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zich geleidelijk ontwikkelde en
hoe zijn onmiskenbare idealisme
steeds meer vermengd raakte met
al even karakteristiek cynisme :
'Aanvankelijk was mijn indruk dat
politici ver schillen in idealen
maar, zeker in ons land, op ratio nele wijze besluiten , gericht op
de gestelde doelen, m et aandacht
voo r argumenten pro en contra.
ln de jaren vijftig drong tot mij
door dat nogal wat woordvoerders in fracties en ook ministers
zich laten leiden door pressiegroepen. In de jaren zeventig bleken nog andere invloeden de besluitvorming bij sommige politici
te domineren, bijvoorbeeld het
streven naar polarisatie - het verwerpen van voorstellen van anderen, niet op inhoudelijke gronden
maar ter wille van het scheppen
van tegenstellingen . De laatste
decennia werd in toenemende
mate gehandeld tegen de doelen
die men zelf in wetten , nota 's en
partijprogramma's gesteld had .'
De derde weg van Drees Jr.

De PvdA staat dezer dagen voor
een moeilijke keuze: voortzetting

Dahl over democratie
en EU
Hans Blokland bespreekt :
Robert A. Dahl, On Democracy , New
Haven & London , Yale Uni ver sity
Press, Yale Nota Bene Book

2ooo,

(de

hardcover verscheen in 1 9 9 8)

Robert Dahl ( I 9 I s) behoor t
samen met Charles Lindblom
( 1 9 1 7) tot de grand old men van
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van de weinig inspirerende, con ser vatieve lijn-Kok, die de partij
weer respectabel heeft gemaakt,
maar ook niet veel m eer dan dat ;
of weer 'de verbeelding aan de
macht ' helpen en net als in de
jaren zeventig gaan smijten met
belastinggeld . Drees had een alternatief. Zijn goed doordachte,
akelig consistente politieke programma zou ook nu nog de Pvd A
kunnen vitaliseren. En het behelst
heel veel m eer dan een nostalgische terugblik op de glor iedagen
van zijn vader - hoezeer hij die
ook bewonderde.
Toen Nieuw Links in de PvdA
doorbrak dacht Dr ees al geruime
tijd na over een eigen 'derde
weg '. Dat betekende voor hem
onder meer: zoveel m ogelijk
ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van burger s; lagere belastingen en premies;
minder subsidies; strikte naleving
van het 'profijtbeginsel' ; en een
ruimere aandacht voor 'de kwaliteit van het bestaan ', onder m eer
door actief milieubeleid, ver stan dige r uim telijke ordening en een
ve rkeer sbeleid dat de files zo u

hebben voorkomen in plaats van
opgelost - zonder dat de bewegingsvrijheid van auto's nodeloos
aan banden zou worden gelegd .
Gespi eg eld in de tijd biedt voor
wie de opvattingen van Drees niet
of niet zo goed kent , of voor wie
zijn op andere deskundigen gerichte publicaties te pittig zijn ,
een interessante kennismaking
m et zijn nog altijd verfrissende
ideeën . Alleen oplettende lezer s
zullen overigens álle, soms zeer
ver strekkende consequenties on derkennen van zijn obser vaties
over het politiek bedrijf. Drees
was 'door bescheidenheid terughoudend ', zoals de bezorger s
raak constateren . Veel dodelijke
constateringen zijn daardoor in
understatements en bijzinn en verstopt . Voor een compleet beeld
van zijn visie is rustige bestudering van zijn andere publicaties
daarom een must . Het ontcijferen
van de geheimtaal van Drees
vergt geduld en inspanning, maar
die moeite wordt volop beloond .

