VOORWOORD

1

Zoals ik in mijn afscheidsrede van 2008 uiteenzette, wordt het gedachtegoed van
mijn ‘Maastrichtse School’ gekenmerkt door zeven hoofdpunten, te weten:
1. De mens is het fundament van het recht.
2. De menselijke gelijkwaardigheid is de maatstaf van het recht.
3. Aanvaarding is het enige fundament van overheidsbevoegdheid.
2
4. De waarborging van de autonomie van de mens is het doel van het publiekrecht.
5. Het karakter van het publiekrecht is exclusief.
6. Het karakter van het Burgerlijk Wetboek is invullend.
7. Het karakter van feiten, besluiten en handelingen is spectraal.
Ook deze studie staat in het licht van deze bakens.
Op de receptie werd mij door mijn vrienden van deze School een prachtig ‘Liber
3
amicorum’ aangeboden. Nu is zo’n ‘liber’ min of meer gebruikelijk bij het afscheid
van een leerstoelhouder. Toch verraste dit ‘liber’ mij meer dan gewoon; niet alleen
door de voortreffelijkheid van de bijdragen, maar zo mogelijk nog meer door het verkozen omslag. Dit bleek namelijk de ‘School van Athene’ te zijn, het wereldberoemde
fresco van de Italiaanse renaissancekunstschilder Rafaël. Ondanks mijn gemis aan
scholing herkende ik in de omslag van het liber aanstonds het dispuut tussen de
éminences grises Plato en Aristoteles. Vaag kreeg ik het vermoeden, dat ik door mijn
leerlingen werd gelieerd met het door mij bewonderde gedachtegoed van Plato.
Maar hoewel ik altijd bewondering heb gehad voor Plato én Aristoteles, was ik toch
verbaasd. Ik moet namelijk toegeven geen filosofische scholing te hebben gekend.
En een nog ernstiger manco: ik heb mij ook nooit diepgaand verdiept in de vele
geleerde werken van de diverse voormannen van even zo vele filosofische richtingen. Ik gaf er de voorkeur aan wijsheid en waarheid meer op eigen kompas te zoeken dan uit boeken of op het gezag van anderen. Mijn leven lang heb ik namelijk
betwijfeld, of voorgeschotelde wijsheid wel betrouwbaar kan heten. In ieder geval
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De Maastrichtse School; WLP 2008, p. 25-27.
Ik sprak van ‘vrijheid’, maar zoals dit werk zal aantonen is ‘autonomie’ hier zuiverder (uiteraard
in gelijkwaardigheid: zie uitgebreider hoofdstuk 4).
Publiekrecht in de Leer; Liber Amicorum Twan Tak, opstellen onder redactie van M.A. Heldeweg
e.a., WLP 2008.
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is zij bedreigend voor originaliteit en oorspronkelijkheid van het oordeel. Zelfs heb
ik mij altijd afgevraagd, of doceren en onderwijzen wel een positieve invloed hebben op de vorming van studenten en andere leerlingen. En nog steeds geloof ik,
dat dit zeker niet het geval is als bij hen de zucht daarnaar ontbreekt. De zucht naar
verwerving van eigen kennis is bij hen allang naar het vriespunt gedaald als één
van de gevaarlijke bijwerkingen van de zegeningen van de hedendaagse informatica. Waarom zou men nog naar verwerving van eigen kennis zuchten als die al in
kontzak aanwezig is? Men vrage hen maar naar eigen telefoonnummer of het wisselgeld van een kassière. Om maar niet te vragen naar wetteksten of hoofdsteden in
Afrika. En de drang naar inzicht lijkt omgekeerd evenredig aan het gemak van het
vinden van antwoorden. Het onderwijs geeft hieraan toe en schiet daarmee te kort.
De vervlakking ziet men zelfs in Maastricht, waar meer nog dan in andere universiteitssteden de docent trachtte inzicht boven kennis te stellen. Maar inzicht moge
inderdaad het kenmerk zijn van universitaire vorming boven vakspecialisme, juist
in dit informaticatijdperk lijkt de vraag gerechtvaardigd of inzicht zonder eigen
kennis dan wel mogelijk is.
4

