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VRIJHEID EN
DEMOCRATIE
Wie niet ‘het voorrecht’ geniet in een democratie te leven weet maar al te goed wat hij
of zij mist: vrijheid. Vrijheid is echter een complex begrip en de democratische burger
dreigt zich onvoldoende te realiseren wat dit aan persoonlijke verantwoordelijkheid
impliceert. De democratische vrijheid is nooit eens en voorgoed gegarandeerd. De
verabsolutering van bepaalde aspecten van de vrijheid leidt tot tegenstrijdige politieke
ideologieën. Die tegenstrijdigheid is op zich een goede zaak, want het monopolie van één
van die doctrines leidt tot de vernietiging van de vrijheid. De Poolse dissident en Oxford
filosoof Leszek Kolakowski omschrijft zichzelf als socialistisch, liberaal en conservatief.
Maar wanneer we de onderscheiden dimensies van de vrijheid niet met elkaar weten
te verbinden komen we terecht in destructieve ideologieën die de democratische
rechtsstaat bedreigen. Eerst schetst Loose de verschillende dimensies en lagen van de
vrijheid en verbindt hij dat met specifieke politieke ideologieën of partijprogramma’s.
Vervolgens schetst hij de specifieke contouren van ons democratisch bestel dat aan
de waakzaamheid van politici en burgers appelleert in de hoop dat we aan de actuele
symptomen van een bedreigde democratie weertand weten te bieden. Vrijheid is immers
geen voorrecht dat ons al of niet van staatswege wordt verleend of gegund, maar de
essentie van de mens als persoon.
I De complexe vrijheid
Handelingsvrijheid - liberty
Handelingsvrijheid kun je opvatten als niet worden gehinderd door uiterlijke weerstand
of belemmeringen door een ander. Dat beperkt de vrijheid tot louter negatieve vrijheid
(cfr. Isaiah Berlin Two concepts of liberty). Thomas Hobbes, filosoof uit de 17e eeuw die
een mechanistisch wereldbeeld en een deterministisch mensbeeld hanteert, stelde dat
‘het water vrij is de helling af te lopen voor zover het niet wordt gehinderd.’ Dan beperk je
de vrijheid tot ongestoord gedrag zonder je af te vragen of dat gedrag berust op vrijheid.
Hobbes was er zelf van overtuigd dat ons handelen volstrekt gedetermineerd is. We
volgen de laatste prikkel tot handelen die ons dwangmatig drijft. We kunnen dan wel
degelijk doen wat we feitelijk willen, maar de bepaling van de wil is zelf niet vrij. Vrijheid
als freedom vereist echter ook vrije wilsbepaling. Het neo-liberalisme beperkt zich tot
die gereduceerde opvatting over vrijheid (liberty). De marktmechanismen zijn namelijk
de determinerende factoren waarbinnen de handelingsvrijheid slechts betekent dat je
niet belemmerd wordt door andere factoren dan rendabiliteit en eigenbelang. Binnen die
context is manipulatie van de behoeften verzoenbaar met een maximale keuzevrijheid
van consumenten. ‘Je hebt er recht op’ betekent in de wereld van de reclame ‘dit
moet je kopen.’ Data controle en technologische aansturing van het gedrag worden
als beveiliging van de individuele vrijheid opgevat. Individuele verantwoordelijkheid
wordt uit handen genomen en vervangen door technisch aangestuurde incentives en
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nudging. Andermans vrijheid schenden blijft wel strafbaar want je blijft aansprakelijk ook
al word je niet verantwoordelijk geacht. Het strafrecht is geen vorm van herinneren aan
de verantwoordelijkheid of een vorm van heropvoeding maar een dressuur die gebaseerd
is op een kosten-baten analyse. Zo zal de financiële bovenlaag niet worden gepakt
op drugsgebruik (ze zorgt niet voor overlast) maar de armen worden wel hardhandig
aangepakt en gecontroleerd als potentiële misdadiger, c.q. overlast. Misdaad is zo een
kosten-baten calculus zowel van de kant van de burger als van de staat. Handelingsvrijheid
leidt tot ‘macht zonder recht’ en tot de ongelijke macht van onderling gelijken tegenover de
zwakkere. Dat is de definitie van discriminatie en de omkering van de rechtsstaat die gelijk
recht voor onderling ongelijken waarborgt. Het leidt tot verzet en de eisen van degenen die
zich op hun ‘recht zonder macht’ beroepen. Het populisme is daarom de keerzijde en het
gevolg van het neo-liberalisme.
