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T
ocqueville is een van de 
grootste denkers over 
de moderne democratie, 
zo niet de grootste. 
Met Amerika als levend 
voorbeeld heeft hij de de- 

mocratie in al haar facetten doorgrond. 
Zelf verwoordde hij zijn inzet zo: 

‘Ik moet bekennen dat ik in 
Amerika meer heb gezocht 
dan enkel Amerika; ik ben er 
op zoek gegaan naar een beeld  
van de democratie zelf, haar  
aard, haar karakter, haar voor- 
oordelen en haar hartstochten.’

 
In die zoektocht sneed Tocqueville  
alle grote thema’s aan van de demo- 
cratische staatsinrichting, de democra-
tische cultuur en de democratische 
mens. Het resultaat ervan vormt een uniek startpunt voor het 
doordenken van de vragen over democratie in onze tijd. 

De belangstelling van Tocqueville is breed. Hij beschrijft de 
gewoonten en zeden van de Amerikanen op allerlei gebied, van 
de kunsten tot man-vrouwverhoudingen, van de aard van de 
wetenschapsbeoefening tot de rol van geld in de samenleving, 
van onverbiddelijke drang tot innovatie tot het maatschappe- 
lijke verenigingsleven. Die brede belangstelling kenmerkt ook 
zijn benadering van democratie. Democratie wordt beïnvloed 
door de dagelijkse leefomstandigheden en gewoonten en 
zij oefent zelf daarop weer invloed uit. In deze benadering 
onderscheidt Tocqueville zich van de zeventiende- en acht- 
tiende-eeuwse contractfilosofen die de denkbeeldige uitgangs-
positie van een ‘natuurtoestand’ kozen en van daaruit via een 
abstracte, deductieve redeneerlijn conclusies trokken over 
de aard van het overheidsgezag en de relatie tot de burger. 
Tocqueville kiest de werkelijkheid als startpunt; de werkelijk- 
heid die historisch is gevormd en die zich concreet aandient.  
Dat laat in zijn analyse ruimte voor observaties en bespiege-
lingen die in een strikt disciplinaire benadering buiten beeld 
blijven. 

De centrale gedachte die het werk van  
Tocqueville doortrekt, is die van de maat- 
schappelijke gelijkheid die de moderne 
tijd kenmerkt. De gelijkheid verandert 
alles, van de manier waarop de indi-
viduele mens zichzelf ervaart tot de ma-
nier waarop hij tegen anderen aankijkt 
en waarop hij zich maatschappelijk ge-
draagt. Gelijkheid bepaalt het karakter 
van de samenleving en leidt tot een 
staatsbestel van democratie. In al deze 
opzichten betekent een democratisch 
tijdperk het radicaal tegenovergestelde 
van een aristocratisch tijdperk. 

Tocqueville zag de komst van de gelijk- 
heid als een resultante van een histo-
rische ontwikkeling van eeuwen en daar-
door ook als een onvermijdelijk, niet 
terug te draaien gegeven. Het wezen van  
de persoonlijke identiteit, de aard van  
burgerschap, de economische dynamiek,  

alle veranderen door de gelijkheid diepgaand van karakter in ver- 
gelijking met de standenmaatschappij van de aristocratische sa- 
menleving. Deze verandering werkt door in de aard van politiek  
en de organisatie van het staatsbestel.Sterker nog, zij herschept de 
manier waarop macht en gezag worden gezien en daarmee trans-
formeert zij ook het karakter van de staat zelf. De inzichten die 
Tocqueville hierover ontwikkelde, waren en zijn nog steeds uniek. 
Na de val van Napoleon in 1815 kwam in Frankrijk een constitu-
tionele monarchie tot stand. De post-Napoleontische staat erfde 
het sterk gecentraliseerde staatsapparaat dat al vóór de Revolutie 
was gevormd. De bureaucratische machtsmachinerie die de staat 
geworden was, bleef in stand, al werd zij nu formeel-democratisch 
gelegitimeerd. Was dit nu democratische vrijheid? Was dit echte 
democratie? Ging het er in een democratisch bestel uiteindelijk 
om slechts het uiterlijke etiket van de machtsuitoefening te 
veranderen, maar bleef de aard daarvan onaangetast? Wie of wat 
kon een tegenwicht bieden tegen excessieve centralisatie nu de 
adel en de oude intermediaire organisaties die rol niet meer konden 
vervullen? Was machtsconcentratie door centralisatie in een 
democratie even onvermijdelijk als het einde van de aristocratie? 
Dit waren vragen waarmee Tocqueville zijn blik op Amerika richtte 
voor een alternatief. 

