
Vandaar deze opiniebijdrage. Onze richtvraag

is: wat zijn de voorwaarden opdat de demo-

cratie bij ons op lange termijn overlevings-

kansen heeft en tot volle bloei komt?

UITEENLOPENDE

PROBLEEMANALYSES

Om een visie te ontwikkelen, is het vooreerst

gewenst een beeld te krijgen van de gangba-

re probleemanalyses. De visie kan dan een

wederwoord inhouden op deze stellingen en

beweringen die je uit de debatten oppikt. Om

het overzichtelijk te houden, maken we van

de courante benaderingen een schematise-

ring. We beseffen dat het gaat om vereen-

voudigde prototypes.

De argeloze conservatieven

Dat zijn zij die, zoals hierboven gezegd, bewe-

ren dat onze instellingen een neerslag zijn

van een procedurele democratie naar westers

model. We hebben een zelf gekozen parle-

ment, een eigen uitvoerende macht die voor

dit parlement verantwoording moet afleggen,

de scheiding van machten, een rechtsstaat…

Niemand komt ertoe dit alles fundamenteel

in vraag te stellen. Maak je er dan ook niet

druk om. Zorg dat de instellingen naar beho-

ren functioneren en dat de uitwisseling vlot

verloopt en er is geen vuiltje aan de lucht.

Verder moeten de alerte media er maar voor

zorgen dat de publieke opinie niet in slaap
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dommelt. Waar zouden we ons dan nog druk

om maken? Vaak behoren deze argelozen tot

de ‘conservatieven’. Zij zien de instellingen als

honkvaste verankeraars van waarden. Zoals

het juridisch huwelijk de indruk kan geven de

liefde tussen partners te verduurzamen, zo

verankeren onze instellingen van vertegen-

woordigingsdemocratie het democratisch

gehalte van de samenleving. Ondertussen

dreigen ze uit het oog te verliezen dat er aan

die democratie toch wel wat schort, zoals het

trouwens met die duurzame relaties ook niet

zo probleemloos verloopt.

De onheilsprofeten

Zij zijn de tegenvoeters van de argelozen. Ze

zijn diep geraakt door het electoraal gewicht

dat extreem-rechts in Vlaanderen heeft

gekregen. Ze zien daarin antidemocratische

krachten die de democratie gebruiken en mis-

bruiken om politiek aan de macht te komen.

Ook al zijn ze van mening dat niet alle

Blokstemmers antidemocraten zijn, ze zien er

toch een fundamentele bedreiging in voor

onze democratie. Als we niet in staat zijn om

democratie inhoudelijk op te vullen of er

randvoorwaarden aan te stellen, dan zit het

risico erin dat de essentie herleid wordt tot

een lege doos met spelregels die malafide

krachten naar believen kunnen gebruiken en

vooral misbruiken. Bovendien gaan deze

onheilsprofeten, na het herhaald succes van

extreem-rechts, gebukt onder de wetenschap

dat het opsteken van het moraliserend vin-

gertje nu eenmaal weinig aarde aan de dijk

zet. Hoe moet het tij dan gekeerd worden?

De rechtsen

Zij zijn van mening dat democratie een kader

moet zijn waarbinnen de soevereine en

gemeenschappelijke wil van de natie, de poli-

tieke gemeenschap of het volk tot uitdruk-

king moet komen. Genoemde drie begrippen

worden als een natuurlijke eenheid

beschouwd die elkaar impliceren. Ze vinden

dat het algemeen belang nu te veel verkaveld

wordt door deelbelangen. De soevereiniteit

van de natie of het volk wordt van binnen uit

en van buiten af bedreigd. De globalisering

enerzijds en het intern pluralisme en de cul-

turele verscheidenheid anderzijds zouden van

de politieke democratie een fictie maken of

die herleiden tot een amalgaam van arrange-

menten, politieke afspraken en ‘spelletjes’, de

ware aard van onze natie onwaardig. De

remedie is duidelijk: herstel de nationale of

volkssoevereiniteit in haar volle onafhanke-

lijkheid, verlos de democratie van politiek,

strijd voor een zuivere politiek en hoed je van

(een te vergaand) cultureel pluralisme. Vaak

gaat het om pleitbezorgers van het onversne-

den ‘communautarisme’ in zijn extreme vorm.

Het individu is slechts een onderdeel van een

organisch geacht leefgeheel.

De linksen

Zij vinden dat democratie te veel vereenzel-

vigd wordt met politieke democratie. Door

zich daarop te fixeren, heeft men nog altijd

niet door dat de macht verschoven is van het

politieke forum naar de economische en

financiële globalisering. Juist hierop bestaat

geen democratische politieke controle. De

politiek volgt met vertraging de economie en

is er als het ware de gevangene van. Ze ont-

komt niet aan de ‘profitabiliteitsvereiste’ van

de economie die haar wetten oplegt. Hun

remedie is van een andere aard: verstevig de

economische democratie, organiseer een

tegenmacht ten aanzien van het kapitaal en

bouw een wereldwijde politieke democratie

uit die sociale en ecologische randvoorwaar-

den oplegt aan de economische globalisering.
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De libertairen

Zij vinden dat democratie niet in eerste orde

een kwestie is van instellingen. In hun verhaal

werken die te veel bevoogdend en werken ze

sclerose in de hand. Zij vertrekken van de geë-

mancipeerde burger die zelf oorsprong en

einddoel is van de democratie. Niet zelden

zijn ze drager van een (te) optimistisch mens-

beeld. Door meer directe democratie uit te

bouwen (bv. volksraadpleging en referen-

dum), kan het vertrouwen van de burger in de

politiek hersteld worden. Er hoeven geen tus-

senschakels (middenveld) te zijn die veeleer

bevoogdend werken of hún belangen als

algemeen belang voorwenden. 

