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INLEIDING

"Few ideas are correct ones, and what are correct no one can ascertain;
but with words we govern men".

Ontleend aan Disraeli's roman
Contarini Fleming.

Niet zonder trots onthulde de franse auteur Chamfort - tijdgenoot van
Diderot en Rousseau - aan een van zijn vrienden, dat hij in de loop
van de dag een werk had voltooid. "Zeker een boek" was de voor de hand
liggende reactie. "Neen zo dwaas ben ik niet geweest, het is slechts
de titel voor een geschrift. 6~e1 heb ik een puritein - Sieyès - bereid-
gevonden, die het thema nader wil uitwerken, maar tot welke bevindingen
hij ook moge komen, de lezers zullen toch slechts de door mij geformu-
leerde titel onthouden, namelijk wat is de derde stand? alles, wat be-
zit hij? niets".

Ongetwijfeld heeft deze suggestieve simplificatie haar uitwerking niet
gemist en wezenlijk tot het revolutionair élan van 1789 bijgedragen.l)

Alhoewel sindsdien nog talloze revoluties - zowel in Frankrijk als ook
elders - hebben plaatsgevonden, is de omwenteling van 1789 als de revo-
lutie "par excellence" de geschiedenis ingegaan. Wellicht niet zozeer om-
dat de breuk met het verleden zo radicaal is geweest, als de tot de ver-
beelding sprekende dramatiek van het historisch gebeuren zou doen ver-
moeden,2) maar wel omdat - volgens de gangbare interpretatie - vanaf

1) Als ooggetuige der turbulente taferelen, waartoe het enthousiasme
voor de leuze ~liberté, égalité et fraternité~ aanleiding gaf, kon
Chamfort niet nalaten op te merken: "c'est la fraternité de Cain",
een broederschap die hij overigens spoedig zou ondergaan.

2) Alexis de Tocqueville (L'Ancien Régime et la Révolution 1856) en
Bertrand de Jouvenel (Du Pouvoir, 1942) hebben op overtuigende wij-
ze weten aan te tonen dat de revolutie van 1789 reeds voorheen aan-
wezige ontwikkelingstendenties in de franse samenleving slechts
heeft bevestigd en versneld.
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1789 de pogingen dateren, om het politiek-staatkundig bestel in Euro-
pa op democratische grondslagen te vestigen. Dit democratiseringspro-
ces - geinspireerd door een conglomeraat van denkbeelden, die in de
loop der 18e eeuw werden geformuleerd en verspreid - blijkt - met de
industriële dynamiek - een der wezenlijke maatstaven te zijn, waarmee
men sindsdien het grillig verloop der historische ontwikkeling tracht
te peilen. Dienovereenkomstig is het aantal publicaties, waarin het
thema democratie ter discussie staat onuitputtelijk en men mag aanne-
men, dat de lezer die zich over dit onderwerp tracht te oriënteren,
behalve het betoog ook de titel van het geraadpleegde tractaat spoe-
dig vergeet en uiteindelijk alleen het woord democratie overhoudt.
Aldus is hij weer aan zijn eigen reflexie overgeleverd. Wanneer de
lezer bereid is langs deze weg zijn inzicht te stabiliseren, was de
lectuur nochtans zinvol en de inspanning van de auteur niet tever-
geefs, al heeft hij met aanzienlijk meer moeite opmerkelijk minder
invloed weten uit te oefenen, dan zijn collega Chamfort.

Volgen we de gedachtegang van de denkbeeldige lezer - het is voldoen-
de te weten, dat hij een tijdgenoot is - en laten we hopen, dat zijn
enigszins Cartesiaanse methode tot een eerste inventarisatie zal lei-
den van de verwarrende hoeveelheid associaties, die de term democra-
tie in hem oproept. Mocht hij hierin slagen, dan is hij wellicht in
een propaedeutische phase beland, die voldoende waarborgen biedt, om
grotere excursies op dit terrein met enig succes te ondernemen.

Kennelijk wil met de term democratie op beknopte wijze een beginsel
zijn aangeduid, dat voldoende tot de verbeelding spreekt, maar tege-
lijkertijd in theorie en practijk complicaties veroorzaakt, die een
zo intensieve en frequente discussie over het thema democratie recht-
vaardigen.

Democratie betekent veel voor velen; het feit dat dit aan de politi-
cologie der Griekse Oudheid ontleende begrip ogenschijnlijk voor zich
zelf spreekt, doet aan deze constatering geen afbreuk. Van het woord
blijkt tegenwoordig een dusdanig reclame-effect uit te gaan, dat aan-
hangers der meest uiteenlopende ideologiën en vertegenwoordigers van
concurrerende maatschappelijke en politieke systemen het hoe dan ook
op prijs stellen, voor~democratisch door te gaan. Staatburgers kunnen
als kiezers en consumenten van politieke en maatschappelijke program-
ma's voor een conservatieve, liberale, christelijke, sociale, nationa-
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le, maar (blijkbaar) ook voor geleide en democratische democratie op-
teren. 1) Nu kan men toegeven dat een oorspronkelijk thema voor veel
variaties en interpretaties vatbaar is, en tegelijkertijd constateren,
dat het willekeurig gebruik van een begrip er uiteindelijk alle sub-
stantiële betekenis aan kan ontnemen. Dan is iedere uitleg weliswaar
geldig -"gultig aber eben auch gleichgultig" Z) - maar een term heeft
dan nog slechts een - zij het wellicht onomstreden - decoratieve func-
tie. Kennelijk is het woord democratie hieraan niet ontkomen. Het is
blijkbaar ook geschikt om een werkelijkheid aan te duiden, die niet
of nauwelijks correspondeert met de ideeën die het woord oorspronke-
lijk trachtte te vertolken. Mussolini bij wie men weinig sympathie
voor democratie zou mogen veronderstellen, kenschetste het Italiaanse
Fascisme niettemin als "une démocratie organisée, centralisée, autori-
taire, la forme de la democratie la plus pure". 3) Deze nominalistische
spraakverwarring blijft overigens niet beperkt tot het ideologisch ter-
rein, waar democratie tegenwoordig een hoge koers noteert, maar is even-
zeer eigen aan de theorie of literatuur waarin de problemen der democra-
tie worden geanalyseerd, of een balans van voor- en nadelen van het de-
mocratisch stelsel wordt opgemaakt. Doorgaans heeft een dergelijke dif-
fuse begripsvorming in de practijk geen directe consequenties, het is
veeleer een eldorado voor theoretici, die op eindeloze controversen be-
lust zijn. De ervaring van een recent verleden leert, dat dit voor het
thema democratie niet opgaat en dat spraakverwarring op dit terrein
niet zonder gevolgen behoeft te blijven. Tijdens de tweede wereldoor-
log toch, fungeerden de in het Atlantisch Charter geformuleerde begin-
selen evenals de befaamde Veertien Punten van Wilson voorheen, als
"inspiratiebron" of zoals men tegenwoordig bij voorkeur zegt als "Ima-
ge" der Westerse mogendheden. Toen op de conferentie van Yalta (1945)
de toekomst van Oost-Europa werd besproken, stond de Amerikaanse Presi-
dent dan ook op een na-oorlogse regeling in deze gebieden overeenkom-
stig democratische beginselen. Tot zijn verbazing en geruststelling te-
gelijk, bleken zijn Russische gesprekspartners daar geen enkel bezwaar
tegen te hebben. Op basis van dit accoord 4) heeft men sindsdien rege-

1) Bij Guizot (La démocratie en France, 1848~49) kan men overigens na-
lezen, dat ook toen monarchisten, republikeinen, liberalen en con-
servatieven zich allen bij voorkeur als democraten presenteerden.

2) Vgl. R. Dahrendorf: Gesellschaft und Freiheit, 1961, p. 367.
3) Vgl. A.C.Josephus Jitta: Het Wezen der Democratie, 1938, p.8.
4) Dat deze overeenkomst op een misverstand berustte, werd vooral in

engelse publicaties uit deze tijd vrij spoedig gesignaleerd.
Vgl. Ch. Dawson e.a., Democracy and Peace, 1945.

W. Beveridge, The Future Government of Poland, 1945.
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ringssystemen gehandhaafd, hersteld, hervormd of geintroduceerd, die
met het oorspronkelijk door Roosevelt voorgestelde concept weinig ge-
meen hebben. Democraten en volksdemocraten als vertegénwoordigers van
concurrerende stelsels staan dan ook antithetisch tegenover elkaar.
Voorzover men - in het kader der coëxistentie - van elkaar notitie
neemt, spreekt men elkaar als "zogenaamd democraat" aan. - Bij zoveel
contradictie en controverse is meer dan gewone belangstelling - meer
dan voor de leesbaarheid van een betoog goed kan zijn - voor begrips-
vorming en - analyse onvermijdelijk.

Naargelang het regeringsgezag van een enkeling, van enkelen of van ve-
len (meerderheid) uitgaat,kan men volgens Polybios de volgende drie
regeringsvormen onderscheiden: monarchie, aristocratie en democratie;
al deze vormen van staatkundig gezag kwamen in de Griekse Oudheid voor.
Wat ook de merites van deze oorspronkelijk politieke systemen mogen
zijn, zo meende de Griekse historicus (die wij tegenwoordig een empi-
rist zouden noemen) op grond van gedegen observatie en analyse te kun-
nen vaststellen: de tendentie tot ontaarding en verval is aan alle
drie eigen. Deze ontaardingsverschijnselen - die Polybios op aanneme-
lijke wijze weet te beschrijven - zouden op hun beurt de dynamiek van
het politieke gebeuren (evolutie, revolutie) bewerkstelligen en na ver-
loop van tijd een cyclische ontwikkeling (een perpetuum mobile als het
ware) van monarchie via aristocratie naar democratie markeren. Hoe dít
ook zij, de essentie van het democratische regeringssysteem nu komt in
het principe van politieke zelfbeschikking en medezeggenschap der gere-
geerden tot uiting. "Democracy, really means nothing more nor less than
the rule of the whole people expressing their sovereign will by their
votes". (J. Bryce). In deze zin - zelfbeschikking, medezeggenschap, in-
spraak, het klinkt nog steeds modern en actueel - is de term democratie
later in Europa en in de Verenigde Staten gerecipieerd. 1) Democratie
als regeringsvorm vindt haar raison d'ètre in de overweging, dat staats-
gezag - als ordening voor gemeenschappelijke belangen van duurzaam ge-
vestigde groepen kennelijk onvermijdelijk - eigenlijk pas aanvaardbaar
is, wanneer de geregeerden er op enigerlei wijze bij zijn betrokken.
"Wer immer" - zegt Kelsen -"menschliche Erkenntnis die sozialen Ziele
richten lësst kann den zu ihrer Verwirklichung unvermeidlichen Zwang,
die Qual der Heteronomie,kaum anders rechtfertigen, als durch die Zu-
stimmung wenigstens der Mehrheít derjenigen denen die Zwangsordnung

1) Im demokratischen Regime versteht sich die politische Gesellschaftals ihr eigener Reprësentant. Sie entscheidet als Gesamtheit uberdie Art und Weise ihrer politischen Existenz. H. Laufer: Das
demokratische Regime; Aus Politik und Zeitgeschichte, p. 8,
28-7-1965.
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zum Heile gereichen soll.l) Deze inspraak komt aan de bestuurden ook
toe, omdat langs deze weg de heerschappij der redelijkheid het best
gewaarborgd is. Deze redelijkheid is namelijk niet het privilege van
een exclusief tot bestuur bevoegde elite, maar in principe aan ieder
mens eigen.2) Degenen, die democratie met deze of inet woorden van
soortgelijke strekking motiveren, geven aldus te kennen, dat zij van
deze wijze van gezagsvorming en - uitoefening (Normerzeugung) de meest
aanvaardbare en zinvolle politieke ordening verwachten. Beide ogen-
schijnlijk eenvoudige principes - door Kelsen, Jaspers e tutti quanti
op aannemelijke en aantrekkelijke wijze geformuleerd - roepen nu een
eindeloze reeks van vragen op, waarmee in theorie en practijk op zeer
intensieve wijze - zij het met zeer uiteenlopend resultaat - wordt ge-
worsteld. A propos practijk: in het voorafgaande wordt democratie -
evenals trouwens monarchie en aristocratie - als methode van gezags-
vorming uitsluitend voor politiek-staatkundige dimensies gereserveerd.
Dit is tegenwoordig minder vanzelfsprekend dan men eigenlijk zou mogen
veronderstellen. Rond de eeuwwisseling reeds,(1898) werd de term "In-
dustrial democracy" door het engelse echtpaar Sidney en Beatrice Webb
in omloop gebracht, waarmee zij te kennen wilden geven, dat zij demo-
cratisering van het bedrijfsleven als logische aanvulling en vervolma-
king van de op staatkundig terrein reeds tot uiting komende zeggen-
schap beschouwden.3) Bovendien willen velen democratie ook zien nage-
streefd of zien toegepast ten aanzien van het verenigingswezen, de
kerk, het onderwijs en het gezin. 6~~anneer men met Bonger 4) democra-
tie beschouwt als een "organisatiebeginsel of een bestuursvorm, welke
uitgaat van het recht van een ieder om in vrijheid en gelijkheid het
gemeenschapsbeleid mede te bepalen en te beïnvloeden en de plicht van
het gezag tot verantwoording van het beleid ten opzichte van de leden
der gemeenschap", dan kan men toegeven, dat ook bovengenoemde catego-
rieën voor democratisering in aanmerking komen.
Aan de tendentie om de werkingssfeer der democratie op niet politieke

1) H. Kelsen: Wesen und Wert der Demokratie, 1929, p. 202-203
2) Vgl. Karl Jaspers: "Die demokratische Idee begrundet sich aus der

Aufgabe des Menschen in Vernunft sich zu entwickeln und aus der
Unersetzbarkeit eines jeden Einzelnen durch Teilnahme an der Ver-
nunft". Karl Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen,
1961, p. 3UU.

3) "The central wrong of the capitalist system is neither the poverty
of the poor nor the riches of the rich, it is the power which the
mere ownership of the instruments of production gives to a relati-
vely small section of the community over the actions of their fel-
low citizens, and the mental and physical environments of succes-
sive generations". Sidney and Beatrice Webb: A Constitution for the
Socialist Commonwealth of Great-Britain, 1920, p. 12

4) Vgl. W.A. Bonger: Problemen der democratie, 1936. Citaat ontleend
aan S.W. Couwenberg: Problemen der democratie, dl. I., p. 1. 1965.
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groeperingen uit te breiden wordt hier daarom graag weerstaan, omdat
de poging om een betoog binnen redelijke grenzen te houden, anders
bij voorbaat zou mislukken. Maar ook om redenen van meer gewicht is
het zinvol om democratie als bestuursvorm uitsluitend voor politiek-
staatkundige verhoudingen te blijven reserveren. De democratische pro-
cedure - dit wordt in Bongers definitie verzwegen - behelst namelijk
een institutionele regeling om tot besluitvorming te komen waarbij in-
dividuen het leiderschap verkrijgen door middel van een concurrentie-
strijd om de stemmen der bestuurden.l) Dit mag nauwelijks een onthul-
ling genoemd worden, maar wel komt in deze aan Schumpeter ontleende
formule een der essentialia der democratie - namelijk de vrije mede-
dinging naar de stemmen der geregeerden - tot uiting. Dit beginsel,
dat op politiek en staatkundig terrein juist of bruikbaar mag zijn,
leent zich niet of nauwelijks voor toepassing op ander gebied. "Alle
anderen Institutionen haben soziale Strukturmerkmale, die das demo-
kratische Verfahren entweder von vornherein ausschliessen oder zur
Metapher machen und dadurch in seiner Wirkung verándern".2) Toepas-
sing bijvoorbeeld van democratie in het gezin zou tot familierelaties
leiden, die zelfs aan een Margaret Mead nog onbekend zijn. Daar demo-
cratische procedures oorspronkelijk kennelijk het meest op staatkundi-
ge verhoudingen zijn afgestemd, en daar met min of ineer succes worden
toegepast, verdient het de voorkeur om woorden als democratie of demo-
cratisering voor wenselijk of noodzakelijk geachte structuurhervormin-
gen op andere terreinen, te vermijden. Nog om een andere reden tenslot-
te wordt deze bestedingsbeperking hier voorgesteld. Bij alle wisselwer-
king en beinvloeding die er tussen een gecompliceerd maatschappelijk
bestel en een naar omvang en inhoud steeds veranderend politiek sy-
steem bestaat, ligt het geenszins voor de hand liefst aan alle maat-
schappelijk gebeuren een politieke dimensie te geven, of alle denkbare
maatschappelijke instellingen naar staatkundig voorbeeld te modelleren.
Wil een ordening niet voor totalitair doorgaan, dan dient de niet-poli-
tieke oriëntatie en de autonomie op vele terreinen van het menselijk
leven, door het staatsgezag te worden erkend en ontzien. "Denn" - al-
dus Kelsen 3) -"niemals gehërt der Mensch als Ganzes nach allen Rich-
tungen seines seelischen und kSrperlichen Lebens zur sozialen Gemein-
schaft, auch nicht zu jener, die ihn am stárksten ergreift, zum Staat,
am allerwenigsten zu einem Staat, dessen Form sich nach dem Ideal der
Freiheit gestaltet". Op deze door Kelsen met enig pathos vertolkte ge-
dachtengang zal nog nader worden ingegaan; ook vraagt de zojuist voor-

1) Vgl. J. Schumpeter: Kapitalisme, Socialisme en Democratie. 1963.
2) 2.R. Dahrendorf: Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 1965

p. 169
3) H. Kelsen, a.w., p. 16.
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gestelde constructie van democratie als een methode van gezagsvorming
en - uitoefening op politiek-staatkundig vlak nog om meer gedetail-
leerde uitwerking. Voorlopig willen we het spel met woorden - of zo
men wil de poging tot begripsanalyse - onderbreken en met de lezer
een reeks impressies noteren, die aan een excursie door de geschiede-
nis der democratie kunnen worden ontleend.
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I. HISTORISCHE IMPRESSIES

"Our inquiry is not after that which is perfect, well knowing that no
such thing is found among men, but we seek that human constitution,
which is attended with the least or the most pardonable inconvenien-
ces".

