
Democratie als politiek systeem, als idee
en als levenshouding

Reactie op het artikel ‘Democratie zonder volk’ van Hong Quoc Loc

Koo van der Wal*

Vertrekpunt van het artikel ‘Democratie zonder volk’ van Hong Quoc Loc is de
gedachte dat de traditionele opvatting en legitimering van de democratie
een relatief homogene bevolking veronderstelt. Dan betekent dus de huidige
pluralisering van de samenleving, door Hong aangeduid als een situatie van
‘radicale polarisering’, een ernstige bedreiging want aantasting van de voor-
waarden van de traditionele democratieconceptie. Dat zo’n radicale polarise-
ring, gesteld dat daarvan sprake zou zijn, het functioneren van de democratie
ernstig zou belemmeren, die zorg deel ik met Hong, niet echter zijn ‘oplos-
sing’ voor dit probleem. Zijn voorstel is om de democratie niet langer op de
traditionele, maar op een alternatieve manier te begrijpen, namelijk niet
meer als ‘zelfrechtsvorming door het volk’ maar in het voetspoor van Kelsen
als ‘zelfbeperking van de rechtsvormers’. In plaats van het meerderheidsbe-
ginsel, dat (in operationeel opzicht althans) als definitorisch kenmerk van de
democratie beschouwd wordt,1 op te vatten als een benadering van het ideaal
van positieve unanieme instemming met een bepaald rechtsregime, stelt
Hong voor het uit te leggen als de mogelijkheid van minderheden zich aan de
als vreemd ervaren wil van de meerderheid te onttrekken door zelf meerder-
heid te worden. Tegenover het instemmingsperspectief op rechtsvorming
wordt met andere woorden het bevrijdingsperspectief geplaatst.

Ik meen dat deze oplossing voor het gesignaleerde probleem om twee rede-
nen tekortschiet:
1. Zij berust in principieel opzicht op een ontoereikende, want aan de

oppervlakte blijvende opvatting van de democratie-idee.
2. Zij lost in praktisch opzicht het probleem niet op.
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De democratie als meer dan alleen een politiek 
besluitvormingssysteem

Om met het principiële punt te beginnen, waar uiteindelijk toch alles om
draait: Wanneer het om zulke belangrijke zaken als een conceptie van demo-
cratie gaat, staat er steeds meer ter discussie dan alleen maar een politieke
praktijk. Sinds Wittgenstein is een algemeen aanvaard inzicht dat taalspe-
len en levensvormen naar elkaar verwijzen ofwel keerzijden van dezelfde
medaille zijn. Praktijken in de zin van samenhangende handelingspatronen
zijn met andere woorden niet denkbaar zonder een bijbehorend systeem
van betekenissen en voorstellingen, en omgekeerd. Maar dat inzicht was in
feite al langer bekend in de antropologie en godsdienstwetenschap: riten en
rituelen zijn alleen begrijpelijk als men de bijbehorende mythen en opvat-
tingen kent, terwijl deze van hun kant het complement van bepaalde prak-
tijken en leefwijzen verlangen. Het is dus een veeg teken voor een rite,
praktijk of leefwijze, wanneer het corresponderende verhaal bij de desbe-
treffende groep niet meer functioneert, bijvoorbeeld doordat het niet meer
aansluit bij de belevings- en ervaringswereld van de leden. De rite of praktijk
in kwestie mag dan door een soort sociale inertie en routine nog een tijd
lang gepraktiseerd worden, op termijn is zij ten dode opgeschreven omdat er
geen innerlijke overtuiging meer achter staat.

Met de democratie is het niet anders gesteld. Ook zij is een praktijk, aller-
eerst een systeem van politieke besluitvorming met als blikvanger de meer-
derheidsregel. En ook hier is die praktijk niet begrijpelijk zonder het begelei-
dende verhaal. Die opvatting is trouwens al vaker uitgesproken. Zo begint
Sartori zijn artikel ‘Democracy’ in de International Encyclopedia of the Social
Sciences met de uitspraak: ‘The term democracy indicates both a set of ideas
and a political system (…).’2 Naar de mening van William Carpenter ligt ook
bij Locke het accent primair op het ideële aspect van de democratie: ‘(…)
Locke conceives democracy rather as a spirit than as a form of government’.3