De middenvelders

Zij zijn de voorstanders van de tussenstructu-

ren tussen de burger als geïsoleerd individu

en de anonieme overheid. Ze komen op voor

de civiele samenleving en het associatieve

leven. In de lijn van De Tocqueville en Putnam

beweren ze dat de gedragenheid

en de kwaliteit van de democra-

tie afhangen van het associatief

vermogen van de bevolking.

Zowel structureel als cultureel

stut en voedt het middenveld de

democratie. De burger komt via

middenveldstructuren niet

onmachtig te staan tegenover

een dominante overheid. Het middenveld

zorgt voor een aanvulling op en een correctie

van de formele democratie. Het is een leer-

school voor democratische attitudes en ver-

antwoordelijkheidsbesef. Het is rechtstreeks

of onrechtstreeks een dam tegen extreem-

rechts. Via betrokkenheid bij inspraak- en

overlegorganen zorgt het voor een gedragen

besluitvorming en een participatieve demo-

cratie. Het vlakt de risico’s uit van een emo-

cratie, die reageert op gevoelens, impulsen,

mediasignalen en impressies. De boodschap

van de middenvelders is dan ook duidelijk: het

is niet enkel in het belang van de organisatie,

maar evenzeer in het publiek belang om het

middenveld te ondersteunen. Bevorder de

samenwerking en samenspraak in plaats van

eenzijdig te hameren op het ‘primaat van de

politiek’, ontmasker de verzuilingskritiek die

niet meer of niet minder op het oog heeft

dan het middenveld op te delen en ver van de

politieke besluitvorming te houden.

De politicologen

Hoewel binnen dit wereldje een allegaartje

aan opvattingen schuilgaat, kunnen we toch

een heersend discours onderscheiden. We

leven in een risicosamenleving waarin we,

paradoxaal gezegd, zowel een uitbreiding als

een beperking van politiek meemaken.

Politiek dringt door in steeds meer levenssfe-

ren en het keuzeprobleem doet zich voor op

alle niveaus. De gevolgen van

deze keuzen werken door in

andere maatschappelijke domei-

nen zodat je het ene niet los

kunt zien van het andere.

Daartegenover verliezen de poli-

tieke democratische instellingen

hun controle op de beleidsont-

wikkelingen. Er is geen bestuur-

lijk centrum (cockpit) meer van waaruit het

geheel van de samenleving kan gestuurd wor-

den. Politiek lijkt zich steeds meer te ver-

plaatsen: naar media, gerecht, wetenschap-

pelijke centra, internationale topontmoetin-

gen, Europa… De optimistische maakbaar-

heidsthesis van weleer is weggeëbd. Politiek

komt tot stand doorheen tal van op elkaar

inwerkende (deel)beslissingen op tal van
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niveaus, waarbij de uitkomsten

onzeker blijven. De grote poli-

tiek-ideologische verhalen

deemsteren weg. De inputratio-

naliteit van politiek op basis van

rechtvaardigheid, rechtmatig-

heid en rechtszekerheid krijgt

steeds meer af te rekenen met

de outputrationaliteit van effec-

tiviteit, efficiëntie en eenvoud. De voorheen

aangehouden grenzen vervagen: tussen

publiek en privaat, tussen nationaal en inter-

nationaal, tussen sector- en facetpolitiek,

tussen hoger en lager niveau, tussen schaal-

vergroting en -verkleining, tussen politiek en

markt, tussen politiek en economisch en soci-

aal kapitaal… Hun remedie voor de democra-

tie is niet altijd eenduidig. Maar weinigen

laten zich verleiden tot de stelling: herstel de

formele democratie in haar prerogatieven.

Veeleer gaat het volgende richting uit: ver-

stevig de interne en externe politieke contro-

le daar waar de verplaatsing van de politiek

een nieuw democratisch deficit dreigt te doen

ontstaan. Zorg dat democratische structuren

gevoed worden door een democratische cul-

tuur van verantwoordelijkheid. Behoed poli-

tiek voor overvraging en overspannen ver-

wachtingen. Pas instellingen, structuren en

procédés aan aan onomkeerbare (postmoder-

ne) ontwikkelingen. Zorg voor een goed even-

wicht tussen recht, ruil en vertrouwen. Zorg

dat elke macht zich moet verantwoorden, dat

die intern en extern gecontroleerd of eventu-

eel met een tegenmacht in evenwicht gehou-

den wordt.