Wat ontbreekt in de neoliberale vrijheid is de verbinding van handelingsvrijheid en
rechtsgelijkheid en van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Rechtsgelijkheid vereist
gelijkheid voor de wet en de erkenning van iedere burger (lid van de samenleving) als
een staatsburger (citoyen) die via algemeen kiesrecht de algemeen geldende wetgeving
mede bepaalt. Dit recht op gelijkheid als staatsonderdaan impliceert andersom de
verantwoordelijkheid van de burger zijn vrije wil in politiek opzicht als een maatschappelijk
aanvaardbare algemene wil op te vatten. Dat veronderstelt meer dan technocratisch beheer
een wilsvrijheid bij de burger die op vrij beslissingsrecht berust.
Wilsvrijheid – freedom
Keuzevrijheid (liberum arbitrium) is de vrijheid om met overleg (deliberatie) met zichzelf
en met anderen op grond van eigen verantwoordelijkheid te beslissen. Het strafrecht moet
daarom berusten op het afwegen van de openbare aanklager die van de vrije motivering
van de dader uitgaat en de verdediging die wijst op de onvrije determinerende factoren.
Die laatste zijn echter geen miskenning van de keuzevrijheid maar elementen ter décharge
van de schuld. Finaal wordt hiermee heropvoeding, herinnering aan de vrijheid als
verantwoordelijkheid beoogd en niet dressuur. Een dergelijk vrijheidsidee veronderstelt
ook verantwoordelijkheid voor de lange termijn en is niet louter crisisbeleid. Het investeert
in cultuur, opvoeding, bildung en scholing van de burger.
Natuurlijk spelen hier ook veel vormen van maatschappelijke en individuele ongelijkheid.
Ons actief vermogen en potentieel tot vrij handelen is ook erfelijk en maatschappelijk
bepaald. Een waarachtig liberalisme zal dan ook een sociaal-liberalisme zijn, alleen
al omwille van de houdbaarheid van de sociale cohesie. Van de kant van de burger
veronderstelt het andersom dat hij/zij de eigen verantwoordelijkheid opneemt. Het
actuele identiteitendebat dreigt ten onrechte in een determinisme van het verleden te
blijven steken in plaats van de keuzevrijheid op te nemen met het oog op een gezamenlijke
toekomst. Ook als burger in de samenleving zijn we geen identiteit die zich als idem
(dezelfde) moet zien maar een evoluerende persoonlijkheid die zich in een evolutie wel als
een ipse (zelfverantwoordelijk) kan opvatten (P. Ricoeur, Oneself as another). Een dergelijke
opvatting van de vrijheid verwijst naar een vervolgaspect: de finaliteit van de vrijheid.
Waartoe zijn we vrij?
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Vrijheid als doelgericht
De klassieke wijsbegeerte (Aristoteles) hanteerde vier vormen van oorzakelijkheid in
elke praxis. Wie een huis wil bouwen heeft materiaal nodig (materiële oorzaak) een
bouwplan (formele oorzaak) mankracht (werkoorzaak) en moet een doel voor ogen
hebben (doeloorzaak). Waartoe dient een huis en waar moet dit alles dus op aansturen.
Het moderne mechanische en data-gestuurde wereldbeeld heeft dit schema gereduceerd
tot de werkoorzaak en strikt efficiënte processen. Materie wordt inwisselbaar, de formele
structuren zijn als artificiële intelligentie herleidbaar tot programma’s en de doeloorzaak is
uit het oog verloren of overgenomen door algoritmen. Deze technisch geregeerde wereld
gaat ten koste van arbeidsvreugde, persoonlijke zingeving, het verantwoordelijkheidsbesef
van individuele burgers en een visie op de lange termijn. Het radicale onderscheid tussen
een intentiemoraal (van de goede bedoeling) en een verantwoordelijkheidsmoraal
(afgerekend op de bereikte resultaten of doelen) - zoals Max Weber dat - schetst is niet
houdbaar. Een morele intentie heeft als bedoeling niet slechts een zuiver geweten voor
zichzelf maar kan niet zonder zich af te vragen wat je dan bereikt. En een ethiek van bereikte
resultaten kan niet zonder je de vraag te stellen of de ingezette middelen aanvaardbaar

zijn. Een verantwoordbaar doel betreft zowel de vraag van de verantwoordbaarheid
voor jezelf als voor de ander. De rechtsfilosoof John Rawls suggereert hier te oordelen
‘onder een sluier van onwetendheid’. Stel je voor dat je niet weet in welke situatie je
terecht komt in de samenleving waarvoor je een eerlijke (Fairness) regeling in overleg
wil afspreken als sociaal contract. Je weet niet of je gezond of ziek, werkloos of
vermogend, in een ontwikkeld of achtergebleven werelddeel terecht komt: wat zou je
dan als sociaal contract willen?