En omdat Hong zich in zijn artikel vooral op Kelsen baseert, is het interes-
sant dat ook deze idee en verschijningsvorm van de democratie onder-
scheidt. Naar haar idee is zij volgens Kelsen 
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‘eine Staats- (oder Gesellschafts-)Form, bei der der Gemeinschaftswille
(die soziale Ordnung) durch die ihm Unterworfenen erzeugt wird:
Identität von Subjekt und Objekt der Herrschaft, von Führer und
Geführten.’4

De werkelijkheid is echter nogal weerbarstig, zodat de zuivere realisering
van de idee niet mogelijk is. Toch oriënteert de praktijk zich aan de idee en
maakt Kelsen onderscheid tussen democratische en autocratische regimes,
waarbij het om een verschil in gezindheid en levenshouding gaat. In het ene
geval gaat het om de vrijheid en zelfbepaling van individuen die zij ook aan
hun medeburgers toestaan. De democratische persoonlijkheid, zo Kelsen,

‘erkennt sich selbst im anderen wieder, erlebt den anderen a priori nicht
als etwas Wesensfremdes, nicht als Feind, sondern als gleich und daher
Freund, erlebt sein Ich nicht als etwas Eigenartiges, schlechthin Unver-
gleichliches und Unwiederholbares. Es ist der Typus des relativ herabge-
setzten Ich-Gefühls, der Typus des sympathisierenden, friedliebenden,
nichtagressiven Menschen (…)’.5

Daarom is macht in dit perspectief eigenlijk bij voorbaat een verdacht feno-
meen. Bij de autocratische persoonlijkheid geldt het tegendeel: hij denkt in
termen van vriend en vijand, van macht over anderen, is kortom minstens
potentieel tyranniek. Dit overziende is het dan ook niet verwonderlijk dat
Kelsen kan zeggen dat het bij de strijd tussen democratie en autocratie ‘nicht
um ein bloss sozial-technisches Problem, dass es sich um mehr als um zwei
verschiedene Organisationsmethoden handelt’.6 Dat ‘meer’ zijn dan de filo-
sofische achtergrondverhalen met bijbehorende persoonlijkheidstypen en
grondhoudingen die de beide organisatievormen pas begrijpelijk maken.

Maar als de democratie als organisatievorm of besluitvormingsstructuur
rust op een kijk op en houding tegenover de dingen, dan kan zij ook niet los
gezien worden van de hele culturele en maatschappelijke context waar-
binnen zij functioneert. Consequent voegt Sartori aan de hiervoor geciteer-
de zinsnede dan ook toe dat het democratiebegrip ‘a by-product of the enti-
re development of Western civilisation’ is. De democratie is met andere
woorden de operationalisering naar het politieke niveau van een geheel van

R&R 2007 / 1

41

4 H. Kelsen, ‘Demokratie’, in: idem, Demokratie und Sozialismus. Ausgewählte Aufsätze, hrsg.

von N. Leser, Wien 1967, p. 11; vgl. p. 176, waar Kelsen ‘die Freiheit, die in der Teilname der

Regierten an der Regierung besteht’ als ‘das Wesen der Demokratie’ aanmerkt.

5 Kelsen, ‘Staatsform und Weltanschauung’, in: a.w., p. 45.

6 Kelsen, ‘Staatsform und Weltanschauung’, in: a.w. p. 41.

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



overtuigingen, houdingen en handelingspatronen die voor onze cultuur
kenmerkend zijn.7 Enkele elementen van die denk- en leefwereld zijn al
genoemd, zoals persoonlijke zelfbepaling, dat wil zeggen vrijheid van zelf-
ontplooiing en keuze van leefwijze overeenkomstig de eigen aard en gelijk-
waardigheid van allen uit hoofde van hun menszijn c.q. menselijke waardig-
heid. Als centrale categorie kan in dit opzicht de persoonsidee beschouwd
worden zoals die zich in een lange traditie in onze cultuur uitgekristalliseerd
heeft. Zij staat op de achtergrond van de ideeën van de mensenrechten, de
rechtsstaat en zo ook van de democratie. De persoon kan dan worden
getypeerd als een wezen uitgerust met een eigen inzicht en beoordelings-
vermogen, een eigen wil en geweten, een eigen belevingswereld alsook een
vermogen tot in- en medevoelen met anderen. En de basisintuïtie van onze
cultuur is dat een zodanig wezen een waarde in zichzelf vertegenwoordigt
en de ruimte dient te krijgen zich als een zelf te ontwikkelen.