De technocraten

We hebben het hier niet over de technocraten

die zich niet om de democratie bekommeren

en enkel wakker liggen van de vraag hoe je

via kennis en inschatten van

kansen een samenleving (poli-

tiek) kunt sturen. We verstaan

hieronder precies deze mensen

die zeggen dat niet in de brede

voorbereiding en betrokkenheid

van de politiek de democratie

overeind gehouden wordt, maar

dat de sleutel juist ligt in de ver-

hoogde doelmatigheid en doelgerichtheid. De

toekomst van de democratie is in eerste orde

afhankelijk van het sturingsvermogen in

functie van (democratisch gedragen) doel-

stellingen als tewerkstelling, veiligheid, wel-

vaartsgroei, behoud van ecologische even-

wichten… Een goed werkende politiek zal

automatisch kunnen terugvallen op een

democratische legitimiteit. Eenvoudig

gezegd: democratie is gevrijwaard door

bestuurskunde. In de remedie lonkt men naar

outputfinanciering, beheerscontracten,

managementtheorieën, effectrapportering,

responsabilisering met resultaatverbintenis-

sen…

De waakhonden

Zij dienen vooral gezocht bij de media. Ze vin-

den dat elke democratie bedreigd is waar de

pers aan banden gelegd wordt en waar

onfrisse politieke praktijken het daglicht niet

mogen zien. Ze wijzen er (terecht) op dat elk

autoritair regime in eerste instantie greep

tracht te krijgen op de media. Ook waar

extreem-rechts aan de macht komt, lijkt de

‘bewustzijnsindustrie’ het eerste mikpunt te

worden. Kritiek uitbrengen, aanklagen en

onthullen zijn dan wezenlijke taken die horen

bij de vrijheid van pers die in elke democratie

zorgt voor het ‘zout op de patatten’. Ze kijken

ook bijzonder argwanend naar politieke

meerderheden die zelf trachten in te staan

53
Een democratie voor de toekomst

≥Marc Maes

We zouden een
gevaarlijke weg
opgaan als we den-
ken dat democratie
zonder politiek
mogelijk en denk-
baar is.

’’



voor hun communicatie met de bevolking.

Eveneens vrezen deze ‘waakhonden’ als een

boemerang de weerbots te moeten onder-

gaan van hun kritische benadering van ‘de

instellingen’. Immers, na het tanend vertrou-

wen in bepaalde instellingen (zoals blijkt uit

het Europees waardeonderzoek), is ook het

vertrouwen in de media aan erosie onderhe-

vig (zie o.m. VRIND-rapport 2000). Om dit te

stuiten, willen ‘de’ media (die niet zo homo-

geen zijn als we hier laten uitschijnen) zich

nog meer opwerpen als verdediger van alle

slachtoffers en weerlozen (met inbegrip van

dieren met een hoge aaibaarheidsfactor die

het niet voor zichzelf kunnen opnemen). Het

sympathiseren met de ‘burger als slachtoffer’

moet hen buiten verdenking

stellen van mee te heulen met

gevestigde (politieke) machten

en instellingen. Gelukkig begin-

nen ze mondjesmaat ook in te

zien dat vele waakhonden in de

straat het angst- en onveilig-

heidsgevoel veeleer opfokken

dan voorkomen.

Deze politieke meerderheid

De bewindslieden van de huidige politieke

meerderheid vinden elkaar rond een aantal

gedeelde basisstellingen of -praktijken. De

politieke malaise wordt best bestreden door

een open debatcultuur te cultiveren, door

vormen van rechtstreekse democratie (binnen

de grenzen die de grondwet ons nu toestaat)

in te voeren, door de zuilen of het midden-

veld op afstand te houden (tenzij die haar

project diensten kan bewijzen), door het ‘pri-

maat van de politiek’ te herstellen, door aan-

sluiting te zoeken bij de nieuwe communica-

tiemiddelen (e-government), door de burger

als klant van overheidsdiensten te herwaar-

deren (modernisering van de openbare dien-

sten), door communicatie-experts in te huren,

door interne en externe oppositie te lijmen… 

De door terrorisme geterroriseerden

Ons verhaal moet na ’11 september’ wel met

een dergelijk luik aangevuld worden. Er is nu

een publieke opinie aan het rijpen die

geneigd is democratie te zien als een luxe-

kwestie die slechts in normale omstandighe-

den zo hoog op de politieke agenda kan

staan. Als we verkeren in staat van oorlog

tegen het terrorisme, dat de samenleving niet

enkel van buitenaf maar ook van binnenuit

kan aanvallen, dient de scrupuleuze bekom-

mernis voor de democratie maar

wat teruggeschroefd. In de strijd

(oorlog?) tegen terrorisme is de

verleiding groot om de bekom-

mernis om mensenrechten, pri-

vacy en democratie in de tweede

schuif te stoppen. Wie niet tegen

het terrorisme is, is voor. Wil je in

die strijd niet deloyaal overko-

men, wil je niet bekeken worden als de mora-

liseerder op afstand, wil je niet het stigma

oplopen van naïeve pacifist die niets afweet

van realpolitik, vervoeg dan ondubbelzinnig

de club die resoluut de strijd aanbindt tegen

het terrorisme, desnoods met alle geweld.

BLAUWDRUK VOOR DE TOEKOMST

Het is onmogelijk, pretentieus en in zekere zin

zelfs ondemocratisch om een blauwdruk te

ontwerpen en uit te werken voor een demo-

cratie voor de toekomst. Deze laatste zal

immers een democratisch (en hopelijk billijk)

vergelijk zijn, gestoeld op vele visies op demo-

cratie en bijbehorende probleemanalyses.

Toch willen we enkele opinies kwijt die ver-
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band houden met vorige groepen van opvat-

tingen.

Geloof in de democratie belijden, levendig

debat voeden

Het is niet omdat democratie een gedeelde

waarde is en de ‘conservatieven’ maatschap-

pelijk breed verspreid zijn, dat we kunnen

terugkeren naar de orde van de dag. Zowel de

slogan ‘een bestuur van, voor en door het

volk’ als de institutionele vertaling ervan vra-

gen om een onophoudelijke discussie.  Niet

zelden moeten we evenwel vaststellen dat

iets ons dreigt te ontsnappen, uitgerekend op

het ogenblik dat we dachten dat het verwor-

ven was (bv. veiligheid, zekerheid, welvaart…).

Laten we dus voortdurend het geloof in de

(een!) democratie belijden en de collectieve

voorstellingen hierbij onderling verduidelij-

ken in een publiek debat. Dat we in de vert-

alingsoefening niet allemaal op dezelfde

golflengte zitten, is niet erg en is juist wezen-

lijk voor een pluralistische opvatting van

democratie. Maar ook dan ontsnappen we

niet aan de vraag hoe pluralistisch een plura-

listische democratie kan zijn waar de menin-

gen wel vrij zijn, maar daarom nog niet

‘onverantwoord willekeurig’ horen te zijn of

mogen zijn. Na de Dutroux-kater beweerde

een rechtsfilosoof geen enkel antwoord te

kunnen formuleren op de heersende malaise.