Jaren later werd ik uitgenodigd voor het geven van een lezing op de Geert Grote
5
Universiteit te Deventer; bekend om de filosofische studies van haar oprichter en
voorman dr. J.D.J. (Jeroen) Buve. Daaruit zijn contacten ontstaan met deze baanbrekende filosoof, waaruit mij eindelijk de volle reikwijdte is gebleken van het onver6
wachte eerbetoon van mijn vrienden. Met name in zijn ‘Liber Universitatis’ van 2014
plantte deze filosofische vernieuwer de kroon op een indrukwekkend oeuvre. Hierin
7
voorspelt hij, dat “zich binnen elke wetenschappelijke discipline uiteindelijk een
8
metafysische variant zal ontwikkelen naarmate men het eenzijdig rationalisme beu
wordt, dat sinds de tweede helft van de negentiende eeuw geleidelijk in alle wetenschappen de overhand heeft gekregen”.
Ik acht het een eer, dat ik, in Socratisch gesprek met deze meester zelf, en gesecondeerd door mijn oude vriend uit de ‘Maastrichtse School’, prof. mr. N. (Nico) Roos
(em. hoogleraar metajuridica), deze studie van Democratie het licht mag doen zien,
als vrucht van een Maastrichts-Deventer conceptie.
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Vertrouwen in het recht; lezing van 10 februari 2012; gevolgd door mijn Von Launlezing De blinddoek van Vrouwe Justitia. Over de juridische werkelijkheid; Geert Grote Universiteit, Deventer
Universitaire Pers 2013.
De Deventer Geert Grote Universiteit werd in 2016 naar Kampen verplaatst.
Dr. J.D.J. Buve, Liber Universitatis, Aan de Slapende Intellectuelen van de Lage Landen; m.m.v. mr. ir.
ing. G.F.J. Kruijtzer, Deventer Universitaire Pers 2014.
Op p. 16.
Wie hieronder pleegt te verstaan: het tegendeel van empirisme, mag aannemen dat dit hier
niet bedoeld kan zijn door Buve, die rationalisme als het fysisch verstandelijke plaatst tegenover
de redelijkheid als het metafysisch verstandelijke (‘das Verstand’ versus ‘die Vernunft’). Zie verder par. 3.1.2.
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Moge het voorgaande tevens een verklaring zijn van de ongebruikelijke wetenschapsaanpak van dit boek. Het betreft het belangrijkste, maar tevens moeilijkste
thema van Staat en samenleving, dat vanuit diverse disciplines moest worden doordacht, en vanwege onderwerp en maatschappelijke relevantie wel interdisciplinair
moet zijn.
Meerssen, oktober 2016
A.Q.C. Tak
Emeritus hoogleraar staatsrecht te Maastricht
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HOOFDSTUK 1

Inleiding en probleem
“Democratie is misschien wel het meest misbruikte woord in de wereld”

1.1

Inleiding

1.1.1

Belang van het begrip

1

Bovenstaand ‘statement’ van onze wellicht grootste wijsgeer onderstreept het belang
van een grondige studie naar democratie. Het is helaas bevestigd door historische volkerenmoorden, die gerechtvaardigd werden met een beroep op de ‘democratie’.
Buve is niet de enige die zich ernstig zorgen maakt over toestand en toekomst van
onze ten onrechte bejubelde ‘democratische rechtsstaat’. Steeds vaker en luidruchtiger klinken de kritische geluiden dat deze onder druk staat, of al aangetast is. Wel
dagelijks betogen sommige politici dat ‘democratisch’, en anderen dat ‘ondemocratisch’ werd gehandeld of besloten. Maar verder dan een beroep op de meerderheid
komt dit beroep nooit. Waarmee democratie dus enkel dictatuur van de meerderheid
blijkt. En deze dictatuur zijn rechtvaardiging vindt in verkiezing bij meerderheid.
2

3

Ook volgens vooraanstaande staatslieden als Tjeenk Willink en Brenninkmeijer
worden veel van de problemen in onze rechtsstaat veroorzaakt door gebrekkig functioneren van onze democratie.
Hun gewicht ontlenen hun kritieken overigens meer aan hun status als constitutionele hoeders van onze meest essentiële staatsfuncties die zij tot voor zeer kort
waren, dan aan die van gezaghebbende wetenschappers of wijsgeren. De eerste was tot
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J. Buve, Democratie en Dubbele waarheid, essay GGU Deventer 2015 (n.g.), p. 1.
– H.D. Tjeenk Willink, De betekenis van evenwicht en tegenwicht in de democratische rechtsstaat,
Inleiding voor het symposium op 1 december 2011 t.g.v. het afscheid van prof. dr. R.M.G.E. Foqué
(www.raadvanstate.nl/tjeenkwillink/toespraken);
– H.D. Tjeenk Willink, De verwaarloosde staat, 6e Bart Tromplezing op 30 oktober 2013 (www.
barttrompstichting.nl/publicaties).
A.F.M. Brenninkmeijer, Democratie en de burger, essay voor Staatsrechtconferentie 2012 op
17 november 2012 (The Powers That Be: Op zoek naar nieuwe checks and balances in de
verhouding tussen wetgever, bestuur, rechter en media in de veellagige rechtsorde).

