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Moderniteit verhoudt zich op dubbelzinnige wijze tot geschiedenis. Modern, is per definitie verschillend van dat wat voorafging,
Dit impliceert dat het moderne heel goed
historisch zou moeten, kunnen worden geduid. Maar in plaats van te kijken waarvan
het moderne precies verschilt, op welke manier en. waarom, blijkt in de historische
praktijk moderniteit een weinig populair
onderwerp. Op hun beurt zijn studies over
moderne aspecten van de samenleving zelden geschiedkundig van aard. De afstand
tussen het moderne en dat wat voorafging
is blijkbaar .geïmpliceerd door het hedendaagse verschijnsel 'modern' te noemen; de
geschiedenis blijft ondertussen een onbestemde mestvaalt. ledere bijdrage aan de
geschiedschrijving van moderne politiek is
derhalve welkom.
Een historische benadering van hedendaagse facetten van politiek is overigens
geen sinecure. Niet alleen dient de verhouding tussen heden en verleden te worden
overdacht, maar" ook moet duidelijk worden gemaakt wat het gepasseerde toevoegt
aan ons begrip van het gangbare. Een historische benadering van actuele thematiek is
dan ook niet eenvoudig en nooit vanzelfsprekend. Er zijn ten minste twee histori-

sche benaderingen van de politieke actualiteit in omloop die van onvoldoende reflectiviteit getuigen: de teleologische en de antiquarische. In het eerste geval wordt
geschiedenis achterstevoren, bedreven: een
bepaalde opvatting van de actualiteit wordt
op het verleden geprojecteerd, zodat de
ontknoping vaststaat. Bij de antiquarische
benadering wordt de geschiedenis vooral
om zichzelf geschreven en vormt het heden
het sluitstuk. Historie en moderniteit vormen dan geen uitgekiend menu maar
hoofdschotel en toetje.
. De boeken van Akkerman en Fennema,
respectievelijk gewijd aan 'de grondslagen
van het moderne idee' der democratie en
een politiek-theoretische geschiedenis van
'de moderne democratie' neigen beide naar
het antiquarische. Akkerman geeft een
nauwkeurig en getrouw beeld van vijf verschillende verschijningsvormen van democratie die zich vanaf de zesde eeuw voor onze jaartelling hebben gemanifesteerd. Zij
voert achtereenvolgens de klassieke democratie, het republikanisme, de Reformatie,
het oud-consritutionele denken en het
'moderne' natuurrecht ten tonele» Haar
verhaal eindigt waar dat van Fennema begint, in het laatste kwart van de achttiende
101

m
%j

l
C4

O

o
o

102

eeuw toen vroegmoderne opvattingen en
praktijken versmolten met de moderne
tijd. De politieke actualiteit wordt door Akkerman in een epiloog aangestipt. Op zijn
beurt laat Fennema, die met minder nauwkeurigheid, (we vonden tientallen onjuiste
referenties, foute jaartallen in de tekst, onzorgvuldige vertalingen en historische onjuistheden) maar ook met aanstekelijke
vrijzinnigheid te werk gaat, zien hoe een
keur van revolutionairen, reactionairen, liberalen, socialisten, partijmannen en cultuurpessimisten tegenover democratie
stond. Net als dat van Akkerman is Fcnne. ma's boek nadrukkelijk historisch: het
overzicht loopt tot de Tweede Wereldoorlog, behoudens een epiloog. Beider aanpak
roept de vraag op hoe het nu zit met de verhouding tussen de historische hoofdschotel
en het contemporaine toetje.
'Ter illustratie van. de actualiteit', zoals
hij zelf schrijft, speelt Fennema's epiloog in
het Amsterdam, van de jaren zestig. Aan de
hand van. Provo, Kabouterpartij en PvdAkaderlid Ed van Thijn beschrijft hij de meningsverschillen van toendertijd omtrent
het functioneren van de democratie. Waar
de eerste twee burgerlijke lijdelijkheid en
consumentisme verwierpen,
bepleitte
laatstgenoemde een verbetering van het politieke proces. Inzet was de in de afgelopen
eeuwen totstandgekomen vertegenwoordigende democratie. Aldus behandelt Fennema aan het einde van zijn werk het inherent
problematische karakter van volksvertegenwoordiging: wie mogen, op welke gronden, wat voor beslissingen doorvoeren? Zo
er sprake is van een constante in de geschiedenis van de moderne democratie dan is het
deze drieledige vraag. Moderne democratie,
zo betoogt Fennema, is vertegenwoordigend, terwijl klassieke democratie partici-

patief was. Aan de hand van het voorbeeld
van. lokale politiek in de jaren zestig laat
Fennema zien dat er echter ook een klassiek
antwoord op de moderne vragen, te geven
valt. Provo en Kabouter stonden immers
een actieve rol en directe betrokkenheid van
mondige burgers voor.
Ook Akkerman onderscheidt de klassieke, directe democratie van de moderne
democratie die werkt volgens het principe
van afvaardiging via verkiezingen. Zij
schrijft weliswaar dat het 'anachronistisch
(zou) zijn om Athene geen democratie te
noemen' (9), maar tegelijkertijd suggereert
Akkerman ook dat het anachronistisch is
om het wel te doen. Uiteindelijk komt ze in
haar doorwrochte boek met het idee dat de
moderne democratie eigenlijk in de achttiende eeuw een aanvang nam; maar ook
weer niet uitsluitend want voortbouwend
op oudere noties. Akkerman laat zien hoe
het idee van vertegenwoordiging in de late
Middeleeuwen postvatte, en hoe dat idee
aan het einde van de achttiende eeuw werd
gedemocratiseerd. Een epiloog brengt ons
ook in haar boek in het heden. Er is sprake
van 'een crisis van het systeem van. vertegenwoordiging' (265). De voortgaande democratisering in de negentiende en twintigste eeuw lijkt de onvrede met 'de aloude
gebreken van de democratie' {167) te hebben versterkt. Juist de toegenomen mondigheid en politieke bewustwording leiden
• tot de roep om directere vormen van zeggenschap. Net ais Fennema knoopt Akkerman aan het einde van haar studie de democratische eindjes aan elkaar. De directe
deelname aan de politiek uit de begintijd
van de democratie lijkt onmogelijk te rijmen en tegelijk nauw verbonden met onze
notie van democratische afvaardiging.
Toch lijkt het ons weinig zinvol om het ex-

