus als Tocque
ville, of van een romancier als Stendhal kent, weet 
dat velen die stap ook niet konden en wilden zetten. 
Tocqueville's verachting voor de Juli-monarchie en 
de ressentimenten van een Julien Sorel (de hoofd-
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figuur in Stendhal's Le rouse et Ie noir) geven uit
drukking aan die onwil om nu over politieke princi
pes te gaan onderhandelen als of het om de prijs van 
een huis of van een zak met aardappels ging. 

Het was, uiteindelijk, de geschiedenis die het 
model bood voor de mogelijkheid en zinvolheid van 
die juste milieu politiek, waarmee de representatie
ve democratie zijn zo succesvolle entree maakte op 
het toneel van de geschiedenis van de Westerse 
politiek. De juste milieu politiek had namelijk haar 
uiteindelijke basis in de bereidheid om het nationa
le verleden, met al zijn strijd en al zijn tegenstellin
gen te aanvaarden, zonder daarbij één deel op te 
offeren ten gunste van een ander deel. Zo komt ook 
de historicus eerst tot een juist en aanvaardbaar 
inzicht over het verleden wanneer hij 'alle partijen 
die elkaar in het verleden zo heftig bestreden in hun 
recht laat en daar vanuit de positie van een juste 

milieu zijn oordeel over velt. Beiden, de goede, 
'objectieve', historicus die ieder het zijne geeft en 

de Restauratie-politicus moesten daarom mannen 
van het juste milieu zijn. En het zal daarom niet ver
wonderen dat de ideologen van het juste milieu - de 
zogenaamde 'doctrinaire liberalen' (politici als 
Royer-Collard, Remusat, Barante, Thiers en, voor
al, Guizot) en theoretici als Benjamin Constant -
liberalen waren die hun liberalisme vooral historisch 

zochten te legitimeren. 

Het Romantisch karakter van de democratie 

Twee conclusies zijn hieraan te verbinden. In de 
eerste plaats, wij zijn gewoon om de democratie te 
zien als een product van de Verlichting. En zeker 
zijn daar ook goede gronden voor. Het voor alle 
democratie essentiële idee van de gelijkheid van alle 
staatsburgers is zeker een vrucht van de metafysica 
van het Verlichte natuurrecht dat, zoals dat in de 
metafysica nu een keer gaat, steeds onbekommerd 
sprak van 'de' burger in het algemeen, zonder daar
bij tussen de ene en de andere burger te onderschei 
den en dat daarom, bedoeld of onbedoeld, een 
wezenlijk bijdrage kon leveren aan de notie van de 
politieke gelijkheid van alle staatsburgers. De meta
fysica is een zeer democratische discipline. Voorts, 
het Verlichte natuurrecht leerde dat de staat voort
kwam uit een wilsbesluit van de burgers en dat 
betekende dat, welke bevoegdheden men de staat 
ook toekende, de staat er uiteindelijk voor de bur
ger is en niet andersom. Dit waren uitstekende 
politieke principes en wij zijn daarom de Verlichte 
politieke theorie zeer veel verschuldigd. 

Maar wat de Verlichting ons niet geleerd heeft, en 
wat wij aan de Romantiek, de Restauratie en aan de 
juste milieu politiek te danken hebben, is ons vermo
gen om om te gaan met een samenleving die over 
politieke principes diep verdeeld is. Het is de poli
tieke Romantiek die ons de voor alle democratie 
wezenlijke les leerde van die 'principiële principe
loosheid', en die de naties van het West-Europese 
Continent eerst in staat stelde om het conflict van 
Revolutie en Ancien Régime zonder al te veel 
kleerscheuren te overleven en enkele decennia 
later, het nog veel bedreigender conflict tussen 
kapitaal en arbeid. 

Meer nog, dat was een les die de Verlichting ons 
ook niet zou hebben kunnen of willen onderwijzen, 
omdat die strijdig was aan het verlangen naar hel
derheid, precisie en consistentie dat de Verlichting 
altijd zo na aan het hart lag. De mentaliteit van de 
Verlichting, Carl Schmitt constateerde dat reeds in 
zijn Politische Romantik van 1919, stond haaks op die 
principiële principeloosheid van de parlementaire 
democratie. En het was eerst de Romantiek - met 
haar respect voor de veelvormigheid, voor al de 
opposities en contradicties die de sociaal-politieke 
werkelijkheid nu een keer eigen zijn - die het intel
lectuele klimaat bood waarbinnen de parlementaire 
democratie gedijen kon. 

Anselsaksische en Continentale democratieën 

Een tweede conclusie betreft het antwoord op een 
vraag die vele lezers ongetwijfeld all'ange tijd op de 
lippen brandde. Steeds was hierboven sprake van 
de politieke Romantiek en steeds was daarbij de 
suggestie dat de parlementaire democratie tijdens 
de Restauratie ontstaan is. Maar hebben wij niet 
allen al op school geleerd dat het Engelse parlement 
'de moeder van alle parlementen' is en dat in de 
loop van de achttiende eeuw in Engeland al een sys
teem ontstond dat wij goed kunnen zien als het 
model voor alle latere parlementaire democra
tieën? En was het Engelse voorbeeld ook niet waar 
die bovenbedoelde romantische theoretici aan 
dachten? 

Voor de beantwoording van deze tegenwerping 
kies ik mijn uitgangspunt bij Michel Albert's 
recentlijk zoveel besproken Capita/isme contre capi

talisme. Grondgedachte is hier dat het politieke en 
politiek theoretische debat zich behoort af te spelen 
binnen een spectrum dat bepaald is door de meest 
extreme, bestaande politieke posities. Bijvoor
beeld, toen het Sovjet-communisme nog bestond 
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behoorde het politieke debat te gaan over de voor
en nadelen van de Westerse democratische syste
men in vergelijking met dat Sovjet-communisme. 
Differentiaties binnen zowel Sovjet-communisme 
als binnen de Westerse democratieën waren daar
mee minder relevante subtiliteiten. Dat veranderde 
met de ineenstorting van het communisme. De hele 
wereld is nu democratisch geworden - in theorie 
althans. En dat betekent dat het politieke debat nu 
veeleer gepolariseerd wordt door uitersten binnen 

de matrix van de Westerse democratie. 
De uitersten waar het dan in concreto om gaat 

identificeert Albert met de Angelsaksische demo
cratieën (Engeland en de Verenigde Staten) ener
zijds en de zogenaamde 'Rijn-democratieën' (de 
democratieën van het West-Europese Continent en 
Japan) anderzijds. Vandaar ook de titel van zijn stu
die: twee vormen van kapitalistische, parlementai
re democratieën staan tegenover elkaar. En tussen 
die beide soorten van democratieën bestaan, naar 
het idee van Albert, een aantal wezenlijke, vroeger 
weinig bemerkte, maar nu des te relevanter ver
schillen. Het verschil tussen beide omschrijft Albert 
als volgt: 'the neo-American model is based on 
individual success and short-term financial gain; the 
Rhine model, of German pedigree but with strong 
Japanese connections, emphasizes collective suc
cess, consensus and long-term concerns. In the last 
decade or so, it is this Rhine model - unheralded, 
unsung and lacking even nomina! identity papers -
that has shown itself to be the more efficient of the 
two, as wellas the more equitable' (p. 1 9). 