De maatschappelijke en culturele context

Die idee van zelfzijn c.q. zelfbepaling kan als één van de normatieve sleutel-
begrippen, zoniet de centrale normatieve categorie in onze samenleving
beschouwd worden. Zij is richtinggevend voor het hele bestaan, strekt zich
in haar invloed daarom ook uit tot de privéverhoudingen, tot de meest intie-
me toe, zoals die tussen levenspartners, ouders en kinderen, goede vrienden
enzovoort. Zelfs in die relaties geldt dat personen geacht worden een ‘eigen
leven’ te hebben, een eigen speelruimte om zelfstandig beslissingen te
nemen, dat men elkaar in een zekere mate moet ‘vrij laten’, ook bij minder
verstandig, bijvoorbeeld voor de eigen gezondheid of toekomst schadelijk
gedrag. In tegenstelling tot de situatie in (de meeste) premoderne culturen
zijn mensen in de moderne samenleving vrij in de keuze van hun levens-
partner, hun beroep, hun levensovertuiging, hun woonplaats, de naam van
hun kinderen enzovoort. Aan medische behandelingen of experimenten
kan men alleen na gegeven ‘geïnformeerde toestemming’ onderworpen
worden. Wij zijn in onze cultuur zeer terughoudend om personen aan pater-
nalistische beslissingen te onderwerpen, dat wil zeggen ze (in hun eigen
belang dus) tegen zichzelf te beschermen en hun zo de beslissing over hun
eigen zaken uit handen te nemen. Dat geldt zelfs voor personen aan wier
wilsbekwaamheid twijfels bestaan, zoals psychiatrische patiënten, perso-
nen die beginnen te dementeren en andere categorieën. En wat kinderen
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betreft: reeds ver voor de leeftijd waarop zij officieel mondig worden vinden
we dat we hun naar de mate van hun begrip een stem moeten geven bij
beslissingen die voor hen van groot gewicht zijn, zoals bij echtscheidingen
over de vraag aan wie zij worden ‘toegewezen’, bij ingrijpende medische
behandelingen en bij de schoolkeuze. Algemeen vinden we dat op scholen
en universiteiten, in bedrijven en overheidsdiensten, in organisaties en ver-
enigingen van allerlei slag, de leidinggevenden bereid dienen te zijn tekst
en uitleg over hun beslissingen te geven. Kortom, in hiërarchische verhou-
dingen dient het gezag naar modern besef bereid te zijn verantwoording
naar de ondergeschikten toe af te leggen en hen bij de besluitvorming te
betrekken. Gezag spreekt met andere woorden in de moderne samenleving
niet vanzelf, dit weer in tegenstelling tot premoderne culturen, waar het
aan bepaalde ambten en posities (stamhoofd, feodaal heer, geestelijk leider,
opperpriester, ouder, leraar) gebonden is en aan beïnvloeding door de
gezagsonderworpenen onttrokken is.