Onlangs verscheen het boek Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving  

geïnspireerd door Alexis de Tocqueville (Boomjuridisch, 2021). In onderstaande voorpublicatie*  
leggen de redacteuren uit waarom zij voor Tocqueville kozen. 
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In zijn jongere jaren had Tocqueville al eens een analyse ge- 
maakt van de ontwikkeling van de Engelse en Franse staats-
instellingen. Hij was toen al tot de conclusie gekomen dat 
Engeland vanwege een andere historische ontwikkeling geen 
voorbeeld kon vormen voor Frankrijk. Frankrijk kende traditio-
neel een sterke adel en een zwakke monarchie. De adel vormde 
een effectief tegenwicht tegen koninklijk gezag. Als gevolg 
daarvan zocht de monarchie bij het volk een bondgenoot en 
andersom. Dat gegeven leidde gaandeweg tot centralisatie. 

Na de Revolutie werden uiteindelijk alleen de bordjes ver-
hangen. Engeland daarentegen kende een sterke monarchie. 
Om een effectief tegenwicht daartegen te vormen, zocht de 
adel gaandeweg bondgenoten tegen de monarchie bij de uit 
de massa naar voren komende prominente vertegenwoordigers 
van het volk. De sovereignty of Parliament betekende in 
de praktijk iets heel anders dan de soevereiniteit van de 
Franse staatsbureaucratie. Voor Montesquieu, die zich met 
de machtenscheiding op spreiding van de macht binnen het 
nationale overheidsniveau richtte, kon Engeland wel een 
voorbeeld bieden. De vragen van Tocqueville reikten verder. 
In Amerika kon hij de democratie in een bijna archetypische  
vorm bestuderen. De Amerikaanse democratie droeg niet 
de last van de geschiedenis die de ontwikkelende Europese 
democratieën wel kenden. Uit het oogpunt van het bewaken  
van de balans tussen de onderscheiden overheidsniveaus was 
het federalisme daarbij voor Tocqueville bijzonder interessant. 

In de townships van New England vond Tocqueville een ideaal-
beeld van moderne democratie. Die kenmerkten zich door 
het lokale, kleinschalige karakter ervan en door een levendige 
betrokkenheid van de - goedgeïnformeerde - bevolking in de  
publieke zaak. De deliberaties betroffen kwesties die de eigen 
leefwereld direct raakten. Democratisch gekozen bestuurders 
hadden beperkte ambtstermijnen. Zij legden primair verant-
woording af aan de bevolking in plaats van aan een hogere 
bestuurslaag. Tocqueville zag hier een burgerschap onder 
gelijken, gedreven door betrokkenheid en eigen initiatief. 
Deze observaties leidden Tocqueville ook tot vragen over de 
geografische schaal waarop werkelijke democratie kon worden 
uitgeoefend. 
Democratie maakt de individuele mens machteloos, zowel 
tegenover andere mensen, die immers gelijken zijn, als tegenover 
de staat. Uit welbegrepen eigenbelang sluiten democratische 
mensen zich aaneen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. 
Dit heeft een levendig verenigingsleven tot gevolg, waarin  
mensen ook persoonlijke ervaring opdoen met het behartigen 
van de zaken die het individuele belang overstijgen en met 
besturen, en gevoel ontwikkelen voor de publieke zaak in 
ruimere zin. Alleen de erkenning van klassieke grondrechten  
voor het beperken van de overheidsmacht vond Tocqueville 
te mager. Tocqueville was pleitbezorger van maatschappelijke 
democratie. 