Algeron Sidney.

Is de trend naar democratie werkelijk zo onmiskenbaar en onvermijde-
lijk als de Tocqueville in zijn uitnemend exposé over de democratie
in Amerika ons wil doen geloven? In dat geval zou aan democratie een
veilige toekomst kunnen worden voorspeld, en dan lijkt het waarschijn-
lijk, dat de werkingssfeer van dit regeringssysteem wordt uitgebreid
in streken, waar het tot dusver nauwelijks of nog niet heeft gefunctio-
neerd.
Moet men omgekeerd aannemen dat het bestaan der democratie afhankelijk
is van een toevallige aan tijd en plaats gebonden reeks van factoren?
Ook dit is vaak met aannemelijk lijkende argumenten verdedigd. Een-
noodzakelijkerwijs rudimentaire - historische survey, geeft aan de
laatste opvatting ogenschijnlijk meer steun. De overweging dat poli-
tieke macht eerder aan de geregeerden dan aan een enkeling of enkelen
toekomt en het verlangen der geregeerden naar een adaequate invloed
op het politiek bestel schijnen zich gedurende eeuwen nauwelijks als
wezenlijke factoren ten behoeve van staatkundige verandering hebben
doen gelden. "Looking back over the course of history" - constateert
James Bryce,l) -"we are surprised that our forefathers did not as
soon as they thought about government at all perceive, that few per-
sons are fit to be trusted with irresponsible power and that men know
better than their rulers can be expected to know for them, what their
needs and wishes are".

Het denkbeeld, dat legitiem politiek gezag door de geregeerden dient
te worden bekrachtigd blijkt een Euronese vinding te zijn en is gelijk

1) J. Bryce: Modern Democracies, dl I p. 46, 1922.
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bekend voor het eerst in enkele stad-staten der Griekse Oudheid in
practijk gebracht. De stad Athene ten tijde van Pericles wordt door-
gaans als "ideaaltypisch" beschouwd. Democratische tendenties kan men
weliswaar ook in het Romeinse Rijk waarnemen, maar ondanks de langdu-
rige rivaliteit tussen de aanhangers der "Optimates" en "Populares"
kan deze regeringsvorm nauwelijks tot de wezenlijke karakteristika van
dit Imperium worden gerekend. Met de opkomst der barbaarse koninkrij-
ken die zich op het grondgebied van het P7est-Romeinse Rijk étableren,
schijnt iedere herinnering aan een constitutioneel - laat staan demo-
cratisch - regeringssysteem te zijn verdwenen.l) In het Byzantijnse
Rijk - dat zich, gebaseerd op Helleense civilisatie en Romeinse tradi-
ties, tot de verovering van Constantinopel door de Turken weet te
handhaven - staan wetenschap, kunst, en godsdienst in het centrum der
belangstelling, maar immobiliteit en corruptie op politiek vlak zijn
er spreekwoordelijk.

Voorzover democratische denkbeelden in later tijden weer van zich doen
spreken - op het werk van Marsilius van Padua 2) kan in dit verband
worden geattendeerd - bleven zij zonder veel weerklank. Indien demo-
cratische stromingen zich elders in Europa in practijk hebben doen
gelden, bleven zij naar Grieks voorbeeld tot kleine territoria (Zwit-
serse kantons) of tot urbane centra - bijvoorbeeld in Noord-Italië,
in Toscane en in de Lage Landen beperkt, 3) die binnen een gedifferen-
tieerd en gedecentraliseerd - pluralistisch zou men tegenwoordig zeg-
gen - feodaal bestel als autonome bestuurseenheden functioneerden. De
met meer of minder kans op succes ondernomen pogingen om het geweste-
lijk - of stadsbestuur in democratische zin te beinvloeden, waren trou-
wens niet geinspireerd door theoretische overwegingen, maar moeten wor-
den gezien als een reactie tegen een als ondragelijk ervaren despotie
of oligarchie. "When rising occured, it was because men desired good
government not selfgovernment:'4j Naarmate openbare functies geleide-
lijk worden gecentraliseerd en gemonopoliseerd ontstaan in West-Europa
- in Groot-Brittanië, Frankrijk, Spanje - territoriale eenheidsstaten.
Aan deze ontwikkeling is een langdurig proces voorafgegaan, waarbij
de naargelang omstandigheden onderling rivaliserende dan wel met el-
kaar corresponderende belangen en privileges van kerk, adel en stede-

1) Vgl. Ch. Dawson: The Making of Europe, 1946.
2) Vgl. S.M. Mok: Marsilius van Padua; een bijdrage tot de geschie-

denis der staatsleer, in Staatswetenschappelijke
Opstellen, 1948. (aangeboden aan R. Kranenburg).

3) Vgl. H. Pirenne: Les anciennes démocraties des Pays-Bas, 1922.
4) J. Bryce, a.w., dl. I. p.31.

9



lijk patriciaat het uiteindelijk tegen dynastieke aspiraties hebben
moeten afleggen. In staatkundige formaties met monarchale signatuur
- tot dan toe veeleer representatief voor het Verre- en Midden-Oosten
(China, Japan, Assyrië, Perzië, Egypte) - komen alle souvereine attri-
buten uitsluitend aan een door God geinspireerde vorst toe. Met dit
stelsel - waarvan Jean Bodin, Lodewijk XIV en Colbert de geëxponeerde
vertegenwoordigers zijn, - wordt op politiek vlak het begrip absolu-
tisme en vanwege de intensieve overheidsbemoeienis met het economisch
gebeuren het begrip mercantilisme 1) geassocieerd. Dit systeem nu
heeft reacties uitgelokt, waardoor een politieke vormgeving van demo-
cratische allure in de Verenigde Staten en 47est-Europa werd ingeluid.
Meer dan vroeger wellicht werd deze ontwikkeling beinvloed door sociaal-
wijsgerige doctrines van universele strekking (18e eeuwse interpreta-
tie van het natuurrecht) al mag ook nu de betekenis van het locale en
regionale verzet tegen politieke en maatschappelijke misstanden, die
aan een bepaald systeem worden toegeschreven niet worden onderschat.
Contra het absolutisme van de vorst wordt de souvereiniteit van het
volk gepostuleerd; tegenover het mercantilistisch étatisme geldt een
staat die natuurlijke en onvervreemdbare individuele rechten ontziet
en waarborgt als ideaal. Op sociaal-economisch vlak heeft een derge-
lijke staat dienovereenkomstig een slechts beperkte en bescheiden taak.
Twee principes - die in historisch perspectief gelijktijdig van zich
doen spreken, elkaar gedeeltelijk aanvullen maar zoals nog zal blijken
geenszins onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden, - zijn hiermee aan-
geduid. Het eerste beginsel, de volksouvereiniteit, staat op naam der
democratie, het tweede, de rechtsstaat, moet als een liberaal derivaat
worden beschouwd.
De gangbare geschiedenis-interpretatie, wil, dat de politieke structuur
in Groot-Brittanië - in de 18e eeuw intensief bestudeerd (Montesquieu)
en soms versmaad (Rousseau) - als voorbeeld voor democratische hervor-
mingen in de Verenigde Staten (1776) en Frankrijk (1789) heeft gediend.
IVochtans komt - zelfs bij een liberale interpretatie - het democratisch
principe dat elders zo zeer tot de verbeelding sprak in de staatsrechte-
lijke conventies of in de politieke practijk van het Engeland der 18e
eeuw niet bijzonder tot uiting. 2) Daarentegen kan de liberale concep-
tie der "Rule of Law" (Isonomy) wel als een traditionele componente van

1) Vgl. E.F. Heckscher; Der Merkantilismus, 1932.
2) Pdiemand minder dan Hilaire Belloc meent dat voor ieder die sociolo-

gisch niet blind is, het Engelse regeringssysteem zich nog steeds
(1936) als een wezenlijk aristocratisch bestel voordoet.
Vgl. An Essay on the Nature of contemporary England, 1936, p. 22.
In 1910 bleek de helft van het Koninkrijk aan 2.500 groot-grondbe-
zitters toe te behoren. 9~10 van het landbouwareaal was in beheer
van grote landbouwbedrijven. J.R. v. Salis- Weltgeschichte der neu-
esten Zeit, 1962, d1.II, p.284-285.
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het Britse constitutionele bestel worden gequalificeerd. Weinig gein-
stitutionaliseerd als het is, leent het zich moeilijk voor systema-
tische beschrijving en is het gemakkelijk voor misverstand vatbaar.
De essentie van het Britse regeringssysteem - continuiteit en souples-
se - wordt op aannemelijke en verhelderende wijze samengevat in de de-
finitie van conventies, die men in het officiële handboek "Britain" 1)
kan nalezen. "Conventions"- aldus deze omschrijving, die rechtssocio-
logen wel zal aanspreken -'àre those parts of the rules and practices
under which a system of government works which are not part of the
law of the country in the sense that violation of them may lead to
proceedings in a court of law, but which are nevertheless indispen-
sable to the machinery of government. Since they are based upon usage
they are not absolutely binding, and they may therefore be adapted to
changing conditions without serious disturbance to existing organs and
forms". De verwezenlijking van het beginsel der "Rule of law" (bescher-
ming van individuele vrijheden tegen vorstelijke willekeur) was dan ook
gelijk uit de zojuist vermelde karakteristiek der conventies kan worden
afgeleid, het resultaat van een geleidelijke, weinig systematische of
consequente, ontwikkeling. De poging om dit stelsel, waaraan de Engel-
sen een elders nauwelijks gekende sfeer van vrijheid en rechtszeker-
heid ontleenden een grotere bekendheid te geven, heeft Montesquieu tot
een rationeel theoretische reconstructie van het stelsel geinspireerd,
die met de waargenomen practijk nauwelijks correspondeerde. Het kern-
stuk van zijn leer de scheiding der diverse bestuursbevoegdheden, die
Montesquieu - terecht naar het wil voorkomen - als essentieel voor de
garantie der gesignaleerde vrijheden beschouwde, was namelijk juist in
Engeland bijzonder gebrekkig ontwikkeld. I7ochtans mag zijn betoog niet
- zoals het graag wordt voorgesteld - als een eenzijdige interpretatie
(rationalisatie) van a priori geidealiseerde politieke instellingen en
verhoudingen worden beschouwd. Ongetwijfeld moet Montesquieu elementen
van deze leer, die overigens op haar beurt haar invloed in Engeland
deed gelden, bij Engelse auteurs (Locke, c.s.) hebben gevonden, 2)
maar veruit de meeste betekenis in de politieke constellatie moet toch
aan de in de loop der eeuwen verworven onafhankelijkheid van het Engel-
se parlement worden toegekend. Dit orgaan was evenwel allesbehalve een
volksvertegenwoordiging. Ontstaan in een feodaal tijdperk, in 1215 toen
adel en clerus als contrahenten der monarchie een aantal rechten (zeg-
genschap over het fínancieel beleid der regering) wisten af te dwingen,

1) Britain, 1955, p.19. Cit. ontleend aan: J. Messner, Der Funktionár
1961, p. 78.

2) L. Stephen: History of English Thought in the 18th Century, 1881.
E. Klimowski: "Die englische Gewaltenteilungslehre bis zu Montes-
quieu", 1927.
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heeft het de signatuur van een aristocratische belangenvertegenwoordi-
ging tot ver in de 19e eeuw behouden. In tegenstelling tot het conti-
nent is de monarchie in Engeland er dan ook niet meer in geslaagd de
adel aan eigen doeleinden te onderwerpen. Het parlement bleek niet be-
reid de in de Magna-Charta eenmaal geconcedeerde rechten en vrijheden
weer prijs te geven. Dit moest Karel I ervaren, die behalve zijn abso-
lutistische aspiraties ook zijn Schotse Stuart-afkomst tegen had. De
"Petition of Rights" was dan ook geen staatsrechtelijke hervorming
maar een bevestiging van de in de loop der eeuwen gewaarborgde bescher-
ming tegen vorstelijke willekeur. Toen de koning niet bereid bleek het
gegeven woord te houden (de verdachtmakingen waren overigens wederzijds)
brak een revolutie uit, in het verloop waarvan zowel het parlement als
ook de monarchie tijdelijk werden afgeschaft. Men moest met de dictatuur
van Cromwell genoegen nemen, maar dit alles bleef slechts episode. Het
uiteindelijke gevolg van deze langdurige strijd 1) resulteerde niet al-
leen in het herstel der monarchie maar ook in de erkenning der oude
rechten "and an extension of them" (habeas corpus, Bill of Rights van
1689) "sufficient to make the House of Commons henceforth the predomi-
nent power in the state".2)
Deze dominerende politieke invloed werd overigens door een gecompliceer-
de maatschappelijke structuur getemperd, door corporaties, graafschappen,
steden, gilden, universiteiten, religieuze stichtingen, die al dan niet
onderling rivaliserend, evenzeer als het parlement over de in de loop
der eeuwen gevestigde privileges waakten. In het laatste kwartaal der
18e eeuw nam de oppositie tegen dit oligarchisch bestel toe. Hoger- en
Lagerhuis werden wezenlijk beheerst door aristocratische grootgrondbe-
zitters. Dienovereenkomstig was de invloed der steden gering. Sinds de
betekenis der steden ten gevolge van fundamentele veranderingen op so-
ciaal-economisch vlak (industriële revolutie) steeds groter werd, cor-
respondeerde de samenstelling van het parlement minder dan ooit met de
werkelijke maatschappelijke verhoudingen. Maar de democratiseringsten-
denties, waartoe de rivaliteit tussen adel en burgerij aanleiding had
kunnen geven werden weldra overschaduwd door de revolutionaire gebeur-
tenissen in de Verenigde Staten en in Frankrijk. Buitenlandse conflic-
ten waarin Engeland -"always being afraid to see anyone power domina-
te the continent" - hierdoor verwikkeld geraakte, deden binnenlandse
constitutionele problemen pas in 1832 weer actueel worden.

1) Die englische Revolution war nicht dramatisch zugespitzt wie die
grosse Franzësische sondern weitschweifig und langatmig, episoden-
haft und verwickelt, unlogisch locker, improvisiert und in dieser
ungezwungenen Komposition vergleíchbar dem Epos des Dichters die-
ser Zeit, John Milton. Veit Valentin, Weltaeschichte, 1951, Bd.II, p,44.