Om kort te gaan: de moderne mens oriënteert zich in zijn bestaan in de
meest uiteenlopende verhoudingen aan een serie samenhangende beginse-
len die alle als aspecten van de vrijheid begrepen kunnen worden en die om
dezelfde gedachte cirkelen, namelijk dat de beschikking over iemands
bestaan uiteindelijk in zijn of haar eigen handen ligt, dat mensen ten slotte
zelf moeten uitmaken wat zij met hun leven doen, onder de voorwaarde dat
zij anderen daarbij geen schade berokkenen. Binnen die grenzen is iemand
met andere woorden vrij om zijn eigen levensplan te ontwerpen en te vol-
gen, overeenkomstig zijn eigen opvattingen te leven en zich op de eigen
hem of haar aansprekende wijze te ontplooien. En de stelling is dat de demo-
cratie als politiek instituut alleen kan floreren in zo’n algemeen maatschap-
pelijk klimaat. ‘Democratisering’ is met andere woorden niet iets dat tot de
politieke sector beperkt is, maar een algemeen maatschappelijk fenomeen
waarvan het oogmerk steeds hetzelfde is, namelijk zoals gezegd mensen
subject van eigen bestaan te laten zijn. Wel is het zo dat die gedachte een bij-
zonder gewicht heeft in het geval van de politiek als voor de bestaansvoor-
waarden van allen zeer belangrijke sector. Willen mensen subject van eigen
bestaan kunnen zijn, dan zullen zij in ieder geval ook subject van de politiek
moeten zijn. De legitimatie van de regeerders en hun maatregelen kan zo
alleen ‘van onder op’, van de kant van de burgers komen. De democratie als
politieke institutie is op die manier een belangrijke toepassing van een alge-
mene visie op het menselijk bestaan, maar tegelijk ook niet meer dan een
toepassing onder een reeks andere. Daarmee wordt de politiek dus aange-
stuurd door een ‘bovenpolitieke’ idee.
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Het is nu in mijn ogen een fatale bijziendheid om op de democratie als poli-
tieke besluitvormingsstructuur te focussen met voorbijgaan aan die achter-
liggende idee. Alleen uit die idee en de bijbehorende houding (bijvoorbeeld
van respect voor de persoon en levensovertuiging van anderen) kan de
democratie als instituut haar inspiratie putten. Zij representeert (met
Kelsen) een persoonlijkheidsstructuur en levenshouding die allerminst van-
zelfsprekend zijn en dan ook levenslang geoefend en van nieuw elan voor-
zien moeten worden. Daarom is het ook een misvatting om de democratie,
met Rawls bijvoorbeeld, als laagdrempelig voor te stellen, als iets wat nogal
voor zichzelf spreekt en relatief gemakkelijk te praktiseren is. Een hele serie
negatieve ervaringen, in Afrika na de dekolonisatie, in Rusland, het Midden-
Oosten en nu heel zichtbaar in Irak, hadden het besef moeten wekken dat de
democratie niet even ergens te vestigen is als het achtergrondverhaal niet
aanspreekt en de bijbehorende algemene maatschappelijke voorwaarden
niet gegeven zijn. Democratie is geen laagdrempelige en tamelijk veronder-
stellingsneutrale (‘metafysica-vrije’) praktijk, maar integendeel zeer ver-
onderstellingsrijk (zoals ook de ideeën en instituties van mensenrechten en
rechtsstaat). Wanneer men aan het achterliggende verhaal en de bijbeho-
rende grondhouding voorbijgaat, dreigt levensgroot het hiervoor aangedui-
de gevaar van een rite zonder mythe die op termijn ten dode opgeschreven
is ofwel in strijd met de oorspronkelijke intentie misbruikt gaat worden.

De relatief beperkte betekenis van de meerderheidsregel

Als het juist is dat een praktijk zonder het bijbehorende verhaal niet begre-
pen kan worden en het ideeëncluster achter de institutie van de democratie
in het vorenstaande redelijk adequaat getroffen is, dan betekent dat dat de
meerderheidsregel ook niet werkelijk als definiërend kenmerk van de
democratie kan worden opgevat. Als de organiserende idee uiteindelijk die
van de zelfbepaling van de betrokkenen ook op politiek terrein is, dan is de
ideale situatie dus die van een directe democratie met besluitvorming vol-
gens het unanimiteitsbeginsel. Om voor de hand liggende redenen is dit in
grotere politieke gemeenschappen met een diverse bevolking een onwerk-
baar en irreëel model. Het standaardgeval is dan ook een representatieve
democratie met meerderheidsbeginsel. Het zijn beide concessies aan de
praktijk, die echter in het teken blijven staan van de best mogelijke benade-
ring van de basisidee. Ofwel, het gaat in beide gevallen om een praktikabele
operationalisering van die basisidee, waarbij ook die operationalisering nog
het stempel van de idee blijft dragen. Slechts secondair is daarom de meer-
derheidsregel een definiërend kenmerk van de democratie, zoals gezegd bij
de praktische vormgeving van het instituut. Ook Kelsen, om nog eens naar
hem terug te keren, blijkt er zo over te denken wanneer hij over het meer-
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derheidsbeginsel spreekt in het kader van de verwerkelijking van de idee,
namelijk ‘durch das sozialtechnisch notwendige [!] Majoritätsprinzip’.8