Het enige wat hem zinnig leek, was ‘het ver-

hogen van het argumenterend debatvermo-

gen van de bevolking’. Wellicht was hij

beducht voor de emotionele smeltkroes die de

witte verontwaardiging ten toon spreidde.

Noch een democratie van algemeenheden,

noch een democratie van emoties (alleen) lijkt

ons heil te brengen. We zouden ook willen

waarschuwen voor een democratie die slechts

gestoeld is op een passieve publieke opinie

die (ingevolge relativisme en intellectueel

scepticisme) niet langer meer opkomt voor

ideeën, strijdpunten of verbeteringsvoorstel-

len. Het voorstel om een ‘Vlaams forum’ op te

richten, verdient dan alle steun. Hopelijk is

het met die debatcultuur niet zo slecht

gesteld als destijds het project ‘Vlaanderen-

Europa 2002’ (reeds) liet vermoeden. Is de

lauwheid rond de parlementaire commissie

‘politieke vernieuwing’ niet slechts de door-

slag van een lauwe publieke opinie die het

opkomen voor of het strijden voor verleerd is?

In een democratie waar ‘het vrije woord’ moet

gevrijwaard worden, is het nu niet ongepast

ons te bezinnen over de uitspraak: wiens

brood men eet, diens woord men spreekt. Een

samenleving die materialisme uitademt, ver-

ticale promotie omarmt (carrière maken), zich

door de peergroup van zijnsgelijken laat dic-

teren (journalisten, leerkrachten, verongelijk-

ten…) en bovendien gewillig problemen laat

verzilveren (cf. onze pacificatiedemocratie),

loopt  het gevaar de geroemde ‘vrijheid van

meningsuiting’ tot een hol begrip te herlei-

den. Als de overheid haar kennis privatiseert,

als militaire experts zich na het actieve leven

door private firma’s laten inhuren, als gezwe-

gen wordt om het corporatistisch belang te

vrijwaren of de eigen toekomst niet te

bemoeilijken… dan zijn we ver verwijderd van

wat een democratie moet zijn.

Nood aan geïntegreerde politieke filosofie

Deze opmerking noopt ons om na te denken

over de filosofische grondslagen van de

democratie. Immers, pluralistische democratie

kan toch niet betekenen dat je de vloer aan-

veegt met de mensenrechten. Het kan toch

niet inhouden dat alle opvattingen moreel

evenveel waard zijn, waardoor een ‘absoluut
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cultuurrelativisme’ binnengehaald wordt. Het

kan toch niet dat democratie enkel een kwes-

tie is van spelregels zonder substantiële ver-

wijzing naar (opvattingen van) rechtvaardig-

heid. Ze kan niet refereren aan een monoliet

en ondeelbaar ‘algemeen belang’, maar even-

min aan een willekeurig belangenvergelijk,

gestoeld op wilde verscheidenheid enerzijds

en machtsstrijd en machts(on)evenwichten

anderzijds. Allicht is het goed de klassieke

politieke filosofen opnieuw te raadplegen en

hen te confronteren met een gewijzigde

maatschappelijke context. Wat blijft waarde-

vol, wat dient geactualiseerd? Lang werd

gedacht dat (volks)democratie

gevaarlijk was omdat het volk

enkel op korte termijn denkt aan

het eigenbelang en aan zijn

materiële overlevingsstrijd. Deze

opvatting heeft nauwelijks nog

aanhang, ook al zien sommigen

haar in een nieuwe gedaante

terugkeren: die van emocratie of de lippen-

dienst aan duurzame ontwikkeling met het

inmiddels al vergeten ‘voorzorgsprincipe’. We

hebben hier geen uitgewerkte filosofie te bie-

den. Toch denken we dat een aantal verwor-

venheden overeind blijft. Vooreerst (1) moet

er een diepere overtuiging zijn dat niemand

de (seculiere) waarheid in pacht heeft.

Vervolgens (2) moet de democratie gestoeld

zijn op de innerlijke zekerheid dat we met zijn

allen er meer van bakken dan één alleen, hoe

verlicht en deskundig die uitverkorene ook

mag zijn. Verder (3) moeten we de mening

toegedaan zijn dat ieder die (duurzaam)

onderworpen is aan politieke besluitvorming

ook het recht heeft die rechtstreeks en/of

onrechtstreeks mee te bepalen (ongeacht of

hij of zij tot de ‘politieke club’ behoort via

nationaliteit). Deze kans tot mede bepalen (4)

mag niet enkel formeel zijn, maar moet een

visie vertolken op participatieve rechtvaar-

digheid. We blijven opkomen (5) voor een

publieke ruimte waarin we met zijn allen dis-

cussiëren over wat waarom goed en verdedig-

baar is voor ons allen. We blijven het met

onze leermeesters eens (6) dat elke macht

zich in dienstbaarheid moet rechtvaardigen

en intern en extern moet gecontroleerd en

gelegitimeerd worden. We blijven de overtui-

ging huldigen (7) dat meerdere machtsbron-

nen best niet allemaal samenvloeien om het

risico van machtsmisbruik te vermijden

(scheiding of beter evenwicht van formele en

feitelijke machten). We hebben de innerlijke

overtuiging (8) dat een behoorlijke spreiding

van bezit, kennis en macht

goede randvoorwaarden zijn om

een democratie goed te laten

functioneren en van een draag-

vlak te voorzien. In die zin den-

ken we dan ook (9) dat formele

politieke democratie zonder

democratie op andere domeinen

leidt tot gezichtsbedrog en zelfs ondermij-

nend kan werken voor deze formele democra-

tie. We denken (10) dat een inputdemocratie

(als aanloop naar formele besluitvorming)