1

1.1.1

Inleiding en probleem

2013 de Nederlandse ‘Onderkoning’ (onze vicevoorzitter van de Raad van State); de
tweede tot 2014 de (tandeloze) waakleeuw van ons overheidsfatsoen: de Nationale
4
ombudsman.
In ieder geval is met de kritieken uit deze hoek ook het maatschappelijk belang
geduid van een zuivere analyse van ‘democratie’.
Het is de hoogste tijd; de nood is op zijn hoogst. Als wetenschappers oraties uit de
jaren dertig gaan oprakelen om te weten wat men ook alweer moet doen met anti5
democratische partijen, lijkt het inderdaad dringend tijd voor hernieuwde belangstelling voor Democratie, Politiek en Rechtsstaat. Zeker, als dit oprakelen onmiddellijk
wordt gevolgd door moordpartijen in Parijs omwille van satirische cartoons; gevolgd
door andere aanslagen in het hart van deze lichtstad en in Brussel, de ‘hoofdstad van
Europa’, en door oudejaarsrellen in Keulen, Zürich, Stockholm, Helsinki en andere door
vreemdelingen ‘bezochte’ steden.
De onduidelijkheid van ‘democratie’ wreekt zich wel het meest riskant onder dreiging van krachten en stromingen die haar willen annexeren, dan wel elimineren. Die
dreiging komt vooral van politiek en politieke partijen. Deze zijn nu eenmaal altijd
uitsluitend gericht op macht, zoals in hoofdstuk 8 nader zal worden uiteengezet. Politiek krijgt vooral haar kans door de heersende uitleg en toepassing van ‘democratie’ als
‘parlementaire democratie’ of ‘meerderheidsdemocratie’; daarmee als doel en legiti6
matie voor de dictatuur van de meerderheid. In het gangbare rechtspositivisme gaat
deze dictatuur nog gepaard aan een absolute verering van elk door die meerderheid
uitgevaardigd (wettelijk) voorschrift als (enige) bron van recht, ongeacht zijn inhoud.
Voor de beoefenaar van het positieve recht – en tegenwoordig is dat praktisch iedere
jurist – is daarmee het antwoord op de oeroude vraag: wat is recht?, in beginsel
verrassend eenvoudig. Dat antwoord valt in deze tijd – die ik niet voor niets heb
7
getypeerd als het Neolegisme – gewoon terug op het Legisme: Recht is wat in de wet
staat. Het is de door de overheid gepositiveerde weergave van welke normen en regels
zij met overheidsdwang wenst te handhaven, en die enkel daarom als ‘juridisch’
worden gekwalificeerd, in wetsvorm gegoten en met overheidsdwang gehandhaafd.
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Voor mijn oordeel over hoe zij dit ervan af hebben gebracht, verwijs ik kortheidshalve naar mijn
vierdelig handboek over Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk; 5e druk, WLP
Nijmegen 2014.
Wat te doen met Anti-democratische partijen? De oratie van George van den Bergh uit 1936, ingeleid
door Bastiaan Rijpkema, met een voorwoord van René Cuperus en een nawoord van Paul Cliteur;
Elsevier Boeken 2014. Deze heruitgave verscheen nauwelijks een week vóór de gruwelijke aanslagen op CharlieHebdo te Parijs. Zie ook de daarop volgende dissertatie van Rijpkema, Weerbare
democratie. De grenzen van democratische tolerantie; Nieuw Amsterdam Uitgevers 2015.
Zie verder hoofdstuk 7, met name par. 7.1.2-7-9.
In mijn bijdrage Een alternatief voor de Algemene wet bestuursrecht?; in: T. Barkhuysen, W. den
Ouden en J.E.M. Polak (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Algemene wet bestuursrecht;
Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2010, p. 193-210.
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1.1.1

Rechtspositivisten achten ‘recht’ alleen maar een afgeleide van overheidsmacht; een
product van die (al)macht. Zij kunnen ook niet anders, omdat zij het verschil tussen recht en macht onmogelijk kunnen duiden. Enkel overheidsmacht is volgens hen
in staat om recht te ‘creëren’, hoe afschuwelijk ook. En in een democratie wordt recht
dus volgens hen door de meerderheid gecreëerd en gehandhaafd: recht is enkel wat
zij als recht uitvaardigt. En die meerderheid is enkel die van de gekozen volksvertegenwoordiging.
Rechtspositivisten achten dus recht gebonden aan ‘wet’ en ‘overheid’. Daarmee doelen zij enkel op de nationale wet en de nationale overheid (zie hoofdstuk 6). Voor hen
is recht dus gebonden aan tijd en samenleving, recht is ‘Staatgebonden’ en niet ‘universeel’. Rechtspositivisten zoeken het antwoord in het geldende recht van de éne
Staat, zoals dit dáár door de overheid aldaar wordt gehandhaafd. Ze gaan niet uit van
de menselijke autonomie en gooien beginselen als vrijheid en gelijkheid gewoon op
8
één hoop als van de overheid verkregen. Zij bemoeien zich verder niet met de aard of
het wezen van fundamentele rechten; slechts die welke krachtens erkenning bij
nationale wet (‘dus’ fysisch) gelden, maken deel uit van het rechtssysteem van de
Staat. Een rechtspositivist als Kortmann ziet dan ook slechts als ‘fundamentele’ kern
van het gelijkheidsbeginsel zoals dat is gepositiveerd in o.a. de Grondwet (artikel 1),
het EVRM (artikel 14 en Protocol nr. 12), en het IVBPR (artikel 26), dat de overheid haar
burgers zonder aanzien des persoons gelijkelijk moet behandelen. Dat is immers wat
de wet (althans volgens hen) zegt. Voor hen is de door wetten te garanderen gelijkheid
gewoon een element dat inherent is aan de vrijheidsrechten, die de Staat voor iedereen gelijkelijk in acht moet nemen. Zij varen blind op het kompas van de letterlijke
teksten van nationale wet, Grondwet en verdrag, en achten enkel sprake van beperking
of schending van recht wanneer zulks aan de hand daarvan fysisch aantoonbaar is.
De legitimiteit van deze verderfelijke benadering is stevig van een fundament voorzien door de vader van het rechtspositivisme, de Oostenrijker Hans Kelsen (18819
1973).
Deze grondlegger van de eerste democratische constitutie van Oostenrijk uit 1902
verdedigde de meerderheidsdemocratie als volgt:
“Wer absolute Wahrheit und absolute Werte menschlicher Erkenntnis für verschlossen hält, muss nicht
nur die eigene, muss auch die fremde, gegenteilige Meinung zumindest für möglich halten. Darum ist
der Relativismus die Weltanschauung, die der demokratische Gedanke voraussetzt; nur der Gedanke
dass – wenn schon niet alle – so doch möglichst viele Menschen frei sein, d.h. möglichst wenig Menschen
mit ihrem Willen in Widerspruch zu dem allegemeinen Willen der socialen Ordnug geraten sollen, führt
10
auf einem verünftigen Wege zum Maioritätsprinzip”.