Radicale decentralisatie die burgers betrokken houdt bij de be- 
sluitvorming over hun dagelijkse leefomgeving en die persoon-
lijke ervaring in het beoefenen van de democratie cultiveert, 
ziet Tocqueville als randvoorwaarde voor democratie. Dat is ook  
een goedgeïnformeerde burgerij. Tocqueville spreekt zijn be- 
wondering uit voor de levendige dagbladpers en de vele uit-
eenlopende kranten, die ook in de verste uithoeken van het 
toenmaals bewoonde Amerika werden gelezen. De derde rand-
voorwaarde is het christelijk geloof. Van zulk groot belang acht hij 

Alexis de Tocquevi l le (1805-1859), 
in1850 geschi lderd door Theodore Chasser iau
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verder de betekenis daarvan dat hij religie de ‘belangrijkste politieke institutie’ 
noemt, al zijn kerk en staat strikt gescheiden. Het geloof, schrijft Tocqueville, leert 
de Amerikanen de kunst om ‘vrij’ te zijn. De geestelijke oriëntatie van het geloof 
vormde een ondergrond waarop de democratie goed kon gedijen. Wij zouden 
kunnen zeggen dat de maatschappelijke democratie van het verenigingsleven 
en de maatschappelijke betekenis van geloof en kerk ertoe bijdroegen ‘politiek’ 
niet te verabsoluteren. 

Radicale decentralisatie, een goedgeïnformeerde burgerij en religie vormen 
in de ogen van Tocqueville kritische succesfactoren voor een democratie. 
Democratie was in de ogen van Tocqueville echter geen rustig bezit. Democratie 
kon ook in haar tegendeel verkeren. Uiteindelijk zou Tocqueville daarvan drie 
vormen onderscheiden: tirannie van de meerderheid, ‘mild despotisme’, en 
‘democratisch despotisme’. 

Gelijkheid was in de ogen van Tocqueville niet alleen de bestaansvoorwaarde 
voor een democratie. Zij vormde er ook de grootste bedreiging voor. De gelijkheid 
werpt elke mens in wezen terug op zichzelf. Als gelijke laat de democratische 
mens zich niets gelegen liggen aan de mening van een ander, maar aan de wil 
van velen hecht hij onevenredige waarde. Dit kan leiden tot een onevenredige 
dwang van de publieke opinie. In politiek opzicht kan dit ontaarden in een 
tirannie van de meerderheid. 

De democratische mens ziet zich als individu in plaats van een schakel in de  
keten tussen de generaties en in plaats van een onderdeel van zijn maat-
schappelijke stand. Zijn leven speelt zich af in het hier en nu en in een kleine  
kring van huisgenoten en vrienden; de mensen daarbuiten zijn vreemden voor  
hem. Iedereen heeft dezelfde maatschappelijke status, maar de sociaal-
economische positie moet steeds worden bevochten. Daar is de democratische 
mens dan ook druk mee. Democratische leefomstandigheden leiden tot indivi-
dualisme en materialisme. Het gevolg is dat de publieke zaak steeds meer aan 
anderen wordt overgelaten. 

Voor de staat zijn dit gunstige condities om zich als supervoogd te ontpoppen en 
zich de zorg voor het welzijn van de burgers exclusief toe te eigenen. Hij maakt 
zich meester van de samenleving en smoort persoonlijk initiatief ‘met een net 
van ingewikkelde, gedetailleerde, gelijkvormige verordeningen, waardoor zelfs 
de meest originele en wilskrachtige geesten ingesponnen en met de grote massa 
worden gelijkgesteld’. Zo bereikt hij ‘dat een heel volk niet meer voorstelt dan 
een troep angstige en tegelijk vlijtige schapen met de regering als de zorgzame 
herder’. Dit is het ‘milde despotisme’ dat zich als nieuwe vorm van tirannie in 
een democratie kan manifesteren. Het ‘democratisch despotisme’ ten slotte was 
een formeel-democratisch gelegitimeerde alleenheerschappij. 