moet aangevuld worden met een outputde-

mocratie (uitvoering en omzetting van het

beleid), wil ze ook werkbaar zijn. Ze brengt

burgers bovendien begrip bij voor omzet-

tingsproblemen van een principieel wenselijk

beleid. We zijn ervan overtuigd (11) dat

democratie zowel te maken heeft met struc-

tuur als met cultuur, zowel met individuele

vrijheidsrechten als met sociale grondrechten,

zowel met een habitus als met een praxis,

zowel met het individu als met zijn sociale

verbanden, zowel met het lokale als met het

internationale, zowel met het procedurele

(werkwijzen, spelregels) als met het substan-

tiële (waarover, waartoe, waarom), zowel met

liberale verworvenheden als met communau-

taristische bijsturingen.
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Noodzakelijke consequenties van een

democratie aanvaarden

We zouden een gevaarlijke weg opgaan als

we denken dat democratie zonder politiek

mogelijk en denkbaar is. Op termijn zou de

feitelijke democratie kunnen ondermijnd

worden als de illusie ontstaat van een ‘zuive-

re’ democratie die niets vandoen heeft met

particuliere belangen, machtsstrijd, compro-

missen, ‘palaveren’, partijpolitieke strategie,

beleidsafstemming met anderen… De uitda-

ging bestaat er niet in te werken aan een

democratie zonder politiek, maar aan een

democratie gestoeld op een eerbare politiek.

Als we zeggen dat democratie de minst slech-

te bestuursvorm is, dan verwijst dit juist naar

inherente moeilijkheden die in een democra-

tie niet te ontwijken zijn. We noemen er

enkele: langdurig overleg, afstemming van

beleid op verschillende niveaus, contacten

voor en achter de schermen, complexiteit,

ideologische onzuiverheid, pakketvorming,

halfslachtigheid, moeizaam overgangsproces

tussen input en output van beleid… Elders

schreven we reeds dat echte politiek niet ont-

snapt aan de tragiek van ons bestaan. Dit

betekent niet dat over dit alles geen debat

dient gevoerd. Een creatieve discussie moet

zich juist ontspinnen over de wijze waarop

met deze moeilijkheden omgesprongen

wordt. Wat werkbare, realistische en meer

eerbare alternatieven zijn, zal voor de feitelij-

ke politiek steeds bron van denkwerk en

debat vormen.

Evenwicht tussen democratische beleids-

opbouw en bestuurlijke effectiviteit

Volgens politicologen dient zowel democrati-

sche legitimiteit als bestuurlijke doeltreffend-

heid in het oog gehouden, wil de democratie

op langere termijn overleven. Als het beleid

democratisch opgebouwd wordt, maar er niet

in slaagt het probleemoplossend vermogen te

versterken (bv. meer tewerkstelling, verminde-

ring armoede, betere leefbaarheid van de ste-

den, meer veiligheid…), dan dreigt het op ter-

mijn zijn draagvlak te verliezen. Als we mor-

gen allemaal mogen beslissen of er al dan niet

een parking komt onder het stedelijk markt-

plein, maar het probleem van de mobiliteit,

verkeersveiligheid, circulatie… blijft onaange-

roerd, dan dreigen we ontnuchterd te ontwa-

ken uit onze democratische illusie. Omgekeerd

kunnen technocratische besluiten het pro-

bleemoplossend vermogen in theorie wel ver-

hogen (bv. verkeerscirculatieplannen uitge-

werkt door stedelijke diensten en vervoersdes-

kundigen), maar als die tot stand kwamen

zonder inspraak en betrokkenheid dreigen ze

niet te werken of in een mum van tijd gecon-

testeerd te worden (aanhouden van vluchtwe-

gen, onverantwoord rijgedrag, nog meer de

auto gebruiken ondanks ontmoedigingsbe-

leid…). Dit is een pleidooi om tegelijkertijd de

in- en output van beleid in ogenschouw te

nemen. En dit dient gecombineerd met de

problemen uit het voorgaande: er is geen uni-

verseel gedragen mening over input- en out-

putdemocratie. Net zomin is er een optimaal

probleemoplossend vermogen dat borg kan

staan om beleidsproblemen in één klap uit de

wereld te helpen. De analyse van de politico-

logen dient ernstig genomen: de maakbaar-

heidsthesis is wellicht overvraagd, er is geen

ondubbelzinnige bestuurskunde, geen centra-

le cockpit. En het uitbouwen van een horizon-

taal multi level decisionmodel, op basis van

partnerschap, is uiteraard een moeizaam iets.

Emotionele herkenbaarheid met zin voor

prioriteiten en continuïteit

Tot voor kort dachten politicologen dat de

democratische kwestie enkel te herleiden was
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tot voorgaande problemen

(democratische beleidsopbouw,

beleidseffectiviteit). En dan was

er de zaak-Dutroux die onze

democratie en instellingen even

deed trillen. We weten er nog

altijd het fijne niet van. Maar

een (deel)analyse van dienst-

doend premier Dehaene was

alvast pertinent: te veel werd

het beleid afgestemd op één rationeel doel

(de publieke financiën saneren, de Belgische

munt in de eurozone loodsen) en de kwalita-

tieve welzijnsverzuchtingen en emotionele

gevoeligheden kwamen te weinig aan bod.

