
‘Tocqueville is dé belangrijkste denker voor onze moderne democratie’  
Alexis de Tocqueville (1805-1859) is één van de sleuteldenkers over de moderne democratie. 
Beroemd is zijn boek over de Amerikaanse democratie zoals hij die waarnam de jaren dertig van de 
negentiende eeuw. Volgens hoogleraar Sophie van Bijsterveld, hoogleraar Religie, recht en 
samenleving, is Tocqueville van groot belang voor het doordenken van fundamentele vraagstukken 
die spelen in onze Nederlandse democratie. Op 13 juni houdt zij haar oratie aan de Radboud 
Universiteit en lanceert zij een site over het gedachtegoed van Tocqueville.  
 
Tocqueville is in Nederland relatief weinig in beeld geweest, ten onrechte volgens Van Bijsterveld. 
Zijn boek over de vroege Amerikaanse democratie en de democratisch burger is zeer vruchtbaar als 
inspiratiebron om naar onze actuele democratische vraagstukken te kijken. Tocqueville had een 
vooruitziende blik. Van Bijsterveld: ‘Hij was positief over democratie, maar hij zag ook in hoe 
kwetsbaar zij is.’  
 

 
 
 
 
Maatschappelijke democratie 
Tocqueville kijkt in zijn boek niet alleen naar de technische kanten van de democratie (de 
democratische instituties). Hij is vooral gefascineerd door de maatschappelijke democratie (de rol 
van de burger). Deze twee kanten van democratie hebben elkaar nodig. Maatschappelijke 
democratie is er niet vanzelf. Zij vraagt om cultivering. 
 
Geloof in democratie 
Tocqueville zag dat in Amerika religie de geestelijke ondergrond voor de democratie vormde.  
Hij legt daarbij de relatie met belangrijke thema’s zoals vrijheid, gelijkheid, waarden en normen, het 
functioneren van instituties en de rol van welzijn, geluk en eigen belang in een democratie. Dat zijn 
ook thema’s die in het Nederlandse publieke debat aan de orde zijn. Van Bijsterveld: ‘In Nederland 
liep de ontwikkeling van de democratie parallel aan de verzuiling. Met de secularisering is de 
verzuiling opengebroken. Dat maakt het bij uitstek van belang thema’s zoals deze te doordenken 
voor de huidige tijd.’ 
 
Verder denken 
Voor Van Bijsterveld zijn het thema’s waar zij de komende jaren over wil nadenken en ook buiten de 
muren van de universiteit over in gesprek wil gaan, onder andere ook met jongeren. Naar aanleiding 
van haar oratie heeft zij daarvoor site gelanceerd over het gedachtegoed van Tocqueville: 
Tocqueville, Religie en Democratie. 
  



 
Over Sophie van Bijsterveld 
Sophie van Bijsterveld (1960) is hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud 
Universiteit. Zij studeerde rechten in Utrecht en promoveerde in Tilburg. Zij schrijft over 
onderwerpen op het snijvlak van religie, samenleving en constitutionele vraagstukken. Van haar 
hand verscheen over de toekomst van democratie en rechtsstaat The Empty Throne. Democracy and 
the Rule of Law in Transition (2002). Haar monografie Overheid en godsdienst. Herijking van een 
onderlinge relatie (Boom 2018) werd bekroond met de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs. Zij was 
onder meer lid van de Raad voor het openbaar bestuur (2004 - 2007). Van 2007 – 2019 was zij lid van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
 
 
Meer weten? 

• Site Tocqueville, Religie en Democratie: ru.nl/tocqueville 
• Sophie van Bijsterveld, s.vanbijsterveld@ftr.ru.nl, 024 361 5733  
• Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media@ru.nl, 024 361 6000 
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