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Woord vooraf

‘Verkeert de representatieve democratie in een legitimiteits-
crisis?’ was één van de 49 onderzoeksvragen die de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (knaw)
opnam in haar in 2011 gepubliceerde Wetenschapsagenda.
Vervolgens heeft de knaw de financiële middelen verschaft
voor een project dat antwoord zou moeten geven op deze
vraag. Daar was alle reden voor. Er is immers vrijwel geen
land in de westerse wereld te vinden waar niet voortdurend
een debat plaatsvindt over de vraag of de representatieve de-
mocratie nog wel kan rekenen op de steun van de burgers.
Het knaw-project wordt dan ook uitgevoerd in een interna-
tionale context en de betrokken onderzoekers proberen in
samenwerking met buitenlandse collega’s een antwoord te
vinden op de vraag of de representatieve democratie zich in-
derdaad overal in de westerse wereld in een legitimiteitscri-
sis bevindt of dat er in dit opzicht duidelijke verschillen tus-
sen landen bestaan.

In dit voor een breder publiek geschreven boek beperken
wij ons tot de Nederlandse situatie. Evenals in andere lan-
den is in Nederland het debat over de (legitimiteits)crisis
van de democratie al decennialang gaande, maar de inten-
siteit daarvan is sterk toegenomen sinds Pim Fortuyn en
zijn lpf de bijl zetten aan de wortels van het partijpolitieke
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stelsel in Nederland. Sindsdien lijkt er in het publieke debat
nog nauwelijks ruimte voor twijfel: iedereen kan immers
met eigen ogen waarnemen dat het vertrouwen in parle-
ment, regering, politieke partijen en politici tanende is.

Toch is er iets vreemds aan de hand met deze discussie.
Vooral in Nederland bestaat er een opvallende kloof tussen
het maatschappelijke en het wetenschappelijke debat over
de vraag of er sprake is van een legitimiteitscrisis van de re-
presentatieve democratie. Hoe overtuigd vrijwel iedereen
in het maatschappelijke debat ook lijkt te zijn van een legi-
timiteitscrisis, empirisch onderzoek wijst eerder in tegen-
gestelde richting.

Een belangrijke doelstelling van dit boek is om deze
kloof tussen het wetenschappelijke en het maatschappelij-
ke debat te overbruggen. Dit is vooral van belang met het
oog op de maatregelen die genomen zouden moeten wor-
den om de legitimiteit van de (representatieve) democratie
te vergroten. Vrijwel alle voorstellen daartoe berusten op
veronderstellingen over de oorzaken van de – al dan niet
vermeende – daling van de legitimiteit van de representa-
tieve democratie en gaan impliciet of expliciet uit van een
causale relatie tussen de te nemen maatregelen en legiti-
miteit. Over het algemeen zijn deze voorstellen echter niet
of nauwelijks onderbouwd door empirisch onderzoek.
Kennis van de uitkomsten van onderzoek op dit terrein zou
de kwaliteit van de besluitvorming over dergelijke voorstel-
len dan ook ten goede kunnen komen.

Tegen deze achtergrond willen we in dit boek een drietal
vragen beantwoorden:

1 Vindt er een erosie plaats van de legitimiteit van het
democratisch bestel in Nederland?
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2 Zo ja, wat zijn de oorzaken daarvan?
3 Welke maatregelen kunnen worden genomen om

deze tot staan te brengen?

De auteurs zijn de knaw erkentelijk voor de subsidie in het
kader van het programma ‘Over grenzen’, dat het project
waarvan dit boek deel uitmaakt mogelijk heeft gemaakt.
Vanuit de knaw hebben vooral Martine Wagenaar en Koen
Hilberdink het project voortdurend ondersteund. Lisanne
Mathijssen en de medewerkers van Uitgeverij Prometheus
• Bert Bakker zijn wij erkentelijk voor hun accurate redac-
tiewerk.1

Leiden/Enschede

Rudy Andeweg
Carolien van Ham
Jacques Thomassen

9