Vadertje staat moet ook een warme en niet

enkel een kille, rationele hand hebben.

Emotionele herkenbaarheid is dus vereist voor

een gedragen democratie. De mensen moeten

zien dat hun diepere verzuchtingen ook hun

weerslag vinden in de beleidsagenda, zoniet

wordt politiek als een volksvreemde bedoe-

ning de hoek ingeduwd. De lessen zijn

geleerd, maar al vlug lijkt men zich nu te

bezondigen aan overcompensatie. Alle signa-

len van de wispelturige publieke opinie wor-

den met politieke argusorgen opgetekend,

zodat democratie flirt met emocratie. Een

teveel van dit laatste kan dan weer als neven-

werking hebben dat bestuurlijke effectiviteit

uit het blikveld verdwijnt of contraproductief

wordt. Als het beleid loopt van gevoeligheid

naar gevoeligheid, dreigt het op termijn

draagkracht te verliezen omdat niemand er

nog een beleid, een bestuurlijke marsrichting

in herkent. Vandaar dat we emotionele her-

kenbaarheid niet los willen zien van een

beleid dat prioriteiten stelt en duurzaam aan

probleemoplossingen werkt.

Complex samengestelde democratie

Het is gemeengoed geworden te beweren dat

de eenduidigheid van het

(kern)gezin verdwijnt. Steeds

meer heeft men het over com-

plex samengestelde gezinnen.

Naar analogie met en in het

vaarwater van de aangehaalde

politicologen, zou ik willen spre-

ken van een complex samenge-

stelde democratie. We zullen

moeten bouwen aan een maat-

werk-democratie, aangepast aan de nieuwe

tijden. Hoe stellen we ons die voor?

Nog even in het midden gelaten of de analy-

se juist is, zijn we het eens met de conclusie

van vele politicologen: als de politiek zich

verplaatst of niet langer vast kan ‘gedomesti-

ceerd’ worden, dan moeten we er ook voor

zorgen dat bij de vele haarden van politiek of

subpolitiek democratische betrokkenheid en

toezicht ingesteld wordt. A fortiori geldt dit

wanneer strategische beslissingen in het

geding zijn die gevolgen hebben voor vele

belendende percelen (bv. wetenschappelijk

onderzoek). De metafoor van ‘primaat van de

politiek’ dient ondersteund in haar brede filo-

sofische betekenis, maar onderuit gehaald in

haar praktisch-institutionele vertaling of

connotatie die men hiermee wil laten inbur-

geren. We verklaren ons nader. Als ermee

bedoeld wordt dat democratisch gefundeerd

beleidsvoluntarisme de voorrang moet krijgen

op beleidsincidenties, op blinde marktlogica,

op het acteren en reproduceren van de feite-

lijke machtsbalans in de samenleving, dan zijn

we hiermee volmondig akkoord. De ambitie

om via (democratisch gelegitimeerde) over-

heidsbesluitvorming vorm te geven aan de

samenleving mag in het kielzog van het

maakbaarheidsdefaitisme niet geheel ver-

dwijnen (ook al moet dit streven realistisch

bijgesteld worden). De vraag is dan hoe je dit

waar maakt, invult of gedaan kunt krijgen.
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We zijn het alvast niet eens met de conserva-

tief institutionele invulling dat de politieke

democratie opnieuw een boven de samenle-

ving zwevend institutioneel kader moet zijn

dat het eerste en laatste woord heeft en

opnieuw (?) de hoopt koestert cockpit van de

maatschappij te worden. Als dit al gerecht-

vaardigd zou zijn, is het een illusie te denken

dat dit nog doenbaar is. Vandaar dat we

opteren voor complementariteit tussen poli-

tieke democratie en economische, sociale en

culturele democratie. Toegegeven, zoiets is

makkelijker sloganmatig gezegd

dan uitgewerkt, laat staan

omgezet.

Slechts tot op zekere hoogte

volgen we de ‘libertairen’ in hun

verhaal. In de mate dat de scho-

ling toeneemt, de individualise-

ring in de brede zin van het

woord verder schrijdt en de

technologische mogelijkheden kansen bieden

(interactieve media, e-government), lijkt het

onontkoombaar dat meerdere vormen van

directe democratie de vertegenwoordigings-

democratie zullen aanvullen of eventueel

bijsturen. Niet zozeer of dit wenselijk is dan

wel de vraag wat een vruchtbare en werkba-

re verhouding is tussen beide, is de kern van

het debat, waar we nog niet uit zijn. Hopelijk

gaan we hier niet over één nacht ijs. Er zijn

immers nog tal van principiële en praktische

vragen. Zijn er redenen om het ‘libertair bur-

gerschap’ hoger te achten dan de andere vor-

men (cf. politieke filosofie) om het ‘primaat

van de politiek’ te sturen? Wat zijn de voor-

waarden opdat directe democratie niet ver-

wordt tot een middenklassedemocratie van

weerbare geschoolden die, terloops gezegd,

nú reeds dichter bij het beleid betrokken zijn.