de Amerikaanse politieke wetenschap. Gezamenlijk zijn zij vanaf
hun eerste publicaties in de jaren
veertig in belangrijke mate bepalend geweest voor de ontwikkeling van en de centrale debatten in
deze discipline. Lees hun werk
over de jaren en men leest tevens
een overzicht van de ontwikkeling
van de politicologie: de vaak heftige discussies over de problemen
waarmee zij zich zou moeten bezighouden , de onderzoeksmetho-

den die hier voor het meest geeigend zijn , de inzichten die al dan
niet met de verschillende methoden zijn verwo r ven , de maatschappelijke positie en opdracht
van de politicoloog, et cetera. 1
Terwijl Lin dblom zich vooral
heeft beziggehouden met processen van beleid , de verhoudi ng tussen markt en overh eid , en de vraag
met behulp van wat voor soort
kennis wij de sam enleving kunnen veranderen , heeft Dahl zich
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IOOral g conccntreerd op de democratic: hoe functioneren de politick tclsels in de praktijk die
wij doorgaans met de term 'democrati ' aanduiden? Wie heeft, of
ll'elkr groepen hebbcn, in deze
~tel Is invloed op of macht over
d b sluitvorming binnen welke
b I id terr inen? Onder welke
maa chappelijke condities ontwikkelcn zich deze stelsels? Aan
"elke normati ve criteria zou een
politick y teem moeten voldoen
'' il h t ecn waarlijke democratic
g nocmd kunnen worden? Hoe
1 rhouden de be taande 'democrati ·ch ' sy temen zich tot deze
rit ria? Hoe zouden zij vcrbeterd
kunn n worden om meer aan deze
d •mo rati che criteria te valdo ' n? Gccn onbelangrijke vragen,
1~kcr in een tijd waarin zoveellandcn ccn totalitair of autoritair j uk
·h ·bbcn afge chud en trachten een
'd mocratie' tc ontwikkelen. Een
tijd ook waarin binnen de gevestigdc
'dcmocratieen'
zoveel
kla htcn zijn tc horen over 'de
kloof tus n politick en burger',
'het cindc van d politick' of 'de
malai evan de politick'.
De lange loopbaan van de in een
klein dorp in Alaska geborcn Dahl
bcgon in 1 940 met een dissertatie
ov r de mogelijkheid van een sodali. tischc markteconomie, een
ond rw rp dat sindsdien voortdurcnd in zijn werk terug zou
kom n. Zijn vraag is hier hoe men
met handhaving van de markt een
l'COnomi che orde kan creeren
11aarin de ondernemingen democrati. ch worden beheerst en
11aarin de ociaal-economische
ongclijkheid ni t die omvang her ·ikt, dat politicke gelijkheid- en
dus ook d democratic - een farce
11ordt. Dahl betoont zich een

voorstander (en is dit altijd gebleven) van gesocialiseerde ondernemingen, die door hun werknemers worden bestuurd en die opereren op een door de overheid gereguleerde 'vrije' markt. 2
Gedurende de oorlog werkte
Dahl eerst op een planbureau ten
behoeve van de Amerikaanse oorlogsindustrie en daarna vocht mj
drie jaar als compagniecommandant in Europa. In 1947 kwam ruj
naar Yale University, waaraan hij
tot op de dag van vandaag verbonden is gebleven. Sindsdien publiceerde ruj een ontelbaar aantal artikelen en niet minder dan 2 1 hoeken waaronder het samen met
Lindblom geschreven monumentale Politics, Economics, and Welfare
(I 9 S3). Vermeldingswaardig zijn
zeker nog Who Governs? ( 1961 ), Polyarchy: Participation and Opposition
( 1971 ), Dilemmas tjPluralist Democracy (I 9 8 2) en Democracy and its
Critics (1989). Gezarnenlijk met
Lindblom en Robert Lane (I 91 s)
maakte ruj aldus de politicologiefaculteit van Yale in de jaren zestig, zeventig en tachtig tot het
middelpunt van de discipline.
Dahl is gewoon zijn betogen
zeer nauwgezet, rninutieus en tergend langzaam op te bouwen.
Geen plezierige lectuur derhalve
voor degenen die de brede armzwaaien prefereren . Zijn boeken
waren dan ook de spreekwoordelijke rode lap voor de jongeren uit
Weesp en Zutphen, die in de jaren
zestig in het iets grotere dorp Amsterdam politicologie gingen studeren. Dahl was in h~ ogen en in
die van menig Amerikaans generatiegenoot een reactionaire vertegenwoordiger van het zelfvoldane
establishment, die onder meer
blind was voor de enorme emanci-