8
9

10

Zie bijvoorbeeld C.A.J.M. Kortmann e.a., Constitutioneel recht, 7e druk, Kluwer, Deventer 2012,
p. 408.
Zie Rainer Biskup, Launs Kampf gegen den Positivismus im Recht: seine Lehre von der Autonomie
des Rechts; Launlezing 2011, Geert Grote Universiteit 2011 (eigenlijk verplichte literatuur voor
iedere rechtspositivist).
H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Mohr, Tübingen 1920; 2e überarbeitete und
erweiterte Auflage 1929; Neudruck der 2. Auflage: Scientia, Aalen 1981. Hiertegen reeds: Rudolf
Laun, Der Staatsrechtslehrer und die Politiek, 1922, alsmede diens Rektoratsrede Recht und
Sittlichkeit uit 1924.
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Zijn rechtspositivistische democratiebeleving is desastreus gebleken voor zowel
democratie als recht. Aan haar is het te wijten dat in de huidige ‘democratische
rechtsstaat’ helaas een kortzichtige meerderheidsleer heerst over zowel democratie
als recht.
Op dit punt zal menig geleerde lezer van dit handboek ongetwijfeld willen afhaken;
zeker als hij lid of trouw aanhanger is van een politieke partij. Dat kan immers niet
anders voor wie het rechtspositivisme de enige acceptabele wetenschapsbeoefening
is van recht en democratie.
Kan hij echter ontkennen, dat zijn rechtspositivistische democratie opvatting
alles als ‘democratisch’ en als ‘recht’ erkent en aanvaardt, wat de meerderheid als
legaal, dus conform het boekje van de (zelf vastgestelde) wet, wil en doet; en alleen
dát? Dat hij geen enkele andere bron erkent?
Machtsstromingen als het Communisme en de Nazi’s hebben hun kans gekregen door
deze positivistische rechtsopvatting van Kelsen, met haar paring (of zelfs vereenzelviging) van (Neo)legistisch meerderheidsprincipe met parlementaire democratie. Een
kans, die zij nog steeds krijgen, ondanks Tweede Wereldoorlog en de nog massalere
moordpartijen van Stalin.
Al in 1928 schreef Joseph Goebbels:
“We komen het parlement binnen om ons te bewapenen met de wapens van de democratie. (...) Het
maakt ons niet uit. Elke manier waarop wij de revolutie kunnen voltrekken is voor ons welkom (...) Wij
komen niet als vrienden of in een neutrale hoedanigheid. Wij komen als vijanden. Zoals een wolf een
schaap aanvalt, zo komen wij ook.”

Hoewel Kelsen toch zeker gezien zou moeten hebben wat zijn meerderheidsdenken
voor kansen bood aan totalitaire regimes, verdedigde deze Jood nog vijftien jaar na
het einde van Tweede Wereldoorlog kortzichtig:
“Nach dem Recht totalitären Staaten ist die Regierung ermächtigt, Personen unerwünschter Gesinnung,
Religion oder Rasse in Konzentrationslager zu sperren und zu beliebigen Arbeiten zu zwingen, ja zu töten.
Solche Massnahmen mag man moralisch auf das schärfste verurteilen; aber man kann sie nicht als
11
ausserhalb dieser Staaten stehend ansehen.”
En zelfs billijkte hij een formele Rijkswet die de moordpartijen van de Nazi’s met terugwer12
kende kracht tot recht verklaarde, tot ‘staatsnoodweer’: “Auf diese Weise wurden z.B. unter der
national-socialistischen Regierung in Deutschland gewisse Zwangsakte, die zur Zeit, da sie vollstreckt
wurden, rechtlich Morde waren, nachträglich mit rückwirdender Kraft als Sanktionen legitimiert
und das sie bedingende Verhalten nachträglich als Delikte qualifiziert.”
Een harde veroordeling van zelfs deze onmenselijke wetten als ondemocratisch en van de
gewelddadige uitvoering daarvan als evident onrecht kan men van een rechtspositivist als Kelsen
eigenlijk ook nooit verwachten: zij kennen en erkennen nu eenmaal geen andere democratie en
geen ander recht dan de wet en haar toepassing.
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Hans Kelsen, Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik. Deuticke,
Leipzig/Wien 1934; 2e, vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage: Deuticke, Wien 1960,
p. 42.
Gesetz über Massnahmen der Staatsnotwehr vom 03.07.1934, RGBl. 1934, I, S. 529. Hans Kelsen,
Reine Rechtslehre, a.w., 2e Aufl. 1960, p. 13.

