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TO E KO M ST(E N ) VA N (DE ) DE M O CRA TIE

Spreker:Prof.dr.Evert van der Zw eerde (N ijm egen)
In de zom er van 2021 kw am Viktor O rbán onder EU -vuur te liggen vanw ege de om streden LH BTI+w et in H ongarije.Een “klassiek-m odern” gevalvan strijdende soevereine m achten? O feen terugkeer
naar een “m iddeleeuw s” m odel[vóórdat het begrip “soevereiniteit” w erd uitgevonden],w aarin een
im periale en een feodale m acht tot een vergelijk m oeten kom en.H et antw oord van O rbán w as:
H ongarije organiseert hier een referendum over.Anders gezegd:de vraag w ordt neergelegd bijhet
soevereine volk van de H ongaarse republiek.Dem ocratie m oet de uitw eg bieden.
M aar w at is “dem ocratie” eigenlijk? W anneer is iets w elofniet “dem ocratisch”? W ie ofw at bepaalt
dat? Is de “w ilvan het volk” de oplossing voor politieke geschillen? Bovendien:w elk volk dan? W ie of
w at is “het volk”? W aarin bestaat de “w il” en de m acht [-cratie]van een volk? En:zitten w e niet juist
m iddenin de grootste crisis ooit van “de dem ocratie”? Denk aan de bestorm ing van het Capitool
door opgehitste Trum pianen,de opkom st van “extreem -rechts populism e” en de w ereldw ijde
m anipulatie van dem ocratische processen.
Tijdens tw ee opeenvolgende lezingen w ordt ingegaan op het them a “dem ocratie” vanuit een politiek
-filosofisch perspectief.De eerste lezing gaat in op het begrip zelf,op de zegetocht van dem ocratie
sinds de Tw eede W ereldoorlog en op de principes die iets “dem ocratisch” m aken.De tw eede lezing
gaat in op de talloze “crises” van dem ocratie en schetst m ogelijke oplossingen,niet in de zin van een
plan ofeen voorstel,m aar in de zin van een herijking en herontdekking van “dem ocratie” als,
uiteindelijk,de m inst slechte van alle denkbare oplossingen voor m aatschappelijke tegenstellingen.
M aar dan m oet er w eliets gebeuren…
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Personalia
Prof.dr.Evert van der Zw eerde (geb.1958)studeerde filosofie aan de universiteiten van N ijm egen,
M oskou en Fribourg.In 1994 prom oveerde hijop een proefschrift over filosofie in de voorm alige
U SSR.Sindsdien houdt hijzich als politiek filosoofbezig m et them a’s rond ideologie,civilsociety en
dem ocratie,m et een focus op N ederland en de EU ,m aar m et een open oog voor de rest van de
w ereld.
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