Tegen de achtergrond van het voorgaande zal 
duidelijk zijn dat we hier inderdaad met twee ver
schillende soorten van democratieën van doen heb
ben. Want denken we aan zowel 1689 toen het 
Engelse parlementaire systeem in belangrijke mate 
zijn definitieve vorm kreeg en aan de twintig jaar na 
1776 waarin de Amerikaanse constitutie tot stand 
kwam, dan betrofhet hier antwoorden op uitdagin
gen van een geheel ander karakter dan die waar het 
Continentale Europa van na de val van Napoleon 
zich voor gesteld zag. Zowel de Engelsen van 
1688/1689 als de Amerikanen van na 1776 zochten 
vooral een oplossing voor het probleem van de ver
houding tussen vorst (of president) en volksverte
genwoordiging en van welke 'checks and balances' 
in hun samenwerking moesten worden aange
bracht. Ambitieuze koningen als Jacobus 11, of 
George I I 1 of eventuele toekomstige presidenten 
waren het gevaar waartegen men constitutionele 

beveiligingen zocht. Het Continentaal Europese 
probleem van een tegen zichzelf verdeelde natie 
speelde in Engeland al helemaal geen rol en was 
voor de 'founding fathers' van de Amerikaanse con
stitutie van slechts ondergeschikt belang. Hier 
streed men niet teaen elkaar om wie in het bezit van 
de staat zou zijn, maar streed men met elkaar om de 
macht van vorst of president binnen aanvaardbare 
grenzen te houden. En wat men in die strijd de 
vorst of president afhandig wist te maken, kwam 
daarmee ook in het aemeenschappelijk bezit van de 
volksvertegenwoordiging die die strijd tegen vorst 
of president gestreden had. De herinnering aan de 
politieke macht die in de persoon van de (absolute) 
monarch verenigd was, wordt in de Angelsaksische 
landen nog bewaard in het daar vigerende twee
partijensysteem waar één politieke partij gewoon
lijk over een absolute meerderheid in het parlement 
beschikken kan. Politieke macht vereiste daarom 
ook superioriteit, of meerderheid in de volksverte
genwoordiging; wanneer men in het Angelsaksi
sche systeem een reeks kleinere partijen zou heb
ben waarvan geen enkele de meerderheid heeft, 
dan zou dat binnen de logica van dat systeem zijn 
alsof men een vorst had die verschillende dingen 
tegelijk wilde en er maar niet toe komen kon daar 
een keuze uit te maken. In die logica is de volksver
tegenwoordiging immers, zoals we zojuist zagen, 
de erfgenaam van de macht van de voordien bestre
den vorst, en draagt zij begrijpelijkerwijs daar ook 
nog de formele sporen van. Overigens zijn dit alles 
natuurlijk maar schematiseringen; maar die mogen 
desondanks verduidelijken hoezeer de Angelsaksi
sche en de Continentale democratieën in oor
sprong, aard, reflexen, relatieve kracht en zwakte 
van elkaar verschillen. 

In ieder geval begrijpen we nu goed dat het geen 
toeval kan zijn dat tot op de huidige dag het meest 
evidente verschil tussen de Angelsaksische en de 
Europese Continentale democratieën daarin ligt, 
dat de eerste een tweepartijen systeem kennen ter
wijl men in de tweede steeds met coalitie-regerin
gen werkt. De landen van het Europese Continent, 
die allen op één of andere manier de grote Revo
lutie en het régïme van Napoleon hadden onder
gaan, kenden daardoor allen politiek sterk gepolari
seerde bevolkingen en daarmee een ander type van 
meest cruciale politieke problemen. Het feit dat op 
het Continent in een coalitie-regering gezocht 
wordt naar een balans tussen de verschillende poli
tieke ideologieën is daarom de tot op de huidige dag 
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voortdurende herinnering aan de Napoleontische 
overheersing van bijna tweehonderd jaar geleden. 
Zonder die was waarschijnlijk ook op het Continent 
de strijd tegen het vorstelijk prerogatief alles-bepa
lend geweest en hadden wij ook hier een Angelsak
sische vorm van twee partijen-democratie gekend, 
plus alles wat daar tegenwoordig bijhoort in termen 
van partijvorming en van politieke stijl. 

Vanzelfsprekend doet dit de vraag rijzen naar 
welk systeem beter is. Categorische antwoorden 
zijn hier niet op te geven omdat om voor de hand 
liggende redenen veel afhangt van het soort van 
problemen waarmee de beide democratie-typen 
zich geconfronteerd zien. Maar met die qualificatie 
kan wellicht het volgende gezegd worden. De poli
tieke problematiek waar de Restauratie mee wor
stelde, was veel ingewikkelder en onoverzichtelij
ker dan die waar men zich in de Angelsaksische lan
den in I 689 en na I 776 voor gesteld zag. En het te 
verwachten gevolg is dat de Continentale democra
tische machines ook ingewikkelder in elkaar zitten 
dan hun Angelsaksische tegenhangers. Daaraan valt 
redelijkerwijs de conclusie te verbinden dat, zoals 
dat met ingewikkelde machines doorgaans het geval 
is, die zowel beter als slechter functioneren dan 
minder gecompliceerde apparatuur. Anders ge
zegd, de Angelsaksische democratie zal zelfs onder 
ongunstige omstandigheden altijd redelijk blijven 
functioneren, maar nooit optimaal. Het subtielere 
instrument van de Continentale democratie zal 
onder gunstige omstandigheden duidelijk superieur 

• zijn aan het Angelsaksische model, en op een goed
kopere en efficiëntere wijze voor de burger betere 
en hogere resultaten weten te bereiken dan haar 
Angelsaksische tegenhanger. Daar staat echter 
tegenover dat als de Continentale democratie, om 
wat voor reden ook, defecten oploopt, die zeer 
veel moeilijker te repareren zijn en dat zelfs een 
totale catastrofe, zoals in het geval van de W eimar
Republiek, dan niet langer ondenkbaar is. Alle 
reden daarom om het noodzakelijke onderhoud aan 
de Continentale democratie nooit te verwaarlozen. 

Oude en nieuwe types van politieke problemen 
Wanneer de parlementaire (Continentale) demo
cratie er dankzij haar ontdekking van de politiek van 
het juste milieu in slaagde om creatieve oplossingen 
te vinden voor zo gevaarlijke conflicten als die tus
sen Ancien Régïme en Revolutie of tussen kapitaal 
en arbeid, dan moeten wij haar uiterst dankbaar zijn 
voor de wijze waarop zij West-Europa door een van 

de moeilijkste periodes uit haar geschiedenis wist te 
loodsen. 