Een zinvol bestaan is overigens niet louter functionalistisch te omschrijven. Mensen
willen zelf kunnen bepalen wat ze belangrijk achten in het leven. We hanteren daarbij
een hiërarchie van waarden en uiteindelijk een soort absoluut onschendbaar goed
dat niet weer in dienst staat van een verder beoogd doel. Men zal het er wellicht
wel over eens zijn dat dat het geluk is, maar wat is een menswaardig geluk? Het is
noch een toevalstreffer in een loterij noch een project dat je alleen realiseert. Het
veronderstelt het respect voor de waardigheid van de mens als mens. Met de verklaring
van de rechten van de mens proberen we dat te omkaderen. Daarin blijft vrijheid
het basisrecht. Maar sociale rechten faciliteren zoveel mogelijk dat dit vrijheidsrecht
iedereen toekomt. Dat is het gelijk van het socialisme dat zich binnen de context van
het klassieke liberalisme als correctie heeft opgeworpen. Maar de gelijkheid beperkt
zich tot rechtsgelijkheid en de condities die dat garanderen.
De staat kan de samenleving niet op alle punten willen gelijkschakelen. Dat
gaat vooreerst in tegen de waardigheid en de vrijheid van de burger die ook zelf
verantwoordelijk is voor zijn leven. Bovendien vernietigt het de creativiteit en de
inventiviteit in de samenleving. Het socialisme klaagt terecht de rechtsongelijkheid
aan en de illusie van ‘gelijk recht zonder gelijke macht’. Het corrigeert terecht
achtergestelde startsituaties en tegenslagen tijdens het parcours waar men niet
schuldig aan is. Een sociaal liberalisme is een appel tot een identiteit als ipse, niet
als idem. Sommige ongelijkheden zijn overigens niet te verhelpen. De welfare
state (verzorgingsstaat van na de tweede wereldoorlog) evolueerde echter naar
een consumptiestaat en een samenleving waarin steeds meer verbijzonderde
singuliere rechten bij de staat werden neergelegd als te beschermen. Dat leidde
enerzijds tot een bureaucratische regelneverij, anderzijds tot een versplinterde linkse
identiteitendiscussie (gender, kolonialisme, multiculturalisme) van in zichzelf besloten
idem-identiteiten.
Het herstel van een collectieve doelrationaliteit lijkt hier een uitweg. Sommigen pleiten
voor het organiseren van geheel verschillend gemotiveerde louter gelijkwaardige
ketens van gemeenschappelijk verzet (ad hoc coalities van groen, sociaal en culturele
differentie). Alleen blijkt een bondgenootschap op basis van wat je niet wil zonder een
gedeeld project omtrent wat je wel wil erg instabiel. Het populisme drijft ook veelal op
wat het niet wil maar faalt om een reëel alternatief te ontwerpen. De motieven voor
de leave-stemmers bij de Brexit waren geenszins onderling verzoenbaar. Anderzijds
moeten we wel erkennen dat sociale vooruitgang uiteindelijk altijd is afgedwongen
door de contestatie vanwege de rechtelozen. Aanklacht, verzet en waakzaam
toezicht op het functioneren van de rechtstaat hoort tot de democratie. Het risico van
wetteloosheid in het protest vereist echter weerwoord. Schofferen is gemakkelijk en
sterkt de achterban van de ‘geschoffeerden’ (Trump) terwijl de politica die zich op
morele principes beroept juist zeer kwetsbaar is bij de minste uitglijder. Uiteindelijk
leidt de vrijheid daarom naar een systeem waarin respect voor wettelijkheid heerst. Dat
is het ‘conservatieve’ element van de vrijheid: de zorg om het behoud ervan bij middel
van reeds geldend recht en het gezag van wetten.