patoire waarde van de directe participatie-democratie. Dit werd er
niet beter op toen hij op ongehoord vaderlijke en dwingende
toon in After the Revolution? Authoritj in a Good Societj ( 1970) in antwoord op de kritiek ging uitleggen, dat maatschappelijke problcmen verscmllende reikwijdten
hebben, dat zij daarom op verscrullende politieke niveaus aangepakt moeten worden, en dat
deze verscmllende niveaus vragen
om, en noodzaken tot, verscrullende vormen van democratic.
De sit-in, het comite of de townmeetinB waren daarom wellicht
adequate instellingen om plaatselijke problemen op te lassen, maar
waren volstrekt ongescrukt om
omvangrijke vraagstukken als
milieuverontreiniging, vyerkloosheid en sociale ongelijkheid te
trotseren .3

Dahls onverstoorbare socialisme
Menigeen meld dus op Dahl (en
Lindblom) te lezen. Oat is jammer
want daardoor hebben de betrokkenen heel wat gemist. Terwijl de
samenleving zich steeds meer in
neo-liberale richting ont~elde
en de ruppe 'radicalen' zich breeduit vestigden, bleefDahl (en Lindblom) trouw aan zijn sociaaldemocratische uitgangspunten.
Sterker, hoe behaaglijker en
schaamtelozer de neo-liberale
status quo geconsumeerd werd,
hoe radicaler, scherper en meedogenlozer Dahl deze status quo ging
bekritiseren. Ver achter ons liggen
zijn, toegegeven, enigszins bedaagde en afstandelijke politicologie uit de behavioristische jaren
zestig en zijn overdreven optimisme over met name de mogelijkheden van gewone burgers om
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invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. In toenemende mate maakt Dahl zich
zorgen om en kwaad over de
groeiende sociaal-economische
ongelijkheid, de, bijgevolg, groeiende ongelijkheid in politieke
hulpbronnen (inkomen, vermogen, kennis, informatie, toegang
tot besluitnemers) en de ernstige
consequenties hiervan voor de democratische idee, dat alle burgers
er recht op hebben dat in de politieke besluitvorming rekening
wordt gehouden met hun belangen en voorkeuren. Meer en meer
ergert hij zich aan de wijze waarop
het neo-liberale marktdenken tot
een religie wordt verheven, een
religie die iedere redelijke beoordeling van het private ondernemerschap en zijn maatschappelijk
en politieke gevolgen bij voorbaat
onmogelijk maakt. Het ontgaat
hem vo lledig waarom de argumenten voor democratie van toepassing worden geacht op associaties als verenigingen, partijen,
steden en landen, maar niet op
gigantische ondernemingen als
General Motors en Philips, en hij
herhaalt dus in steeds krachtiger
bewoordingen zijn pleidooi voor
een socialisering en democratisering van het bedrijfsleven. Het
hele idee dat ondernemingen met
soms een omzet ter grootte van
het Bruto Nationaal Product van
een heel land , 'privaat' zijn, acht
hij ronduit bespottelijk. 4 Ook
maakt hij zich steeds meer zorgen
om de afnemende politieke competentie en daarmee invloed van
gewone burgers in een steeds
complexer en grootschaliger wordende samenleving. In toenemende mate worden wij beheerst
door oncontroleerbare en vaak

anonieme experts. Hij doet
daarom vergaande voorstellen om
de mogelijkheden tot politieke
participatie en tot de ontwikkeling van politieke competentie te
vergroten. Zo stelt hij voor om,
naar Amerikaans jury-model, een
steekproef van duizend personen
uit de bevolldng te nemen en deze
mensen gedurende een jaar met
elkaar te laten studeren op, en te
laten discussiëren en beslissen
over ingewikkelde vraagstukken
als kernenergie en kernbewapening.>
On Democracy