De vraag laat zich evenwel stellen of de uitda
gingen, waar onze hedendaagse sociale en politieke 
orde ons voor plaatst, nog wel van hetzelfde type 
zijn als die waar indertijd de parlementaire demo
cratie voor bedacht werd. Meer in het bijzonder, 
het laat zich inderdaad beargumenteren dat wij 
tegenwoordig minder van doen hebben met pro
blemen die één deel van de bevolking tegenover 
een ander stellen (zoals aan het begin van de negen
tiende eeuw, en in de strijd tussen kapitaal en 
arbeid het geval was), maar problemen die ons allen 
min of meer gelijkelijk treffen. Men kan daarbij 
denken aan problemen als 'jobless growth' (alle
maal kunnen we op straat komen te staan), het 
bezwijken van de verzorgingsstaat onder de zware 
lasten die hem in het recente verleden opgelegd 
werden, de milieuproblematiek. En prototypisch 
voor dat nieuwe soort van probleem is het file-pro
bleem: we veroorzaken allen dat probleem en heb
ben er allen last van. Wat aan al dat soort van nieu
we problemen gemeenschappelijk is, is dat zij hun 
oorsprong hebben in de onbedoelde gevolgen van 
ons politieke handelen. We willen uitstekende 
sociale voorzieningen en hogere lonen maar bewer
ken daarmee werkloosheid, we willen een maxima
le bereikbaarheid maar bewerken daarmee dat we 
in de file staan en de asfaltering van Nederland etc . 

Inderdaad kunnen we dagelijks uit de krant 
begrijpen dat onze representatieve democratie 
slecht geoutilleerd is om dit nieuwe type van poli
tiek probleem adequaat aan te pakken. En de para
dox is daarom dat onze huidige politieke proble
men merkwaardig 'democratisch' zijn in de zin dat 
we er allemaal op een min of meer gelijke manier 
mee geconfronteerd worden, terwijl anderzijds de 
traditionele democratie juist met dit soort van 
'democratische' problemen slecht raad weet. En 
inderdaad, zij werd indertijd ook niet voor dit type 
probleem geconstrueerd. 

Politieke representatie 
Maar dit is niet het enige gevaar dat de democratie 
bedreigt. Er is nog een ander gevaar. Wederom is 
de geschiedenis ons beste uitgangspunt. Ons poli
tieke systeem omschrijven wij altijd als een 'repre
sentatieve democratie'. Welnu, 'democratie', in 
de zin van regering door het volk, is een notie die 
reeds in het klassieke Athene ontwikkeld werd. 
Representatie, in de zin van politieke vertegen-
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woordiging, is, daarentegen een Middeleeuws· 
begrip. Men kan daarbij denken aan de Middel
eeuwse standenvertegenwoordiging. Nu heeft 
democratie op zich niets met representatie van 
doen, en representatie in het geheel niets met 
democratie. De Middeleeuwse standenvertegen
woordiging beoogde in geen enkel opzicht een con
cessie aan de democratie te zijn. Het wonder van de 
hedendaagse parlementaire representatieve demo
cratie bestaat daaruit dat men er in slaagde om deze 
beide geheel verschillende noties op een zo uiterst 
vruchtbare en creatieve manier met elkaar te ver
binden. En dat systeem is dus de vrucht van dit wel 
zeer onwaarschijnlijke huwelijk van Athene en de 
Middeleeuwen. 

Voor een goed begrip van de parlementaire 
democratie is daarom van belang dat we de logica 
van het begrip 'representatie' goed doorgronden. 
Dit is, in essentie, een begrip uit de esthetica; 
immers, een portret of een schilderij noemen wij 
een 'representatie' van een geportretteerde of van 
een landschap. Ernst Gombrich, en anderen, heb
ben dit begrip gedefiniëerd. Volgens hun definitie 
moeten we een representatie zien als een substituut 

of een remplocant voor het gerepresenteerde en 
waardoor het (afwezige) gerepresenteerde weer 
present gemaakt wordt. De implicatie is dat het bij 
representatie niet, zoals wij op het eerste gezicht 
geneigd zijn om te denken, om gelijkenis gaat. Zo 
wijst Gombrich erop dat een stokpaard voor een 
kind wel degelijk als een representatie van een echt 
paard kan functioneren, terwijl de verschillen tus
sen een stokpaard en een echt paard bepaald drama
tisch zijn. En zo is het ook in de artistieke represen
tatie: Titiaans befaamde portret van Karel V zien 
wij als een uitstekende representatie van de Keizer, 
maar we verliezen daarmee geenszins uit het oog 
dat representatie (portret) en gerepresenteerde 
(een persoon van vlees en bloed) geheel verschil
lende zaken zijn. Wie representatie en gerepresen
teerde aan elkaar gelijk stelt is of gek of dronken. 

Dat heeft uiteraard zijn consequenties voor hoe 
we over de politieke representatie denken moeten . 
Het belangrijkste gegeven is hier het volgende. Er 
hestaat een verschil, afstand of kloof tussen repre
sentatie en gerepresenteerde; maar aan die afstand 
etc. moeten wij niet het karakter van strijdiaheid of 
oppositie geven. Een goed portret verschilt van de 
geportretteerde, zonder dat we hierin aanleiding 
zien om te zeggen dat het portret 'strijdig' zou zijn 
met wat de werkelijkheid te zien geeft. lntegen-

deel, een goed portret geeft ons soms directer een 
toegang tot de persoonlijkheid van de geportret
teerde dan wanneer we die in werkelijkheid zien. 
Werkelijk grote kunst waarderen we omdat we 
daar het verschil tussen kunst en werkelijkheid niet 
ervaren als een tekort, maar juist als pure winst. En 
zo is het ook in de politieke representatie. Reeds 
tweehonderd jaar geleden betoogde Edmund Burke 
in zijn beroemde brief aan zijn kieskring in Bristol, 
dat de volksvertegenwoordiger een bepaalde (in 
wezen esthetische) autonomie bezit ten opzichte 
van zijn kiezer. Na eenmaal gekozen te zijn moet hij 
naar eiaen inzicht handelen en het is verkeerd wan- . 
neer hij passief en blindelings het mandaat van zijn 
kiezers volgt. Het is eerst dan dat in het parlemen
taire overleg een politiek creatieve besluitvorming 
mogelijk wordt. Dat alles neemt uiteraard niet weg 
dat de volksvertegenwoordiger zich terdege reali
seert dat hij over vier jaar weer oog in oog met de 
kiezer zal staan en dan zal moeten kunnen uitleggen 
op wat voor manier hij met het in hem gestelde ver
trouwen omgesprongen is. 

