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Mijmeringen over de Nederlandse democratie 

Inleiding 

Wie zich een tijdje verdiept in de enorme hoeveelheid literatuur die over het wel en wee van de 

democratie verschenen is ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Het is dan ook onmogelijk 

om in tweeduizend woorden een kritisch en compleet essay te schrijven over deze materie waarin 

recht wordt gedaan aan deze literatuur. Dat pretendeer ik dan ook niet. Die poging heb ik wel 

ondernomen, maar ik heb deze op moeten geven. Een kort essay schrijven over de democratie is 

echter wel mogelijk, maar dan moet men zich een meester tonen in de beperking. Een enkele 

mijmering moet dan voldoende zijn. Dat is precies wat ik in dit essay wil doen. In de eerste plaats een  

mijmering over de Nederlandse democratie en haar toekomst. In de tweede plaats een mijmering 

over de houding van christenen, in het bijzonder SGP’ers, tegenover de democratie.  

Democratie in Nederland 

Dit gezegd hebbende moeten eerst wat korte misverstanden over de historische gang van zaken uit 

de weg geholpen worden. Het thema van deze essaywedstrijd vormt tweehonderd jaar Koninkrijk. 

Nu klopt het wel dat het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 zijn officiële grond vond, al is het 

principe eenheidsstaat wat mij betreft betwistbaar gezien de Staatsregeling van 1798. Het Koninkrijk 

van 1813 is echter onvergelijkbaar met dat van 2013. Hoewel het ontstond in een tijd waarin de 

Democratische Revoluties nog vers in het geheugen lagen was het verre van democratisch. Het  

democratische karakter kreeg het pas in 1848 en ook dat was natuurlijk maar erg matig met het 

censuskiesrecht. Wat mij betreft kan 1917, het jaar waarin het algemeen kiesrecht werd ingevoerd 

gezien worden als de echte start van onze huidige democratie, in ieder geval op papier. De SGP is dus 

zo beschouwd iets jonger dan ons huidige staatsbestel.  

De democratie en haar toekomst 

Om met de deur in huis te vallen: ik ben een groot voorstander van de democratie. De democratie is 

bij uitstek het systeem wat de mens het beste doorheeft. Want het beteugelt het slechte in de mens 

omdat het een absoluut machthebber en dus machtsmisbruik tegengaat. Dat is echter niet geheel te 

voorkomen, het meest schrijnende voorbeeld is het Duitsland van 1933. De nazi’s waren destijds zeer 

open over de wijze waarop ze de democratie zouden gebruiken. Deze kans is er in theorie nog 

steeds. Maar het neemt niet weg dat democratie het beste systeem is om machtsmisbruik tegen te 

gaan. Democratie investeert echter ook in het goede van de mens. Een dergelijk regeringsstelsel acht 

mensen in staat zich tot op zekere hoogte zelf te besturen en daagt mensen hier ook toe uit. 

Natuurlijk zijn er vele problemen rondom participatie, ik noem bijvoorbeeld het onevenredig aantal 

hoog opgeleiden in het parlement, maar het is wel dit systeem wat mensen uitnodigt tot deelname.  

Een grote zegening van de democratie zijn de rechten die het met zich meebrengt. Ik geef direct toe 

dat deze rechten wel eens in de knel komen. Het doorgeschoten gelijkheidsdenken of meer 

praktisch, het voorgestelde ritueel slachtverbod zijn hiervan onder andere voorbeelden. Maar laten 

we niet doen alsof we in een dictatuur leven. Want dit is geen Noord-Korea waar voor je gedacht 

wordt. Gelukkig vormen we evenmin een Saudi-Arabie waar de geestelijke autoriteiten met harde 

hand regeren. Dat mag zeker onder SGP’ers wel eens wat beter beseft worden. De Nederlandse 
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democratie geeft ons in combinatie met de rechtsstaat enorme zegeningen! Het werd tijdens de 

masterclass ook treffend verwoord door de heer Van der Staaij, die na een werkbezoek aan China tot 

de conclusie kwam dat ondanks de verschillen in Nederland de overeenkomstige gedachten wat 

betreft de rechtsstaat groot zijn.  

Natuurlijk vormt binnen een democratie een tirannieke meerderheid wel een risico. Maar dat risico is 

in ieder geval niet onvoorzien. Het is al in de negentiende eeuw op briljante wijze verwoordt door 

Alexis de Tocqueville (1805-1859), in zijn De la démocratie en Amérique. Zijn oplossing is zo mogelijk 

nog briljanter, een sterke nadruk op de civil society. Het zou wat dat betreft bijna goed zijn om 

Tocqueville toe te voegen aan het rijtje partijideologen. Juist het zichzelf verenigen in verbanden om 

daar zelf beslissingen te nemen vormt het beste wapen tegen een tirannie van de meerderheid. 