Inleiding

1.1.1

Even rechtspositivistisch horen we dan ook in 2006 in eigen land nog zeggen door de
toenmalige Minister van Justitie en huidige Onderkoning, Donner:
“Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de islamitische sharia zou willen
invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Zoiets kun je wettelijk toch niet tegenhouden? Het
13
zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet!”

Donner is politicus; geen wetenschapper. Maar ook door hoogstaande wetenschappers wordt de rechtspositivistische meerderheidsdemocratie die dergelijke geluiden
mogelijk maakt gebillijkt en verheerlijkt.
Een autoriteit als de Nijmeegse staatsrechtgeleerde Kortmann doet dit met de
woorden:
“De filosofen, politicologen en bestuurskundigen zullen hun heil elders moeten zoeken, tenzij zij ook
positiefrechtelijk geïnteresseerd zijn. De politici weten het allemaal al.
Overigens schijnen sommige vakgenoten een hekel te hebben aan positivisten en positivisme. Die
lijken mij echter te prefereren boven negativisten en negativisme, om maar niet te spreken van fantas14
ten die allerlei eigen verzinsels en (politieke) verlangens als geldend recht presenteren.”

Wie pretendeert hier eigenlijk wat als geldend recht te presenteren? De citaten die
hier gegeven worden zijn letterlijk; en duidelijk. Hun gevolgen ook. Nog steeds hanteren uitsluitend op macht beluste personen en groeperingen handig het instrument
van de parlementaire democratie voor het bereiken van hun eigen, uiterst ondemocratische en zelfs misdadige doeleinden. De waarschuwingen van Goebbels zijn actueler dan ooit.
In 1998 hield Erdogan een politieke toespraak op een conferentie in Siirt. Hij droeg
daar een gedicht voor van Ziya Gökalp (1876-1924), met de volgende passage:
“Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen.
Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze
soldaten.”
Volgens Boekestijn was Erdogan toen “kennelijk een voorstander van een instrumentele benadering van democratie. Verkiezingen boden een kans om de invloed van de politieke islam te vergroten,
15
maar als dat eenmaal was gelukt, kon de democratie worden afgeschaft.”