Vrijheid als auto-nomie (zelf-wetgeving)
Een samenleving kan niet zonder wetten. Uiteindelijk is de vraag aan welke wet
je wordt onderworpen. De wet van een autocraat in een ‘illiberale democratie’, de
wet van een toevallige meerderheid, van ‘het volk’? Demo-cratie suggereert als
woord (heerschappij van het volk) een illusie. Het volk heerst niet. Enerzijds is het
volstrekt onduidelijk waar ‘het volk’ op slaat: alle ingezetenen van een staat, alle
kiesgerechtigden, al degenen die hun stem effectief uitbrengen, het deel van de
samenleving dat niet bij de elite hoort, de contesterende groep (van experten en
deskundigen), het plebs of het gepeupel dat alleen amok en geweld zoekt? En wat heet
anderzijds heersen in de democratie? In een democratie heerst geen enkele persoon,
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instantie of geleding maar is er een permanente afstemming op diverse niveaus
van verschillende (rechtelijke, uitvoerende, wetgevende) instellingen op nationaal,
Europees en mondiaal niveau. In de democratie is de macht van niemand maar ligt
die bij de besluitvorming en afweging van allerlei beleidsinstanties. In een democratie
regeert uiteindelijk de wet, de grondwet, de strafwet.
We beschouwen het heersen van de wet ten onrechte als de inperking van
onze vrijheid. De wet maakt juist de vrijheid van iedere enkeling en van allen in
gemeenschap mogelijk. De vrijheid van iedere enkeling als ethiek en de vrijheid
van allen als een rechtssysteem. Ethiek bevrijdt me van mijn vooringenomenheden
en onvrije deterministische impulsen doordat ik me afvraag of ik van datgene
wat ik wil zou kunnen willen dat iedereen dit wil. Ik vraag me dan af of ik van mijn
handelingsmaximes zou kunnen willen dat ze de vorm aannemen van een algemene
wet. Zou je een voordeel kunnen willen halen uit een leugenachtige belofte? Niet
wanneer iedereen zich zo zou opstellen want dan zou niemand je nog geloven.
Immoraliteit is dus parasiteren op het vertrouwen dat de wet regeert, maar je er zelf aan
onttrekken in wetteloosheid. Nu kun je jezelf altijd nog een rad voor de ogen draaien
door je eigen overtuiging als universaliseerbaar te achten. Als iedereen zou blijven
waar hij geboren is zou er geen migratieprobleem zijn: een volstrekt universaliseerbare
logica. Je zult je dus ook moeten verplaatsen in de positie van de ander om tot een
reëel oordeel over de algemene geldigheid van je mening te komen.
Het recht gaat daarom uit van de diversiteit van meningen en doelstellingen
van burgers in de samenleving en het stelt de omgekeerde vraag van die van de
persoonlijke ethiek en de zelf-wetgeving. De moraal confronteert me persoonlijk met
de vraag wat ik moet doen. Het recht stelt de vraag welke doelen in vrijheid kunnen
worden beoogd zonder dat ze de vrijheid van anderen schaden. Hoe kunnen allerlei
uiteenlopende doelen van burgers in de openbare ruimte verengd worden onder
een voor allen geldende wet? Opkomen tegen onrecht uit morele overtuiging (of
je persoonlijk inzetten voor wat je zelf moreel verantwoordbare doelen acht zoals
vluchtelingen illegaal huisvesten), leidt daarom ook nog niet rechtstreeks tot juridisch
gelijk. Het contesteren van rechtsregels moet via de erkende instellingen daartoe
verlopen. Dat is een lange – geduldige - weg. Ook het strafrecht beoogt uiteindelijk het
herstel van het rechtsbesef en de autonome zelf-wetgeving van de burger. Men wijst op
de onmogelijkheid het recht op te eisen om de veruitwendiging van de vrijheid van een
ander te verhinderen. Strafrecht is de verhindering van de verhindering van andermans
vrijheid en als dubbele negatie een affirmatie van de ware vrijheid. Strafrecht is de
herinnering aan de vrijheid als zelfwetgeving van de dader en herstel van geschonden
waardigheid van het slachtoffer.