Onderzoek wijst uit dat het democratisch

deficit dat de lagere sociale klassen ervaren

niet weggewerkt wordt met het werkinstru-

ment van directe democratie. Hoe voorkomen

we dat directe en andere vormen van demo-

cratie elkaar in een verlammende houdgreep

nemen in plaats van elkaar te stimuleren of te

corrigeren? Hoe schatten we de niet bedoel-

de effecten in? Zijn ze inherent en wegen ze

op tegen de voordelen ervan? Meer bepaald

denken we aan risico’s van emocratie, van

bedreiging van de beleidscontinuïteit, van

chantage- of obstructiepolitiek, van onbe-

doeld versterken van bepaalde machtshaar-

den (bv. media)…

Tegen de ‘rechtsen’ willen we

zeggen dat de illusie van een

onverdeelde volkssoevereiniteit

moet opgegeven worden. Of

men het nu graag heeft of niet,

steeds meer zal beleid zich

afspelen op vele niveaus met

onderlinge weerslag in positieve

of in negatieve zin. Aan ons om

te kijken hoe dit zo gunstig mogelijk kan ver-

lopen en erover te waken dat er geen bijko-

mend democratisch deficit ontstaat bij

machtsverschuiving. Een en ander impliceert

een immense investering in een afstemmings-

politiek. In een goed huishouden is dát de

kwestie, waarom zou dit ook het geval niet

zijn in een goede politiek? 

Werken aan meervoudige politieke identifi-

catie

Een participatieve politieke democratie ver-

onderstelt dat mensen zichzelf als deelgenoot

kunnen definiëren van een politieke gemeen-

schap. Politieke afzijdigheid loert om de hoek

als burgers zich geen ‘onderdaan’ weten van

de verschillende bestuursniveaus die hun lot

bepalen. In plaats van te zeggen ‘de overheid’

of ‘de overheden’, zouden we moeten komen

tot de overtuiging dat het gaat om ‘mijn

overheid’ of ‘mijn overheden’. Hoe verder die
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afgelegen is/zijn, hoe moeilijker

dit is. We hebben dus nood aan

een opbouwlogica van burger-

loyauteiten. We moeten kunnen

uitgroeien tot Vlaamse Belgen

die voldragen Europeaan en

wereldburger worden. Een wereldfederalisme

is in die zin wellicht op korte termijn een brug

te ver, al moet dat perspectief open gehouden

worden. Hoe vruchtbaar federalistische of

confederalistische denkbeelden zijn om deze

meervoudige burgerloyauteit op te bouwen,

is een basis voor verdere debatten. Hoe méér

mensen kunnen ervaren dat de verschillende

bestuursniveaus en beleidsdomeinen hun

levensomstandigheden kunnen bepalen, hoe

méér mensen betrokken worden bij het

inputproces, hoe méér mensen een koppeling

kunnen erkennen tussen input en output van

beleid… hoe hoger het democratisch gehalte

van het beleid.

Politiek empowerment

Zoals de democratische toegang tot cultuur

bepaald wordt door de culturele competentie

en initiatie, zo kun je hetzelfde zeggen over

politieke betrokkenheid en democratie. In de

mate dat mensen het gevoel hebben enige

greep op het eigen leven te krijgen, worden ze

ook meer systematisch actieve burgers in een

politiek systeem. In de mate dat het onder-

handelingshuishouden een doorleefde reali-

teit was op microniveau, in die mate is een

onderhandelingspolitiek op macroniveau een

vanzelfsprekendheid. Niet enkel moeten we

met zijn allen kunnen beseffen: politiek

maakt voor mij een verschil. Evenmin is een

houding onontbeerlijk in de zin van: ik maak

binnen de politiek een verschil, hoe klein ook.

Vele mensen die gevat zijn door een overle-

vingscultuur van dag op dag hebben niet de

indruk hun eigen levenslot in handen te kun-

nen nemen en projecteren hun

onmacht op de verre politiek.

Hierdoor dreigt een (sociaal)

democratisch deficit te ontstaan

waar de ‘libertairen’ al te licht-

zinnig over heenstappen.

Toenemende scholing en burgerschapsvor-

ming zijn dan ook slechts één kant van de

medaille. Weloverwogen positieve actie om

de (participatieve) kansenongelijkheid weg te

werken, is er de onlosmakelijke keerzijde van.

Politieke inspraak voor minderheidsgroepen is

er slechts één uitzicht van.

Na ontzuiling, versterking van het midden-

veld

Er zijn ontwikkelingen die leiden tot een

interne en externe verdringing of marginali-

sering van het maatschappelijk middenveld.

Ledenverlies, consumptief lidmaatschap,

financiële overlevingsproblemen, politieke

drang naar ontzuiling, eenzijdige invulling

van het ‘primaat van de politiek’, voorwaar-

delijkheid en tijdelijkheid van engagement,

hang naar (beeld)media, mobiliteit, arbeids-

druk, rationalisering in de adviesorganen,

afschaffing van de koepels, lossere band tus-

sen politieke en sociale organisaties… bren-

gen mee dat (gevestigde) sociale organisaties

steeds verder van de politieke democratie

weggedrukt worden. Of dit een goede zaak is,

valt sterk te betwijfelen. De argumenten van

de middenvelders worden al te vlug afgedaan

als machtsbehoud van gevestigden. Nu steeds

meer onafhankelijke onderzoekers het belang

van een (breed geschakeerd) middenveld aan-

geven voor de kwaliteit van de democratie en

voor een onmisbaar sociaal kapitaal (vertrou-

wen in de andere, opvattingen over gelijk-

waardigheid en wederkerigheid), zou hun

verhaal niet in dovemansoren mogen vallen.
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Democratische culturele praktijk, geloof bij

onzekerheid

Zoals liefde een werkwoord is, zo is democra-

tie dat ook. Dit inzicht is niet nieuw, maar

verdient het herhaald te worden. Ze is nooit

verworven, nooit voltooid, nooit voldragen,

nooit met zekerheid verankerd in de instellin-

gen. Democratie leeft dus op gespannen voet

met zelfgenoegzaamheid. De democratie is

hoogstens… een democratie. De instellingen

zijn hoogstens een tijdelijke

neerslag. In die zin is democratie

ook bron van onzekerheid. En

juist die factor kan ervoor zor-

gen dat mensen mentaal meer

afstand nemen van democratie.

