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Voor Thierry Baudet vormt zi[n werk de geestelijke basis van Forum
voor Democratie. Maar ook liberalen en christen-democraten laten

zichgraag inspireren door Alexis de Tocqueville (1805-1859). Waarom?

Gerry van der List

oen Mark Rutte net leidei was
van de WD en krampachtig
zocht naar een aansprekend
profiel, wilde hij nog weleens

een Grote Denker citeren. Misschien in

een paging om net zo intellectueel over
te komen als de vroegere liberale voor-
man Frits Bolkestein.

Zo verwees hij in 2009 op een congres
van zijn parti] naar een vergelijking die
een Franse graaf uit de negentiende
eeuw had gemaakt. Als in de Verenigde
Staten een boom over een weg viel, had
Alexis de Tocqueville gecon-
stateerd, kwamen mensen uit
hun huizen om deze gezamen-

lijk op te mimen. Maar in zijn
eigen land liep de bevolking
meteen naar de burgemeester
om van de autoriteiten te ei-

sen dat zij het probleem zou-
den oplossen. Er valt veel te
leren van de zelfredzaamheid
van de Amerikanen, hield

Rutte zijn gehoor in navolging
van Tocqueville vooi.

Maar het zijn niet alleen liberalen die
de grote socioloog als inspiratiebron be-
schouwen. Twee jaar geleden stuurde
Thien-y Baudet via Twitter een foto rond
van zichzelf naast een groot schilderij
van Tocqueville dat hi] in zijn werkkamer
in de Tweede Kamer had laten ophan-
gen. De voorman van Forum voor Demo-
cratie probeert het kader van zijn partij
te doordringen van de enorme waarde
van het tocquevilleaanse gedachtegoed
(zie 'Zijn denken vormt basis voor FVD'
oppagina33).

HetAncien Regime en de Revolutte
Vertaling van L'Anclen Regime etla
Revolution (1851] van Alexis de Toc-
queville door Berend en Bram Som-
mer, met een inleiding van Martin
Sommer. Verschijningsdatum: 5 sep-

'"-"'" tember. Uitgegeven door Boom. Prijs:
39. 90 euro. Over de democratie in
Amerika verscheen in 2011 in een
nieuwevertaling bij Lemniscaat.

In het CDA was de vorige leider een
bewonderaar. Sybrand Buma refereerde
graag aan Tocqueville als hi] waar-
schuwde voor een doorgeslagen indivi-
dualisme en noemde diens Over de de-

mocratie in Amerika zijn favoriete boek.
Een partijgenoot deelt zijn bewondering.
Sophie van Bijsterveld, die twaalf jaar
lang voor het CDA in de Eerste Kamer zat,
hield in juni bij de aanvaarding van haar
ambt van hoogleraar Religie, recht en sa-
menleving aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen een oratie over de visie van
TocqueviUe op religie en democratie. 'Je
kunt wel zeggen dat hij nu in de mode is,'
stelt ze vast. 'Dat is niet vreemd. Hij deed
erg rake voorspellingen over de ontwik-
keling van onze democratie. Een profeti-
sche gave was hem zeker niet vreemd.'

De verschijning op 5 September van
HetAncien Regime en de Revolutieondec-
streept de juistheid van Van Bijstervelds
opmerking over de populariteit van Toc-
queville. De vertaling van zijn magnum
opus gaat vergezeld van een - overigens
geheel overbodig - nawoord van een
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TocqueviUe
mjaartaUen

1859 Overlijdt op 16 april
oan tufaerculose in Cannes

Alexis de Tocqueville, de
Franse graafdie een diep
inzicht in de evolutie van
de democratie etaleerde
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De andere sociologische
klassieker van Alexis
de Tocqueville: Over de
democratie inAmerika