Al deze thema's zijn, hoewel minder pregnant dan in eerdere publicaties, ook terug te vinden in
Dahls laatste boek On Democracy .
Evenals met A.fter the Revolution?
en, in iets mindere mate, Democracy and its Critics tracht Dahl zich
met dit boek tot een breed publiek
te richten, vooral ook een publiek
in de (nieuwe) naties waarin
wordt geprobeerd een democratie
te ontwikkelen. Degenen die Dahl
in de loop der jaren hebben gevolgd, zullen derhalve weinig
nieuws in On Democracy vinden .
Voor hen die niet vertrouwd zijn
met Dahls werk of, in het algemeen, met democratische th eorie
biedt het echter een fraaie, vlot
geschreven inleiding. Dab! gaat in
kort bestek in op de vragen waar
en hoe de democratie zich historisch ontwikkelde, wat de normatieve onderstellingen van de democratie zijn, welke politieke instituties op welke politieke niveaus gewenst zijn om de democratische idee naar de praktijk te
vertalen, of specifieke constituties
en kiesstelsels bepaalde voor- en
nadelen kunnen hebben, welke

maatschappelijke condities noodzakelijk zijn voor de vorm ing en
continuïteit van een democratie
(moeten mensen een 'democratische mentaliteit' bezitten?, hoe
om te gaan met culturele, religieuze, etnische verschillen en tegenstellingen?), op welke wijzen
de private markteconomie de
werking van de democratie bevordert én belemmert, en wat de
grootste uitdagingen zijn voor de
gevestigde democratieën in de
eenentwintigste eeuw. Als belangrijke uitdagingen noemt Dahl de
multiculturele samenleving en de
claims op soevereiniteit in eigen
kring of zelfs voll edige autonomie
die hiermee gepaard gaan; de
noodzaak de 'private' economische sector onder democratische
beheersing te brengen; de noodzaak de politieke competentie van
burgers te ontwikkelen; en de
noodzaak de thans ongrijpbare
politieke en economische supranationale instellingen die zich
door de internationalisering ontwikkelen, te democratiseren.
Waarom de Europese Unie
ondemocratisch zal blijven

Enige belangrijke ideeën van Dahl
komen samen in de kwestie of
internationale organisaties democratisch kunnen zijn . In On Democracy probeert hij hierop een antwoord te formuleren door vooral
in te gaan op de democratische
vooruitzichten van de Europese
Unie. Deze acht hij uiterst somber.
Wanneer is er allereerst sprake
van een democratie? Dahl stelt dat
er een laaie of equality bestaat, die
verklaart waarom organisaties
naar het gevoel van hun leden
democratisch behoren te zijn .
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Wannccr mensen samenlcven en
mo ' ten amenwerken om gezamcnlijke doelen te bereiken en
g en redencn zien waarom de een
mccr competent is dan de ander,
dan i. hct in zckere zin 'natuurlijk'
om de noodzakelijke besluiten democrati ch te ncmen: een ieder
hceft cr in dezc omstandigheden
r cht op, dat zijn stem in de be·luitvorming gehoord en gewogen
worclt. Op basis van dit uitgangspunt bcredenecrt Dahl, dat een
dcmocratische
besluitvorming
aan ccn vijftal criteria moet voldocn. Ten eerste moeten mensen
ITccticC kunnen participeren.
Voordat ecn bcslissing wordt genom n, behoren alle Ieden een gelijk en eiTectieve mogelijkheid te
h 'bbcn om hun opvattingen over
ht•t dcsbctreiTende onderwerp aan
d • andere Ieden kenbaar te
makcn. Ten tweede moet, wanneer
uit indclijk ccn beslissing wordt
g~nomcn, iedereen de mogelijkhcid hcbben zijn stem uit te brengcn. Aile stemmen dienen bovendicn gelijk te worden gewogen.
Ten Jerde behoort cenieder, binnen
redelijke grenzen, cen gelijke en
riTectieve mogelijkheid te bezittt>n kenni te nemcn van de releuntc keuze-altcrnatieven en hun
con equenties. Ten vierde moeten
d ·!eden de volledige controle belltten over de politieke agenda. Zij
be lisscn wanneer welke kwesties
onderwcrp van de politieke beluitvorming worden gemaakt,
ten b luitvorming die bovendien
nimmer eindigt. En, ten slotte, beher nalle 'volwassenen' lid van de
politicke gemeenschap te zijn en
de rcchten te genieten, die de eerte vier criteria impliceren .
Pa en wij deze criteria toe op
d Europe e Unie, dan ziet Dahl