De bijna onstuitbare centralisatie die wij meemaken, de macht en tegelijkertijd 
de onmacht van de staat om belangrijke vraagstukken te adresseren en verder te  
brengen, de dwang van de publieke opinie en het zich terugtrekken van de mens  
in de beslotenheid van zijn eigen leefsfeer zijn vanuit het perspectief van 
Tocqueville dan ook geen onschuldige fenomenen. Datzelfde geldt voor de 
secularisering en de daarmee gepaard gaande opdracht voor iedere mens 
afzonderlijk om zijn eigen levensbeschouwelijke project te construeren en ‘zin’  
te ‘geven’ aan zijn eigen bestaan. Tocqueville zou gruwen van een door de 
overheid geconstrueerd burgerschap of een burgerschap dat niet meer is dan 
een resultante van beleid.

Het gedachtegoed van Tocqueville - zijn benadering van democratie, zijn ont- 
leding van de bestaansvoorwaarden ervan en risico’s ervoor - vormt een uit- 
stekende inspiratiebron voor het doordenken van staatkundige en maatschap- 
pelijke vraagstukken in onze tijd en voor het in dialoog daarmee ontwikkelen 
van perspectieven op onze staat, samenleving en democratische mens. u

* De voetnoten zijn niet overgenomen.

VRAAGT 
ONZE SAMENLEVING 
OM EEN NIEUWE 
POLITIEKE FORMULE?
Deze, door Tocqueville reeds eerder gestelde 
vraag lijkt opnieuw relevant. Welke inspiratie 
kan het onderwijs putten uit het werk van 
deze interessante denker en uit het boek 
Een nieuwe politieke formule? Bovenal, wat 
is de democratische mens? Democratie is 
niet alleen een netwerk van instituties; het is 
meer dan procedures en regels. Tocqueville 
benadrukte een culturele factor die veelal 
vergeten lijkt te zijn. Sophie van Bijsterveld 
en Hans-Martien ten Napel benadrukken dit 
inzicht door te verwijzen naar het ‘einde van 
de geschiedenis’. Na de val van de Berlijnse 
Muur werd er hard aan gewerkt om in niet-
democratische landen de democratie te in-
stalleren. Het verloop van de geschiedenis 
geeft aan dat dit niet is gelukt, aldus de 
auteurs. Wat heeft het onderwijs, buiten de  
lessen maatschappijleer, aan dit soort in- 
zichten? Vrij veel! De socialiserende functie  
van het onderwijs schrijft burgerschaps-
leerdoelen voor. Menige school heeft project-
dagen, inspraakmomenten, debatclubs in het  
leven geroepen. Het inzicht van Tocqueville 
doet ons afvragen of deze procedures, in- 
stituties en regels genoeg zijn om een demo- 
cratische cultuur te voeden en democra-
tische mensen te vormen? De bijdrage van  
Renée Waagenvoorde gaat in op burger-
schapsideeën. Hij zoekt hoe, ondanks de- 
institutionalisering (ontzuiling/secularise-
ring), er toch een verhaal kan ontstaan om 
burgers ‘op de been te krijgen’. In een aller- 
aardigs onderzoek beschrijft hij de positie  
van het begrip ‘identiteit’ in veel beleids-
stukken. Daartegenover stelt hij dat recente 
bewegingen, zoals de milieumarsen, mensen 
mobiliseren en roeren, ondanks dat zij 
geen aanspraak op identiteit deden. In een 
praktisch hanteerbaar model, zijn Big Five 

voor burgerschap, probeert hij burger- 
schapskeuzen inzichtelijk te maken: gezags-

getrouwheid, politieke betrokkenheid, sociale 

betrokkenheid, tolerantie en gedeelde identi-

teit. Aan de hand van deze dimensies, 
Tocqueville, empirische data en actuele ge- 
beurtenissen stelt hij een hoopgevende 
redenering op. De democratische mens is te 
vormen! KV

Sophie van Bijsterveld en Hans-Martien ten Napel 
(red.), EEN NIEUWE POLITIEKE FORMULE. IDEEËN 
VOOR STAAT EN SAMENLEVING GEÏNSPIREERD 
DOOR ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Boomjuridisch, 

Den Haag, 2021, 240 bladzijden