Dat het bij de meerderheidsregel slechts om een benadering van de demo-
cratie-idee en niet in eigenlijke zin om een definiërend kenmerk gaat, komt
aan het licht in het geval van stabiele grote meerderheden die structureel
kleine en zwakke minderheden overrulen. Die laatste zien zich met andere
woorden aanhoudend gedwongen zich naar de meerderheid te schikken,
krijgen dus geen kans om aan het eigen bestaan naar eigen inzichten gestal-
te te geven ofwel subject van eigen leven te zijn. De meerderheidsregel blijkt
in dit soort gevallen dus geen getrouwe uitdrukking van de achterliggende
idee te zijn. Daarom is er een breed gedeelde overtuiging dat een min of
meer mechanische toepassing van het majoriteitsprincipe niet in de geest
van de democratie-idee is en dat de democratie als praktisch arrangement
naast de meerderheidsregel door een reeks garanties voor een redelijke zelf-
bepaling van minderheden wordt gekenmerkt, zoals de erkenning van fun-
damentele rechten en vrijheden voor allen, minderhedenbescherming, tole-
rantie, respect voor andersdenkenden en dergelijke. Het is in dit verband het
vermelden waard dat ook Kelsen in latere jaren aan genoemde zaken steeds
meer gewicht is gaan toekennen. Terwijl voor de vroege Kelsen het essentië-
le van de democratie gelegen is in de uitsluitend formeel gereglementeerde
voortbrenging van de wil van de gemeenschap, zaken als minderheidsbe-
scherming, erkenning van grondrechten en dergelijke geen inhoudelijke
maar hooguit een empirisch-toevallige relatie tot de democratie bezitten,
valt bij de latere Kelsen een ‘substantialisering van de democratie-gedachte’
zoals Dreier9 het genoemd heeft te constateren. Nu worden tolerantie, min-
derheidsrechten, vrijheid van religie, van mening en meningsuiting, pers-
vrijheid en dergelijke ‘characteristic of democracy’ en zelfs ‘essential to
democracy’ genoemd.10 Het lijkt er dus op dat we hier ook volgens Kelsen (en
terecht) met wezenlijke kenmerken van de democratie van doen hebben.

Gezien het vorenstaande zal duidelijk zijn waar mijn grootste bezwaar
tegen het artikel van Hong ligt. Hij ziet de democratie uitsluitend als een
politiek besluitvormingssyteem, hanteert dus enkel een smalle opvatting
ervan. Zijn stuk gaat geheel voorbij aan de culturele context en de maat-
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schappelijke voorwaarden van een democratisch stelsel, aan het feit dat de
democratie, om terug te grijpen op de eerder aangehaalde uitspraak van
Sartori, niet alleen een politiek systeem maar daarnaast en zeker zo belang-
rijk ‘a set of ideas’ is, ofwel dat zij een ethos en een levenshouding beli-
chaamt (Lockes ‘spirit’) of (met Kelsen) uitdrukking is van een persoonlijk-
heidstype. Juist daarvan en van het feit dat zij breed maatschappelijk
verankerd is, moet de democratie het hebben, daaruit put zij haar elan en
overtuigingskracht. Zonder dat is zij een formeel arrangement of set van
procedures om besluiten te genereren, waarvan op zichzelf weinig aantrek-
kingskracht uitgaat.

Nu hoeft men, als het over de democratie gaat, het zeker niet altijd over het
achterliggende verhaal te hebben – gelukkig niet. Maar het zal wel altijd op
de achtergrond mee (moeten) blijven spelen. En helemaal als men de eigen
gedachtegang als een alternatieve democratieconceptie presenteert, kan
het eenvoudigweg niet worden gemist.

Dat het ideële achtergrondverhaal wezenlijk is, blijkt bijvoorbeeld ook uit de
manier waarop Hong over autonomie spreekt. Door het hele artikel heen
wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat vreemde overheersing c.q.
heteronomie onverdedigbaar is. Een motief of nadere explicatie wordt ech-
ter nergens gegeven. En juist dat, het aangeven van de grondslagen waarop
een andere opvatting van een gezichtsbepalende institutie in onze samen-
leving berust, zou, helemaal in een filosofisch tijdschrift, verwacht mogen
worden.