De Oeuvres completes van Tocque-
ville beslaan negen kloeke delen.
Deze omvang is grotendeelste dan-
ken aan de vele brieven die de
Fransman schreef. Naast HetAn-

cf'en Regime en
de Revolutie pu-
bliceerde hij
slechtseenander

grootwerk:
Overdeiiemocra-
tieinAmerika
Devaakgeci-
teerdesociologi-
sche klassieker
verscheen in
twee delen, in
1835 en in 1840.
Hetwerkvormt de neerslag van een
negen maanden durende reis die de
auteur als 26-jarigejongeman
maakte door de Verenigde Staten.
De openingszin luidt: 'Van al het
nieuwedattijdensmijnverblijfinde
VerenigdeStaten mijn aandacht
heeft getrokken, heeft niets mij
sterker getroffen dan de stands-
gelijkheid;
Terwijl hijvrij somber oordeelde over
de gevolgen van het revolutionaire
gelijkheidsdenken in Frankrijk,
schreef hij in tamelijk positieve be-
woordingen over de democratische
krachten in de Nieuwe Wereld.
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voormalig gemeenteraadslid van Groen-
Links, Meindert Fennema, wat erop zou

kunnen wijzen dat ook in progressieve
kringen het tocquevilleaanse licht is
doorgebroken. Het - wel interessante -
voorwoord komt van de hand van een
opmerkelijk verstandige Volkskrant-ie-
dacteur, Martin Sommer, die zich, onder
meer met de publicatie van De kleine
Tocqueville, als een soort apostel heeft
ontpopt. De vraag is natuurlijk waaraan
alle plotselinge waardering valt toe te
schrijven.

Eenjonge Alexis met zijn
i vaderdieternauwernood
£

oan de guillotine ontsnapfe

De intellectuele preoccupatie
van Tocqueville (1805-1859) had een bio-
grafische achtergrond. Hij kwam uit een
adellijke familie die erg te Ujden had ge-
had onder de verschrikkingen van de
Franse Revolutie (1789). Zijn ouders wis-
ten ternauwemood te ontsnappen aan de
valbijlvan de guillotine. Begrijpelijkwas
dan ook dat de jonge aristocraat een
scherp oog had voor de potentieel ver-
woestende kiacht van revoluties. Zijn in-
tellectuele missie werd het om de on-
stuitbare opmais van de de-
mocratie te analyseren en te
bekijken of en zo ja, hoe vrij-
heid en democratic met el-
kaar kunnen warden ver-
zoend.

Een lange studiereis naar
de Verenigde Staten verschafte inzicht in
de voorwaarden voor een goed functio-
nerende democratie. In het lievelings-
boek van Buma demonstreerde Tocque-
viUe al zijn kwaliteiten. Hij combineerde
een heldere schrijfstfjl met een scherp

observatievermogen en soclo-
logische diepgang. Boeiend
schreef hi] over typisch Ame-
rikaanse zaken als de vrije
pers en juryrechtspraak. Aan-
genaam geti-offen was hi] door
het verenigingsleven. Ameri-
kanen organiseerden zich in
allerlei verbanden, wat de
kwaliteit van het maatschap-
pelijk leven ten goede kwam.

Hier komen we bij een van
de redenen dat Tocqueville
ruim anderhalve eeuw na zijn
dood nog zo de moeite van het
lezen waard is, zegt Sophie
van Bijsterveld (59). 'Hij
richtte de schijnwerpers op de
bestaansvoorwaarden voor
een vitale democratie. Zoals
decenti-alisatie, een goed ge-

informeerde burgerij en een partidpatie-
samenleving in de werkelijke betekenis
van het woord. Politieke democratie ver-

eist maatschappelijke democratie. Je
merkt dan ook dat het exporterenvan de-
mocratische instituties tot mislukken is

gedoemd als in een land een wuchtbare
voedingsbodem ontbreekt.'

