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Voorwoord

Dit boek wil de lezer inzicht geven in belangrijke vraagstukken rond democratie.
Tevens geeft het een beeld van de stand van de democratie in verschillende delen van
de wereld. Dat is ingewikkelder dan een aantal jaren geleden, omdat er verontrustende
ontwikkelingen zijn en vaak de indruk bestaat dat democratie wereldwijd in diepe
crisis verkeert. Dat maakte het (her)schrijven van de tekst een veel grotere worsteling
dan bij de twee eerdere drukken. Het is lastig een ‘goede’ toon te vinden tussen pessi-
misme en optimisme. Het boek is geschreven vanuit de overtuiging dat democratische
stelsels, met hun gebreken en tegenstrijdigheden, de meeste garanties bieden om in
vrede en vrijheid samen te leven. Democratie is nooit vanzelfsprekend, wordt vaak
bedreigd, maar is altijd het verdedigen waard.

Na de tweede druk uit 2012 is het hele boek opnieuw grondig herzien en geactuali-
seerd. Er is een nieuw hoofdstuk over de grootste democratie, India. Het laatste hoofd-
stuk ‘Wordt de democratie bedreigd?’ is uitgegroeid tot een nieuw deel vier met
dezelfde titel, met drie hoofdstukken: over globalisering (en de Europese Unie), over
media en ICT en over populisme. De tekst is afgesloten op 24 juni 2019.

De tekst is sterk verbeterd door de inbreng van deskundige en kritische meelezers.
Net als bij de vorige druk leverde Hans van der Heijde minutieus inhoudelijk en stilis-
tisch commentaar op alle hoofdstukken. Ook Berend-Jan Mulder voorzag de volledige
tekst van commentaar. Remko van Broekhoven, Erik van Gameren, Broer van der Hoek,
Kristof Jacobs en Hessel Nieuwelink droegen veel bij met hun opmerkingen over een
of enkele hoofdstukken. De eindredactie was in vertrouwde handen bij Harm
Ramkema van ProDemos. Mijn grootste dank gaat weer uit naar Ina Brouwer, voor
haar betrokkenheid, ondersteuning en vooral het dagelijks samenzijn.

Jan de Kievid, augustus 2019

Voorwoord  11





Inleiding

De laatste jaren klinken er verontrustende geluiden over democratie. Van het triomfa-
lisme over de wereldwijde opmars van de liberale democratie van dertig jaar geleden
is weinig meer over. Ook gevestigde westerse democratieën vertonen crisisverschijn-
selen. Globalisering, sociale media en populisme zouden de democratie bedreigen.
Komen democratieën hiermee in een andere fase of loopt mogelijk het democratisch
tijdperk ten einde?

Zolang als er democratie is, zijn er kritische vragen over gesteld: schuilt in demo-
cratie het gevaar van tirannie van de meerderheid? Of zijn democratische vormen in
feite alleen maar sluiers waarachter de macht van een kleine minderheid schuilgaat?
Zulke vragen zullen blijven, want het democratische ideaal botst vaak met de weerbar-
stige werkelijkheid van democratieën.

Dit boek is een historisch, geografisch en thematisch breed opgezet overzichtswerk
over democratie. Democratie wordt daarbij niet als geïsoleerd verschijnsel opgevat,
maar bekeken in de historische en maatschappelijke context. Hoewel veel aandacht
wordt besteed aan het functioneren van gevestigde (westerse) democratieën, loopt het
onderscheid tussen democratie en dictatuur als een rode draad door het boek: hoe
worden dictaturen democratieën en hoe kan worden voorkomen dat democratieën
terugvallen in autoritaire systemen? Hoe kunnen mensen zoveel mogelijk in vrijheid
eigen keuzes maken en indirect hun samenleving besturen?

Er zijn meer van zulke rode draden, zoals het onderscheid in twee democratievisies,
de liberaal-individualistische en de sociaal-collectivistische, die in veel denkbeelden
en discussies over democratie zijn te herkennen. Centraal staan ook sociale voorwaar-
den voor democratie: maatschappelijke omstandigheden die de kans groter maken dat
landen democratisch worden en blijven. Democratie kent lastige dilemma’s. Ook die
komen telkens terug in het boek. Bij omstreden kwesties worden vaak verschillende
standpunten tegenover elkaar gezet, zodat de lezer zich een eigen oordeel kan vormen.
Om te laten zien hoe de soms wat abstracte theorie doorklinkt in de dagelijkse poli-
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tieke praktijk, laat ik – naast klassieke denkers en wetenschappers – politici, journalis-
ten en burgers aan het woord. Regelmatig klinken ook mijn persoonlijke opvattingen
door in de tekst.

Het boek bestaat uit vier delen: een algemeen theoretisch en historisch deel, een deel
over landen en regio’s, een deel over problemen en dilemma’s en een afsluitend deel
met als centrale vraag: wordt de democratie bedreigd?

Het eerste deel begint met kenmerken van democratie, waartoe ook dilemma’s
behoren. Verder worden hoofdvisies op democratie behandeld en de belangrijkste stro-
mingen geschetst die zich tegen een democratisch stelsel keren. Daarna wordt de ont-
wikkeling van het denken over democratie behandeld, geplaatst in de historische
context. Het denken wordt steeds in verband gebracht met de twee belangrijkste visies.
Ideeën alleen leiden echter niet tot ontstaan en voortbestaan van democratieën.
Daarom is er een apart hoofdstuk over sociale voorwaarden die de kans daarop groter
maken.

Hiermee is een basis gelegd om in deel twee verschillende landen en regio’s te
bespreken: gevestigde democratieën in Nederland en andere westerse landen, nieuwe
democratieën en voortgezette dictaturen in Midden- en Oost-Europa en de Postkoloniale
Wereld met aparte aandacht voor de grootste democratie, India. In dit deel keren de
kenmerken en sociale voorwaarden uit deel I terug.

Veel problemen en dilemma’s zijn dan reeds aangesneden. Die worden systematisch
behandeld in het derde deel, toegespitst op Nederland en gegroepeerd rond besluitvor-
ming, participatie en representatie.

Het afsluitende vierde deel behandelt in hoeverre democratie wordt bedreigd door
globalisering, ontwikkelingen van media en ICT en populisme. Dat gaat vooral over
westerse democratieën, regelmatig toegespitst op Nederland, met enkele uitstapjes
naar andere continenten.

Hiermee wil dit boek bijdragen aan inzicht in democratie, dicht bij huis en ook ver
weg. We kunnen nu in de democratische landen openlijk en in vrijheid over demo-
cratie discussiëren en van mening verschillen, en hopelijk ook in de toekomst. En dan
graag in nog veel meer landen.

14 Democratie. Ideaal en weerbarstige werkelijkheid
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