2) J. Bryce: a.w. dl. I, p.31.
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I1a het welslagen van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog in 1776
gingen definitieve democratische impulsen van Frankrijk uit, ook al
zouden zij in eerste aanleg door revolutionair geweld worden over-
schaduwd en mislukken. De tot dusver tot salons beperkte discussie
over de meest zinvolle regeringsvorm zou spoedig gespreksthema in de
café's van Parijs worden, op marktpleinen de nodige emoties verwekken
om tenslotte bij tribunalen en vonnissen te eindigen. Objectief waren
de door een verouderd politiek regime veroorzaakte misstanden in Enge-
land wellicht groter, dan in het relatief welvarende Frankrijk, dat
toendertijd ondanks aanzienlijke interne moeilijkheden en een reeks
slopende oorlogen nog steeds de veruit belangrijkste mogendheid van
Europa was. 1) De populariteit van geruime tijd reeds circulerende po-
litieke denkbeelden in een land waar het prestige der monarchie sinds
de dagen van Lodewijk XIV aanzienlijk was verminderd, waar de politie-
ke onmondigheid door een welvarende burgerij en de zware servituten
door de overige bevolking steeds minder als vanzelfsprekend werden ge-
tolereerd, zijn evenals concrete moeilijkheden van financieel-tech-
nische aard vaak genoeg als oorzaak respectievelijk aanleiding der
Franse omwenteling geanalyseerd en beschreven. 2) De chronologie van
het revolutionair gebeuren mag in grote lijnen evenzeer als bekend
worden verondersteld. Wanneer de gemeenschappelijke tegenstander van
het toneel verdwenen is, wordt de dramatiek van het historisch gege-
ven goeddeels door de op korte termijn nauwelijks te verzoenen doel-
einden van diverse groepen bepaald, die de omwenteling hebben bewerk-
stelligd. De eenzijdige en contraire interpretatie die aan de begrip-
pen vrijheid 3) en gelijkheid wordt gegeven weerspiegelt deze tegen-
stelling. De periode 1789-1799 - Lodewijk XVZ - Mirabeau - Robespier-
re - Napoléon - geeft in geaccelereerd tempo de door Polybios beschre-
ven cyclus te zien. In feite heeft men in Frankrijk in deze korte tijd
vrijwel alle regeringsvormen beproefd, die in theorie en practijk een
rol kunnen spelen. Het is verleidelijk om - in navolging van Thiers -
de aan politieke revoluties inhaerente ontwikkelingstendenties op te
sporen en hieraan theorieën over het primaat van harmonie of conflict
in een maatschappij te verbinden. Hetgeen met betrekking tot ons onder-
werp het meest opvalt is de blijvende invloed, die de gebeurtenissen

1) Vgl. G.P. Gooch: Lodewijk XV; een boeiend geschreven studie over
de politieke en maatschappelijke verhoudingen in Frankrijk, aan de
vooravond der revolutie.

2) A. Mathiez: La Révolution Francaise, 3 dln. 1933.
3) Die Freiheit, die die franzësische Revolution dem dritten Stande

verschaffte, hatte ihre Bedeutung darin, dass ein vierter Stand
da war, b.z.w. sich entwickelte, den jener nun "frei" fur sich ar-
beiten lassen konnte.
G. Simmel- Philosophie des Geldes, 1930, p. 445.
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in Frankrijk op de politieke vormgeving in Europa blijken te hebben
uitgeoefend. Het is gebruikelijk aan de negatieve gevolgen van het
Franse experiment - zij vallen het meest op - alle aandacht te be-
steden. Overigens was de breuk met het verleden - die men in Frank-
rijk op politiek en maatschappelijk vlak ongetwijfeld heeft voltrok-
ken - minder radicaal als de geschiedschrijving wil doen geloven.
Ogenschijnlijk heeft in het conflict koning - volk het laatste geze-
gevierd, maar zo merkt Bertrand de Jouvenel op, niets is minder waar.
Slechts de door de kroon tot dusver waargenomen functie - la représen-
tation in toto - werd door (volks)-vertegenwoordigers overgenomen die
voorheen met de vertegenwoordiging der standen (représentation singu-
lariter) waren belast. "Ce n'est pas le roi qui a disparu, le pouvoir
législateur est son successeur". 1) Voor het overige bevestigde en ac-
centueerde de constitutie van 1791 - de eerste geschreven grondwet die
in Europa tot stand kwam - de centralistische trend die sinds de dagen
van Lodewijk XI het Franse staatsbestel kenmerkt. De leer der volks-
souvereiniteit die in de grondwet van 1791 juridisch gestalte krijgt,
veronderstelt namelijk "une nation une et i-ndivisible". Voor traditio-
nele verbanden, waarin de regionale autonomie van provincies of de
functionele autonomie van diverse belangengroepen tot uiting kwam was
in dit concept dan ook geen plaats. A11e invloed die van deze verban-
den, nog mocht uitgaan - zij hadden sinds de hervormingen van Richelieu
en Mazarin toch al veel van hun betekenis verloren - werd door het nieu-
we bewind uitgeschakeld. Dit gebrek aan piëteit "for the established
order" verbaasde vooral Engelse waarnemers. 2) "Never" - oordeelt James
Bryce. 3) -"did political theories attain such power and run so wild a
course as in the years from 1789 to 1794. We are so startled by the fer-
vour with which they were held and by the absurd applications made of
them". Meer begrip en weerklank dan de op specifieke verhoudingen in
Frankrijk afgestemde bestuurshervorming ondervonden elders de in 1789-
93 ondernomen pogingen om de sinds lang gepropageerde liberale en demo-
cratische postulaten te verwezenlijken. Evenals de Amerikaanse documen-
ten van die aard beloofde de "déclaration des droits de 1'homme et du
citoyen" zowel de garantie van een aantal onaantastbare individuele
rechten 4) die tot de staatsvrije sfeer behoren, als ook de interne

1) B. de Jouvenel: Du Pouvoir, 1942, p. 296.
"Rousseaus Staatsdenken ubertrug die Funktion des Monarchen auf
das Volk und eliminierte gleichzeitig radikal alle intermediáren
Gewalten. E. Fraenkel:"Móglichkeit und Grenzen politischer Mitar-
beit der Burger in einer modernen parlementarischen Demokratie,
Aus Politik und Zeitgeschichte,"6 april, 1966, p. 11.

2) Vgl. E. Burke: Reflections on the Revolution in France, 1790.
3) J. Bryce, a.w. d1.I. p.41
4) Art.l: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits;

art.2: la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à 1'op-
pression, sont des droits naturels et impréscriptibles de 1'homme.
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zelfbeschikking en de politieke zeggenschap der geregeerden. De con-
sequenties van deze individuele en politieke grondrechten komen in
de grondwet van 1791 tot uiting. Weliswaar bleef de uitoefening der
politieke grondrechten aan een door "Besitz und Bildung" geprofileer-
de groep voorbehouden maar in wezen bevatte de grondwet van 1791 met
de scheiding der legislatieve, executieve en rechtsprekende functiesl),
de ministeriële verantwoordelijkheid en de positivering der grondrech-
ten, reeds alle elementen, die in de loop der 19e eeuw de inhoud der
liberaal-democratische denkbeelden zouden gaan uitmaken. Deze denk-
beelden zijn sindsdien de "inspiratiebron" voor een zinvolle en adae-
quate politiek-staatkundige ordening gebleven. Daar zag het aanvanke-
lijk bepaald niet naar uit. De hooggespannen verwachtingen werden door
de practijk van het Franse experiment - spoedig gevolgd door het op-
treden van Napoléon - zeer teleurgesteld. Het democratisch bestel leek
definitief gediscrediteerd. De tijdens het Weense Congres tot stand ge-
brachte vredesregeling zou aan democratische regeringsvormen - waarvan
de onbruikbaarheid wel duidelijk was gebleken - voor goed een einde ma-
ken. Wanneer men de in 1815 beoogde reconstructie van Europa met het
begrip restauratie associeert, zal dit weinig tegenspraak uitlokken.
Die door Metternich c.s. geinspireerde ordening is dan ook meer bit-
tere critiek dan uitbundige lof ten deel gevallen. "Die Anfechtung
des statischen Werkes von 1815 durch die dynamischen Kr~fte der na-
tionalen Bewegungen Mittel und- Ost-Europa's ist Hauptinhalt der Ent-
wicklung des 19 Jahrhunderts geworden".2) flaar het met negatieve as-
sociaties gelieerde begrip restauratie is als karakteristiek voor de
sfeer na 1815 even misleidend als (voorheen) de radicale breuk met
het verleden, die de Franse omwenteling heette te hebben bewerkstel-
ligd. Het Europese systeem van "balance of power" dat door de expedi-
ties en invasies van Napoléon zo grondig was verstoord, werd inder-
daad zo veel mogelijk hersteld. Geheel overeenkomstig het patroon der
18e eeuwse kabinetspolitiek werd een territoriale ordening tot stand

1) In Frankrijk, waar de vorstelijke willekeur in de practijk der z.g.
"lettres de cachet" tot uiting kwam, moet men vooral het principe
der rechterlijke onafhankelijkheid als een reële verbetering heb-
ben beschouwd. Ten tijde van het Vichy - regime - een overigens
gecompliceerd verschijnsel - herleefde de practijk der "lettres
de cachet". Toen het te Riom geinstalleerde hoge gerechtshof, niet
tot een veroordeling van bewindvoerders der III Republiek kon be-
sluiten, werden de gedaagden door een regeringsdecreet niettemin
gevangen gehouden. Vgl. Paul Reynaud: La France a sauvé 1'Europe,
1946.

2) R. Frenkl: Nation und Staat, Aus Politik und Zeitqeschichte 16.
jan. 1957. p.18. Over het Congres van Wenen;
vgl. C.K. Webster: The Congres of Vienna, 1937. fi. Nicolson: The
Congressof Vienna, 1946. H. v. Srbik:Metternich, 1925. C. Brinton:
The Lives of Talleyrand, 1936. A. Duff Cooper: Talleyrand, 1932.
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gebracht, die met dynastieke belangen veel maar met eenmaal gewekte
nationale aspiraties weinig rekening hield.l) De laatsten werden -
niet ten onrechte overigens - met de gewraakte democratie geidenti-
ficeerd als gevaarlijk en subversief beschouwd en geheel aan overwegin-
gen van de "balance of power" ondergeschikt gemaakt.
"Peoples and provinces were bartered about from souvereignity to sou-
vereignity as if they were chattels and pawns in a game", zou een ver-
ontwaardigde LJilson later oordelen. Niettemin dient te worden erkend,
dat ondanks alle bezwaren die men tegen het systeem van Wenen kan in-
brengen, de buitenlandse staatkunde van een grote mate aan inzicht en
talent getuigde. Doordat de ongetwijfeld destructieve elementen van
het nationalisme voorlopig werden geblokkeerd, luidde Wenen een lang-
durige periode van vrede en relatieve rust voor Europa in.2) fiet mag
dan waar zijn dat het niet zonder stilistisch talent gepropageerde
beginsel der externe zelfbesctiikking, ideologisch aantrekkelijker is
of zo men wil moreel op hoger peil staat dan de politieke doctrines
die in Wenen als leidraad golden, maar tot evenwichtige verhoudingen
tussen souvereine staten, heeft het aanzienlijk minder bijgedragen,
dan de aristocratisch geïnspireerde staatkunde der 18e eeuw. Geheel
in tegenstelling namelijk tot de verwachtingen van Herder c.s. - die
het ondenkbaar achtte, dat eenmaal souvereine volken met elkaar in
conflict zouden geralcen, zoals voorheen vorsten op grond van dynastie-
ke belangen -, heeft de veronderstelde identiteit van staat en natie
de intensiteit van externe conflicten doen toenemen.3) De Tocqueville
die de voor- en nadelen van een democratisch bestel sine ira et studio
heeft geanalyseerd, heeft dit vroegtijdig ingezien. Aantal en frequen-
tie der externe staatkundige conflicten zou weliswaar verminderen maar
in een democratische constellatie zou het niet meer mogelijk zijn ze
naar tijd en ruimte te begrenzen. Oorlogvoeren wordt als het ware een
"volkseigen" bedrijvigheid. Maar hiermede zijn we al in een contempo-
raine problematiek beland, die ons in een later stadium nog zal bezig-
houden.

1) "In einer Zeit der ldeologien hatte bletternich die seine,es war
das nicht eben neue Schema vom eudemonistischen Ordnungs- und
Obrigkeitsstaat, eingebaut in das wohltemperierte und sorgf~ltig
behutete europ~ische Gleichgewicht. Es war viel achtzehntes Jahr-
hundert in dieser Haltung, das Finassieren und Temporisieren, die
Bestechlichkeit und der geistreiche Zynismus als Unterton einer
aufinerksamen aber niemals pedantischen politischen Arbeit". Veit
Valentin, a.w. d1.II. p.344. Iloezeer zullen Metternich en Talley-
rand elkaar hebben begrepen.

2) Vgl. Hajo Fiolborn: Der Zusammenbruch des europ~ischen Staaten-
systems, 1954.

3) Pathetische Kollektivgefuhle (Nationalisme b.v.) sind eben gegne-
risch gespannt, aldus Th. Geiger: Demokratie ohne Dogma, 1960. p. 150.
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Kan het bewust nagestreefde evenwicht tussen de vijf toenmaals toonaan-
gevende mogendheden - het vergde overigens aanzienlijke inspanning en
veel talent der hoofdrolspelersl) - als een constructieve factor wor-
den beschouwd, de scheppers van dit systeem hadden nochtans een onjuis-
te of ontoereikende voorstelling van de ideeën en krachten (democratie,
liberalisme, nationalisme) die de 19e eeuw zouden gaan beheersen. "Ein
Friedensvertrag" - merkt Holborn naar aanleiding hiervan op -"kann je-
doch keine neuen Kráfte schaffen, er kann nur die bestehenden in ein
Verhëltnis zueinander bringen, das am besten zur Aufrechterhaltung des
gemeinsamen Vertrauens beitrëgt, und am wenigsten dazu angetan ist zu
neuen Konflikten zu fuhren".2) Niet alleen het succes van Waterloo zou
hun van de juistheid van dit concept overtuigen,3) de conservatieve
doctrines werden bovendien in deze periode van romantiek in respecta-
ble studies van beroemde auteurs theoretisch gefundeerd. De ideeën der
verlichting werden als abstract-rationalistisch gequalificeerd en als
zodanig verworpen; vooral de maatschappelijke verdragstheorieën lokten
de nodige ironie uit. Toepassing van rationeel mechanistische principes
op historisch gegroeide verhoudingen en organische structuren zou onver-
mijdelijk tot politieke en maatschappelijke chaos leiden. "Like Plato
and Aristote they pointed out that government by men inexperienced by
governmental practice and without the necessary knowledge of the facts and
problems of political life may be not at all in the interest of the people
and thus may prove to be government against the people".4) We hebben
Burke als woordvoerder van het politiek conservatisme al ontmoet. Cha-
teaubriand, De Maistre, De Bonald, en Donoso Cortes, zijn de meest ge-
exponeerde vertegenwoordigers in het romaanse taalgebied, Fichte, Nova-
lis, Adam Muller, von Baader en Metternichs medewerker von Gentz deden
in Centraal-Europa - waarschijnlijk te lang en te veel - van zich spre-
ken. Tegelijkertijd werden ook de leerstellingen der klassieke economie
door auteurs als Adam Muller, Friedrich List en Sismonde de Sismondi
aangetast. Zelden sindsdien - hooguit in de 30er jaren van deze eeuw -
hebben de in de loop der 18e eeuw ontwikkelde denkbeelden over staat-
kundige organisatie en economische orde in theorie en practijk zoveel
oppositie ontmoet, als in de eerste helft der 19e eeuw. Des te opmer-
kelijker is het nauwelijks onderbroken succes, waarmee deze denkbeelden

1) Gemeenschappelijke houding t.a.v. machtsevenwicht of collectieve vei-
ligheid, komt in Europa slechts sporadisch voor. Incidentele factoren
zoals het regelmatig consult tussen eenzelfde team van staatslieden
schijnt een gunstige invloed uit te oefenen. (1815-1830 Castlereagh,
Metternich, Hardenberg, Alexander 1); (1875-1890 Disraeli, Bismarck,
Andrassy, Gortschakow); (1925-1930 Briand-Streseman-Austin Chamber-
lain); (1948-1958 Spaak, Schuman, Adenauer, De Gasperri, Beyen).