clusivistische en militante klassieke burgerschapsideaal te vergelijken met het antiburgerlijke en vrijgevochten credo van de
laatste decennia.
Akkerman, schrijft de geschiedenis van
de moderne democratie door een inventaris
op te maken van noodzakelijke elementen
die onze democratie karakteriseren. Maar
wat in de inventaris opvalt (Wie mag meespreken? Wie is daartoe waarom competent? Wat is vertegenwoordiging? Welk
vrijheidsideaal wordt nagestreefd? Welke
gelijkheid verondersteld?) is dat de vraag op
welke velden democratie betrekking heeft,
waar het over gaat, waarover door meer of
minder mensen wordt besloten, weinig
wordt bediscussieerd. Waar ging het openbaar debat over? Wat is het domein van de
staat? Wat is politiek in die verschillende
perioden? En vooral, hoe ga je in een dergelijke reconstructie om met de veranderende
betekenis van politiek? Wat is de onderbouwing en daarmee de betekenis van de volgende conclusie: 'Athcncrs hadden een veel
intensiever openbaar leven, waar het politieke debat een veel belangrijker plaats innam dan in onze democratie' (31). Stel. nu
dat (zoals Akkerman zelf onderkent, 271) in
Nederland, heden ten dage, politiek veel
omvattender is, dat de politiek zich naar
talloze terreinen heeft verplaatst en verspreid, hoe moetje zo'n uitspraak dan verstaan?
In plaats van de moderne democratie te
benaderen via de geschiedenis van "de democratie' is het wellicht zinvoller moderne
democratie te benaderen via een historisch
begrip van het politieke. De geschiedschrijving van de democratie wordt na de klassieke tijd beheerst door de vertegenwoordigende instanties en hun staatsrechtelijke
speelruimte. Sinds de Middeleeuwen be-

vochten de geestelijke voorvaders van onze
parlementariërs een plaats in. het politieke
krachtenveld, met een beroep op het algemeen belang. De moeizame verhouding
tussen het volk en zijn (al dan niet zelfbenoemde) representanten is zo oud als deze
strijd, De beruchte kloof tussen burger en
politiek stamt dan ook uit de tijd waarin
enkelen het woord voor velen begonnen te
voeren.
Het nieuwerwetse van de huidige democratie berust in belangrijke mate op het
feit dat de afstand tussen burgers en politici
in betekenis is afgenomen. Let wel, de afstand
is gebleven» Zoals gezegd zijn vertegenwoordiging en afstand onlosmakelijk met
eikaar verbonden. Wat is veranderd is de
wijze waarop de belangen van de burgers op
•grote schaal worden behartigd buiten regering en parlement om. In de moderne politiek spelen tal van maatschappelijke organisaties, veelal georganiseerd rond een
beperkt programma, een grote rol. Toen in
het achttiende-eeuwse Europa het volk zich
blijvend begon te mengen in de politiek
van alledag werd de agenda nog bepaald
door het parlement en de parlementaire geschiedschrijving. Men liet zich mobiliseren
door parlementsleden, voor doelen die door
hun partijen waren geformuleerd op basis
van. argumenten die in partijdige geschiedenissen waren vervat. Gaandeweg hebben
parlement en de traditionele politieke partijen het monopolie op maatschappelijke
mobilisatie en politieke representatie verloren. Burgers ontlenen een deel van hun politieke identiteit, en wijden een deel van
hun politieke activiteit aan niet-parlementaire en onpartijdige groeperingen. Dat
leert ons een historische benadering van het
politieke. Wat de geschiedenis van de moderne democratie ons leert is dat de roep
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om meer directe vormen van democratie
niet zal verstommen omdat de betekenis
van wat politiek is drastisch is veranderd.
De introductie van directe democratische
elementen in de Nederlandse politiek die in
onze dagen plaatsvindt is een noodzakelijke aanvulling op de representatieve democratie doordat wat als politiek wordt beschouwd en wie zich daarmee op welk
moment bemoeit, ingrijpend is vernieuwd.
Opgemerkt kan worden, dat deze politieke vernieuwing zich in Nederland overigens relatief geruisloos en voortvarend
heeft voltrokken, tot op dit moment zelfs
binnen de bestaande constitutionele regels.
Er is minder veranderd in formele regels
dan in de hantering van deze regels, de poli-

tieke cultuur, de omgangsvormen. Interessant is dat hierbij de erfenis van de verzuiling niet zozeer overboord is gezet maar
gemoderniseerd. Maatschappelijke organisaties nemen nog steeds een grote plaats in,
het poldermodel heet (opnieuw) een succes
te zijn. Delachtige voorstellen om. te komen tot een directe band tussen individuele kiezer en gekozene (onder meer te bereiken door een districtenstelsel en een
gekozen minister-president) bleken overbodig: ook zonder institutionele veranderingen kon de politieke agenda worden vernieuwd en veranderden nieuwe actoren de
politieke arena. Of, beter gezegd: veranderde de moderne democratie omdat de politieke arena plotseling overal was.