Altijd en overal zien we dit streven naar publieke macht middels rechtspositivistische
meerderheidsdemocratie bij politieke personen en groeperingen, zoals presidenten en
ministers-presidenten, socialisten en (neo)marxisten; kortom, bij alle politici en alle
politieke partijen en stromingen. Veelal streven zij er daarbij naar om eigen religieuzeof maatschappijvisies aan hun medemensen op te leggen. Door alle eeuwen heen
geschiedt dit, ook al bestaan politieke partijen nog geen honderdvijftig jaar: door
missie, zending en sharia; door communisme, kapitalisme en fascisme. Steeds is het
13
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Interview in Vrij Nederland van 13 september 2006. Verkondigd door een (protestantse) Minister
van Justitie (toch de hoogste hoeder van ons recht), is dit geen vrijheid van meningsuiting meer,
doch onversneden politieke en levensbeschouwelijke stellingname. (Die overigens wetenschappelijk geen minuut stand houdt, doch dit terzijde).
C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht; Voorwoord bij de 2e druk, Kluwer, Deventer 1994.
Arend Jan Boekestijn, De staatsgreep van Erdogan, Elsevier 30 juli 2016, p. 41.
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enige doel om (desnoods met moorddadig geweld) eigen levensopvattingen op te
dringen. In werkelijkheid plegen alle rechtspositivistische meerderheidsdemocratieën
andere levensopvattingen en democratieopvattingen te verketteren en met alle
mogelijke en onmogelijke middelen uit te bannen. Sinds de Franse revolutie plegen
zij zich alle te beroepen op de ‘wil van het volk’ en plegen zij zichzelf als ‘democratisch’
aan te dienen. Maatschappijvisies als socialisme, communisme en marxisme blijven
niet ten achter bij fanate religies. Zij betonen zich alle in werkelijkheid echter géén
democratieën, maar antidemocratieën. Steeds ontbreekt daadwerkelijk respect voor de
gelijkwaardigheid van de levensopvattingen van anderen; voor de intermenselijke
plicht om die gelijkwaardigheid in de publieke aangelegenheid te respecteren. Ontbreekt de ware democratie.
Maar liggen de dagen van Goebbels inmiddels ver achter ons en zijn wij wijzer
geworden door de onmenselijke volkerenmoorden?
Helaas, de rechtspositivistische meerderheidsdemocratie oogt dreigender dan
ooit. De huidige tijd laat onverzoenlijker dan ooit de tegenstelling zien tussen twee
volkomen tegengestelde en onverzoenlijke levensopvattingen: die van onwankelbaar idealistisch opportunisme (voor eenieder het land van melk en honing en “Wir
schaffen das”) tegenover traditioneel realisme. Door publieke actie van levensbeschouwelijke opvattingen wordt op dit moment in de Westerse Staten zelfs authenticiteit van cultuur en historie bedreigd middels meerderheidsdemocratie. De daardoor
opgeroepen, doch onbeheersbare immigratie van de huidige volksverhuizing, doet
denken aan de nadagen van het Griekse en Romeinse Rijk, met de teloorgang van hun
oude normen en waarden. Zij worden vervangen door dubbele nationaliteiten, dubbele ‘heren’ en dubbele agenda’s: kortom, door tweespalt en strijd.
Wellicht nooit waren de politieke tegenstellingen zo groot en de beschuldigingen zo scherp. ‘Cordons sanitaires’ en politieke processen wedijveren met ‘Grexits’ en
‘Brexits’; referenda over Brusselse machtsusurpatie en associaties met Oekraïne
en Turkije met boycot daar weer van door regeringen en gekozenen; met het afhalen
van vreemdelingen per cruiseschip en vliegtuig, en onbeperkte opvang, met negatie
van alle nationale en internationale regelgeving, maar toch met duistere miljardenvergoedingen voor concentratiekampen aan de grenzen van ‘Europa’. En dit alles onder
vrijwel dagelijkse zelfmoord- en andere aanslagen. Over en weer beschuldigt men
elkaar van racisme en inbreuk op godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en
van ondemocratisch, of zelfs fascistisch gedrag. En een regime dat de vrijheid van drukpers beknot door hoofdredacteuren en buitenlandse journalisten vast te zetten en
duizenden rechters en leraren gijzelt, zegeviert ‘democratisch’ over een coup, omdat
het gehele volk die coup in extase toejuicht, zoals in 1936 in Duitsland en Italië. En het
is volgens de Staten van Europa allemaal géén belemmering voor toetreding tot de
Europese Unie, als het regime maar afziet van zijn voornemen om de doodstraf weer
in te voeren.
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Kortom, de roep: Wat te doen met Antidemocratische partijen?, klinkt nog altijd
16
minstens even luid als in 1936, toen zij haar exclamant in Buchenwald deed belanden.
Het is de klassieke ‘paradox van de democratie’: mag men in een democratie
partijen uitsluiten die langs democratische weg een einde willen maken aan de
democratie?
Maar doet dat eigenlijk niet iedere politieke partij of politieke keuze? Mag men,
om Goebbels en zijn soortgenoten te verhinderen de democratie op te blazen door
misbruik van de meerderheidsstrategie, zelf hetzelfde doen? En doet men dan niet
hetzelfde door gebruik te maken van een ‘cordon sanitair’ rond een andere politieke
partij? Mag men democratie gebruiken of misbruiken om minder of juist méér
Marokkanen en Turken aan een tweede paspoort te helpen? Kortom, om eigen
politieke doeleinden na te streven via de macht van meerderheidsdemocratie?
Is dus niet alle politiek in wezen antidemocratisch? En moet dus de roep: Wat te doen
met Antidemocratische partijen? eigenlijk niet luiden: Wat te doen met alle politieke
partijen?
Dit lijkt onvermijdelijk, evenals het antwoord. Zeker bij handhaving van de gangbare rechtspositivistische meerderheidsdemocratie.
Roos meent overigens terecht, dat de paradox alleen maar optreedt als de theorie van
de democratie te simpel is om ook de grenzen van de democratie te bepalen. Maar
welke is de theorie die niet te simpel is om die grenzen te bepalen?
De oplossing van de paradox is volgens hem te zoeken in een ‘theoretische synthese’
van de rechten van de mens, de rechtsstaat en de democratie.
Maar daarmee wordt nog geen oplossing geboden, zolang het rechtspositivisme
blijft heersen. Het rechtspositivisme erkent immers enkel de in eigen nationale
wetten erkende rechten van de mens; dus door de eigen Staat als rechtsstaat. En een
rechtspositivist gaat uit van een exclusieve claim van de meerderheidsdemocratie op
erkenning van de rechten van mens en de rechtsstaat. En in die rechtspositivistische
opvatting kan iedere meerderheid recht en mensenrecht zeer wel respecteren, maar
evenzeer schenden. De gangbare rechtspositivistische benadering blijkt de begrippen
‘democratie’ en ‘recht’ dan ook eerder te vereenzelvigen, dan dat zij elkaars grenzen
zouden bepalen.
Rechtspositivistisch uitgelegd blijken de begrippen ‘dictatuur’ en ‘parlementaire
democratie’ in feite niet contrair. We zullen dus los moeten komen van het rechtspositivisme en de autoriteit van de parlementaire meerderheidsdemocratie, en
zullen andere bronnen van recht en democratie moeten kunnen duiden dan een
landswet als meerderheidsbesluit. Om te mogen hopen tot een oplossing van de
paradox te geraken zullen we dan moeten vaststellen, wat we buiten de wet onder
‘democratie’ en ‘recht’ verstaan. We zullen het eens moeten worden over wat
‘democratie’ en ‘recht’ los van de wet zijn, en dus het wezen moeten (onder)zoeken
van democratie en recht, en dus van de rechtsstaat.
16

Zie noot 5, hoofdstuk 1.
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Gezien het voorgaande bestaat duidelijk de noodzaak van een gedegen werk over
met name Democratie, in relatie tot Recht en Politiek.
Aanstonds zal ook duidelijk zijn, dat aan zo’n studie zowel wijsgerige als juridische
dimensies niet kunnen ontbreken.