Hieraan zijn enkele overpeinzingen te verbinden 
voor de politieke representatie. In de eerste plaats, 
zoals in de kunst de creativiteit van de kunstenaar 
haar natuurlijke en exclusieve locus heeft in dat ver
schil tussen kunst en werkelijkheid, zo ligt ook daar 
de oorsprong van alle politieke creativiteit. Men 
moet zich daarbij het volgende voorstellen. Het 
oplossend vermogen van de politiek, het vermogen 
van de politiek om ogenschijnlijk onoverbrugbare 
meningsverschillen toch op een voor alle betrokken 
partijen aanvaardbare wijze te verzoen n, ligt in de 
mate van succes waarin de politicus erin slaagt om 
die problemen en meningsverschillen zodanig te 
herformuleren dat verzoening haalbaar wordt. Of, 
om het in de hier gehanteerde terminologie uit te 
drukken, de politicus moet die meningsverschillen 
zodanig 'representeren' dat 1) die meningsverschil
len daarin 'present' blijven en 2) zij in hun nieuwe 
vorm bijgelegd kunnen worden. Bedenken we 
daarbij tevens dat vaak de 'representatie' ons eerst 
attendeert op een gerepresenteerde werkelijkheid 
(bijvoorbeeld, het waren de zestiende en zeventien
de eeuwse schilders die ons de schoonheid van het 
landschap deden ontdekken), dan realiseren we 
ons, allereerst, hoezeer we politieke creativiteit 
nodig hebben en, vervolgens, het in wezen esthetisch 

karakter van politieke creativiteit. 
In de tweede plaats, die afstand, kloof of verschil 

is daarmee niet een betreurenswaardig tekort van 
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de politiek, dat we koste wat kost ongedaan zouden 
moeten maken om de politiek geheel ondergeschikt 
te maken aan de bestaande maatschappelijke wer
kelijkheid. Zoals een dergelijke eis aan de kunste
naar het einde van de kunst zou betekenen, zo zou 
in politicis deze eis de politiek ieder vermogen ont
nemen om op een zinvolle mallier bij te dragen aan 
de oplossing van onze sociale en politieke proble
men. Het referendum en het ideaal van de ilirecte 
democratie moeten wij daarom met wantrouwen 
bezien. Slechts onder zeer wtzonderlijke omstan
iligheden (namelijk wanneer het gaat om politieke 
problemen waarover geen zinvolle discussie moge
lijk of wenselijk is) vallen het referendum en de 
directe democratie boven de representatieve 
democratie te prefereren. Tevens moeten we ons 
daarbij herinneren dat referendum en directe 
democratie, verre van iets moois te zijn, een 
'Wahlverwandtschaft' heeft met zoiets lelijks als 
het totalitairisme. 

In de derde plaats, die afstand, kloof of verschil 
tussen representatie en gerepresenteerde biedt 
tevens inzicht in de aard van legitieme politieke 
macht. Zoals we de creativiteit van de kunstenaar 
eerst kunnen constateren wanneer we ons op het 
standpunt van de representatie, en niet op dat van 
het gerepresenteerde stellen, zo kan ook de repre
sentatieve democratie haar politieke kracht eerst 
ontwikkelen wanneer we bereid zijn om de legiti
miteit te aanvaarden van de representatie ten 
opzichte van het gerepresenteerde. Anders gezegd, 
bewegen we ons van de burger aan de ene kant van 
die esthetische kloof naar ilie van de vertegenwoor
diger (of van de staat) aan de andere kant daarvan, 
dan bewegen we ons van het domein van degenen 
die aan de nationale wetgeving onderworpen zijn, 
naar het domein waar die wetgeving totstandkomt 
en van waaruit de naleving ervan kan worden afge
dwongen. In de esthetische kloof tussen kjezer en 
gekozene (of staat) moet daarom ook de bron van 
alle legitieme politieke macht gesitueerd worden -
hetgeen allereerst de verrassende conclusie recht
vaardigt dat alle legitieme politieke macht esthetisch 
van aard is. En een tweede conclusie is dat het 
eigenaardige van de representatieve democratie 
daarin ligt dat legitieme politieke macht noch het 
eigendom van de kiezer, noch ook van de gekozene 
of van de staat is (zij ontstaat immers eerst tussen 
beide in). De notie van de volkssoevereiniteit zul
len we dus op moeten geven: in de representatieve 
democratie bezit niemand de macht - hooguit kan 

men zeggen dat de kjezer het nebruik of het beheer 
van politieke macht voor vier jaar aan een bepaalde 
regering in handen geeft. 

Zoals aan het einde van de vorige paragraaf het 
geval was, is er ook nu weer alle reden om de 
representatieve democratie (waaronder wij het 
geluk hebben te leven) te prijzen als het meest suc
cesvolle en subtiele politieke instrument dat de 
mensheid ooit bedacht. Zij heeft echter een aange
boren zwakte, waarvoor zich nauwelijks een ade
quate remedie laat denken. Inderdaad is de repre
sentatieve democratie bij uitstek geschikt om alles 
wat onder het régime van de representatie valt, op 
een even soepele als creatieve manier op te lossen. 
Er is echter één entiteit die onvermijdelijk buiten 
dat régime valt - en dat is de staat zelf. De staat kan 
alles representeren, behalve zichzelf - zoals ook 
een schilderij niet zichzelf kan representeren. Heel 
dat arsenaal aan verfijnde instrumenten dat de 
representatieve democratie ons ter beschikking 
stelt ter oplossing van onze politieke problemen, 
ontvalt ons daarmee op het moment dat wc te 
maken krijgen met problemen van- of binnen de 
staat zelf. Hier ligt, vanzelfsprekend, de verklaring 
voor dat zo merkwaarilige feit dat de democratische 
staat zelf het meest inefficiënte, onhanilige en 
domme instituut is in onze 'sophisticated' Wester
se samenlevingen, evenals voor het feit dat alle 
moeilijkheden, verdeeldheden, alsook de omvang 
van de staat, nergens zo moeilijk op de politieke 
agenda te krijgen zijn als in een representatieve 
democratie. De staat is net als ilie befaamde kapper 
van Sevilla die iedere burger van Sevilla zo keurig 
kapte behalve, uiteraard, zichzelf, en die er daarom 
altijd zo uitermate slordig en slonzig bijliep. 

List bij staat ifburaer een remedie voor onze politieke 
kwalen? 

Hiervoor bespraken wij twee gevaren die de demo
cratie bedreigen: het gevaar dat voortkomt uit een 
nieuw type van politiek probleem waar de traditio
nele representatieve democratie slecht mee uit de 
voeten kan en, in de tweede plaats, de blinde vlek 
die de representatieve democratie sui aeneris heeft 
voor het (dys)functioneren van de staat. De voor de 
hand liggende vraag is dan nu op wat voor manier 
we de representatieve democratie het beste tegen 
deze gevaren beschermen kunnen. 