Tocqueville vestigde verder de aan-
dacht op het belang van les moeurs, de
zeden. Zij vormen in zijn visie de enige
stevige en duurzame kracht van een volk.
Maatschappelijke mstellingen zander ze-
delijk fundament zijn gebaseerd op drijf-
zand. Het Amerikaanse demoaatische
experiment liet zien dat in het bijzonder
de christelijke godsdienst van cruciale
betekenis kan zijn als geestelijke basis en
samenbindende kracht. Tot zijn verdriet
was Tocqueville zelfop jonge leeftijd van
zijn geloof gevallen. Maar in de Ver-
enigde Staten zag hi] hoe de christelijke
publieke moraal een tegenwicht biedt te-
gen materialisme en egoisme en mensen
weet te verheffen. Anders dan de islam,

waarover hij in kritische termen schreef,

Sophie van Bijsterveld:
'Tocqueville deed erg
rake voorspellingen'

accepteert het Christendom bovendien
de scheiding van kerk en staat. Hierdoor
verdwijnt een potentieel religieus obsta-
kel voor de bloei van democrade,

Het spreekt voor zich dat de christen-
democraat Van Bijsterveld ook in dit op-
zicht de Franse sodoloog als bondgenoot
ziet. Zij zette het project Tocqueville, Re-
ligie en Democratic op, dat de discussie
moet stimuleren over de relatie tussen

religie, staat en samenleving. 'Tocque-
ville heeft aangetoond dat godsdienstige
opvattingen niet louter een individuele
aangelegenheid zijn. Zij hebben publieke
dimensies. Ik wil hem overigens zeker
niet claimen voor het CDA. Hij laat zich
niet in een hokje plaatsen.'

Tocqueville ambieerde een po-
litieke loopbaan. Hij wist het te schop-
pen tot de Assemblee nation&le legisla-
tive (wetgevende vergadering) en was
kort minister van Buitenlandse Zaken.

Maar zijn wat hautaine uitsti-aling, eigen-
wijsheid, geringe welsprekendheid en
melancholieke aard stonden echt poli-
tiek succes in de weg. Hij was beter op



'Zijn denken vormt
basis voor FVD'

7 SEPTEMBER 2019 EW. ELSEVIERWEEKBLAD 33

THIERRYBAUDET[36).
voorman van Forum voor

Democratie:

'Tocqueville verdient hette wor-
den gelezen omdat hij zowel een
toegankelijke als een behoorlijk
fundamentele analyse van de
modernefijd heeft gemaakt.
Hetgrootste probleem is dat
mensen, door de individuele be-
vrijding, machteloos en kwets-
baar warden, en dan doodonge-
lukkig een almachtige stoat
verwelkomen. Ze weten niet

meer wie ze zijn - omdat ze ra-
ken afgesneden van verleden,
vaste woonplaats en onwrik-
bare sociale verbanden - en
warden vatbaarvoor radicale

ideologieen, irrationele angsten
en depressie.

'Metis een negatieve dialec-
tiek: de vrijheid die ons gelukkig
leek te maken, dreigt om te

slaan in slaafse afhankelijkheid
van impulsen, collectiviteiten
en uiteindelijk eenzaamheid. Al-
leen alswe hetbevrijde individu
op een of andere manier toch
weten in te bedden in sterke
maatschappelijke structuren,
zoals nationale identiteit, fami-

lieband en beroepsgroep, kun-
nen we dit - wellicht - voorko-
men.

'Hetzachte despotisme dat
Tocqueville voorspelde, zien we
terug in de verzorgingsstaat en
de Europese Unie. Maarook in
de onderwijsvernieuwingen die
iedereen op een betekenisloos
gemiddelde willen doen uit-
komen. Directe democratie is de
enige noodrem die we hebben
tegen uitdijende sfaatsmacht.

'Religie kan eveneens hou-
vast bieden en de existentiele
crisis van de "bevrijde" mens

ThierryBaudetinde
TyeedeKamernaast
eenportretvanzijn
intellectueleheld

bezweren. Als dat niet lukf, zie
je een diepe onrust - zoals in
moderne kunst: een wanhopige
schreeuw in de ruimte. Ofje
krijgt ketterijen, zoals het kli-
maafgeloof, een geseculari-
seerd zondvloeddenken.