1.1.2

Democratie en volkssoevereiniteit

Voor velen geldt Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) als de stamvader van democratie als volkssoevereiniteit.
Beroemd is zijn Du Contrat Social ou principes du droit politique, ofwel Het Maat17
schappelijk Verdrag.
Zelf schreef hij later over dit werk: “Zij die pochen dat ze het helemaal begrijpen,
18
zijn knapper dan ik. Het is een boek dat opnieuw zou moeten worden geschreven.”
Het werk berust op de idee van de algemene wil van het volk als uitdrukking van
ieders democratische wil en daarmee de enige en onbeperkte bron van staatsgezag
en van recht.
De idee van volkssoevereiniteit was overigens niet geheel nieuw. De sporen ervan
vinden we reeds bij Althusius 1557-1638, een tijdgenoot van Jean Bodin.
Johannes Althusius verkondigde een verdragstheorie, die weliswaar het volk
soeverein achtte, maar niet de individuen, maar de standen (i.c. het maatschappelijk
middenveld) beschouwde als de natuurlijke drager van die volkssoevereiniteit (zie
verder par. 2.1).
Bij Rousseau is het volk als exponent van de autonome individuen zowel de bron
als de drager van de soevereiniteit. Als Rousseau dus de samenleving grondt op ‘volkssoevereiniteit’, is dat voor hem die ‘volkswil’: de ‘totaalwil’ van alle individuen.
Niet langer, zoals dominant tot in de zeventiende eeuw, is de machtsverhouding
van de Soeverein bepalend om over zijn onderdanen te heersen, maar een (al dan
niet reëel) contract tussen alle burgers onderling: de gezamenlijke volkswil.
Maar hoe die tot stand komt, blijft duister. Die ‘totaalwil’ zou blijken uit een
ongeschreven ‘contrat social’. Door dat ‘contract’ zouden minderheden zich vrijwillig
bij meerderheden aansluiten, omdat zij zouden ‘inzien’ dat zij zich vergisten.
Dit is wel de beruchtste passage uit Rousseau’s werk (en naar mijn idee ook de reden
waarom het boek volgens hem opnieuw zou moeten worden geschreven om begrijpelijk te zijn).
Na Rousseau is dit probleem geparkeerd als onoplosbaar en is altijd naarstig gezocht
naar de beste vormgeving van democratie.
17

18
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Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, ou principes du droit politiques; 1762. Vertaald als Het
maatschappelijk verdrag door S. van den Braak en G. van Roermund. Herziene en geactualiseerde
druk, Boom klassiek 2002 (1e druk 1995).
Zie Damrosch, Leo Jean Jacques Rousseau, een rusteloos genie, Ten Have-Veen Magazines, Utrecht
2011, p. 544.
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Doordat het probleem nooit werd opgelost is men daarbij echter altijd blijven
worstelen met de verenigbaarheid van de contradictie van machtsuitoefening over
ondergeschikten door diezelfde ondergeschikten. Die oefenen immers als ‘soevereinen’ die onderwerpingsmacht over zichzelf uit (of doen die uitoefenen) middels de
volkssoevereiniteit.
Woorden als die van Rousseau, dat de minderheid inziet dat zij zich ‘vergist’, zijn
altijd even onbegrijpelijk gebleven als de daad van Socrates, die vrijwillig de door de
overheid aangereikte gifbeker zelf aan eigen lippen zette.
Anders dan bij Althusius was voor Rousseau alleen een samenleving van individuen
voorstelbaar. Niet-statelijke (private) corporaties en groepen met een eigen rechtssfeer (zoals de huidige politieke partijen) waren voor hem in die samenleving principieel onaanvaardbaar. Die houden het individu alleen maar af van het ‘algemeen
belang’:
“Om de uitspraak van de algemene wil te krijgen is van belang dat er in de staat geen deelgroepering
is en dat iedere burger zijn mening alleen vanuit zichzelf geeft.”