Een democratie is uiteindelijk gefundeerd op het respect voor de vrijheid van allen. Dat
veronderstelt zelfwetgeving van de staatsburger in een parlementaire overlegstructuur
en representatieve volksvergadering, een goed functionerende rechtelijke macht
en jurisprudentie, samenspraak van de politiek met de samenleving, een zichzelf
onderling corrigerende trias van wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht,
nationaal en interstatelijk (handelsrecht, multinationals, arbeidsrecht). Waakzaamheid
bij uitzonderingsregels als getoetst aan grondrechten, beperkt in de tijd en met
mogelijkheid tot beroep.
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II democratie op wankele bodem
De democratie is een politiek regime dat vraagt om problemen. De democratie
ontkent en ontwijkt de tegenstrijdigheden in de samenleving niet maar beschouwt
ze als haar drijvende kracht en als de motor van vernieuwing. De democratie is in die
zin een permanente crisissituatie. Een crisis is een moment waarop oordeelkundig
(krinein betekent oordelen) moet worden beslist. In de democratie ligt deze opgave
verankerd in allerlei instellingen die met elkaar in overleg moeten gaan. Dat behoedt
ons voor despotische machtsusurpatie maar het vereist wel de kunst om met lange
beslissingslijnen te leven en de noodzakelijke vervreemding van de politiek ten
opzichte van de dagelijkse werkelijkheid uit te houden. We moeten niet de illusie
koesteren dat de politiek alles voor ons kan oplossen en dat de politiek één op één
kan samenvallen met de wensen en noden van de burgermaatschappij. Die zijn veel te
uiteenlopend en bovendien is een volledige identiteit van politiek en samenleving de
definitie van totalitarisme. Maar we moeten ook niet vervallen in defaitisme alsof we als

staatsburger geen enkele greep hebben op het reilen en zeilen van de macht.
De problematische plaats van de macht
Volgens de Franse denker Claude Lefort is de plaats van de macht in een democratisch
bestel ‘een lege plaats’. Dat betekent niet dat er geen macht wordt uitgeoefend door
allerlei gezagsinstanties maar dat de bezetting en het onderling functioneren van
die instanties niet definitief en substantieel is bepaald. De macht is grotendeels niet
aanwijsbaar en niet bepaalbaar. Anders dan in een absolute monarchie, een totalitair
regime of een autocratie heerst er niet één bepaalde doctrine. Er is veeleer een
permanent debat omtrent sociaal en liberaal gedachtengoed, over progressief en
conservatief beleid, sociale en individuele grondrechten. Onze kijk op de samenleving
is altijd al ideologisch gekleurd. Ideologie is niet slechts een perfide vertekening
van de werkelijkheid door machthebbers, fake news en het product van trollen. In
neutrale zin is elke kijk op de werkelijkheid ideologisch doordat ze de zogenaamd
‘vanzelfsprekende’ feiten op een bepaalde manier verbeeldt en laat spreken. Er is ook
niet één leidersfiguur die het beleid, de wetgeving, de rechtspraak en de informatie
beheerst. Er is geen eenduidig en uniek antwoord op de meeste problemen.
Wetenschap, recht, wetgevende en executieve macht zijn autonome sectoren in de
burgermaatschappij die hun onderling onafhankelijke instituties hebben. Bovendien
zijn degenen die ze bemensen daar niet geheel uit zichzelf terecht gekomen. Ze zijn
er als afgevaardigden gedelegeerd via vrije verkiezingen en kunnen er te allen tijde
weer worden weggestemd. Verticaal van hogerhand genormeerd gezag is vervangen
door horizontale onderlinge en zelfkritische reflexiviteit van de verschillende
machtsinstanties en de geledingen in de samenleving. De werkgevers gaan met
bonden in overleg zoals ook de parlementaire discussie zich moet afstemmen op het
advies van deskundigen en de uitvoerbaarheid van haar besluiten. De onderlinge
tegenstrijdigheden vereisen uiteraard een platform of een gremium waar ze kunnen
worden bemiddeld. Maar in een democratie is ook die positie van de bemiddelende
derde instantie wisselend. Het is niet louter de rechter maar soms ook de executieve
macht bij crisissituaties, een Supreme Court, een constitutioneel Hof. Die kunnen
zelf weer worden gecontesteerd. Er is de grondwet van de natie maar ook Europees
recht, de Verenigde Naties en de veiligheidsraad, het internationaal Strafhof. Dat
alles veronderstelt de bereidheid van burgers, regeringen en staten zich permanent
te verplaatsen naar een niveau dat ook vervreemdt van de eigen identiteit en
ongecontesteerde zekerheden.