2) H. Holborn: a.w., p.30.
3) Vgl. E.L. Woodwards: Three Studies in European Conservatism, 1929.
4) H. Kelsen: Foundations of Democracy in: Ethics, 1955~1956, p.2.
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zich desondanks gelding hebben weten te verschaffen ten koste van con-
servatisme en legitimisme. "Tegen het einde der 18e en in het begin
van de 19e eeuw" - constateert P.J. Bouman -"vloeide in West-Europa
alles ineen, wat zich eerst afzonderlijk later in min of ineer inten-
sieve wisselwerking had ontwikkeld: het burgerlijk rationalisme, de
natuurwetenschap, de technie~ en de democratie".l)
Manchester - laat de auteur in een robuste formule hierop volgen -
bleek sterker dan de romantiek. Wanneer men naar oorzaken voor het
uiteindelijk succes der nieuwe denkbeelden zoekt, kan erop worden ge-
wezen, dat de tegenstelling tussen oud en nieuw minder radicaal was
dan uit het voorafgaande mag worden afgeleid. Ondanks alle controver-
se (Chateaubriand en De Maistre contra Benjamin Constant en Béranger
bijvoorbeeld) getuigen namelijk de geschriften van veel - niet van al-
le - conservatieve auteurs dat zij de invloed van humanitair verlich-
te opvattingen meer hadden ondergaan, dan zij zelf of hun opponenten
wilden waarhebben. De al dan niet terecht betwiste universelé strek-
king der rationalistische denkbeelden kenmerkte het conservatieve con-
cept in feite evenzeer. Trouwens ook in practijk konden een aantal
sinds 1789 tot stand gekomen hervormingen niet meer óngedaan worden
gemaakt en men was intelligent genoeg om dit in te zien. De werkings-
sfeer van het gecodificeerde rechtsstelsel - waarvan men de invloed
moeilijk kan onderschatten - kwam in Amsterdam, Hamburg, Zurich of
Napels evenzeer tot uiting als in Parijs. De aldaar teruggekeerde
Bourbons mochten weinig geleerd en nog minder vergeten hebben, consti-
tutionele elementen (Charte) als uitgangspunt voor toekomstige demo-
cratiseringstendenties bleven als "survival" gehandhaafd. Nieuwe groe-
pen, die hun welvaart en invloed aan de ten koste van adel en clerus
tot stand gekomen landhervorming dankten of aan een door inflatie en
oorlog bewerkstelligde vermogenstransfer, zouden niet aarzelen, hun
inzichten over de organisatie van het politiek bestel bij de eerstvol-
gende beste gelegenheid (1830) kenbaar te maken.
In Centraal- en Oost-Europa nam de repressie der nieuwe denkbeelden
veel drastischer vormen aan. Daar was de oppositie voornamelijk het
domein van litteraten - Heine, Bërne, Reuter, Manzoni, Palacki, Mie-
ckievicz - vaak van studenten (G. Sand) en soms van hoogleraren (Gót-
tinger Sieben).Z) De regeringen van Rusland, Oostenrijk, Pruisen en
de met hen verbonden vorstendommen hadden een gemeenschappelijk, - een
supranationaal - belang bij de bestrijding der liberaal-democratische
ideeën en programma's, die zij als een gevaar voor het in Wenen ont-

1) P.J. Bouman: Van Renaissance tot Wereldoorlog, 7e druk 1960.p.156
2) Men leze b.v. "Ut mine Festungstid" van Fritz Reuter.
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worpen systeem van interne en externe (collectieve) veiligheid be-
schouwden. De verspreiding van overigens heterogene en weinig gepro-
fileerde oppositionele geschriften - lievelingslectuur van Metternich -
kon door de besluiten van Karlsbad, door censuur en arrestaties, uit-
eindelijk niet worden voorkomen.

Ihr Thoren die ihr im Koffer sucht
hier werdet Ihr nichts entdecken
die Konterbande die mit mir reist
die hab ich im Kopfe stecken

Hier hab ich Spitzen die feiner sind
als die von Brussel und Mecheln
und pack ich einst meine Spitzen aus
Sie werden euch sticheln und hechelnl)

Men slaagde er nog wel in de revolutionaire pressie, die 1830 en 1848
in West-Europa succes had, in Italië, Bohemen, Wenen, Hongarije, Duits-
land en Polen uit te schakelen, maar dit bleek een overwinning van
zeer tijdelijke aard te zijn. In de 2e helft der vorige eeuw zouden
democratische stromingen nu gelieerd met het nationaliteiten-principe
zich opnieuw doen gelden, en de multinationale conservatieve monar-
chieën doen uiteenvallen. Trouwens evenmin als conservatieve theoreti-
ci, waren de autoritaire bewindvoerders geheel van moderne denkbeelden
verstoken. Het conservatief beleid kende zijn liberale intermezzo's of
kwam aan democratische verlangens tegemoet. De door Stein, Hardenberg
en Humboldt ondernomen hervormingen bezorgden aan Pruisen een liberale
periode; het monarchaal bewind in Wenen werd herhaaldelijk - met name
na 1860 - door een liberaal beleid getemperd. Naarmate de industriali-
sering in Centraal-Europa vooruitgang maakte, deden ook de doctrines
der klassieke economie hun invloed gelden. De politiek-staatsrechte-
lijke conseguenties, van de in 1834 tussen Pruisen en Z.-Duitsland tot
stand gekomen tolunie werden overigens door de meeste tijdgenoten -
met uitzondering van List - nog nauwelijks onderkend. Parlementair-
demccratische instituties, waarmee men aan al deze schuchtere pogin-
gen tot hervorming blijvend gestalte had kunnen geven, kwamen evenwel
niet tot stand. Het parlementarisme bleef voorlopig een bij uitstek
Noord-West Europees verschijnsel.

De in 1815 geconcipieerde samenwerking der vijf grote mogendheden -
pentarchie - zoals zij op de congressen van Aken, Troppau, Laibach

1) Vgl. Heinrich Heine: Deutschland; ein Wintermárchen. (1844)
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en Verona nog tot uiting kwam, bleek uiteindelijk niet mogelijk, omdat
de politieke en sociale doelstellingen tussen de twee constitutionele
Westerse mogendheden, Groot-Brittannië en Frankrijk enerzijds, Oosten-
rijk, Pruisen en Rusland anderzijds niet met elkaar te verzoenen waren.
De tegenstelling was natuurlijk minder definitief dan de huidige con-
troverse tussen Oost en West; maar zij was toch al door ideologische
momenten gekenmerkt. Nog voordat men in Engeland zelf tot hervormingen
werd genoopt (1832) had de Britse staatkunde onder Canning zich van
het systeem der interventies - dat vooral werd toegepast waar de "legi-
time" orde door revolutie werd bedreigd - gedistancieerd. Wel wetende,
dat sociale en politieke hervormingen, niet konden worden vermeden,
hooguit in juiste - niet extreme - richting konden worden geleid, stond
men in White Hall nog welwillender tegenover dergelijke aspiraties, wan-
neer zij zoals in Zuid-Amerika met eigen overzeese belangen overeenkwa-
men.

Toen de herinnering aan revolutionaire excessen enigszins was vervaagd
en de door coalitie-oorlogen aangetaste openbare financiën weer waren
gesaneerd, kwamen de binnenlandse problemen, die 40 jàar eerder al ac-
tueel waren in Engeland weer aan de orde. De moeilijkheden waarmee men
worstelde, zouden slechts door een de werkelijke maatschappelijke ver-
houdingen weerspiegelend parlement kunnen worden opgelost. Tengevolge
van de industrialisatie was in 1815 nog slechts 358 der beroepsbevol-
king in de landbouw werkzaam. De bezwaren tegen de absurditeit van een
corrupt kiesstelsel (rotten boroughs) waarmee een verouderd feodaal
systeem zich wist te handhaven, waren vrij algemeen. Zij werden door
"men of intellect and education" in "Edinburgh Review" en "Quarterly
Review" vertolkt, door een "Merchants Petition" van 1820 en door de
als pressiegroep fungerende "Anti-Cornlaw-League" van Cobden en Bright
krachtig gesteund. De acties leidden uiteindelijk tot de door Robert
Peel tot stand gebrachte "Reform-Act" van 1832. "The effect of the
act which reduced the suffrage, but left the great majority of the
manual labourers still unfranchised was to transfer voting power to
the middle classes and the upper section of the hand-workers, but the
hold of the wealthy, both landowners and others upon the offices of
the state, remained, though beginning by degrees to loosen"1) De demo-
cratiseringstendenties kwamen voorlopig dan ook slechts zwak tot uiting..
De fricties waartoe verschillen in politieke invloed, maatschappelijke
privileges en vermogensverhoudingen aanleiding gaven - Disraeli zou la-

1) Vgl. Karl Loewenstein: Zur Soziologie der parlamentarischen Reprësen-
tation in England nach der groszen Reform,in Beitr~ge zur Staatsso-
ziologie, 1961. p. 160.
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ter van "two nations"1) spreken - kwamen in de agitatie der Chartis-
ten tot uiting.2) Hun actie in een periode van grote sociale onrust
had geen onmiddellijk succes. De zes door hen geformuleerde program-
mapunten - algemeen en gelijk kiesrecht, jaarlijkse parlementaire zit-
tingsperiodes, financiële vergoeding voor parlementaríërs, afschaf-
fing van welstandsbepalingen als qualificatie voor actief en passief
kiesrecht, alsmede opheffing van discriminatie tussen kiesdistricten -
zouden niettemin geleidelijk worden verwezenlijkt, en het democratise-
ringsproces hier en elders markeren. Uitbreiding van de kring der kies-
gerechtigden kwam zonder veel beroering of pressie van buitenaf in
1867 en 1885 tot stand toen snel groeiende industriesteden en ook de
landelijke districten gelijkelijk voor een vertegenwoordiging in het
parlement in aanmerking kwamen. "Whigs" en "Tories" hebben deze ont-
wikkeling unaniem bevorderd, omdat beide partijen aldus hun aanhang
hoopten te vergroten.3) Het aantal kiesgerechtigden werd in 1867 welis-
waar verdubbeld, maar bleef vanwege de gestelde welstandsbepalingen
nog tot twee millioen actieve kiezers beperkt. De ontwikkeling "from
feudal monarchy to extreme democracy" werd tijdens de laatste phase
van de eerste wereldoorlog voltooid. Zonder dat dit toen veel aandacht
trok werd het actieve en passieve kiesrecht aan alle volwassen staats-
burgers toegekend, aan mannen (boven 21 jaar) evenals aan vrouwen
(aanvankelijk boven 30 sinds 1928 eveneens boven 21 jaar). De weer-
stand, die de tumultueuze acties der dames Pankhurst nog in 1913 had-
den uitgelokt, bleek te zijn verdwenen.4)

Kon Engeland op parlementaire instellingen- en tradities bogen, die
elders werden bewonderd en graag - zij het niet steeds met succes -
werden geimiteerd, ten aanzien van het democratiseringsproces als zo-
danig had Engeland - in tegenstelling tot een populair misverstand -
geen of nauwelijks een voorsprong op andere West-Europese landen. De
overgang van beperkt naar algemeen kiesrecht vergde in Nederland bij-
voorbeeld aanzienlijk minder tijd. Zonder reminiscenties aan een feo-
daal verleden waren de gebieden waar Engelse kolonisten zich in gro-
ter aantal hadden gevestigd hiervoor meer gepredistineerd. Democra-
tische denkbeelden werden dan ook eerder en met minder moeite in de
Verenigde Staten, Canada en vooral in Australië en Nieuw-Zeeland ver-

1) Vgl. Sybil or the Two Nations,1845
2) Vgl. F.A.M. Verleisdonk: Stakingen tegen de overheid, 1965, p.62

E.Dolléans: Le Chartisme (1831-48). 1949
3) Vgl. D.Thomson: England in the Nineteenth Century 1815-1914, 1950
4) Als U mijn man was zou ik U vergif toedienen, kreeg Lloyd George

van een der dames te horen toen hij zich op een vergadering als
tegenstander der suffragettes had doen kennen. Als U mijn vrouw
was - aldus Lloyd George - zou ik het nemen. Ontleend aan P.J. Bou-
man: Revolutie der eenzamen, 1953.
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wezenlijkt. De Tocqueville geintrigeerd als hij was door de gevolgen,
die het naar zijn overtuiging onvermijdelijke democratisch bestel
zou veroorzaken, maakte dan ook een studiereis naar de Verenigde Sta-
ten, teneinde de practijk van deze regeringsvorm van nabij te kunnen
observeren.l) Politieke zeggenschap der geregeerden in de vorm van
algemeen kiesrecht was trouw~ns ook in de Verenigde Staten niet onom-
streden. De controverse Hamilton - Jefferson getuigt daarvan. Met de-
ze tegenstelling - beperkte - onbeperkte volksinvloed - correspondeer-
de een voorkeur voor een federale tegenover een meer gecentraliseerde
staatsvorm. Uiteindelijk werd de door Hamilton c.s. aanbevolen federa-
le staatsvorm verwezenlijkt, de democratische regeringsvorm werd over-
eenkomstig het concept van Jefferson tot stand gebracht. Het genot van
bepaalde grondrechten en het volwaardig staatsburgerschap werden even-
wel tot 1865 de iure en de facto tot heden aan een ethnische minder-
heid onthouden. Vrijwel in alle ethnisch geméleerde gebieden - dat
wil zeggen in het grootste gedeelte der wereld - blijkt de juridische
en maatschappelijke status van minderheden zo problematisch te zijn.

De ontwikkeling naar democratische regeringssystemen in het ethnisch
homogene West-Europa vertoont veel overeenkomst met het hierboven ge-
schetste Engelse patroon, alhoewel dit proces hier meer dan in Groot-
Brittannië door revolutionaire pressie - 1830, 1848 - werd beinvloed.

De discontinuiteit was het grootst in Frankrijk. De Juli-Revolutie
van 1830 - zij bleef evenals de nog volgende revoluties in 1848 en
1871 tot Parijs beperkt en liet het platteland vrijwel onberoerd -
verschafte aan de welvarende burgerij de sinds lang nagestreefde po-
litieke invloed. Louis Philippe de burgerkoning -"er verdiente sich
diesen geschichtlichen Namen im Guten und im Schlimmen"2) fungeerde
als exponent van deze groep. Onder het nieuwe bewind kwamen enige zin-
volle hervormingen op het terrein van onderwijs en verkeer tot stand.
Aan het in Frankrijk zo verwaarloosde regionale zelfbestuur werd naar
Engels voorbeeld meer reliëf gegeven en vanzelfsprekend liet het be-
wind niets onbeproefd om een "juste milieu" voor industrie- en bank-
wezen te waarborgen. Zorgt dat ge ook welwarend wordt -"enrichissez
vous" - adviseerde Guizot aan de grote meerderheid der bevolking,die
op grond van het censuskiesrecht geen politieke invloed had en ge
zult met het volwaardig staatsburgerschap worden beloond. Behalve het
grote kapitalisme trachtte de regering dan ook een kapitalisme van be-
scheiden afineting (bezitsvorming) te bevorderen. Maar dit alles maakte

1) Vgl. De la Démocratie en Amérique 1836.
2) Vgl. Veit Valentin, a.w., d1.II p. 399.
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kennelijk minder indruk, dan de vele geschriften van St. Simon, Enfan-
tin, Fourier , Proudhon, die in het Parijs van die dagen en daar niet
alleen zoveel weerklank vonden. "Die Zeitgenossen spurten wohl dass
hier etwas stecken geblieben war. blacht und Reichtum halfen einander,
und 'uberliessen den kleinen Mann sozialistischen Wunschtrëumen."1)
Heinrich Heine - Parijs correspondent van de Allgemeine Zeitung -
heeft met alle taalkundige virtuositeit waarover hij beschikte het po-
litiek, maatschappelijk en artistiek gebeuren in de Franse hoofdstad
beschreven2) Nog meer is men geneigd bij Balzac te rade te gaan, die
in een ongeëvenaard litterair-sociologisch tableau beter dan wie ook
er in slaagde een blijvende evocatie van het toenmalige gebeuren in
Frankrijk te geven.