zeer weinig reden tot optimisme
over de mogelijkheden voor de
Europese burger zichzelf op democratische wijze te besturen.
Allereerst speelt ons een onvermijdelijk democratisch dilemma
parten: Hoe groter de politieke
eenheid, hoe groter de noodzaak
tot delegatie en hoe kleiner de
mogelijkheden voor individuele
burgers tot effectieve politieke
participatie. Daarom moet er naar
Dahls mening in het algemeen
naar worden gestreefd om beslissingen op een zo laag mogelijk politick niveau te nemen. Aile kwesties die grotendeels lokaal zijn,
dienen op de lokale agenda te blijven en bij iedere overheveling van
bevoegdheden, zal men zich rekenschap moeten geven van de
kosten voor de democratic. Hoe
groter echter een politieke eenheid, hoe effectiever tal van grote
maatschappelijke problernen kunnen worden opgelost. Zeker in
een tijd van economische globali sering en van grenzeloze preblemen als de rnilieuverontreiniging
en de migratie kan dit een sterke
motivatie zijn om de politieke
besluitvorming naar een hoger
orgaan te till en.
Wanneer het laatste gebeurt,
zal het evenwel zeer moeilijk zijn
deze besluitvorming democratisch te maken en te houden. Conform de eerder genoemde democratische criteria zouden hiervoor
politieke instituties rnoeten worden geschapen, die burgers effectieve mogelijkheden bieden tot
politieke particrpatie en tot beheersing van de !eiders. Om van
deze mogelijkheden gebruik te
maken, zouden burgers gemteresseerd en gelnformeerd rnoeten
zijn over Europese politieke kwes-

ties. Willen burgers gei"nformeerd
kunnen zijn, dan moet er een, ook
in de massamedia gevoerd, Europees debat zijn over de beleidsalternatieven waartussen de Europese Unie moet kiezen . Evenzo
zouden er politieke partijen moeten bestaan die op Europese schaal
met elkaar concurreren om de
steun van het electoraat. De gekozenen zouden vervolgens effectieve mogelijkheden dienen te bezitten om de politieke )eiders en
de Europese bureaucratieen te beheersen. Aan al deze en andere
voorwaarden is niet voldaan en de
kans dat dit in de toekomst wei zal
gebeuren, is uiterst gering.
Hoeveel vertegenwoordigers
de diverse lidstaten mogen leveren, is een bijkomend, inrniddels
maar al te bekend dilemma. Gezien de grote verschillen in inwonertallen is het volgens Dahl onmogelijk een verdeelsleutel te bedenken waarmee iedere stern
even zwaar telt en tegelijkertijd
wordt voorkomen, dat de kleine
staten voortdurend worden weggestemd. Alle verdeelsleutels die
echter acceptabel zijn voor de
kleinere staten, zullen het gelijkheidsbeginsel geweld aandoen. 6
Zeker bij de afwezigheid van een
gedeelde culturele en politieke
identiteit leidt dit dilemma velgens Dahl tot een voortdurende
spanning in het Europese politieke
systeem. Deze groeit naarrnate
beslissingen eenzijdiger specifieke
groepen, regio 's oflanden treffen.
Net zoals in nationale politieke
system en is het laatste echter vaak
onvermijdelijk, wil men althans
zo nu en dan een ondubbelzinnig
besluit nemen (hetgeen de motivatie achter de eenwording is).
Wil het systeem deze spanning op
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de lange termijn overleven, willen
verliezers hun geregelde verlies
accepteren, dan zullen een gedeelde politieke cultuur en een
gedeelde culturele identiteit
noodzakelijk zijn. Men aanvaardt
in dat geval zijn verlies vanwege
zijn aanhankelijkheid aan het politieke systeem en de politieke gemeenschap. Men onderschrijft,
met andere woorden, de leaitimi teit van de besluitvorming. Ook
van deze noodzakelijke cultuur en
identiteit is vooralsnog geen
sprake (de vraag is trouwens of dit
valt te betreuren). Hun eventuele
ontwikkeling kan decennia in beslag nemen.
Kortom, Dahl acht het hoogst
onwaarschijnlijk dat de voorwaarden voor een democratisch systeem binnen de Europese Unie
vervuld zullen (kunnen) worden.
De beslissingen zullen daarom het
resultaat blijven van een ondoorzichtig
onderhandelingsproces
tussen vertegenwoordigers van
politieke, economische en bureaucratische elites. De grenzen van dit
proces kunnen wellicht soms
enigszins worden getrokken door
volksvertegenwoordigers, maar
om dit proces 'democratisch' te
noemen, schrijft Dahl, 'would be
to rob the term of all meaning.'
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Deze problemen en uitdagingen geven al aan dat het denken
over democratie en politiek
nog lang niet ten einde is , of,
in ieder geval, behoort te zijn . Dahl
en Lindblom hebben hieraan in
de laatste 6o jaar een enorme
bijdrage geleverd. De heren zijn
inmiddels ver in de tachtig en nog
in zeer goede gezondheid. Iedere
dag worden ze bozer. Tijd voor
een co me back.
HANS BLOKLAND