Maar het is niet enkel een verdedigingswapen. Het zou, als het goed is, de overheid ook een 

aanzienlijke hoeveelheid werk uit handen moeten nemen. De overheid moet haar onderdanen 

daarom zoveel als mogelijk stimuleren om te participeren binnen de civil society. Want het geeft 

mensen verantwoordelijkheid. Het is veel beter om een volk te hebben wat zich verantwoordelijk 

voelt voor het wel en wee van de naaste als een volk wat een overheid boven zich weet die een 

dergelijke taak wel in zal vullen. Gelukkig is deze gedachtegang breed gedragen binnen de SGP-

Jongeren, getuige de Kernideeën.  

Maar een gevaar van een te grote nadruk op het belang van de civil society is verzuiling. Het is 

daarom de bedoeling dat organisaties zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en zichzelf niet enkel 

als een los verband zien. De taak van de overheid is dan die zaken te regelen waarin de civil society 

niet in slaagt. Dat zijn in ieder geval een drietal taken, het bewaren van de orde, het zorgen voor 

wetgeving en het handhaven hiervan en diplomatie in het buitenland. Deze taken mag de overheid 

nooit uit handen geven. Voor alle andere taken, dus ook de zorg- en onderwijstaak, is het raadzaam 

om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven aan de samenleving. De overheid moet uiteraard 

wel toezien op een goede gang van zaken. Dat geldt ook voor de economie. Helaas komt juist hierin 

de hebberigheid van mensen openbaar. Het is een lastige vraag in hoeverre de overheid hierin 

sturing kan geven.  

Dit punt brengt me bij de utopische gedachte dat er een bepaalde mentaliteit en denkwijze eigen 

gemaakt moet worden, om de onderdanen een dergelijke verantwoordelijkheid te geven. Hoe 

onmogelijk dit ook lijkt, laat dit wel het streven zijn. Want pas met een goede basis heeft een land 

echt toekomst. Dat geldt ook voor de democratie in Nederland.  Natuurlijk zou de beste basis 

hiervoor de Bijbel zijn. Maar ik durf toch voorzichtig te stellen dat er meer goede zaken zijn. Een hele 

goede basis zouden de kardinale deugden vormen die bestaan uit prudentia (wijsheid of 

voorzichtigheid), justitia (rechtvaardigheid), temperantia (matigheid) en (fortitudo) moed. Een 

andere leidraad zou de zogenaamde tao kunnen zijn, wat C.S. Lewis (1898-1963) illustreert in zijn 

Afschaffing van de mens.1 Hoe worden deze de bevolking echter eigen gemaakt? Een erg lastige 

vraag. Want het verplicht opleggen van bepaald onderwijs is absoluut ongewenst. Om eerlijk te zijn 

weet ik het antwoord niet. Het is echter wel een studie en vooral een voor leven waard. Het is echter 

niet genoeg om de kardinale deugden eigen te maken. Een grote waardering voor de vrijheden die 

het land ons schenkt, zoals vrijheid van meningsuiting, godsdienst en vereniging is eveneens hard 

                                                           
1
 C.S. Lewis, De afschaffing van de mens (Kampen 1997) 50-79. 
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nodig. Feit is dat die waardering in landen waarin de democratie nog niet zo lang de scepter zwaait 

veel hoger is.2  

Heeft de democratie toekomst? De geschiedenis leert in ons in elk geval dat deze gedachte al vele 

stormen van (terechte) kritiek en geweld te verduren heeft gehad. De democratie heeft eerst 

moeten vechten tegen de gevestigde orde en heeft deze verslagen. De democratie heeft moeten 

afrekenen met aristocraten die de massa vreesden. Die vrees was overigens best terecht in die tijd en 

daarom is het ook zo goed een gedeelde mentaliteit te hebben. De democratie heeft eveneens een 

storm van geweld overleeft in vorm van het fascisme en het nationaalsocialisme. Natuurlijk is het ook 

maar de vraag hoe democratisch de democratie nu werkelijk is. Want het parlement staat onder 

zware invloed van de IJzeren Ring, gevormd door ambtenaren en belangenorganisaties die vaak een 

grote voorsprong aan kennis hebben en zo veel controle kunnen uitoefenen op het beleid. Het is ook 

zo dat het parlement bepaald geen afspiegeling vormt van de bevolking. Ondanks al deze zaken blijft 

de democratie in leven. Ik zal echter niet spreken van het eeuwige leven, zoals Francis Fukuyama 

(geboren 1952) dat wel deed in 1989 met zijn essay The End of History. De huidige bedreigingen voor 

de democratie, extreem-rechts en Europa lijken me echter niet zo groot dat ze het huidige stelsel op 

zijn kop kunnen gooien. Om ons echter nog beter te wapenen tegen die dreiging is een gedeelde 

mentaliteit zo noodzakelijk. De waarden moeten niet exact hetzelfde zijn, maar overeenstemming 

hierin is onmisbaar. Op een dergelijke wijze zie ik zeker een lange toekomst beschoren voor de 

democratie in Nederland. 