De politieke en sociale grieven tegen het "juste milieu" inspireerden
niet slechts tot utopische theorieën, maar ook tot onbarmhartige ka-
rikaturen en andere artistieke manifestaties, die aan het stelsel af-
breuk deden. "Die Kunstlerwelt die sich damals mit besonderer Aus-
druckskraft entwickelte stellte aus Freude an der Herausforderung des
Geldstolzen Philisters den Ehrenkodex der Bohème auf. Die fur fran-
zësische Begriffe zu pëdagogische und gënnerhafte Arbeit des Burger-
Kënigtums hatte auf allen Gebieten mit wachsender Opposition zu këmp-
fen. Die Februarrevolution 1848 trieb die Bewegung weiter mit einer
unerhbrten Wucht und einer betëubenden Schnelligkeit. Sie war zugleich
das Ende und der Anfang einer Gesamteuropëischen Wandlung".3) Op her-
vormingsbanketten - politieke discussie gecombineerd met gastronomisch
genot - werd de invoering van het algemeen en geheim kiesrecht bepleit,
teneinde de heterogene, sociale en politieke stromingen te kanaliseren.
De door een aarzelend parlement en een obstinate koning uiteindelijk
gedane concessies kwamen te laat om een revolutie met de reeds klassiek
geworden bestanddelen - vreedzame protestbijeenkomst, paniek bij de
nationale garde, slachtoffers, een verbitterde en opgewonden menigte -
te verhinderen. Toute révolution est signe de la trop grande lenteur
d'une évolution (Paul Valéry). Als gevolg van deze gebeurtenissen kwam
een provisorische republikeinse regering - een door Lamartine geïnspi-
reerde coalitie tussen burgerlijke en socialistische republikeinen -
aan het bewind. Het is opmerkelijk, dat de regering naast de reeds
klassiek geworden rechten in een van haar eerste decreten het recht
op arbeid erkende.4) Overeenkomstig de postulaten van Louis Blanc -

1) Veit Valentin, a.w.,d1.Ii, p.404
2) Vgl. H. Heine: Franzësische Zustánde, 1832-1847.
3) Veit Valentin, a.w., d1.II, p.402 en p.404, p.440.
4) Vgl. F.J.H.M. van der Ven: Sociale grondrechten, 1957.
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- inmiddels kabinetslid - werden nationale werkplaatsen opgericht,
teneinde het bovengenoemde recht te verwezenlijken. Het experiment
resulteerde in een zinloze werkverschaffing voor de vele werklozen.
De hierdoor gewekte wrevel verscherpte de tegenstelling tussen blau-
we en rode republikeinen. De eersten wisten in de Nationale Vergade-
ring, die voor het eerst in Europa op grond van onbeperkt kiesrecht
voor alle mannelijke bewoners boven 21 jaar tot stand kwam, een meer-
derheid te behalen.l~ De minderheidsgroep verliet dan ook het provi-
sorische kabinet; de oprichting van een ministerie van arbeid werd
in de Assemblée verworpen. Het conflict tussen beide groepen kwam
vervolgens weer in de vele clubs en op de boulevards tot uiting. De
revolte werd door regerinqstroepen onder leiding van Cavaignac hard-
handig onderdrukt. Het recht op arbeid werd opgeheven, een aantal
andere rechten (persvrijheid o.a.) aanzienlijk beperkt, het algemeen
en geheim kiesrecht bleef daarentegen gehandhaafd. De door de nieuwe
grondwet voorgeschreven presidentsverkiezingen brachten louis Napo-
léon aan het bewind. Zijn programma - hij beloofde arbeid en vrede -
bekoorde blijkbaar burgers en arbeiders beiden. Bij de staatsgreep
van 1851 zou blijken, dat hij democratie en dictatuur trachtte te com-
bineren. Ongeacht de bevoegdheden, die de constitutie aan de legisla-
tieve organen toekende, berustte de feitelijke macht bij het staats-
hoofd, dat zich spoedig als keizer presenteerde. Onder het motto "1'Em-
pire c'est la paix" werd ook deze transactie door een plebisciet ge-
sanctioneerd. "L'empire c'est 1'epée" constateerde de oppositie iro-
nisch, maar zoals de ervaring zou leren, niet ten onrechte. Vooreerst
profiteerde het regime van een langdurige economische vooruitgang,
spoorwegen, banken, beurzen en warenhuizen zijn met het toenmalige
"Wirtschaftswunder" geassocieerd, zoals concerns, computors, auto's
en ijskasten met het tegenwoordige. Veel van hetgeen de touristische
attracties van Parijs uitmaakt, kwam destijds tot stand. Critiek op
de onderschikking van alle werkelijke waarden aan materiële vermogens-
belangen ontbrak toen evenmin als tegenwoordig. "Der ásthetische Anar-
chismus tauchte seine Feder in die kostbarsten Gifte, denen keine der
lëblichen Staatseinrichtungen standhëlt". Napoléon III zelf een combi-
natie van Bohème en Charisma had overigens de invloed van St. Simon
c.s. ondergaan. Staatssocialistische ideeën waren hem niet vreemd en
hij hoopte de onzelfstandigen met een gehumaniseerd arbeidsbestel te
verzoenen. "Der Arbeiterkaiser enttáuschte schliesslich seine getreuen
Jasager schmerzlich genug".2) De in het kader der Februari-revolutie

1) Vgl. Lorenz von Stein; Geschichte der sozialen Bewegung in Frank-reich, 1850.
2) V. Valentin, a.w. dl. II, p.472
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in Parijs op 10 uur en in de provincie op 11 uur vastgestelde arbeids-
tijd werd ten tijde van Napoléon III - ook voor kinderen - weer op 12
uur verhoogd. Het strafrechtelijk coalitieverbod werd in 1867 welis-
waar opgeheven, maar een recht op staking kon daar geenszins uit wor-
den afgeleid. De Eerste Internationale werd door Napoléon vanzelfspre-
kend verboden. De actie van een zogenaamd arbeidersparlement - dat her-
vormingen naar Engels voorbeeld nastreefde - bleef zonder enig resul-
taat. Naarmate de politieke spanningen geleidelijk verminderden - er
kwam nog een parlementair kabinet onder Emile Ollivier tot stand -
groeiden de maatschappelijke tegenstellingen. Zij zouden na het échec
van 1870 in Parijs opnieuw tot een revolutionaire explosie aanleiding
geven. Het tweede keizerrijk werd opgevolgd door een - oorspronkelijk
derde - Republiek. Alhoewel monarchisten in de nieuw gekozen "Assem-
blée Nationale" -(Légitimisten, Orléanisten en Bonapartisten) - ten op-
zichte van republikeinen veruit in de meerderheid waren. Het nauwe-
lijks geétableerde - naar Versailles uitgeweken - bewind onder leiding
van Thiers werd spoedig door een gepassioneerd revolutionaire opposi-
tie in Parijs uitgedaagd. Naast sociale hervormingen, - nationalisatie
van productiemiddelen - streefde de "Commune" naar het ideaal van Rous-
seau een federaal staatsbestel bestaande uit kleine autonome territo-
riale eenheden na. De burgeroorlog - gecombineerd met wreedheden aan
een dergelijk conflict eigen - werd wederzijds met alle onverbidde-
lijkheid gevoerd, en eindigde in het voordeel der in de nationale ver-
gadering vertegenwoordigde groepen. Nadat een Bourbons pretendent zijn
niet geringe kansen op grond van prestige overwegingen had verspeeld,l)
bleef de republikeinse regeringsvorm krachtens de grondwet van 1875
gehandhaafd. Aan deze constitutie - zij voorzag in een parlementair be-
stel met twee kamers, en een voor zeven jaren gekozen president - dank-
te Frankrijk uiteindelijk een mate van stabiliteit in zijn staatkundi-
ge verhoudingen, die het sinds 1789 niet meer had gekend. Het parlement
- geleidelijk door een steeds groter aantal kiesgerechtigden gedemocra-
tiseerd - bleek steeds meer een bruikbaar instrument om de contrasteren-
de belangen in een overigens welvarend land tot evenwicht te brengen.
Evenwicht en stabiliteit als wezenskenmerken der derde en vierde repu-
bliek, dat lijkt een provocerende karakteristiek, voor een politiek be-
stel, dat naar algemene opvatting slechts voor negatieve beoordeling
in aanmerking kan komen. Opponenten zowel als voorstanders van een de-
mocratische regeringsvorm laten geen gelegenheid voorbijgaan om op de
- overigens evidente - gebreken van de parlementaire practijk in Frank-

1) "Tant de bruit pour une serviette" moet Pius IX naar aanleiding van
deze vlaggenstrijd hebben opgemerkt.
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rijk te wijzen. Ten onrechte - naar wil voorkomen - worden de onmisken-
bare prestaties, waarop het stelsel kan bogen meestal ondergewaardeerd.
"Wer nur die Parlementsintrigen, die Querverbindungen zwischen Politik
und Finanz, die zahlreichen Spaltungen, Spannungen und Umformungen im
Parteiwesen beobachtete", - aldus Valtentin -"bekam ein ganz falsches
Bild vom Frankreich der dritten Republik. In Paris gab es Erregung,
Korruption. Das war der Kampf im Vordergrund. Dahinter stand eine
f~hige Beamtenschaft, eine bluhende Industrie, eine záhe am Uberkommen
festhaltende Kirche. Frankreich war ein gereiftes Land es hatte viele
politische Formen kommen und gehen sehen. Uberbleibsel aller ehemali-
gen Systeme lebten nebeneinander, als Interessentengruppen hadernd,
aber als Franzosen doch geeinigt, Klerikale und Freimaurer, gediegenes
Burgertum und Kriminalistisch angehauchte Spekulanten, l~ssige Cháteau-
bewohner und fleissige Páchter, extravagante Operettenprinzessinen und
sparsame Frauen an der Kasse und am Ladentisch. All das vertrug sich
im Grunde doch in einer Stimmung von Skepsis, Ironie und H~flichkeit,
versóhnt durch das menschlich liebenswurdige einer alten Kultur".l)
Harmonie en verzoening - de broederschap zo men wil - zijn in dit ta-
bleau ongetwijfeld te rooskleurig voorgesteld. [-lanneer men aan de on-
miskenbaar felle politieke en sociale controversen denkt,2) aan de
nauwelijks getemperde religieuze en a-religieuze onverdraagzaamheid,
is men geneigd met Metternich te zeggen: "If 1 lived in France 1 should
prefer to have cousins rather than brothers".3) Niettemin weet Valentin
met zijn uit de dertiger jaren daterende karakteristiek een beeld van
Frankrijk onder een parlementair bestel te schetsen, dat ook tegenwoor-
dig weinig aan waarde heeft ingeboet. Het sinds 1875 herhaaldelijk be-
dreigde parlementaire systeem werd nadien (1940-1946 en in 1958) welis-
waar afgeschaft, maar wanneer men zich niet door de (tijdelijke) sta-
biliteit van een persoonlijk bewind laat verblinden, wijst er veel op,
dat de parlementaire tradities in Frankrijk uiteindelijk zullen worden
hersteld. "Avec tous ses vices~~- aldus de Franse staatsrechtsgeleerde
Gaston Jèze -"la démocratie me parait pourtant marquer un progrès nota-
ble sur toutes autres formes de gouvernement qu'a subies la France
aux cours des siècles".4)

Het lijkt zinvol de historische excursie - de ban der geschiedenis
blijkt sterker dan oorspronkelijk werd verondersteld - hier te onder-

1) Veit Valentin, a.w., d1.II. p. 582.
2) Vgl. F.A.M. Verleisdonk, a.w. Hfdstk. II en III.
3) Cit. ontleend aan J. Bryce, a.w., d1.I. p. 355.
4) G. Jèze: Le dogme de la volonté générale, in Revue du droit public

1927, p. 165. Ontleend aan R. Kranenburg: Het Nederlandse Staats-
recht, 1951, p. 180.
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breken teneinde de verschillen in staatkundige ontwikkeling tussen
Groot-Brittannië en Frankrijk te resumeren. Het democratiseringspro-
ces, dat elders bij voorkeur zowel door het Franse als het Britse
voorbeeld werd bepaald, kan daardoor wellicht beter worden begrepen.

De goedkeuring van het politieke beleid door de meerderheid van een
in het parlement vertegenwoordigd volk alsmede het in grondrechten ge-
octroyeerde respect voor een onschendbaar privaat domein worden door-
gaans als onafscheidelijke verworvenheden van het parlementair bestel
beschouwd. Het beginsel der volkssouvereiniteit enerzijds en de cata-
logus der klassieke grondrechten anderzijds sluiten elkaar welis-
waar niet uit - zij zijn historisch gezien meestal gelijktijdig
verwezenlijkt - maar de combinatie is minder vanzelfsprekend, dan al-
gemeen wordt verondersteld. De klassieke grondrechten en de hiermee
corresponderende "rule of law" zijn - dat bewijst het Engelse voor-
beeld - ook in landen denkbaar, waar het beginsel der volkssouverei-
niteit niet of nauwelijks tot uiting komt. Omgekeerd - dat kan uit
de Franse verhoudingen worden afgeleid - staat een beleid op basis
van onbeperkte volkssouvereiniteit (met een naar omvang toenemend en
naar inhoud steeds wisselend staatsgezag) vaak op gespannen voet met
de geconcedeerde grondrechten. Uit het voorafgaande overzicht nu
blijkt, dat in Frankrijk de leer der volkssouvereiniteit - de democra-
tische componente - in theorie en practijk meestal in het centrum der
belangstelling heeft gestaan, terwijl de rechtsstaatsgedachte - het
liberale element - de karakteristieke Engelse bijdrage tot de moderne
staatsleer is. Alhoewel het verschil in ontwikkeling natuurlijk ook
door historische en sociologische imponderabilia wordt bepaald, is
de Engelse belangstelling voor "the rule of law" en de Franse voor-
keur voor "majority rule" toch het meest opvallend. Elders heeft men
"rule of law" en "majority rule" vaak gecombineerd zonder dat het ge-
registreerde dualisme voldoende werd onderkend. Overigens komt het ac-
centverschil in de literatuur wel duidelijk tot uiting. De leer van
de rechtsstaat staat bijvoorbeeld op naam van Locke, Montesquieu,
Paley, Constant, von Gneist en von Mohl, het democratisch principe
wordt onder andere door Rousseau, Condorcet, Bentham, Jefferson, Kant
en Humboldt vertegenwoordigd.l)

Het Engelse stelsel berust meer op "Verfassungswirklichkeit", het

1) Vgl. F.A. Hayek: The Constitution of Liberty, 1961, een boek uit-
muntend in "historical learning and logical force" (Robbins).
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Franse systeem leent zich eerder voor "Verfassungsideologie".1) Op
grond hiervan, zo meent Bryce kwamen maatschappelijke en politieke
hervormingen in Engeland geleidelijk, in Frankrijk op abrupte wijze
tot stand. "In England abstract ideas have counted for very little;
the struggles of the Whigs against the Crown took the form of a as-
sertion of rights, and the habit thus formed of making reforms bit
by bit, as each occasion called for them became a tradition. Only
at rare moments did reformers appeal to natural rights. In France
theory came before practice dazzling inexperienced minds. ti~Then the
old monarchy fell there were no foundations save those of abstract
doctrine on which to build. Since then there has been going on a
dissolution (morcellement) of each social stratum into social atoms.
Practice has never been able to keep up with theory; theory has al-
ways been apt to stand in the way of slow and small reforms. It dis-
credited them as inadequate".2) In Engeland werden hervormingen vrij-
wel steeds binnen het kader van het parlement tot stand gebracht.
Naarmate men erin slaagde de invloed van de kroon te beperken, waakte
men er wel voor, dat exorbitante bevoegdheden opnieuw door de staat
- een term die in Engeland zelden wordt gebezigd - zouden worden ge-
absorbeerd. In Frankrijk waren de Staten-Generaal te nauw met het
oude regime gelieerd. In 1789 moest dan ook met een onervaren volks-
vertegenwoordiging worden gestart. De onder revolutionaire pressie
bewerkstelligde souvereiniteitsoverdracht - Bertrand de Jouvenel
heeft gelijk, we zagen daarop met nadruk geattendeerd - verminderde
de overheidsbevoegdheden geenszins, integendeel. Nu belastingen en
conscriptie ten behoeve van het algemeen welzijn werden opgelegd,
gebods- en verbodsbepalingen namens het volk werden uitgevaardigd,
werd de voorheen zo gewraakte "raison d'état" overeenkomstig de leer
van Rousseau verdedigd. Quod licet bovi non licet Jovi. "Herrscht
einmal das Volk souverán" - constateert Egon Friedell niet zonder
puntige overdrijving -"hat dies zur Folge, dass das Leben, das bis-
her nur in der Milit~rzeit Zuchthauscharakter trug, in seiner G~nze
zwangsl~ufig wird. Die freie Volksregierung had das eingestandene

1) Vgl. Ernst Fraenkel: Strukturdefekte der Demokratie und deren Uber-
windung Aus Politik und Zeitgeschichte, 26 Febr. 1964. "Der konti-
nentale Radikaldemokrat zeichnet sich durch den Mut zur Konsequenz
aus; der insulare Reprásentativdemokrat hat den Mut zur Inkonse-
quenz besessen. So mag es sich erkláren, dass w~hrend langer Jahr-
zehnte die Enlánder sich als unfáhig erwiesen haben das Regierungs-
system das sie praktizierten zu analysieren, w~hrend die Franzosen
dieses Regierungssystem zwar zu analysieren, aber nicht zu prakti-
zieren verstanden haben".