Het belang van ‘demos’ en gemeenschap

In het verlengde hiervan liggen dan andere bezwaren tegen Hongs betoog,
zoals, het werd al aangestipt, dat hij alleen op het meerderheidsprincipe
focust waarvan hij een herinterpretatie wil geven (p. 16), en dat hij dus ande-
re voorgenoemde definiërende kenmerken van de democratie geheel buiten
beschouwing laat. En dat hij bijvoorbeeld ook steeds op dezelfde vrij abstrac-
te manier over de majoriteitsregel spreekt, alsof alle beslissingen van dezelf-
de orde en hetzelfde gewicht zijn. Daarom geen woord over de aard van een
vereiste meerderheid (eenvoudig of gekwalificeerd) of over een speciaal
rekening houden met de gevoelens van een minderheid als een bepaalde
aangelegenheid voor haar van bijzonder gewicht is, meer dan voor de meer-
derheid. De manier van benaderen van de meerderheids/minderheidskwes-
tie, als het daar dan over gaat, is kortom nogal eendimensionaal en nuance-
loos.
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In het verlengde van het ontbreken van aandacht voor het achtergrondver-
haal van de democratie ligt verder, een zeer wezenlijk punt, Hongs stelling
dat de democratie het zonder volk kan stellen, anders gezegd, dat zij geen
gemeenschap veronderstelt. Een gemeenschap kan in objectief opzicht wor-
den gekarakteriseerd door gedeelde opvattingen en praktijken en in subjec-
tief opzicht door een besef van saamhorigheid. Die objectieve kenmerken
kunnen beperkt zijn, zoals bij een schaakvereniging of een amateurorkest,
of breed zoals in het geval van een natie (gemeenschappelijke cultuur, men-
taliteit, geschiedenis e.d.). Mensen leven uit de aard van hun menselijke
zijnswijze binnen een ‘symbolisch universum’, dat wil zeggen binnen een
collectief schema van gedeelde betekenissen en overtuigingen dat hun col-
lectieve handelingspatronen aanstuurt. Dat geldt zeker ook voor de demo-
cratie: zij veronderstelt een gemeenschap die de politieke dimensie van haar
bestaan in overeenstemming met haar kader van voorstellingen en opvat-
tingen inricht. Zij rust met andere woorden voorbij alle verschillen in inzicht
en praktijk op een gemeenschappelijk fundament. De andere persoon of
groep is daar hooguit een binnen een gemeenschappelijk kader te bestrij-
den tegenstander, geen totaal vreemde of vijand.11 De gemeenschap is dus
een kwalitatief en niet alleen kwantitatief bepaalde grootheid, zoals Hong
wil als hij voor het volk de bevolking in de plaats stelt, dat wil zeggen de
totaliteit van allen die zich alleen door hun fysieke aanwezigheid op een
bepaald grondgebied bevinden. Een aggregaat van mensen die elkaar
onderling totaal vreemd zijn, heeft echter geen gemeenschappelijk symbo-
lisch universum. Het is zoiets als een schaakclub waar verschillende groep-
jes van alles en nog wat met schaakborden en -stukken aan het doen zijn
(dammen, jongleren, hout snijden enz.). Kortom, evenmin als een schaak-
club ontkomt een democratie er aan zich als zodanig af te bakenen en haar
regels te stellen.
Nogmaals: ook Kelsen doet dat als hij democratie en autocratie inclusief de
bijbehorende mentaliteiten en persoonlijkheidstypen tegenover elkaar stelt.
En die regels zijn, zoals gezegd, uitvloeisel van een achtergrondverhaal en een
daarmee corresponderende algemeen maatschappelijke levensstijl. Het is
duidelijk dat hier het thema van de ‘weerbare democratie’ om de hoek komt
kijken, de vraag dus of de democratie als formeel en inhoudelijk neutraal
besluitvormingssysteem zich voor iedere politieke beweging heeft open te
stellen dan wel of zij een ethos, levenshouding en humaniteitsconceptie beli-
chaamt die met bepaalde politieke visies en praktijken onverenigbaar is. Ik
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meen, zoals duidelijk zal zijn, dat dat laatste het geval is – althans uit princi-
pieel oogpunt – wat de nadere praktische vertaling daarvan ook is.

Nog één opmerking in dit verband. Net zo min als de idee van een democra-
tie van voor elkaar totaal vreemden op nationaal niveau een zinvolle
gedachte is, is zij het op bovennationaal, bijvoorbeeld Europees niveau.
Hong roert die kwestie aan het eind van zijn artikel ter onderbouwing van
zijn betoog aan. Maar ofwel is Europa een puur willekeurige entiteit. Dan
zijn er ook geen andere dan evenzo willekeurige redenen om Rusland, Wit-
Rusland, Kalmukkië en Libië (allemaal notoir niet-democratische landen)
niet ook te laten aanschuiven. Ofwel is Europa, ondanks alle verschillen op
het eerste gezicht, toch een entiteit met een gemeenschappelijke cultuur,
mentaliteit, geschiedenis, een redelijk overlappend symbolisch universum
en dergelijke. Zolang men alleen maar van dichtbij naar Europa kijkt, sprin-
gen algauw vooral de verschillen in het oog. Maar als men Europa contras-
teert met andere delen van de wereld (en binnen de westerse cultuursfeer
ook met Amerika), worden de overeenkomsten en gemeenschappelijkheden
ook duidelijk zichtbaar. Het is kortom eenvoudig niet juist dat er op
Europees niveau geen demos is, al kon het besef daarvan best nog een steun-
tje in de rug gebruiken.