Drie instanties verdienen in rut perspectief onze 
aandacht, de staat, de kjezer en de politieke partij. 
Om verschillende redenen moet de staat van deze 



37° 
s &_o 9 '997 

drie ons de meeste zorgen baren. Hij is de afgelopen 
halve eeuw bovenmate in omvang toegenomen, 
maar die groei ging onvoldoende gepaard met de 
ontwikkeling van adequate instrumenten ter con
trole van de staat. Integendeel, het parlement, de 
wetgever die constitutioneel met die taak belast is, 
werd steeds meer door de regering gecorrum
peerd. Een additioneel probleem is dat de bekend
ste politieke filosofen, met name John Rawls c.s., 
nauwelijks in de staat geïnteresseerd lijken te zijn 
en dat daarom van hen überhaupt geen zinvolle sug
gesties te verwachten zijn ter reparatie van de staat. 
En waar spraakmakende politicologen (zie bijvoor
beeld De verplaatsins van de politiek), anders dan de 
politieke theoretici, wel degelijk een grote belang
stelling voor de staat aan de dag leggen, concentre
ren zij zich vooral op de huidige zwaktes van de 
staat om daar dan de (overhaaste) conclusie aan te 
verbinden dat de staat gaandeweg een overbodige 
irrelevantie in onze huidige samenlevingen aan het 
worden is. Al die observaties van politicologen over 
het falen van de staat zijn helaas nu meer waar dan 
de afgelopen vijftig jaar ooit het geval was; maar in 
plaats van hieraan met deze politicologen de con
clusie te verbinden dat de staat een verouderde en 
negentiende eeuwse irrelevantie geworden is, 
moeten we daar nu juist een aanmaning in zien om 
de staat met hernieuwde aandacht te bekijken. 
Want ondanks Europese Unie en de institutionele 
wildgroei tussen staat en burger blijft de staat het 
zwaartepunt in alle politieke besluitvorming. En of 
wij dat nu wel of niet prettig vinden, voorlopig ziet 
het er niet naar uit dat dat anders gaat worden. 
Integendeel, na een korte periode waarin iedereen 
wel aardigheid leek te hebben in die postmoderne 
fragmentatie van het politiek domein, is de behoef
te aan een krachtig politiek centrum in de vorm van 
de natie-staat weer sterker dan tot voor kort het 
geval was . Meer en meer realiseert men zich dat de 
kwaliteit van onze toekomst nog steeds ten nauwste 
verbonden is met die van de natie-staat: als het de 
staat niet lukt om een bevredigend en werkbaar ant
woord te vinden op onze collectieve problemen, 
dan is er onder de huidige omstandigheden niets en 
niemand, en zelfs geen supra-nationale of 'infra'
nationale instantie, die daar wel succesvol zou kun
nen zijn. We mogen het terecht zeer betreuren dat 
wij voor de zorg van de kwaliteit van onze toekomst 
op een zo wankel en onbetrouwbaar instrument als 
de natie-staat aangewezen zijn, maar het is niet 
anders, en we doen er daarom goed aan ervoor te 

zorgen dat de natie-staat in optimale vorm is. Er is 
bijgevolg alle reden om de huidige desinteresse 
voor de (restauratie van de) staat onder politieke 
filosofen en politicologen als academische bijziend
heid te veroordelen. 

Kortom, de staat is nu ons grootste probleem, 
juist omdat hij zozeer de voorwaarde is voor de 
oplosbaarheid van zoveel andere problemen. Maar 
de staat kan ons niet helpen bij de oplossing van de 
problemen waar hij zelf in verzeild geraakt is - en 
we wenden ons daarom nu tot de beide andere 
instanties in het politieke domein, de burger en de 
politieke partij. 

Ik begin met de burger. Ook van de burger kan 
niet veel verwacht worden wanneer de belangrijk
ste politieke problemen dat eigenaardige 'democra
tische' karakter verkrijgen waarover wij het hier
boven hadden. Voordien wa de inzet van de poli
tiek gewoonlijk de vraag hoe men tot een juiste 
afweging (het juste milieu) komen kon van het 
belang van het ene individu of groep van individuen 
en die van een ander(e) (groep van) individu(en). 
Het resultaat van zo'n afwegingsproces leidde tot 
concepties van het algemeen belang - die doorgaans 
weer gecodificeerd werden binnen bepaalde, door 
de verschillende partijen verdedigde, politieke ide
ologieën. Binnen dit kader zocht de burger naar de 
juiste bepaling van zijn eigen belang in verhouding 
tot die concepties van het collectief belang; en dat 
bepaalde dan op een doorgaans goed voorspelbare 
manier zijn partij-keuze. 

Uiteraard had dit alles eerst zin en was dit zelfs 
eerst mogelijk zolang eigen belang en algemeen 
belang verschillende zaken zijn. Maar die aangena
me duidelijkheid is er nu in afnemende mate (ik wil 
vanzelfsprekend niet beweren dat het traditionele 
type van politiek probleem, waarbij een deel van de 
bevolking tegenover een ander deel staat, geheel 
van het toneel verdwenen zou zijn). In toenemende 
mate zijn eigenbelang en algemeen belang in elkaar 
verward geraakt. De burger kan nu een hoger sala
ris en beter sociale voorzieningen wensen, maar 
met het onbedoelde gevolg dat hij straks wellicht 
werkloos is; hij wil zijn eigen auto maar draagt er op 
die manier toe bij dat hij stilstaat in de file; wenst hij 
daarom de aanleg van meer wegen, dan bereikt hij 
daarmee lawaai in zijn achtertuin; hij wil de gemak
ken van de twintigste eeuw, maar wordt dan tevens 
geconfronteerd met alle ongemakken van de 
gemakken van de techniek, zoals de vernietiging 
van zijn ecologische 'Umwelt'; hij wordt ouder 
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door de medische wetenschap, maar wordt dat ook 
op een ziekere en onaangenamer manier dan vroe
ger etc. En het zoeken naar het juste milieu tussen 
deze alternatieven plaatst niet langer zijn eigen 
belang tegen over het belang van de ander of het 
algemene belang; het gaat hier immers om een 
conflict tussen twee, met elkaar trijdige, eieenbe

laneen (veelal een korte termijn belang versus een 
langere termijn belang, en waarbij het algemeen 
belang gemene zaak maakt met & laatste). De bur
ger ontdekte dat het nastreven ván het (directe) 
eigenbelang dat (langere termijn) eigenbelang 
tegenwoordig juist schaden kan en dat onderwer
ping aan het algemeen belang vaak juist door zijn 
eigenbelang vereist wordt. Het oude en comforta
bele dilemma van ofwel kiezen voor het eigen, dan 
wel voor het algemeen belang (of voor iets daartus
sen in), houdt daarmee meer en meer op het 
Archimedisch punt te zijn voor de politieke oriënta
tie van de burger. 