En die samenleving was exclusief en totaal: een (onder)scheiding tussen Staat en maat19
schappij zou nu juist een bedreiging vormen voor de ware vrijheid van het individu.
Volgens velen, zoals Roos, gaat Rousseau zelfs verder en verkondigt hij een totalitaire
staatsleer, een leer van absolute volkssoevereiniteit. Bij het ‘contrat social’ zouden alle
individuele vrijheden zijn ingeruild voor medezeggenschap in de absolute soevereiniteit van het volk. Van een private rechtsorde kon geen sprake meer zijn omdat vrijheden van de burger slechts vrijheden zouden zijn in en door de Staat, middels het volk
dat door deze Staat wordt vertegenwoordigd en waarvan die burger deel uitmaakt.
Grondrechten en vrijheden zouden dan van de Staat verkregen worden. En het collectief zou onfeilbaar zijn; de meerderheid vertolkt de algemene wil. En uit de
gelijkheid zou volgen, dat het in het algemeen belang is de wil van de meerderheid
te volgen omdat de gemiddelde meerderheid intuïtief beter oordeelt.
In ieder geval is zijn leer van de volkssoevereiniteit de vlag geworden voor iedere
democratische, maar ook voor iedere totalitaire staatsvorm. Zijn romantische leer
ligt als samenlevingsmodel ten grondslag aan alle Westerse democratieën, maar ook
aan marxistisch-leninistische regimes, en aan fascistische regimes. Zij alle beriepen
en beroepen zich op ‘volkssoevereiniteit’ en democratie (steeds via parlementaire
democratie).
Ik betwijfel, of deze filosoof hiermee volledig recht wordt gedaan. Dat hangt er mijns
inziens van af, hoe Rousseau de verhouding ziet tussen individuele autonomie en
volksdemocratie. Rousseau heeft in ieder geval gelijk gekregen dat het een boek is
dat opnieuw zou moeten worden geschreven om begrepen te worden, en dat zij die
pochen dat ze het helemaal begrijpen, knapper zijn dan hijzelf.

19

Du contrat social, a.w., Boek II, hoofdstuk 3.
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Rousseau zelf ontkent individuele autonomie allerminst. Hij baseert zijn volkssoevereiniteit op een in vrije wil door ieder individu aangegaan contrat social. Daarom
zal zelfs hij moeten erkennen, dat een contract enkel diegenen kan binden, die het in
vrijheid aangaan. Dat de volkswil dus haar grondslag moet hebben in de contractsvrijheid van het individu. En waar komt die vrijheid anders vandaan dan van de autonomie van ieder mens? Ieder andere bron is tegelijk een miskenning van diezelfde
vrijheid.
Zelfs in een praktisering van de relatie tussen individu en samenleving zoals wij die
aantreffen bij Socrates, kan ik geen ontkenning ontwaren van die private sfeer of
individuele autonomie; integendeel.
En daarom kan, zoals uiteindelijk zal blijken in hoofdstuk 4, enkel die individuele
autonomie, als individuele keuzevrijheid in eigen verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, de eigenlijke bron blijken van democratie.
Daarmee misken ik niet de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die keuzes
voor de gemeenschap. Zelfs verwerp ik iedere tegenstelling tussen eigenbelang en
algemeen belang (al zie ook ik natuurlijk de menselijke zwakheid om voor het eerste
te willen kiezen). Mijn leven lang heb ik die (beweerde) spanning tussen individueel
belang en algemeen belang zoals zij uit de praktijk blijkt vakmatig bestudeerd en
daarvan in mijn studies verantwoording afgelegd. Al in 1978 heb ik echter die tegenstelling dáárom ontkend, omdat tussen beide geen tegenstelling bestaat; geen tegenstelling kan bestaan. Met de onbevangenheid van een prille wetenschapper heb ik
20
dit toen als volgt verwoord:
“Uit het bovenstaande vloeit voort, dat het in principe niet ondenkbaar is dat het belang van één
individu bij afweging zwaarder wordt bevonden dan de belangen van zelfs een gehele bevolkingsgroep. Ook hieruit blijkt de ongelukkige keuze van de term ‘algemeen belang’. Immers, in de gegeven
situatie is het prevaleren van het belang van één individu een kwestie van algemeen belang, ook al
luiden de belangen van (de rest van) ‘de gemeenschap’ anders. Doorslaggevend bij de weging is in de
eerste plaats het gewicht van de betrokken belangen voor de beslissing. Het getal der belangen (of
belang-hebbenden) is slechts één (zij het belang-rijke) factor ter bepaling van dit gewicht.”

Uitgedaagd door collega Schreuder-Vlasblom (tevens toonaangevend Staatsraad in
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), bij haar bespreking van de
eerste druk van mijn handboek over het Nederlands bestuursprocesrecht, heb ik dit
21
(in de volgende drukken van dit handboek) als volgt verduidelijkt:
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In mijn monografie Overheidsbestuur en privaatrecht, Samsom 1978, p. 90.
Zie thans in de 5e druk par. 772, p. 2877. Zie ook mijn reactie De Algemene wet bestuursrecht ter
discussie; in: NTB 2004, p. 73 e.v., alsmede Zie ook Maria Schreuder-Vlasblom, Iets kroms dat
verbogen is; het Nederlands bestuursprocesrecht naar de leer van prof. Tak; met name pagina in: Het
model Tak: Verhoogde rechtsbescherming in het bestuursrecht?; congresbundel o.r.v. T. Barkhuysen e.a. van het Leids congres van 3 maart 2006 van de landelijke studiebijeenkomst over mijn
wetenschappelijk werk georganiseerd door de Leidse afdeling staats- en bestuursrecht; Kluwer,
Alphen aan den Rijn 2006.