Hongs voorstel ook praktisch gezien geen oplossing

Tot zover mijn eerste (principiële) punt dat de door Hong voorgestelde oplos-
sing voor de huidige problemen van de democratie (die er overduidelijk zijn)
geen perspectief biedt, omdat zij op een ontoereikende, de ideële dimensie
van de democratie buiten beschouwing latende opvatting van de democratie
rust. Maar, tweede punt, ook in praktisch opzicht lost zij die problemen niet
op. Hongs voorstel is, zoals gezegd, om de zelfrechtsvormingsopvatting van
de democratie te vervangen door het bevrijdingsperspectief: dat democratie
betekent dat aan minderheden de gelegenheid geboden wordt zich aan het
rechtsregime van de meerderheid te onttrekken. Maar opnieuw: als het uit-
zicht daarop tamelijk virtueel is in het geval van stabiele grote meerderhe-
den? Dan kan het voor de desbetreffende minderheid een enorme fopspeen
zijn en voor de meerderheid een alibi, namelijk om zich aan de opvattingen
en belangen van de minderheid niets gelegen te laten liggen omdat zij
immers de (tamelijk fictieve) mogelijkheid heeft zich tot nieuwe meerder-
heid te ontwikkelen en zich zo aan het als vreemd ervaren regime te ontwor-
stelen. Hier wreekt zich de smalle opvatting van democratie en de veronacht-
zaming van kenmerken van een goed begrepen democratie, zoals garanties
voor allen via grondrechten, tolerantie, minderhedenbescherming en derge-
lijke.
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Maar er zit aan dit stuivertje wisselen van meerderheid en minderheden, als
dat het verhaal van de democratie is, nog een bedenkelijk aspect – daarmee
keer ik nog even naar een meer principiële beschouwing terug. Democratie
gaat in deze optiek op in een mechanisme tot het veilig stellen of bevechten
van groepsbelangen en -opvattingen. Er is hier blijkbaar niet zoiets als een
gemeenschappelijk of algemeen belang. Ofwel: burgerschap veronderstelt
hier geen positieve relatie tot de gemeenschap als zodanig (die dan ook con-
sequent als niet bestaande wordt aangemerkt: democratie zonder demos).
Het lijkt me fataal voor een politieke gemeenschap als burgerschap niet
(ook) in het teken staat van een positieve participatie aan het geheel.
Deelnemers aan het samenleven denken dan alleen aan wat de samenle-
ving voor hen betekent en niet aan een investering in de samenleving van
hun kant. Zonder verbindend moment wordt ‘samenleven’ een precaire aan-
gelegenheid, als het die naam al verdient. Hoewel ik denk dat een diffuus
besef daarvan wijdverbreid is, is de articulatie ervan tamelijk zwak omdat
praktisch gezien onze westerse maatschappij sterk in het teken staat van
concurrentie, belangenstrijd en dergelijke, en theoretisch, in de dominante
politieke en sociale filosofie, de samenleving in eerste instantie gezien
wordt als een arena van elkaar bestrijdende individuen en groepen – op die
lijn ligt ook Hongs artikel. Geen wonder dan dat begrippen als algemeen
belang, actief burgerschap, solidariteit en dergelijke in zo’n optiek niet
plaatsbaar zijn of hooguit, zoals de notie van het algemeen belang, als een
nuttige fictie worden opgevat. Terwijl zij toch algemene voorwaarden vor-
men voor het floreren van de gemeenschap als geheel en zo ook van de indi-
viduele burgers.12

Kort en goed, als het politieke bestel niet meer gezien kan worden als onder-
deel van de leefgemeenschap waaraan de burgers participeren en waarmee
ze zich identificeren, als het publieke domein niet meer ervaren wordt als
een zaak van iedereen en allen, als de politicus zich niet (ook) als zaakwaar-
nemer van de publieke zaak ziet en niet alleen als behartiger van particulie-
re belangen en opvattingen, dan betekent dat in feite het failliet van de poli-
tieke gemeenschap in kwestie. Dat gebeurt echter in Hongs gedachtegang
wanneer categorieën als actief burgerschap, positieve betrokkenheid, res-
pect voor en rekening houden met andersdenkenden in het bevrijdingsper-
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12 Een voorbeeld van de veronachtzaming van het algemeen belang lijkt mij een ontwikkeling in

het ethos van de advocatuur: volgens de traditionele opvatting werd de advocaat geacht twee

belangen te dienen, die van zijn cliënt en die van de rechtsorde als geheel. Het accent is echter

steeds meer verschoven naar eerstgenoemd belang, niet zelden ten koste van het geloof van

bredere kringen in de rechtsorde, dat echter wel de tak is waar ook de advocaat zelf op zit.
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spectief vervangen worden door onbetrokkenheid, niet-deelname, groeps-
belang en strijd.