We moeten deze nieuwe situatie niet interpre
teren alsof er nu een systematische onbepaaldheid 
intrad in de relatie tussen eigen en algemeen 
belang, alsof we nu leven in een wereld waarin de 
protagonisten van het algemeen belang een nimmer 
eindigende strijd voeren met de aanhangers van 
Bernard de Mandeviiie's en Adam Smith's stelling 
volgens welke de privé ondeugd een publieke 
deugd is. We herinneren ons dat Mandeville en 
Smith hun tijdgenoten (en niet alleen die) shockeer
den door te betogen dat er geen oppositie, maar 
juist een harmonie bestaat tussen het verlichte 
eigenbelang en het algemeen belang. Maar zij zei
den zeker niet dat de notie 'eigenbelang' en 'alge
meen belang' dezelfde referent zouden hebben; 
veeleer wilden zij aantonen dat er een doel-midde
len relatie tussen beide bestaat en dat het algemeen 
belang het beste gerealiseerd kan worden door bur
gers die zich bij hun handelen laten leiden door dat 
verlichte eigenbelang. Maar nu is er werkelijk een 
substantiële overlap tot stand gekomen tussen eigen 
belang en het algemeen belang. 

Aan de ene kant mag deze nieuwe situatie in ons 
een gevoel van diepe tevredenheid bewerken: want 
had de politiek niet altijd al die verzoening tussen 
het algemene en individuele belang tot inzet gehad? 
En is die zo lang en zo vurig verlangde verzoening in 
onze tijd niet uiteindelijk tot stand gebracht en 
werd dan geluidloos, en zonder dat wij dat goed 
bemerkten, de utopie toch gerealiseerd in onze 
complexe hedendaagse samenlevingen? Dat is wel-

licht hoe men de prestaties van de laat-twintigste 
eeuwse representatieve democratie in eerste 
instantie zou willen beoordelen: en inderdaad lij
ken traditionele definities van utopia overeen te 
stemmen met hoe in onze samenleving het indivi
duele en het algemeen belang op één lijn gebracht 
werd. 

Maar aan de andere kant kan men volhouden dat 
deze situatie strijdig is met zowel de menselijke 
natuur als met de aard van de politiek in de demo
cratie. Want stel dat wij inderdaad geen belangen 
meer zouden hebben die onderscheiden zijn van het 
publieke belang, dan zouden wij ons als individu 
politiek gediskwalificeerd voelen. Wat voor on
vriendelijke en lelijke dingen men (veelal terecht) 
ook over belangen en het nastreven daarvan zou 
willen zeggen, dat neemt niet weg dat wij in politicis 
in belangrijke mate zijn, welke onze specifieke 
eigenbelangen zijn. Hebben we geen specifiek 
eigenbelang meer dan zijn we in politicis opgegaan 
in de collectiviteit en zullen wij ook in onze zelfper
ceptie van geen enkele publieke of openbare bete
kenis meer kunnen zijn. Ja, we zijn dan zo onbe
langrijk geworden dat geen omstandigheden meer 
denkbaar zijn waaronder de collectiviteit zelfs maar 
de moeite zou willen nemen om zich tegen ons te 
keren: een dergelijke situatie vereist toch immers 
minstens een oppositie van onze belangen en die 
van de collectiviteit. En zelfs daar zou dan ex hypo

thesi geen sprake meer van kunnen zijn. Het indivi
du is dan geheel opgegaan in zijn privé·-existentie en 
bestaat niet langer als een politieke entiteit. 

Vervolgens, definiëren we de democratie (heel 
wijd) als het politieke systeem dat op een billijke 
manier de belangen van (groepen van) individuen 
tegen elkaar afweegt, dan kan er in die situatie ook 
niet langer sprake van democratie zijn. Waar geen 
sprake is van belangentegenstellingen, daar heeft de 
democratie geen zin meer. Een Verlicht despotis
me dat op een weloverwogen en rationele manier 
de aard van het collectieve belang op korte en lan
gere termijn (het enige belang dat ons dan nog rest) 
definiëert, is dan het enige zinvolle alternatief. 
Alweer, ik beweer niet dat een dergelijke situatie al 
gerealiseerd werd, maar slechts dat we ons in deze 
richting bewegen en dat we er goed aan doen te 
overdenken wat voor druk daarmee uitgeoefend 
wordt op de representatieve democratie die wij van 
onze ouders erfden. 

Bovenal moeten we ons in dit verband de toene
mende desoriëntatie van de hedendaagse kiezer 
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realiseren. Leggen we ons rekenschap van af van die 
toenemende vervlechting van eigenbelang en (ideo
logisch) gedefiniëerd algemeen belang, dan behoe
ven we niet verbaasd te zijn over die instabiliteit van 
de hedendaagse kiezer die, na generaties lang 
geleefd te hebben in de overzichtelijke wereld van 
het ideologische conflict, zich nu plotseling ge
plaatst ziet in een situatie waarin hij zelfs de midde
len niet meer heeft om zijn eigen belang van dat van 
de gemeenschap te onderscheiden. Hoe hulpeloos 
moet hij zich voelen in een wereld waarin die ver
trouwde belangenoppositie tot een even verouder
de als nutteloze constructie werd. Hij moet het 
gevoel hebben dat de Geschiedenis hem uitleverde 
aan de expert die als enige nog in staat is om hem te 
vertellen wie hij werkelijk is en wat zijn werkelijke 
belangen zijn. Niet langer is de expert de enige die 
in staat is om zijn politieke vragen te beantwoorden 
(zoals in Daniel Bell's technocratische utopie van 
veertig jaar geleden al het geval was), maar de 
expert schrijft hem nu ook voor welke vragen hij 
überhaupt stellen moet. 

Of, erger nog, de burger kan nu tot de conclusie 
komen dat al zijn politieke intuïties en verlangens 
los zijn komen te staan van zijn werkelijke eigenbe
lang, omdat hij nu leeft in een wereld die hij nooit 
voldoende zal begrijpen om te weten welke politie
ke opties zelfs zijn meest directe eigenbelang op een 
adequate manier zullen dienen. En daar zal hij ver
volgens de conclusie aan verbinden dat al zijn ver
langens, opinies en handelen irrelevant geworden 
zijn vanuit het oogpunt van zijn werkelijke eigenbe
lang. Welnu, dat althans in zekere mate deze band 
bestaat tussen verlangens en eigenbelang, is werke
lijk een minimum voorwaarde voor het goede func
tioneren van de democratie. Niets zal zozeer de 
burger van de democratie vervreemden, niets zal 
hem zozeer buiten het domein van de politiek slui
ten en niets zal zijn desinteresse voor de politiek 
sterker stimuleren, dan het doorsnijden van die zo 
natuurlijke en vanzelfsprekende band tussen verlan
gens en eigenbelang. Deze voortdurende pendelbe
weging tussen verlangens en eigenbelang is, om zo 
te zeggen, de slinger in het uurwerk van de demo
cratie die voorkomt dat dat uurwerk op een wilde 
en ongecontroleerde wijze afloopt. En die slinger 
wordt uit het uurwerk van de democratie verwij
derd, wanneer de burger meent dat de relatie tus
sen zijn verlangens en zijn eigenbelang voor hem
zelf niet langer te doorgronden is en een zaak voor 
de (politieke) expert wordt. 