Representatie
De democratie berust op een universeel ingezet en permanent functionerend
proces van representatie. Representatie is de heropvoering van de identiteit op een
ander platform waar de ‘identiteit-idem’ noodgedwongen wordt vertaald in een te
herformuleren ‘ipse’ van een andere aard. De burger van de samenleving (bourgeois)
moet zich als staatsburger zien (civus, citoyen). De nationale staten functioneren
binnen een mondiale interstatelijke context. Representatie moeten we niet opvatten
als een gefixeerde afbeelding van wat vooraf al gegeven is maar als een theatrale
opvoering in actu waarbij de acteur zijn individuele persoonlijkheid gedeeltelijk moet
achterlaten en een rol op zich moet nemen die grotendeels is voorgedicteerd door
regels en wetten. Dat is de kern van de politiek contractdoctrine. Elk lid sluit een
contract met alle andere contractanten (alle acteurs) maar tegelijk met de algemene
wil (het theaterstuk) die het resultaat is van de wil van allen (alle acteurs) die daarvoor
een regisseur dulden en zelf aanstellen. Dat slaat niet alleen op de afgevaardigden in
het parlement maar ook op elke burger die zijn stem uitbrengt.
De politiek is in die zin een compromis dat twee onbekenden moet bemiddelen tot
een werkbaar geheel. De lege scène moet worden bemenst en de maatschappelijke
onenigheid moet worden geprofileerd tot een werkbaar geheel. De lege hulzen van de
instituties moeten worden afgestemd op de onbekende volkswil.
De mediëring van het ‘afwezige volk’ en ‘onbepaald beleid’ is een permanent
proces. De belangen van de samenleving worden vertaald bij verkiezingen en
algemeen stemrecht, gefilterd door partijen en hun programma’s, getoetst aan de
rechtsgeldigheid. Iedereen moet een compromis sluiten en een groot deel van eigen
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wensen en verzuchtingen achterlaten wil men tot een resultaat komen. Daarbij
spelen vooraf gegeven instellingen, codices en procedures een onmiskenbare rol
als symbolisch verenigende normatieve patronen. Een directe representatie van de
burger door de politieke macht (op grond van referenda) is daarom een illusie en
slechts de bevestiging van de tegenstellingen in de samenleving. Het opnemen van
een representatieve identiteit is ook een essentiële opgave voor de politici. Anders
dan als privé-persoon die zich in de media als singuliere eigenaardigheid presenteert
of als afbeeldende representant van zijn particuliere achterban (de Amerikaanse
afgevaardigde die zijn sponsoren bedient) moet hij als representant van het
algemeen belang en als staatsman optreden die ook over de schaduw van zijn eigen
partijbelangen kan kijken.
Dat houdt een permanent proces van verantwoording in. Net als de burger is de
politicus verantwoording verschuldigd in eer en geweten aan zichzelf en tegenover
ieder ander. Hij is bovendien beroepshalve verantwoording verschuldigd over
aangelegenheden van algemeen belang, lange termijn consequenties, toekomstige
generaties, een leefbare aarde en een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten van
de samenleving. Hij is die verantwoording verschuldigd op grond van op hun beurt
weer verantwoordbare en veelal gecontesteerde wetgeving, regels en protocollen en
de wisselende noden in de samenleving. De politiek is aldus een permanent overleg
tussen de heersende gezagsinstanties en de burgermaatschappij, die haar eigen
verantwoordelijkheid heeft. Dat is meer dan technocratie en ambtenarij maar ook
meer dan populistisch verzet en stemmingmakerij. Een bindend referendum is daar
niet toe geschikt. Democratisch beleid berust veeleer op onderling vertrouwen.
Wederzijds vertrouwen
Van de kant van de burger is het besef vereist dat de symbolische vormgevende
structuren van de samenleving onmisbaar zijn als omweg naar de eigen identiteit.