'Zijn denken vormt een be-
langrijke basis voor de politieke
vertaalslag die Forum wil ma-

ken. Ons kaderwordtgetraind in
tocquevilleaonse analyse. We
leggen uit dat een echfe cul-

tuuromslag nodig is. Met goat
nietalleen om oppervlakkige
beleidspunten zoals lagere be-
lastingen, maar om een mens-
beeld. Of onze leden dat alle-

maal goed begrijpen?Totvoor
kortdachtikvanwel.'

dreef als waarnemer dan als doener.

Wat hij bijzonder scherp waarnam,
waren de dieper Uggende maatschappe-
lijke ontwikkelingen in zijn eigen land.
In HetAncien Regime en de Revolutie liet
hij, op basis van grondige bestudering
van archieven, zien dat de omwenteling
niet uit de lucht kwam vallen. Zij was
geen radicale breuk met het verleden,
maar het resultaat van een langdurig
proces van centralisatie. De staat werd

almaar machtiger en bemoeizuchtiger.
Het paradoxale is dat individualise-

ring de verstatelijking juist versterkt.
Burgers hebben de neiging zich steeds
meer in eigen kring temg te trekken en
zich te concentreren op platvloerse ge-
noegens. Net zoals in de romans van Mi-

chel Houellebecq, de Franse schrijver die
dweept met Tocqueville. Het sociale va-
cuiim ten gevolge van de atomisering
van de samenleving wordt gevuld door
een staatsbureaucratie. Zo ontstaat een

democratfsch despotisme, met leiders
die zich gedragen als voogden. De schijn-
baar vrije, zelfstandige burgers zijn niet
meer dan onderdanen.

Het is begrijpelijk dat Tocqueville als
profeet wordt gezien. Hij voorzag de ont-
wikkeling van een paternalistische ver-
zorgingsstaat met een zwakke burgerij,
politieke apathie en een tirannie van de
meerderheid die zich manifesteert in een

Thierry Baudet: (0ns
kader wordt getraind in
tocquevilleaanse analyse'

dwingende publieke opinie. Dat hi] actu-
eel aandoet, komt ook doordat hij het on-
behagen over de modemisering door-
grondde. Hij beschreef, merkt Martin
Sommer op, de moeizame combinatie
van een hyperindividualistische samen-
leving en een collecdefdemocratisch be-
stuur.

Zijn sociologische arendsoog en in-
zicht maken Tocqueville interessant,
zegt Sophie van Bijsterveld, die ook zijn
sprankelende schrijfstijl prijst. Maar de
hoogleraai beseft dat diens werk geen
concrete oplossingen biedt voor mo-

derne maatschappelijke en politieke
kwalen. 'Wel voimt hij een inspiratie-
bron voor het doordenken ervan. Maar
hi] was toch vooral een observator. Hij
had bijvoorbeeld gelijk toen hij de
waarde van het Christendom onder-

streepte. Maar je kunt nu een-
maal niet de klok temg-
draaien naar de tijd toen het
geloofnog een belangrijke rol
in de samenleving speelde.'

Tocqueville biedt inder-
daad geen politick pro-

gramma, maai wel fraai geformuleerde
waarschuwingen die aan het denken zet-
ten. Zoals zijn tirade in Het Ancien Re-
gime en de Revolutie tegen filosofen die,
'vervuld van weerzin tegen oude zaken
en tradities', de maatschappij willen her-
bouwen volgens een volledig nieuw
plan, koersend op het licht van de eigen
rede. Hier spreekt de wijze conservatief
die heeft geleerd hoeveel schade het ter-
zijde schuiven van doorleefde gewoon-
ten van het volk ten faveure van ab-
stracte tekentafelconstructies kan berok-
kenen.