De beste manier om de slinger op zijn plaats in het 
uurwerk te houden is, vanzelfsprekend, er voor 
zorg te dragen dat eigenbelang en algemeen belang 
binnen de zelf-ervaring van de kiezer naar verschil
lende zaken blijven verwijzen. Die voor de repre
sentatieve democratie zo ontwrichtende disjunctie 
van verlangen en eigenbelang kan dan niet optre
den. En dat onderscheid tussen eigen en algemeen 
belang kan weer het beste bereikt worden door 
ruimte te laten, of wellicht zelfs doelbewust te 
scheppen voor een zekere mate van egoïsme en 
zelfzucht. Want egoïsme en zelfzucht zijn altijd zeer 
succesvol gebleken om orde te brengen in de ver
houding tussen verlangens en eigenbelang. Vanuit 
dat perspectief treffen we hier nog een extra argu
ment om niet in te stemmen met een op een 
'publieke' ethiek gefundeerèe politieke filosofie 
zoals die door Rawls c.s. (en hier te lande door ]os 
de Beus) bepleit werd. Zonder een zekere mate van 
egoïsme, zelfzucht en het vermogen van burgers 
om zich aan elkaar te ergeren, kan de machine van 
de democratie niet functioneren. In de eerste plaats 
niet omdat uit egoïsme, zelfzucht en ergernis alle 
signalen voortkomen die aangeven waar in de 
samenleving iets staat mis te gaan of reeds misge
gaan is, en waardoor die op zich onaantrekkelijke 
menselijke eigenschappen toch noodzakelijk zijn als 
we de samenleving zo goed mogelijk op de rails wil
len houden. Zoals een dier dat geen pijn kan voelen, 
niet levensvatbaar is, zo zijn ook egoïsme en erger
nis onmisbaar voor het voortbestaan van de samen
leving. Een samenleving van consequente altruïsten 
is even onmogelijk als een van individuen die uit
sluitend het eigenbelang voor ogen hebben. Zo laat 
zich verdedigen dat het begrip dat de Engelse bevol
king in de pre-Thatcher-jaren voor stakingen op 
wist te brengen het landsbelang eerder benadeelde 
dan het gediend te hebben. Kortom, zonder een 
zekere mate .van egoïsme en een zekere geneigdheid 
om zich aan de medemens te ergeren is democratie 
ondenkbaar om de eenvoudige reden dat er dan 
voor haar geen werk te verrichten valt. Maar vooral 
zijn een zekere mate van egoïsme en zelfzucht nodig 
omdat het toch reeds gevaarlijk bot geworden in
strument van de representatieve democratie zonder 
die niet snijden kan. En dat instrument zou ook zijn 
laatste resterende scherpte verliezen, wanneer 
door de injectie van een extra dosis ethiek en alt
ruïsme, eigenbelang en algemeen belang nog dich
ter bij elkaar zouden komen te liggen dan nu al het 
geval is. 
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Deze overpeinzing over de wenselijkheid van egoïs
me is niet een cynische aanmaning aan het adres van 
de burger om voortaan zoveel mogelijk ten koste 
van zijn medemensen te gaan leven. Ik wil slechts 
wijzen op de spanning die bestaat tussen enerzijds 
de representatieve democratie en, anderzijds, ethi
sche desiderata zoals door Rawls c.s. verdedigd. 
Men kan niet tegelijkertijd een goede democraat 
zijn en ook in politicis dit soort van ethische doelstel
lingen verdedigen. Ik zeg daarmee niets ten nadele 
van die ethische doelstellingen; integendeel, die 
zijn schitterend en het is te hopen dat de individuele 
burger in de relatie met zijn medemensen die doel
stellingen zoveel mogelijk in praktijk zal brengen. 
Mijn stelling is slecht dat die doelstellingen vijan
dig zijn aan aard en werkwijze van de representatie
ve democratie en dat wij niet moeten denken dat 
een ethische fundering van de representatieve 
democratie een zinvolle onderneming is. Die 
democratie kan alleen floreren voor zover en zolang 
we te maken hebben met conflicten die, zoals 
gewoonlijk het geval is in de politiek, de beperkte 
kaders van de ethiek te buiten gaan. Dat betekent 
niet dat alle (democratische) politiek slecht of on
ethisch is; zeker kunnen we ook in de (democrati
sche) politiek een onderscheid maken tussen een 
goed ('prudent') en een slecht politiek beleid. Maar 
de criteria voor dat onderscheid overstijgen de 
begrenzingen van de ethiek. Het politiek goede is 
niet noodzakelijkerwijs identiek met het ethisch 
goede. 

De politieke partij is de beste remedie voor onze 

politieke kwalen 

Nadat de staat en de burger de revue gepasseerd 
zijn als kandidaten om de revitalisering van de 
representatieve democratie te kunnen bewerken, is 
nu de beurt aan de politieke partij. In de eerste 
plaats valt op te merken dat er een categorisch ver
schil is tussen staat en burger enerzijds en de poli
tieke partij anderzijds. Dat verschilligt vooral hier
in dat het streven naar verandering van staat of bur
ger onvergelijkelijk veel meer risico's met zich mee 
brengt dan het streven naar het veranderen van de 
politieke partij. De verandering van de staat is een 
verandering in het instrument dat wij bezitten voor 
maatschappelijke en sociale verandering en bezit 
daarom een potentieel aan gevolgen dat moeilijk te 
overzien is. Het veranderen van de staat is slechts 
een reële en te overwegen optie in die zeer zeldza
me en zeer uitzonderlijke gevallen dat een revolutie 

werkelijk onvermijdelijk is - en de geschiedenis 
heeft geleerd dat dit resulteert in een jump in the 
dark waarvan de gevolgen doorgaans onvergelijke
lijk veel erger zijn dan het politieke ongerief waar
voor de revolutie de beoogde remedie was. 