2) Bryce, a.w., d1.I. p. 347; P. 350.
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oder uneingestandene Ziel aus der menschlichen Gesellschaft ein Inter-
nat zu machen. Durch einen perfiden Zirkelschluss, ist sie vor jeder
Selbstbeschrënkung geschutzt. Sie ist im Recht weil sie der Kollektiv-
wille ist und sie ist der Kollektivwille weil sie im Recht ist".1)

Het partijwezen in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten ver-
schilt eveneens fundamenteel ten opzichte van de Franse en de conti-
nentale groeperingen. Partijen in de zin van specifieke politieke or-
ganisaties doen in Groot-Brittannië al in de loop der 17e eeuw van
zich spreken.2) Ongetwijfeld vertoonden de rivaliserende "Tory" - en
"Whig" - partijen een eigen signatuur, maar zij fungeerden tevens
als typische centrumpartijen die hun aanhang in diverse maatschappe-
lijke groepen vonden. Dit geldt a fortiori sinds de kiesrechthervor-
mingen in het laatste kwartaal der vorige eeuw. "There were plenty of
the poor in the Tory-Party, plenty of wealthy nobles among the Whigs".3)
In Frankrijk bestonden voor 1789 geen politieke partijen als zodanig.
In strijd met de door Rousseau gepostuleerde "volonté générale" die
een "nation une et indivisible" veronderstelt, werd het politiek ge-
beuren in Frankrijk na 1789 door een groot aantal politieke partijen
beheerst. Hun profiel werd - en wordt - goeddeels of uitsluitend door
levensbeschouwing en~of maatschappelijke status van hun aanhangers be-
paald. De Angelsaksische partijen-constellatie - twee grote concurre-
rende partijen - doet het democratisch bestel van nature ongetwijfeld
beter functioneren dan het ideologisch georiënteerde continentale par-
tijenstelsel. De veronderstelde gemeenschappelijke waardencodex waar-
op de politieke verdraagzaamheid steunt, wordt door een ideologisch
zwak ontwikkeld partijstelsel minder aangetast, dan in landen waar de
politieke tegenstellingen door ideologieën worden geintensiveerd.
Nochtans doet zich hier de noodzaak tot samenwerking na de verkiezing-
en veel sterker gelden dan onder een twee-partijenstelsel, waar de
concurrentie om de gunst der meerderheid exacter tot uiting kan komen.

Elders in West-Europa - in Scandinavië, in Zwitserland en in België -
werden in de eerste helft van de vorige eeuw eveneens constitutioneel-
parlementaire instituties van liberaal-democratische allure tot stand
gebracht. Het succes van deze pogingen bleek door geografische en his-
torische factoren gunstig te worden beinvloed. Merkwaardigerwijs was
Nederland, dat naast Zwitserland op grond van historische reminiscen-
ties het meest voor democratische hervormingen gepredestineerd was,
rond 1848 bepaald onderontwikkeld. Vergeleken bij Frankrijk, Engeland

1) E. Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, 1936, d1.III, p. 436
2) Vgl. L.T.Mc.Kenzie: British Political Parties, 1963.
3) Bryce, a.w., d1.I. p. 350.
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en België deden liberale denkbeelden op staatkundig en economisch vlak
zich slechts aarzelend gelden. Rond 1830 waren in deze landen hervor-
mingen mede door de steun van industriëlen en kooplieden verwezenlijkt.
Vanwege de zwakke economische basis ontbraken deze impulsen in Neder-
land nagenoeg volledig. Het liberalisme werd slechts door een kleine
groep intellectuelen onder leiding van Thorbecke vertegenwoordigd.
Hun oppositie tegen het door Groen van Prinsterer geinspireerde con-
servatisme dat het politieke toneel geheel beheerste, leek vrijwel
zonder kans. Dat de staatkundige eenheid in Nederland was verwezen-
lijkt maakte de situatie voor de liberalen iets minder uitzichtloos
dan in Italië, Duitsland en Oost-Europa. Het was Thorbecke trouwens
niet ontgaan dat de op het eind der 18e eeuw ontbrande partijstrijd
tussen democraten en vertegenwoordigers der aristocratische oligarchie
met meer dramatiek en intensiteit was gevoerd, dan een latere geschied-
schrijving heeft willen doen geloven.l) De door Thorbecke in zijn in
1844 verschenen studie "Over het hedendaagse staatsburgerschap", ver-
tolkte denkbeelden, werden in 1848 uiteindelijk toch verwezenlijkt.
Thorbecke's actie ten gunste van een grondwetswijziging, was voor de
rijksambtenaar die hij was niet zonder gevaar. De toenmalige gouver-
neur der provincie Zuid-Holland kon niet nalaten de koning op de
"overdreven liberale denkbeelden" van "een Leidsch hoogleraar" te at-
tenderen. "Hij heeft sedert zijne optreding in de Staten-Generaal een
geheel vijandige houding tegen het gouvernement aangenomen" en aan
een voorstel medegewerkt "dat een gehelen ommekeer in het Nederlandsch
staatsrecht beoogt, en daardoor aangetoond, hoe weinig eerbied hij
voor de grondwettige regering koestert".2)

De Duitse collega's van Thorbecke, die 1848 te Frankfurt eveneens par-
lementair-democratische hervormingen nastreefden, hadden niet alleen
met de oppositie van intrigerende bestuursambtenaren te maken. Zij
meenden aanvankelijk zelfs op de medewerking van een aarzelende
Pruisische koning te kunnen rekenen, maar zij zouden spoedig de juist-
heid van Mirabeau's observatie ervaren "qua la Prusse n'est pas un
êtat qui a une armée, mais une armée qui a un état".- De in de loop
der eeuwen door verovering, annexatie en vooral door een inventief
huwelijksbeleid tot stand gekomen Donaumonarchie met haar in ethnisch
opzicht zo gecompliceerde bevolkingsstructuur leent zich natuurlijk
niet voor een zo korte karakteristiek. Dit multinationale Rijk, dat
krachtens het supranationaal concept van 1815 ook een dominerende in-

1) Vgl. C.H.E. de Wit: De strijd tussen aristocratie en democratie in
Nederland, 1964.

2) De Rapporten van de Gouverneurs III, p. 173-174; ontleend aan C.H.E.
de Wit, a.w., p. 370-371.
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vloed in Italië en Duitsland uitoefende, werd door de parlementair-
democratische hervormingsgolf van 1848 het meest bedreigd en aanvan-
kelijk overrompeld. De in West-Europa zo vaak gehoorde wens naar con-
stitutionele en sociale hervormingen deed zich ondanks censuur uitein-
delijk ook hier gelden. In deze ethnisch geméleerde zóne, waar de voor
West-Europa zo vanzelfsprekende identiteit tussen staat en natie geheel
ontbrak, werden deze verlangens weldra gecombineerd met ambities ten
gunste van staatkundige eenheid en~of onafhankelijkheid. Een door phi-
lologen en literaten (Herder, Fichte, Palacki, Pobrowski, Petófi en
Kisfaludi) geinspireerde bezinning op het cultureel eigene was aan de-
ze nationale aspiraties voorafgegaan.

De in historisch opzicht lange tijd onderbelichte Oostelijke en Zuid-
Oostelijke helft van Europa krijgt in deze tijd meer aandacht, alhoe-
wel volgens de Poolse historicus Halecki: "as far as the peoples of
this area are concerned their treatment in the conventional presenta-
tion of general history continues to be unsatisfactory".1) Grillpar-
zer, de klassieke Oostenrijkse auteur, oordeelt over de literaire ac-
tiviteiten van zijn Hongaarse en Slavische collega's overigens ongun-
stig. "Sie ahmen den Deutschen iYire neuesten Torheiten nach; denn
woher stammt das Geschrei von Nationalitát und das Voranstellen von
eigener Sprache und Altertumsforschung anders, als von deutschen Lehr-
kanzeln, auf denen gelehrte Toren den Geist einer ruhigen und verstán-
digen Nation bis zum Wahnsinn gesteigert haben. Hier ist die Wiege der
Slawomanie". Alhoewel aanhanger van moderne staatkundige theorieën en
als zodanig geducht opponent van Metternich, waarschuwt hij met nadruk
voor de destructieve gevolgen van het nationalisme dat naar ontbinding
der multinationale rijken tendeert. Zover is het voorlopig nog niet.
"Gegen Demokraten helfen nur Soldaten" weet men zich in Wenen te her-
inneren en het zal door Radetzky, Haynau, Paskiewitsch, Windisch-Grëtz
e tutti quanti worden bewezen. De oorspronkelijk geslaagde revoluties
in Wenen, Praag, Krakau, in Noord-Italië en Hongarije werden hardhan-
dig onderdrukt. In Hongarije werd de status quo ante dank zij Russische
interventie hersteld. Tegelijkertijd werd de onderlinge rivaliteit tus-
sen de diverse nationaliteiten door Wenen zorgvuldig geëxploiteerd. Ad
colorandum: Toen de Hongaren aan Slowaken en Kroaten de rechten ont-
hielden, die ze voor zichzelf steeds hadden opgeeist, steunden de Slo-
waken de regering in Wenen. De veronderstelling, dat deze hulp in de
vorm van regionale autonomie zou worden gehonoreerd bleek evenwel ge-
heel onjuist. Niet zonder leedvermaak constateerden de Hongaren later,
dat de regering in Wenen voor haar bondgenoten als beloning had gere-

1) O. Halecki: Boarderlands of Western Civilisation, 1955, p. 279.
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serveerd, hetgeen Boedapest als straf had ontvangen.

Met uitzondering van Nederland en Zwitserland (in dit land vergezeld
van burgeroorlog) waren de parlementair-democratische hervormings-
pogingen van 1848 overal elders mislukt. Niet de volksvertegenwoordi-
ging, maar een goed gevoede en goed onderhouden gendarmerie behoorde
vooreerst weer tot de belangrijkste staatsinstellingen, niet alleen
in Rusland, maar ook in het Pruisen van Bismarck 1) en de Donaumonar-
chie onder leiding van Schwarzenberg. "Es herrschte wieder Ruhe aber
behaglich war sie nicht. Die alten Gewalten, die hochmutig láchelnd
ihre Sitze wieder einnahmen, waren nicht mehr dieselben':2) Ondanks
het echec van 1848 zouden liberale en democratische denkbeelden zich
in de volgende decennia blijven doen gelden. De sociaal-economische
regie van het moderne kapitalisme was hiermee nauw verbonden. "La dé-
mocratie et 1'économie capitaliste, deux mots qui ne sont pas une nou-
veauté en 1848 ont pris leurs sens actuel entre 1848 et 1860:'3) Het
is dan ook opvallend, dat de in 1848 geblokkeerde nationale, liberale
en democratische aspiraties in de eerstkomende vijf en twintig jaar in
de een of andere vorm toch werden verwezenlijkt. Het door Napoléon III
geparalyseerde parlementair systeem herleefde in Frankrijk na het dé-
bácle van 1871. De Duitse eenheid kwam in dat jaar uiteindelijk toch
onder leiding van Pruisen tot stand; de Italiaanse eenheid werd onder
auspiciën van Cavour vcltooid. Veel wat sindsdien tot stand kwam berust-
te nu echter op een arrangement met gevestigde machten; het zal de ini-
tiatiefnemers van 1848 vaak weinig hebben bekoord. "Ni la république
fran~aise, ni 1'empire allemand, ni le royaume italien par example ne
sont tels que les hommes de 1848 les avaient conGus".4) Hoe anders was
dan ook de regerings- en bestuurspractijk van Bismarck, in vergelij-
king met het concept van Thorbecke, alhoewel beiden tijdens hun stu-
die te Gëttingen in de ban van dezelfde denkbeelden waren geraakt.

Door arrangement werd uiteindelijk ook het beleid in de Donaumonarchie
gekenmerkt, toen na een reeks van politieke en militaire nederlagen
duidelijk bleek dat het concept van Metternich niet langer kon worden
gehandhaafd. In 1867 kwam dankzij de medewerking van voormalige rebel-

1)"Es war klar dass ein so royalistisch begabter Mann zur Zeit der Ge-
genrevolution etwas werden musste", Veit Valentin, a.w. dl.II p.
483.

2) Veit Valentin, a.w., d1.II. p. 462-463.
3) Ch. H. Pouthas: Démocratie et capitalisme (1848-1860), 1961, p.2.
4) Ch. H. Pouthas, a.w., p. 2.
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len als Andrassy en Eëtvbsl) een modus vivendi met de Hongaren tot
stand. Aan deze "Ausgleich" - een politieke boedelscheiding - ont-
leenden de Hongaren niet slechts de sinds lang nagestreefde "home-
rule" maar ook - met het Duitse bevolkingselement - een geprivile-
geerde status binnen een voortaan dualistisch staatsbestel.

In het door Wenen bestuurde gedeelte der ponaumonarchie kon en wil-
de men aan het verlangen der diverse bevolkingsgroepen naar staat-
kundige onafhankelijkheid (externe zelfbeschikking) weliswaar niet
tegemoetkomen, maar het beleid werd na 1860 door een uitgesproken
gematigde koers bepaald. Uitgaande van een op federale beginselen
steunend staatsbestel hoopte men de diverse nationaliteiten met het
voortbestaan der multinationale monarchie te verzoenen. De nog door
Schwarzenberg geinspireerde constitutie kende dan ook aan de histo-
risch verbonden kroonlanden2) - koninkrijken, hertogdommen en graaf-
schappen van uiteenlopende grootte en ethnische samenstelling - een
vergaande regionale autonomie toe. Behalve de klassieke reeks grond-
rechten erkende de constitutie, die geleidelijk in parlementaire
zin evolueerde (algemeen, gelijk en geheim kiesrecht sinds 1907) de
culturele autonomie van alle bevolkingsgroepen. Krachtens een hier-
op steunende - in practijk niet steeds geobserveerde - wetgeving ge-
noten alle groepen gelijke linguistieke rechten op het terrein van
onderwijs, bestuur en justitie. Met deze hervormingen, waardoor de
diverse nationaliteiten door het politiek gezag zonder discrimina-
tie werden aanvaard, trachtte Wenen zich aan de gewijzigde verhou-
dingen te conformeren. Dit geformaliseerde zo men wil gefunctiona-
liseerde staatsconcept - dat de "reine Rechts- und Staatslehre" van
Kelsen klaarblijkelijk heeft beinvloedz) - ligt in gebieden met he-
terogene en gecompliceerde bevolkingsstructuur eigenlijk voor de
hand. Oost- en Zuid-Oost-Europa vormde inderdaad een veelkleurig
mozaiek van volken, die zich daar in de loop der historie al dan
niet vrijwillig hadden gevestigd. Slechts zelden was een gebied een-
talig. De ethnische verhoudingen in de diverse Oostenrijkse territo-
ria bijvoorbeeld waren nog veel ingewikkelder, dan de niet geheel be-
trouwbare bevolkingsstatistieken doen vermoeden.3) In deze streken,

1) Een in het Westen vrijwel onbekend auteur, wiens politieke ge-
schriften qua strekking en niveau met de studies van Stuart-
Mill jr, en de Tocqueville kunnen worden vergeleken.

2) "Die im Reichsrat vertretenen Kënigreiche und Lënder" luidde de
officiële omschrijving.

3) Op het terrein der economie (Menger) der wijsbegeerte (Mach en
Wittgenstein) en der paedagogie (Herbart) is de Oostenrijkse
voorkeur voor de formeel-abstracte methode eveneens opvallend.

4) Vgl. Hugo Hantsch: Die Nationalitátenfrage im alten ~sterreich,
1953.
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die zich nauwelijks voor een ongenuanceerde toepassing van het ex-
terne zelfbeschikkingsrecht lenen, sprak dus veel voor het behoud
van multinationale rijken. "Those states" - veronderstelde niemand
minder dan lord Actonl) -"are most perfect which include various
nationalities without oppressing them". Hij achtte de combinatie
van verschillende nationaliteiten in een staat even noodzakelijk
voor een beschaafde samenleving, als het bestaan van verschillend
begaafde individuen in een maatschappij.

Ondanks een conciliant en vaak subtiel beleid slaagde Wenen er niet
in de vele constrasterende belangen onder éénzelfde staatsgezag te
integreren. Alhoewel de Donaumonarchie tot 1914 op economisch vlak
een ontwikkeling doormaakte, die in het nog eenzijdig agrarisch ge-
oriënteerde Oost-Europa opmerkelijk mag heten, moest zij het uit-
eindelijk toch afleggen tegen de postulaten van het nationalisme.
De diverse nationaliteiten trachtten hun belangen te beveiligen of
te bevorderen ten koste van elkaar. De zich ook elders manifesteren-
de spanningen op godsdienstig en sociaal vlak, werden hier nog gein-
tensiveerd door niveauverschillen der diverse groepen in economisch,
cultureel en politiek opzicht. De strijd om een adequate of bevoor-
rechte positie binnen het bestel der ponaumonarchie duurde eindeloos
voort en vond later zijn weerslag in tumultueuze scènes in het Weense
parlement. Het geheel vertoonde opvallend veel overeenkomst met de
rivaliteit der belangengroepen in een pluralistische maatschappij.