Christenen binnen de democratie 

Het zal wel duidelijk zijn dat in dit essay erg positief geschreven wordt over democratie. Binnen de 

SGP wordt hier echter niet zo positief over gedacht. Dat is niet zonder reden. Democratie heeft de 

gedachte van volkssoevereiniteit in zich en SGP’ers belijden dat God regeert. Dat is natuurlijk ook zo. 

Maar ik pleit toch voor het zien van democratie als doel in plaats van middel. Democratie heeft veel 

intrinsiek goeds. Het beschermt de minderheden, het geeft mensen verantwoordelijkheid, het is 

redelijk tolerant en het houdt rekening met de slechte zijde van de mens. Laat de SGP democratie 

daarom duidelijk omarmen en houdt niet wat stiekeme theocratische principes achter. Ik vind dat er 

ook een zekere sprake van naïviteit schuilt in het feit om het sociaal contract te ontkennen. Nee, dat 

is ook niet letterlijk gesloten. Maar nooit eerder in de geschiedenis was het volk op zo’n massale 

wijze bij een beleidsverandering betrokken geweest als beslissende macht. Het is ook enkel met het 

volledig aanvaarden van de democratie mogelijk om op een eerlijke wijze binnen haar te 

participeren. 

Het is niet voor het eerst dat hiervoor gepleit wordt. Er valt bijvoorbeeld te denken aan het boek 

Waakzaam en nuchter van de onlangs overleden theoloog G.G. de Kruijf (1952-2013). Hoewel ik zijn 

theologische argument voor democratie wat ver gezocht vind, ben ik het in hoofdlijnen zeker met 

hem eens. Wij zijn namelijk als christen onderdeel van dit land. Dat vraagt om participatie. Daarnaast 

moet goed bedacht worden dat kerk en overheid twee aparte werelden zijn. De Kruijf pleit in dat 

licht voor dubbel denken. Eerst volgt er de interne gedachtegang, die gaat vanuit het functioneren 

binnen een morele geloofsgemeenschap. Daarna volgt de externe gedachtegang, waarbij men moet 

functioneren in een staatsgemeenschap en de orde van de samenleving voorop staat.3 Dat zijn 

                                                           
2
 Jan de Kievid, Democratie: Ideaal en weerbarstige werkelijkheid (Bussum 1996) 17. 

3
 G.G. de Kruijf, Nuchter en waakzaam, over christelijke ethiek in een democratie (Baarn 1994) 228. 
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duidelijk twee verschillende zaken. Toch is hier zeker geen sprake van ambivalentie. Natuurlijk zal dit 

voor veel mensen voelen als water bij de wijn doen. Maar is een sektarische positie dan gewenst? 

Het is ook geen water bij de wijn doen, daar moet men nuchter in zijn. Het is het zoeken van een juist 

functioneren van de openbare orde. Daarin wordt gezocht naar een consensus en de verbinding met 

elkaar. Ik denk echter wel dat hierin sprake is voor christelijke politiek. Maar wel voor een christelijke 

politiek die nuchter is wat betreft het besturen van het land. Het gaat maar om een tijdelijke orde! 

De taak van de kerk, de Woordverkondiging, is veel belangrijker. Wanneer we een christelijke natie 

verwachten, moet het ook van de kerk verwacht worden en nooit van de politiek omdat de 

samenleving aan de politiek vooraf dient te gaan.  In een democratie hoort de christen dus naar de 

verbinding te zoeken met de ander. Deze verbinding ligt wat mij betreft in de kardinale deugden. Een 

christen kan hier echter nog een drietal deugden aan toevoegen: fides (geloof), spes (hoop) en 

caritas (liefde). Laat dat dan ook het levenswerk van een christen zijn. Want een voorbeeld stellen in 

de maatschappij maakt meer indruk dan het verschuilen tegen seculiere stormwinden of duizenden 

woorden.  

Conclusie 

Ik pleit dus voor een stevige aanvaarding van de democratie en met name een christelijk acceptatie 

hiervan. Dit essay is echter niet compleet. Het vormt dan ook maar een aanzet tot een bepaalde 

manier van denken. Wanneer het gaat over democratie kunnen vele problemen behandeld worden 

die in het kort draaien om participatie, representatie problemen binnen de besluitvorming. Dat heb 

ik bewust grotendeels laten liggen. Iets dergelijks is onderwerp voor een grotere studie. Het is echter 

wel bijzonder waardevol om te beseffen hoe ongelofelijk complex ons stelsel in elkaar steekt en op 

welke wijze het ons beschermt en uitdaagt. Daarmee zijn ook de grote voordelen van een 

democratie genoemd. Het beschermt voor het slechte in de mens en het daagt uit tot het dragen van 

verantwoordelijkheid. Het is deze combinatie die de democratie haar lange houdbaarheidsdatum 

geeft. Een mentaliteitsverandering binnen de bevolking is echter wel zeer gewenst. Want 

individualisme ondergraaft onze democratie. Laat SGP’ers daarom voorop lopen in deze 

mentaliteitsverandering. Maar het mooiste zou zijn wanneer u nu niets hoeft te veranderen.  
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