Dit alles geldt a fortiori voor de pogingen om de 
burger te veranderen. De, gelukkig, uiterst zeldza
me gevallen waarin pogingen in die richting onder
nomen werden, betroffen steeds totalitaire dictatu
ren waarin de geboorte van een nieuwe mens en 
van een nieuwe maatschappij werden aangekon
digd. De grootste verschrikkingen uit de geschiede
nis van de mensheid zijn daar uit voortgekomen. 
We kunnen hieruit concluderen dat het streven 
naar de verandering van ofwel staat of burger onder 
vrijwel alle omstandigheden een improductieve 
reactie zijn zal op het eenmaal geconstateerde feilen 
van een politiek systeem . En het is daarom zeker 
ongewenst om in te stemmen met al die aanbevelin
gen van hedendaagse politieke theoretici. over hoe 
de moraal van de burger veranderd zou moeten of 
kunnen worden - alleen de totale ineffectiviteit van 
de aanbevelingen van die politieke theoretici vrij
waarde hen van het maken van gemene zaak met de 
totalitaire traditie. ledere politieke theorie behoort 

jor better or jor worse de burger als een gegeven te 
aanvaarden en nimmer mag men voor de aandrang 
bezwijken om programma's te ontwikkelen over 
hoe de burger het beste veranderd zou kunnen wor
den. 

Dit alles ligt anders met de poÛtieke partij. 
Bedenken we daartoe in de eerste plaats dat de poli
tieke partij een brug slaat over de esthetische kloof 
tussen burger en staat, tussen representatie en 
gerepresenteerde. De politieke partij omvat heel 
dat traject tussen burger en staat en bergt daarmee 
in haar hart het geheim van de esthetische kloof tus
sen burger en staat. Daaraan zijn twee conclusies te 
verbinden. In de eerste plaats, wanneer er sprake is 
van een dysfunctioneren van de staat, wanneer 
reparaties aan de representatieve democratie nodig 
zijn, dan betreft dit problemen die aan het ( dys-) 
functioneren van de politieke partij het beste te dia
gnostiseren zijn. De staat en de burger hebben het 
zwaartepunt van hun activiteiten bij zichzelf: dat 
van de staat ligt in de taken van de overheid, en dat 
van de burger in de privé-sfeer en de activiteiten die 
hij daar ontwikkelt. Veel meer dan staat of burger is 
de politieke partij een onderdeel van die beide 

werelden: zij overlapt gedeeltelijk de existentie van 
zowel staat als burger en functioneert als trait 
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d'union tussen beide. En wanneer de representatie
ve democratie gebrekkig functioneert in de zin dat 
er iets mis is in de verhouding tussen burger en 
staat, dan is de politieke partij zowel het ideale 
medium om de aard van dat gebrekkige functione
ren vast te stellen alsook om na te gaan hoe die ver
houding weer verbeterd zou kunnen worden. De 
lotgevallen van de politieke partij zijn de microkos
mos, waarvan men de macrokosmos van de lotge
vallen van de representatieve democratie af kan 
lezen. 

En dat brengt mij bij mijn tweede conclusie. Het 
cruciale verschil tussen de politieke partij enerzijds 
en de burger en de staat anderzijds- wij constateer
den dat hiervoor reeds - is dat de politieke partij 
manipuleerbaar is, terwijl aan het manipuleren van 
staat of burger steeds de grootste gevaren verbon
den zijn. Op het terrein van de politieke partij heeft 
de politiek nog, om zo te zeggen, een menselijke 
maat, voltrekt die zich nog op menselijke schaal; 
hier zijn oorzaken en gevolgen nog redelijk te over
zien, hier kan men nog weloverwogen plannen 
maken in de niet onrealistische verwachting dat die 
plannen niet al te zeer zullen divergeren van wat 
daar de resultaten van zullen blijken te zijn. 

Op het eerste gezicht mag dat verbazen omdat 
juist de politieke partij het arcanum imperii van de 
esthetische kloof tussen staat en burger in zich 
draagt; we zijn geneigd te denken dat juist de staat 
en de burger de beide posities zijn, van waaruit wij 
eerst greep hebben op het politieke domein en dat 
we altijd daar zouden moeten beginnen wanneer 
we iets in het politieke domein willen veranderen, 
terwijl de partij daarentegen slechts een interme
diair tussen die beide is. Maar men moet zich het zo 
voorstellen dat de politieke partij het centrum van 
die esthetische kloof tussen weloverwogen plannen 
en wat die bewerken omspant en waardoor hun 
eventuele divergentie juist daar het beste kan wor
den vastgesteld. Juist omdat de politieke partij de 
esthetische kloof tussen burger en staat overbrugt 
of omvat, kunnen wij de eventuele problemen in de 
relatie tussen beide daar, om zo te zeggen in statu 

nascendi observeren. En om diezelfde reden is de 
politieke partij ook het meest geëigende proefter
rein om uit te vinden hoe het best een mouw te pas
sen valt aan problemen in de relatie tussen staat en 
burger. Daar komt ook nog het gegeven bij dat de 
gevolgen van mislukte experimenten met politieke 
partijen zeer veel minder rampzalig zijn dan 
ondoordachte experimenten met staat of burger. 

Integendeel, eventuele ongelukkig uitpakkende 
experimenten met politieke partijen kunnen ande
re politieke partijen tot lering strekken en op die 
manier aan de democratie in haar geheel ten goede 
komen. Kortom, de politieke partij is door haar 
situering in het politieke domein niet alleen de rein
cultuur voor de problemen die zich met de repre
sentatieve democratie voor kunnen doen, maar 
tevens het meest geschikt om zinvolle en werkbare 
oplossingen voor die problemen te vinden . 

Conclusie 

Dat brengt mij bij mijn conclusie. Hebben wij 
reden om aan te nemen dat de representatieve 
democratie een nieuwe fase in haar geschiedenis in 
zal gaan, wensen wij dit zo uitzonderlijk succesvol
le politieke systeem ook voor de toekomst te 
behouden en haar optimaal aan te pa sen aan nieu
we sociale en politieke uitdagingen, dan biedt de 
politieke partij de sleutel tot de toekomst. Slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen is het raadzaam om 
wezenlijke ingrepen in de staat te overwegen; van 
al dan niet door de ethiek geïnspireerde pogingen 
om de burger te beïnvloeden of te veranderen is 
slechts onheil te verwachten. Aanpassingen van de 
politieke partij aan zulke veranderende uitdagingen 
levert zowel de minste risico's op, en is door de 
greep die de politieke partij op de staat uit kan oefe
nen bovendien ook het meest effectieve instrument 
om die veranderingen in het systeem van de repre
sentatieve democratie te realiseren die voor heden 
en toekomst noodzakelijk zullen blijken te zijn. De 
politieke partij is daarom de plaats waar we erin sla
gen to cut the world at its joints. Voor die toekomst 
van de representatieve democratie is daarom beslis
send of wij er in zullen slagen om de politieke partij 
weer nieuw leven in te blazen. 

Is de staat, zoals wij hiervoor zagen, aan het 
einde van deze eeuw ons grootste politieke pro
bleem, dan hebben we in de politieke partij het 
meest geëigende instrument om dat probleem aan 
te vatten . Dat is dan, tenslotte, de belangrijkste les 
die de esthetische politieke filosofie ons leren wil. 
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