In het door Boedapest beheerde gedeelte der monarchie waren de ver-
houdingen zeker niet minder precair. In het parlement - dat evenals
het Engelse op eerbiedwaardige tradities kon bogen - twistten libe-
rale en conservatieve stromingen over uitbreiding van het kiesrecht
en over agrarische hervormingen. Behalve de bij uitstek feodale
structuur veroorzaakten de relaties met de niet Magyaarse natíonali-
teiten (Kroaten, Slowaken, Roemenen) uitzichtloze conflictstof. An-
ders dan in Oostenrijk verzette het geprononceerd nationale bewust-
zijn der Hongaren - extra Hungariam non est vita - zich tegen iedere
vorm van culturele autonomie. Teneinde de staatkundige integriteit
te handhaven, hield men angstvallig vast aan de fictieve conceptie
van de gecentraliseerde en ondeelbare eenheidsstaat. Binnen dit ka-
der hadden alle staatsburgers gelijke rechten, mits zij de preponde-
rantie van het Hongaars wilden erkennen en tot assimmilatie bereid
waren. Deze premissen waren voor de minoriteiten, die gezamenlijk de
meerderheid der bevolking uitmaakten onaanvaardbaar. In dit "samen-

1) Acton: Essays on Freedom, 1885.
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spel" van contrasten trachtte de dynastie als neutraliserende factor
te fungeren, die boven partijen en nationaliteiten stond. Franz-Jo-
seph representeerde de kroon dan ook als "Mann ohne Eigenschaften",1)
hij vervulde zijn ambt nolens volens zoals elders van een staatshoofd
in een parlementair systeem2) wordt verwacht "avec son plus beau sou-
rire sans rien dire". De door Taaffe3) aanbevolen methode "wodurch man
alle Gruppen in einer dauernden und wohltemperierten Unzufriedenheit
erh~lt" werd uiteindelijk de leidraad van het regeringsbeleid. Steu-
nend op een geroutineerd bestuursapparaat, wist zij dit divide et im-
pera-beginsel lange tijd met succes te hanteren. "Glucklich ist wer
vergisst was doch nicht zu ~ndern ist" veronderstelde men niet alleen
in Wenen maar ook in Berlijn en St. Petersburg. Minder dan ooit waren
partijen en nationaliteiten in Centraal- en Oost-Europa van deze on-
veranderlijkheid overtuigd. Weliswaar was de tijdens het Weense con-
gres aanvaarde territoriale ordening sindsdien relatief weinig veran-
derd, maar in Zuid-Oost-Europa revolteerden Grieken, Serven, Macedo-
niërs, Bulgaren en Roemenen dank zij de rivaliteit en de interventie
van grote mogendheden,en dank zij een authentieke dosis "Ráuberroman-
tik" met succes tegen het Ottomaanse Rijk. Het tot dusver elders in
Oost-Europa geblokkeerde streven naar staatkundige reorganisatie op
basis van het externe zelfbeschikkingsrecht, werd door deze ontwikke-
ling uiteraard geinspireerd. Tengevolge van het met democratie gei-
dentificeerde verlangen naar staatkundige eenheden, die het ideaal
van de "nation-state" naar westers voorbeeld moesten belichamen, leek
een ontbinding der multinationale rijken dan ook onvermijdelijk.

Ondanks liberalisering op vele terreinen, sociaal-politieke activi-
teit en rechtsstatelijke practijk bleef namelijk de feodaal-patriarcha-
le signatuur van de door Hohenzollern, Habsburgers en Romanows bestuur-
de gebieden even onmiskenbaar als omstreden. In het licht der in het
Westen bereikte verworvenheden op sociaal-economisch en politiek vlak
weigerde men met deze verhoudingen nog langer genoegen te nemen.

Zonder het verschil te verabsoluteren, kan worden vastgesteld, dat
Europa ten Oosten van de Elbe op grond van staatkundige, ethnische
en sociaal-economische verhoudingen een ontwikkeling heeft doorge-
maakt, die in meer dan een opzicht van het West-Europees-Amerikaanse

1) De titel van Robert Musils beroemde roman over de Donaumonarchie
aan de vooravond van de eerste wereldoorlog.

2) "The king can do no wrong" - een stelling aldus Heinrich Heine,
die men alleen kan begrijpen wanneer men erbij aantekent -"be-
cause he does nothing".

3) E. Taaffe; Oostenrijks ministerpresident 1879-1893.
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patroon afwijkt. Bij een zich opdringende vergelijking valt afgezien
van de gesignaleerde vertraging op politiek-staatkundig vlak een ver-
schil in welvaartsontwikkeling het meest op. In het nog goeddeels ag-
rarisch georiënteerde Oost-Europa, was industrialisatie als basis
voor materiële welvaart relatief laat begonnen. Voor 1914 - en nog
lange tijd daarna - bleef zij beperkt tot enkele urbane centra en
streken met minerale rijkdommen. Het economisch rhytme werd door de
landbouw bepaald. Alhoewel sporadisch met moderne technieken in aan-
raking gekomen, vertoonde deze sector nog veel "eigenwirtschaftliche"
trekken, waardoor hij onvoldoende was opgenomen in de meer effectie-
ve markthuishouding. "Das Bild von sich dehnenden Ebenen und wogenden
Getreidefeldern mit zahllosen Erntearbeitern, Aufsehern auf ihren
Pferden und dann und wann ein Gutshof, ist bis uber 1918 hinaus gul-
tig~~ . 1)

De regerings- en bestuurspractijk in deze landen was gelijk we zagen
minder achterlijk, dan men op grond van het voorafgaande zou mogen
aannemen. Nolens volens hadden de conservatieve bewindvoerders in de
loop der vorige eeuw een reeks concessies gedaan, die hun bevoegdhe-
den niet onwezenlijk beperkten.Dank zij grondrechten, machtenschei-
ding en rechtsstaatsgedachte was het beleid dus in menig opzicht geli-
beraliseerd; was het ook gedemocratiseerd? De op grond van algemeen
en geheim kiesrecht tot stand gekomen parlementaire instellingen sug-
gereren een bevestigend antwoord. Met betrekking tot het algemeen
kiesrecht had men zelfs een voorsprong op het Westen. Evenals in het
Westen konden partijen hun organen en organisaties in betrekkelijke
vrijheid om de gunst der kiezers concurreren. Bismarck, die zijn min-
achting voor partijen bij voorkeur met een citaat van Shakespeare de-
monstreerde -"get you home you fragments"- de zich etablerende socia-
listische partij nog verbood, wist uiteindelijk niet te voorkomen,
dat ook in Centraal- en Oost-Europa politieke partijen in parlemen-
ten van zich deden horen. Nu ligt de uiteindelijke doelstelling van
hoe dan ook gemodelleerde parlementaire regimes in het tot standbren-
gen van een regering, die haar bestaansrecht aan de goedkeuring ont-
leent, die haar beleid bij een meerderheid der parlementsleden weet
te vinden. Anders dan in het Westen, waren de representatieve instel-
lingen in Centraal- en Oost-Europa in dit opzicht vrijwel machteloos.
Op grond van legislatieve en budgetaire bevoegdheden konden zij welis-
waar enige invloed op het regeringsbeleid doen gelden, maar het angst-
vallig gehandhaafde dualisme tussen legislatieve en executieve orga-
nen blokkeerde iedere parlementaire invloed op de samenstelling der

1) J.R. von Salis, a.w., d1.II. p.261.
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regering.l) Deze was voor haar voortbestaan afhankelijk van het ver-
trouwen der dynastie2) - regis voluntas suprema lex - en steunde voor
het overige op een overigens deskundig bestuursapparaat. De uiterlijk
imponerende fa~ade had in feite geen andere functie, dan de camoufla-
ge van een in wezen niet veranderd regeringssysteem. Met behulp van
pseudo-constitutionele correcties konden de zich steeds weer manifes-
terende conflicten natuurlijk niet worden geëlimineerd. Op sociaal-
economisch vlak gold dit evenzeer voor de niet onverdienstelijke so-
ciaal-politieke activiteit. In het door Bismarck geintroduceerde ver-
zekeringssysteem bijvoorbeeld werden ziekte-, invaliditeits-, ongeval-
len- en ouderdomsvoorziening weliswaar op voorbeeldige wijze geregeld,
maar het bleek een onjuiste veronderstelling, dat met dit door politie-
ke motieven ingegeven beleid - Bismarckisme contra Marxisme - ook de
aanhang van oppostionele groepen zou afnemen. Onvermijdelijke conflic-
ten in een zich snel wijzigende maatschappij zouden het best door een
authentiek parlementair bestel kunnen worden gereguleerd en uiteinde-
lijk aan de stabiliteit van het regime ten goede komen, concludeerde
onder andere Max Weber in een reeks gedegen studies.

De door Weber, Naumann en anderen bepleitte hervormingen vonden voor
1914 in Centraal- en Oost-Europa nochtans weinig weerklank. Ook zon-
der de aanbevolen hervormingen waren de bewindvoerders van de stabili-
teit der politieke constellatie overtuigd.

In het Westen waar het parlementair bestel niet alleen veel minder om-
streden was, maar ook in practijk bleek te functioneren, was de grote
meerderheid der bevolking omstreeks 1890 nog steeds van politieke zeg-
genschap uitgesloten. Het algemeen kiesrecht mocht dan in principe
sinds 1789 zijn aanvaard, het maakte in feite slechts langzaam vorde-
ringen. In 1900 maakte het aantal kiezers in Groot-Brittannië 118 der
bevolking uit (in 1922: 47~). Voor Frankrijk bedroeg het percentage
in 1881: 278 (in 1951: 458). In de Verenigde Staten nam in 1890: 15~
der bevolking aan presidentsverkiezingen deel (1922: 30~). "Large
mass electorates are something quite new, much newer than the ideals,
the ideas, the institutions and the usages of the liberal state. Poli-
tical orators often assume that the mass of the people voted their own
liberties, but the fact is, that they acquired the vote, after they
had acquired their liberties and in fact largely because not being
able to vote was felt by free men to be incompatible with their equal

1) An assembly elected on a comparatively narrow franchise but with
wide powers, does more to make a government popular than one elec-
ted on a wider franchise with narrower powers. J. Bryce; a.w.,
al.l. p.44.

2) Vgl. B.v.Bulow: Denkwurdigkeiten dl. II. 1929.
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dignity".l) Van het algemeen kiesrecht verwachtte men in het laatste
kwartaal der vorige eeuw dan ook een rechtvaardige oplossing van vele
problemen. Voorstanders van een geleidelijke ontwikkeling, zoals bij-
voorbeeld de Fabians in Groot-Brittannië, waren ervan overtuigd, dat
ten gevolge van een adequate wetgeving de toenemende welvaart uitein-
delijk ook aan de werknemende bevolking ten goede zou komen. Deze
links-liberalen "hatten wenig ubrig fur die heroische Groszugigkeit
mit der berufsmëssige Revolutionëre die Werte die Generationen mit
Muhe geschaffen haben, zerstëren. Sie mëchten die angestrebten Refor-
men nach wirtschaflichem Prinzip erreichen und geben die Hoffnung
nicht auf dass es den sozial-philosophen gelingen mëge ihren Argumen-
ten auf diesem Wege zum Siege zu verhelfen".2) De economische ontwik-
keling in het Westen vanaf 1870 tot 1914 wettigde dit optimisme in
menig opzicht. In materieel opzicht - dat kon uit productiecijfers en
handelsstatistieken worden afgeleid - verheugde men zich in een tot
nog toe ongekende prosperiteit. Volgens de berekeningen van Colin-
Clark steeg het reële inkomen der werknemers in West-Europa en de
Verenigde Staten in deze periode met 75~. De in het Communistisch
Manifest van 1848 vermelde sociaal-politieke desiderata werden in
deze tijd verwezenlijkt. "The most advanced governments were taxing
inheritances, they had virtually nationalised central banking, they
were extending the industries owned by the state. While the hours of
work were substantly reduced, they were abolishing child labor and
providing free education in public schools".3~

A1 deze hervormingen veroorzaakten uiteraard een toename der staats-
bevoegdheden. Het politiek gebeuren werd dientengevolge steeds meer
in hoofdsteden geconcentreerd van waaruit ook de wezenlijke finan-
cieel-economische en culturele impulsen uitgingen. Ook in een fede-
raal staatsbestel nam de betekenis van regionale territoria af. Dit
alles kwam ook in sfeer en werkwijze der parlementen tot uiting. Tot
dusver waren parlementen debatteerclubs voor beroepsloze gentlemen
geweest, salons waar oratorische talenten tot hun recht kwamen. Naar-
mate de parlementaire activiteit financieel werd gehonoreerd, stond
een politieke carrière ook voor financieel minder onafhankelijk cate-
gorieën open.4) "Auf dem Felde der Politik gilt - mit einiger Ver-
spátung - das gleiche wie im Wirtschaftsleben. Die Aufstiegsmóglich-
keiten fur neue Bevëlkerungsklassen sind im liberal-demokratischen

1) Walter Lippmann: Public Philosophy, 1955, p. 38
2) L.v.Mises: Die Gemeinwirtschaft, 1922, p. 55.
3) Walter Lippmann: a.w., p.66.
4) Volgens Max Weber en anderen werden de representatieve organen met

wezenlijk politieke functies hierdoor tot steriele "Banausenparla-
mente" gedegradeerd.
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Staatswesen grësser als im irgend einer der fruheren Staatsformen".l)
Niettemin waren de reële machtposities rond de eeuwwisseling in han-
den van een relatief kleine oligarchie. Sociale privileges op grond
van vermogenspositie of opleiding lidmaatschap van bepaalde beroepen,
corporaties en clubs en de hieruit resulterende kringloop van maat-
schappelijke relaties en belangen, waren evenzovele faciliteiten voor
de toegang tot openbare functies.

Het tot de verbeelding sprekende onderwerp heeft vanzelfsprekend een
respectabele reeks meer of minder overtuigende "elitetheorieën" uitge-
lokt.2) Tot dusver heeft blijkbaar nog geen politiek of maatschappe-
lijk systeem aan coëptatie en oligarchische tendenties weten te ont-
komen. "Auch in der Demokratie gibt es nicht nur eine gleichm~ssige
Verteilung des politischen Machtanteils,sondern immer nur ein "Regime"
dass sich aus bestimmten Personenkreisen und Menschengruppen rekrutiert
und in dessen Mitte die politische Willensbildung vor sich geht. Wer
in diesen Kreislauf als Neuling hineinkommt nimmt Denkarten und Gewohn-
heiten des Milieus an. Dies hatte in England ein mehr aristokratisches
in Frankreich ein mehr b~rgerliches, in Deutschland ein junkerlich-mi-
litërisches Gepr~ge".3)
Het voor 1914 overwegende optimisme werd dan ook getemperd door een
onbevangen critiek op bestaande sociale en politieke verhoudingen.
Wanneer men de lectuur van wijsgeringe of economische tractaten te
tijdrovend of te gecompliceerd vond, kon men in romans en toneelstuk-
ken van Ibsen, Shaw, Hauptmann, Zola en Anatole France over wantoestan-
den worden ingelicht. Met name het principe der rechtsgelijkheid, moest
het ontgelden. "La majestueuse égalité des lois qui interdit aux riches
et aux pauvres de coucher sous les ponts,de mendier dans les rue5 et de
voler du pain".4) Hoezeer de "ruling classes" het ook met de critiek
van intellectuelen en litteraten oneens mochten zijn, zij waren niet
in staat hen afdoende onder toezicht te houden, omdat "de vrijheid
waarmee zij het wel eens waren, niet kon worden vernietigd, zonder
eveneens de vrijheid te vernietigen waarmee zij het wel eens waren".5)

1) J.R. v. Salis: a.w., d1.II. p.266.
2) Vgl. V.Pareto: Traité de sociologie générale, 1917.

R. Michels: Zur Soziologie des Parteiwesens, 1925.
G. Mosca: The Ruling Class, 1939.
O. Stammer: Das Eliteproblem in der Demokratie, Schmollers Jahr-
burch. 1951.
C. Wright-Mills: The Power-Elite, 1956.
J.H. Knoll:'F~hrungsauslese in Liberalismus und Demokratie, 1957.
J. Thoenes: De elite in de verzorgingsstaat, 1962.