Willen we die op termijn vrijwa-

ren van haar eigen ondergang,

dan kunnen we niet zonder een paar (moder-

ne en postmoderne) zekerheden en overtui-

gingen te blijven koesteren. (1) Een mentali-

teit van kritisch vertrouwen is een betere

voedingsbodem voor democratie dan een van

cynisch wantrouwen. (2) We vertrouwen erop

dat een democratische praktijk in sociale ver-

houdingen niet anders kan dan uitmonden in

een democratisch politiek instellingenkader.

Tot op grote hoogte volgt politiek immers de

ontwikkelingen in de samenleving. (3) Van

een democratisch politiek debat en verhoogd

burgerschap worden we allemaal beter.

Tegenwicht bieden voor eenzijdige verhalen

Op een aantal stellingen uit de probleemana-

lyses gingen we reeds in. We zijn van mening

dat eenzijdigheden en verbloemingen geva-

ren kunnen inhouden voor onze democratie.

Zoals niemand een hond louter als waakhond

wil koesteren (hij moet ook trouw en bere-

kenbaar zijn, ter zijde staan, de eenzaamheid

verdrijven…), zo zullen we de media links

(rechts) laten liggen als die enkel kunnen

blaffen bij (politiek) onraad. Het inhoudelijk

debat stofferen, woord en wederwoord orga-

niseren, het ‘argumenterend vermogen ver-

hogen… horen nu tot de media-opdrachten.

De dictatuur van ‘bereikindicatoren’ en

onrechtstreeks van commerciële belangen is

ook een gevaar voor de democratie. De

mythes van een onafhankelijke en objectieve

pers moeten doorprikt worden. De media zelf

moeten bereid zijn hun kanalen

voor dergelijke ontluisterende

kritiek open te zetten. Het ver-

trouwen in de pers wordt niet

hoog gehouden door een ver-

meende mythe te laten sluime-

ren, wel door zelf bereid te zijn

de eigen ‘horigheden’ kritisch te

laten doorlichten.

Een open debatcultuur is positief, maar als

die enkel moet dienen om interne conflicten

goed te praten, wordt veeleer het cynisch

burgerschap gevoed, óók een gevaar voor de

democratie. Politieke compromissen van het

oude soort (bv. communautaire akkoorden

gesloten volgens het pacificatieprincipe) met

een mooiere strik inpakken, draagt eveneens

bij tot dit gevaarlijk cynisch burgerschap.

Nieuwe media (e-government) aanspreken

voor een communicatiebeleid is positief, maar

het wordt bedenkelijk als men communicatie

zou herleiden tot technieken of instrumen-

ten. Momenteel zijn het enkel nog de relatie-

therapeuten (die ervan moeten leven) die

beweren dat communicatietechnieken duur-

zame relaties waarborgen. Het kan helpen als

men ten minste beseft dat er in de grond ook

wel wat mis dreigt te lopen met duurzame

engagementen. Bovendien is het van belang

niet enkel de kansen van de  nieuwe media

(o.m. interactiviteit) voor de democratie te
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leren onderkennen, maar ook de potentiële

risico’s. Zo o.m. het opgesplitst samenleven in

interesseniches, de blijvende ongelijkheid in

de toegang, het eenzijdig gebruik… Ook de

beleidsoptie om de burger enkel te versterken

in zijn rol van klant van overheidsdiensten is

op termijn niet zonder gevaar. Het is niet

denkbeeldig dat dit een politiek consumentis-

me voedt dat enkel nog de onvrede van ‘nooit

genoeg’ voortbrengt, eigen aan de hebberige

verbruiker in een marktlogica.  

Een samenleving die enkel nog angst en

onzekerheid deelt, is inderdaad geneigd

democratie te zien als een luxe voor betere

tijden. Reeds eerder zegden we dat met een

zekere onzekerheid beslist te leven valt, zij

het dat we moeten ‘leren rijden in de mist’.

Sociale verbondenheid is een goed verweer-

middel tegen deze verlammende onzekerheid

en krampachtigheid. Strijd tegen commercië-

le tv-verslaving is een ander aandachtspunt

van formaat. We hopen dat de obsessie voor

terrorisme vlug mag luwen zodat er nu geen

overhaaste beslissingen genomen worden die

nog moeilijk terug te schroeven zijn. Als we

morgen allemaal elkaars spion worden, als

verklikken ‘normaal’ wordt, als camera’s het

publieke leven in de gaten houden, als ‘kant-

tekeningen maken’ afgedaan wordt als klein-

geestigheid van mensen die het hoger belang

nog altijd niet begrepen hebben… dan belan-

den we binnen afzienbare tijd in een variant

van een Stazi-maatschappij die Oost-

Duitsland ooit deed snakken naar… democra-

tie.

BESLUIT

Met deze bijdrage hebben we ons willen

afzetten tegen de argelozen, maar ook tegen

de onheilsprofeten. We zouden ons graag tot

de ‘alerten’ willen rekenen die als waakhon-

den wel eens willen blaffen, maar ook de

democratie (politiek en bevolking) ter zijde

willen staan. Hoe een gedragen ideaal kan

omgezet worden in een ‘werkbare complex

samengestelde democratie’ is de richtvraag

die politiek en burgers niet mogen ontwijken.

Naast de grote belijdenissen moet ook één

ontnuchterend geloof verankerd worden: een

geïdealiseerde opvatting over democratie

ondermijnt haar grondvesten. Elke democra-

tie die naam waardig is moeizaam. Wie niet

wil aanvaarden dat democratie een (klein

menselijk) proces van vallen en opstaan is,

delft haar graf.