Wat te doen?

Hongs vertrekpunt was de steeds sterkere diversificatie (‘radicale polarise-
ring’) van de bevolking, met als gevolg dat grotere groepen in de samenle-
ving zich niet kunnen herkennen in het door de meerderheid gevoerde
beleid. Ook ik acht dat een zeer serieus probleem. De oplossing van Hong is
om de gedachte dat er een politiek gevoerd zou kunnen worden waarin allen
zich, zij het in meer of mindere mate, kunnen vinden op te geven en daar-
mee ook afstand te doen van unanimiteit, wederkerigheid en dergelijke als
constituanten (in ieder geval idealiter) van de democratie-idee.

Ik denk, dat vloeit uit het eerder gezegde voort, dat dat een noodlottige capi-
tulatie is voor een ontwikkeling waarbij men zich juist niet moet neerleg-
gen. In plaats van het verhaal van de democratie prijs te geven – als gezegd
houdt men dan alleen het ritueel als een lege huls over, een ritueel echter
dat zonder inspirerend achtergrondverhaal waarom wij ook weer democra-
ten zijn, het niet zal redden – moet dat verhaal en de bijbehorende ‘spirit’ en
levensvorm geïntensiveerd worden. De democratie als politiek instituut is zo
sterk als haar idee leeft en zij verankerd is in de samenleving in den brede.
Om in de politiek democraten te zijn, moeten we dat dus ook zijn in de
opvoeding, in de gezinssituatie, in scholen, universiteiten, bedrijven, vereni-
gingen, enzovoort. Het betekent het praktiseren van openheid, transparan-
tie, communicatie, van de wil tot luisteren en mee-ervaren. Het betekent dat
het gezag bereid is tot verantwoording, in tegenstelling bijvoorbeeld tot
doofpotgedrag zoals in de kwestie waarom de Nederlandse overheid meen-
de te moeten deelnemen aan de oorlog in Irak.

Ik denk dat we de gok moeten nemen, uiteraard zonder buurmans gek te
worden, om het spel van de democratie te spelen als een spel van georgani-
seerd vertrouwen – dat je eerst moet geven om het (misschien) te krijgen –
en niet van georganiseerd wantrouwen, want daarop komt de gedachte-
gang van Hong neer. Alleen zo wordt de ander niet als vreemde en vijand,
maar als medeburger en hooguit als tegenstander gezien. Alleen zo kan
mijns inziens de fatale ‘radicale polarisering’ worden tegengegaan, doordat
er van de democratie (als systeem maar vooral als levenshouding) aantrek-
kingskracht uitgaat om het spel mee te spelen. Die uitnodigende kracht gaat
er niet van uit als wij van het spel met de woorden van Sadurski een ‘dunne,
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negatieve en defensieve’ aangelegenheid maken.13 De democratie is een ver-
onderstellingsrijke levensvorm die aan allen, ook degenen die al ‘binnen’
zijn haar eisen stelt. Dat betekent met name dat wij niet alleen de anderen
en nieuwkomers de maat nemen maar ook onszelf, of wij loyaal zijn aan wat
onze democratische levensvorm werkelijk inhoudt.

Summary

If, due to developments such as the pluralization of society, we discuss the
possible need for other conceptions of democracy than the traditional one,
the whole story of democracy is at issue. For democracy is more than solely
a system of political decision-making. It is the political institutionalization
of a set of ideas and a mentality or attitude to life, viz. of offering people the
opportunity to be subjects of their own lives, with all this implies.
In this perspective, the majority rule is only a device for putting into practi-
ce the underlying principle and attitude of democracy. And it may conflict
with the basic idea of democracy, such as situations in which stable majori-
ties obstruct minorities in their aspiration to live according to their own con-
victions. Therefore, a widespread view is that the majority rule has to be
flanked by principles such as basic rights for everybody, protection of mino-
rities, toleration, etc. So, in the case of threats to democracy, e.g. as a result of
the pluralization of society, offering an alternative interpretation of the
majority rule as such cannot do the job.
The best defence of democracy is to practice the underlying view and attitu-
de to life on all levels of society (in the education at home, in associations,
companies, schools, etc.), and in that way to embed democracy as a system of
political decision-making in society. One of the corollaries of this insight is
active and participative citizenship, which involves a sense of positive invol-
vement with the flourishing of society and thus establishing a real commu-
nity or ‘demos'.
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