Alle betekenis is bij voorbaat gecodeerd zoals grammatica en het woordenboek
de spelregels bepalen om überhaupt met elkaar te kunnen communiceren en zo je
eigen identiteit vorm te geven. We regeren onszelf door ons te laten regeren door
degenen die zich door wet en regel laten regeren. Opvoeding is niet gestoeld op
macht en willekeur maar op autoriteit en gezag die aan normen en waarden worden
ontleend. De weg naar jezelf (ipse) verloopt via de omweg naar de institutie die je
van je idem-identiteit vervreemdt en bevrijdt in een permanente ontwikkeling via
onderwijs, cultuur, maatschappelijk engagement. De woke-en cancel culture zijn
daarvan het tegendeel. Ook de verabsolutering van strikt singuliere individuele
rechtsclaims die dan bovendien door iedereen als universeel geldende eis moeten
worden erkend overvragen het rechtssysteem. De korte termijn eisen schermen
de aandacht voor lange termijn gevolgen af. De burger zal dus zijn deel van de
specifiek politieke verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. We hebben naast
de uiterlijke rechtsverplichting (de wet om wat voor reden dan ook te respecteren,
desnoods alleen om strafmaatregelen te vermijden) ook een morele burgerplicht tot
waakzaamheid bij het correct functioneren van onze instellingen. De wetenschap
en de macht oordeelt en denkt zichzelf niet. Dat doen alleen burgers en politici als
persoon. Instellingen saneren zichzelf niet en de samenleving denkt niet als groep.
Systemen zijn niet bij machte zichzelf te corrigeren.
Van de kant van de politiek verwacht de burger openbaarheid van bestuur, overleg
met de burgermaatschappij en de eerlijke bekentenis dat de politiek niet alles in
de plaats van de burger kan oplossen. Dat vereist ook de erkenning van flagrante
vergissingen en een perspectief hoe het in de toekomst anders en beter kan, waarop
de burger dan ook het beleid mag afrekenen. Omdat de politiek niet alles kan
oplossen moet men vorming, scholing, opvoeding tot zelfstandig oordeelkundig
vermogen maximaal faciliteren in plaats van technocratisch en met datatracking te
reguleren. Eenmaal het parlement en de regering hun beleidsverantwoordelijkheden
hebben opgenomen moet partijtucht en het bedienen van de eigen achterban wijken
voor het algemeen belang. De populistische belaging van de parlementaire discussie
is niet de oorzaak van de crisis van de democratie maar een symptoom ervan en
een wake-up call voor politici omtrent het disfunctioneren van de representativiteit
van de macht (in economisch en cultureel opzicht). De politiek moet dringend werk

maken van een wettelijke regulering van
de sociale media die zich meer en meer
als een niet argumentatieve en identiteit
(idem) bevestigende representativiteit
opwerpen als alternatief voor het politieke
debat, de wetenschap, argumentatieve
onderzoeksjournalistiek en scholing.
Ik besluit met een waarschuwing van
Machiavelli, die nog steeds actueel is. Het
gaat er volgens hem in de politiek net zo aan
toe als in de geneeskunde. “Als je iets op een
afstand ziet aankomen, kun je er gemakkelijk
iets tegen doen. Maar als je wacht tot het
dichtbij is, komt het medicijn te laat omdat
de ziekte ongeneeslijk is geworden. Het gaat
hiermee net als met de tering: de dokters
zeggen dat die ziekte in het begin gemakkelijk
te genezen en moeilijk te constateren valt,
maar dat ze na verloop van tijd, wanneer
men haar niet meteen in de beginfase
onderkend en behandeld heeft, gemakkelijk
te constateren maar moeilijk te genezen is.”

Te gast bij
Hanzestrohm
We waren op deze avond te gast bij
Hanzestrohm, een groep van ondernemingen die vanuit een technisch
merkenportfolio specialistische
producten en diensten aanbiedt. De
Hanzestrohm-ondernemingen beschikken
over diepgaande knowhow op het gebied van building solutions, industrial
solutions en infra solutions.
Als zelfstandig familiebedrijf, opgericht
in 1951, bedient Hanzestrohm met circa
140 medewerkers klanten vanuit Zwolle
(hoofdkantoor), Alphen aan den Rijn en
Oud-Beijerland.
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