als aastonderzoeker verbonden aan
Yale University, Department
Politica} Science. Hij is auteur van,
onder meer, 'Weaen naar Vrijheid'
(Boom Amsterdam I 9 9 s) en
'Publiek Gezocht' (Boom I 997), en
het in april te verschijnen Deel 1
van Een Rehabilitatie van de
Politiek (Boom 2 oo 1), waarvan een
deel in s &.o maart zal worden
vooraepubliceerd.
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1 Een analyse van de ontwikkeling in
het denken van Dahl en Lindblom zal ik
geven in vooral Deel I en 11 van Een
Rehabilitatie van de Politiek. Het eerste
deel hiervan, De Politieke Gevolaen van de
Moderniserina: Weber, Mannheim en
Schumpete r, zal in april bij uitgeverij
Boom verschijnen. Deel 11 volgt
kom end najaar.
2 Delen van Dahls niet gepubliceerde
dissertatie verschenen later in :

Democracy, Libert:y and Equalit:y , O slo,
Norwegian University Press, 1986. Een
belangrijke latere publicatie van Dahl
op dit terrein \•Vas: A Priface to Economie
Democracy, Berkeley and Los Angeles,
Uni versity of California Press, 19 8 5.
3 Een fraai tijdsbeeld biedt de
verded iging van Dahl door Hans Daudt
in: 'Kritische theorie, kritiek op de
politicologie en politicologische
kritiek', in: Daudt, H.(1995) Echte
Politicoloaie: Opstellen over Politicoloaie,
Democratie en de Nederlandse Politiek ,
Amsterdam, Bert Bakker, pp. 174-2 3 o
(oorspronke lijk verschenen in Acta
Politica, vol. 7, 1972, pp. 22o-72)
4 Een defmitieve beoordeling van de
sterke en zwakke kanten van de markt
en het private ondernemerschap in hun
relatie tot de democratie levert Charles
Lindblom in zijn: The Market System:
Whm lt is, How lt Works, and What w
Make '![lt. Dit verschijnt in maart bij
Yale Uni versity Press. Zie ook mijn in
dezelfde maand in het sociaa lwetenschappelij k magazine Facta te
verschijnen interview met Lindblom.
5 zie onder meer: Controllino Nuclear
Weapons: Democracy versus Guardianship,
Syracuse (N.Y.), Syracuse U.P., 19 85 en
'The probl em of civic competence',
Journol '![Democracy, Vo l. 3, No.3, 1992,
p.45-5 9
6 Hetze lfde zien wij in de Amerikaanse
Senaat: sten1men van kiezers in

dunbevolkte staten wegen maximaal 66
keer zwaarder dan die van kiezers in
dichtbevolkte staten. Wat deze, slechts
historisch te verklaren, verdeelsleute l
nog met democratie te maken heeft ,
is duister. Op deze en andere
democratische tekorten van de
Am erikaanse Constitutie gaat Dahl
uitgebreid in in zijn dit jaar te
verschijnen Cast!e-lectures.