3) J.R. v. Salis: a.w., dl. II. p. 266. Vgl. F.M. van Asbeck: Oligarchieen democratie in onze statensamenleving, 1959. (Meded. v.d. Kon. Ned.
Academ. v. Ws. (afd. Letterkunde) dl. XXII, no. 5).

4) A. France-Le lys rouge 1894 p.117-118.
5) J. Schumpeter: Kapitalisme, socialisme en democratie, 1963.
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Bepaalde grondrechten fungeerden als tolerantie-edict.

De sociaal-economische en de politiek-staatkundige ontwikkeling werd
uiteindelijk niet door een steeds weer voorspelde en ook gevreesde
revolutionaire omwenteling abrupt onderbroken maar door territoriale
conflicten, die 1914 plotseling in een wereldoorlog uitmondden. On-
danks bewapeningswedloop en nationalistische geestesgesteldheid had
men een dergelijk gebeuren toch slechts theoretisch voor mogelijk ge-
houden.l) Het publiek was over de buitenlandse staatkunde doorgaans
slecht geinformeerd. Met uitzondering van de Verenigde Staten was de-
ze beleidssector ook in het gedemocratiseerde Westen terecht (de Tocque-
ville) of ten onrechte (Wilson) aan parlementaire controle onttrokken.
"As before the foreign policy of the Empire was shaped by a small ca-
marilla consisting of the sovereign and a few cabinet-ministers. The
public press criticized, more often applauded, but had at most to deal
with a fait accompli, and to make the best of it".2) Het in 1815 zon-
der veel succes beproefde stelsel van collectieve veiligheid was sinds
1870 door een systeem van gecompliceerde allianties vervangen, dat op
basis van onbeperkte souvereiniteit en ongebreidelde bewapeningswed-
loop een labiel machtsevenwicht tussen de toenmaals grote mogendheden
en een comfortabele neutraliteit voor kleinere landen moest waarbor-
gen. Steeds weer slaagden de diplomaten erin, dit evenwicht te hand-
haven en de meestal door het nationaliteitenprincipe veroorzaakte ter-
ritoriale conflicten te localiseren. In tegenstelling tot de gangbare
interpretatie verlangden zij er niet naar, hun carriëre met het over-
handigen van oorlogsverklaringen te bekronen. Wanneer men de sindsdien
openbaar gemaakte archieven raadpleegt, valt de gedistancieerd-cosmopo-
litische habitus van deze beroepsgroep op. Het was veeleer de publieke
opinie in de diverse landen, die steeds meer aan het bellicistische
pathos van een door publicisten en litteraten ijverig gepropageerd na-
tionalisme toegaf.3) "Nationalism does not aim at liberty or prosperi-
ty, its course will be marked with material as well as moral ruin" had
de Engelse historicus Acton4) gewaarschuwd; de toch al op aanvechtbare
premissen gebaseerde buitenlandse staatkunde bleek niet in staat dit
débácle te voorkomen. "Mit der Vorstellung an einen pers~nlichen Gott
war auch diejenige des Teufels verblasst wenn nicht abhanden gekommen".5)

1) Vgl. Norman Angell: The Great Illusion, 1910.
2) Sir Harry Johnston: Common Sense, in Foreign Policy,p.l-2, citaat

ontleend aan Howard Lee Mc.Brain: The new Constitutions of Europe,
1922, p.139.

3) Vgl. J. Benda: La trahison des cleres, 1925.
4) Acton: History of Freedom, 1907.
5) J.R. v. Salis:a.w.,d1.III. p.262.
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we hebben de lichten van de hemel gedoofd en ze zullen nooit meer
worden ontstoken, moet de toenmalige Franse minister van arbeid Vi-
viani tijdens een emotioneel debat hebben uitgeroepen. Toen aan de
vooravond van de eerste wereldoorlog de - overigens schaarse - lich-
ten in Downingstreet werden gedoofd,constateerde Sir Eduard Grey in
geadapteerde bewoordingen, dat de lichten van de vrede in deze eeuw
voorgoed waren gedoofd.

Overeenkomstig de voorspelling van de Tocqueville werd oorlogvoeren
in het tijdperk van het nationalisme een "volkseigen" bedrijvigheid
die naar tijd en ruimte niet meer kon worden begrensd. Met betrek-
king tot het oorlogsgebeuren hadden a11e regeringen het democratisch
principe zonder restricties aanvaard. "Le nationalisme est la seule
religion, qui exige de 1'homme le sacrifice immédiat et gratuit de
sa vie et obtienne ou impose un tel sacrifice sans discussion. Sac-
rifice d'une dureté inouie puisque détaché de toute métaphysique il
n'offre pas méme au héros la chance d'une survie".1) De emotionele
betrokkenheid op de eigen groep waaraan iedereen absolute loyaliteit
was verschuldigd, gaf aan de oorlog een tot dusver ongekend destruc-
tief en totalitair karakter. Universele en humanitaire denkbeelden
moesten het afleggen tegen de postulaten van het nationalisme. Ter-
wijl men "een felle oppositie of een boetvaardig stilzwijgen van
rouw had verwacht, zegenden vertegenwoordigers van kerken de wapens
en smeekten God om de overwinning. Het was alsof inen God in een aan-
tal nationale Goden wilde splitsen".2~"The "advanced" nations had be-
come capable of sacrifices so irrationally great that the bleeding
victor would faint upon the corpse of his victim".3~

In de interpretatie van vele historici en sociologen was deze ont-
wikkeling even vanzelfsprekend als onvermijdelijk. Met een beroep
op Kierkegaard, Burckhardt of Nietzsche werd de individualistische,
rationalistische en positivistische oriëntatie der negentiende eeuw
met het débácle van 1914 in verband gebracht. De woorden van Stefan
George "1914 raste ein altes Jahrhundert sich zu Ende", werden vaak
met instemming geciteerd. Naargelang voorkeur heeft men de negentien-
de eeuw - de wellicht meest belichte en geanalyseerde eeuw - met meer
of minder overtuigende argumenten in 1914; 1918; 1929 of 1939 doen

1) Lucien Romier: Explication de notre temps, 1925. p. 157.
Vgl. G. Ferrero: Discours au sourds, 1924.

2) P.J. Bouman: a.w., p.236
3) H. Nickerson: The Armed Horde, 1940. p.290. Citaat ontleend aan

Walter Lippmann, a.w., p.17.
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eindigen. In werkelijkheid kan het einde van gecompliceerde in het
verleden begonnen ontwikkelingsprocessen nauwelijks met een bepaald
jaartal worden aangeduid, ook al is het hiermee geassocieerde histo-
rische gebeuren nog zo spectaculair. Veel uit het verleden daterende
fenomenen worden door de historische ontwikkeling achterhaald, andere
worden er positief of negatief door beïnvloed, maar blijven ook in
het heden actueel.

Het streven naar politieke democratie, dat ons hier in eerste instan-
tie bezighoudt was in 1918 actueler dan ooit. De 14 punten van Wil-
son, waarin hij op eloquente wijze zijn denkbeelden over vrede en de-
mocratie had geprogrammeerd, hadden als"image"der Westerse mogendhe-
den gefungeerd. Nu bevriende en vijandige autocratische stelsels uit-
eindelijk door nederlaag en~of revolutie waren uitgeschakeld, scheen
een proces, dat zij zo lang hadden vertraagd met succes te kunnen
voltooid. Door de overwinning der Westerse mogendheden, scheen de su-
perioriteit van liberaal-democratische regeringsvormen te worden be-
vestigd; het prestige der democratiën was in 1918 dan ook onomstreden.
Dientengevolge kwam voor het eerst in de geschiedenis van Europa in
de constituties van alle landen, de idee tot uiting het staatkundig
bestel op parlementaire basis en overeenkomstig de eisen van een
rechtsstaat te vestigen. In dit opzicht was er geen verschil tussen
overwinnaars en overwonnenen. De wereld leek naar de vaak geciteerde
leuze van H.G. Wells "safe for democracy". Buiten deze configuratie
viel toen alleen Rusland, dat onverhoedsl) eigen en nieuwe wegen in-
sloeg, die naar men in het Westen veronderstelde spoedig in chaos zou-
den eindigen. Op grond van wereldvreemde economische premissen zou
het collectivistisch experiment noodzakelijkerwijs mislukken.2)Overal
elders in Centraal- en Oost-Europa werden plechtig aanvaarde constitu-
ties geintroduceerd, waarmee het politiek bestel naar westers voor-
beeld zou worden gemodelleerd. Het aantal democratieën constateerde
Bryce, werd in korte tijd verdubbeld. In landen met parlementaire
tradities werden tegelijkertijd de nog aanwezige "SchSnheitsfehler"
van het democratisch bestel verwijderd. Algemeen, gelijk en geheim
kiesrecht werd voor mannen zonder bezwaar en voor vrouwen na aarze-
ling aanvaard. Geperfectioneerde kiesstelsels zouden de consensus
der geregeerden met de regeerders mathematisch nauwkeurig weerspiege-
len. - De onbeperkte souvereiniteit, die tot dusver aan internationa-
le betrekkingen een labiel karakter had gegeven zou voortaan door sa-

1) Voor 1917 achtte men ook in Rusland een de algemene trend volgendeevolutie in liberaal-democratische zin het meest waarschijnlijk.
2) "Die n~chsten Aufgaben der Sovietmacht" (Lenin) bleken uit het

herstel van de markt-economie (N.E.P.) te bestaan. Vgl. L. v. Mises:
Die Gemeinwirtschaft, 1922.
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menwerking in een Volkenbond worden getemperd, die de territoriale
integriteit van alle lid-staten moest waarborgen. Vanwege de ver-
strekkende betekenis, die bepaalde interne vraagstukken voor vreed-
zame en harmonische verhoudingen bleken te hebben, werden ook ar-
beidsvraagstukken en de positie van ethnische minderheden in het
kader van het volkenbondssysteem aan internationaal toezicht onder-
worpen. Alhoewel dit als een discriminerende inbreuk op de na veel
inspanning verworven onafhankelijkheid werd ervaren, werden de Oost-
Europese landen genoopt een internationeel minderhedenregime te aan-
vaarden, op grond waarvan zij aan alle staatsburgers binnen hun gren-
zen een gelijke status moesten toekennen en het genot van dezelfde
rechten moesten waarborgen. Aldus werd voor het eerst op internatio-
naal vlak een - zij het alleen oost-Europa regarderende catalogus -
van onschendbare grondrechten tot stand gebracht.l) Een universeler
en minder omstreden werkingssfeer hadden de diverse organen der In-
ternationale Arbeidsorganisatie, van waaruit waardevolle impulsen
voor een internationale sociale politiek uitgingen.

Uiteindelijk hebben de vredesverdragen van Parijs en het hiermee ge-
lieerde volkenbondssysteem, die na een totale oorlog een totale vre-
de moesten bewerkstelligen, niet aan de hooggespannen verwachtingen
voldaan. Weliswaar hadden critische tijdgenoten in geruchtmakende
publicaties op - gedeeltelijk niet te vermijden - imperfecties en
constructiefouten gewezen, die aan de vredesverdragen eigen waren,2)
maar zo mocht worden verondersteld, de onder druk der omstandigheden
gemaakte fouten zouden in de toekomst kunnen worden hersteld. Het na
1924 beproefde "rapprochement" tussen de mogendheden kon als een be-
vestiging van deze optimistische gedachtengang worden geinterpreteerd.

Nog minder kon men na 1918 vermoeden, dat de zo lang nagestreefde
politieke democratie in de komende periode in theorie en practijk
zoveel bezwaren en weerstand zou ondervinden. De door Bryce voor-
zichtig geuite twijfels omtrent de toekomst der democratie werden
in 1920 nauwelijks geregistreerd. "Though democracy has spread, we
are not entitled to hold with the men of 1789, that it is the natu-
ral and therefore in the long run the inevitable form of government.
If it be improbable, yet it is not unthinkable, that as in many
countries impatience with tangible evils substituted democracy for
monarchy or oligarchy a like impatience might someday reverse the

1) Vgl. U. Scheuner: Der Schutz der Menschenrechte~in der Internatio-
nalen Gemeinschaft, p.7. "Aus Politik und Zeitgeschichte", 4 sept.
1963.

2) Vgl. F. Nitti: The Decadence of Europe; 1922.J.M. Keynes: The Econo-
mic Consequences of the Peace, 1919.
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process".l) Ongeduld veroorzaakt door evidente gebreken maar wellicht
nog meer door het uitblijven van tastbare voordelen, die men op grond
van het algemeen kiesrecht van het democratisch bestel had verwacht,
bracht de door Bryce gevreesde kentering inderdaad teweeg.

In retrospectie komt het interludium van 1918-1939 als een bepaald
onfortuinlijke periode naar voren, die stof voor een eindeloze reeks
van doorgaans somber gekleurde tijdsdiagnoses en toekomstprognoses
heeft opgeleverd.2)De auteurs die het onbehagen van hun tijdgenoten
in overigens suggestieve boeken hebben vertolkt, doen onwillekeurig
aan de ontevreden Faust denken. "Kommst du nur immer anzuklagen, ist
auf der Erde dir nichts recht? Nein Herr ich finde es dort wie immer
herzlich schlecht".3) De nadelen, die we in ruil voor de uit arbeids-
verdeling, industrialisatie en urbanisatie voortvloeiende welvaarts-
stijging hebben moeten aanvaarden, worden in pessimistische visie
meestal breed uitgemeten. Men behoeft de slogan "salvation through
industrialisation" niet over te nemen en de gebreken van het indu-
strieel bestel niet te bagatelliseren om met von Mises te constate-
ren: "Wenn die Menschen trotzdem zur Arbeitsteilung Bbergegangen
sind lag der Grund hierfUr in der Erkenntnis, dasz die h8here Er-
giebigkeit den Ausfall an Lustgefuhl den spezialisierte Arbeit mit
sich bringt Bbersteigt. U'brigens zeigt der annxhrend autarke wirt
den wird in Gestalt des Bauern entlegener Seitent~ler vor Augen ha-
ben nicht jene harmonischen Eiger.schaften, die Romantiker und Lit-
teraten ihm zuzuschreiben pflegen. Geistige Werte sind ein Erzeug-
nis der Mussestunden und des ruhigen Behagens, welche nur die Ar-
beitsteilung vermitteln kann".4)

Afgezien van veel manifestaties, die in een infantiel en experimen-
teel stadium bleven steken - er. daar ook wilden blijven steken -
kwamen na 1918 dan ook opmerkelijke prestaties op literair en arti-

1) J. Bryce a.w., d1.I. p.42.
2) Een willekeurige keuze uit een groot assortiment:

Lucien Romier: Explication de riotre temps, 1925.
J. Benda: La trahison des cleres, 1927.
K. Jaspers: Zur geistigen Situation unserer Zeit, 1931.
K. Mannheim: Diagnose van onze tijd, 1937.
J.M. Keynes: The End of Laissez-faire, 1936.
J. Huizinga: In de schaduwen van morgen, 1935.
Ortega y Gasset: La rebellión de las massas, 1936.
De serie werd met Oswald Spengler "Untergang des Abendlandes" (1919)
geopend. "Dank seinen Oberraschenden Sichten,aufreizenden Behaup-
tungen und dem kuhnen Griff der eine Welt von Tatsachen zu meistern
vort~uscht, wurde dieses unheilvolle Buch zu einem Bestseller". Al-
dus Th. Geiger in: Demokratie ohne Dogma, 1950, p.ll.

3) Goethe; Faust I, Prolog im Himmel.
4) L. v. Mises: Die Gemeinwirtschaft, 1922, p.292.
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stiek evenals op wijsgerig en wetenschappelijk terrein tot stand.l)
Van de spectaculaire technische vindingen die elkaar in snel tempo
volgden, mocht worden aangenomen, dat er impulsen voor economische
groei van zouden uitgaan. Ondanks al deze hoopgevende symptomen,
slaagde men er na de eerste wereldoorlog niet in, de op vrede, wel-
vaart en democratie afgestemde koers te volgen, die men in de negen-
tiende eeuw ondanks obstakels (ongelimiteerde souvereiniteit, kinder-
ziekten der industrialisatie, autoritaire oppositie) had weten aan te
houden. Het kan niet de opzet zijn, het turbulente tijdperk tussen
de beide wereldoorlogen in extenso te memoreren; enige karakteristiek
voorkomende impressies naar aanleiding van het onmiskenbare echec op
het gebied der internationale betrekkingen, der welvaartsontwikkeling
en met name op het terrein der staatkundige vormgeving, dringen zich
tot slot van dit hoofdstuk nochtans op.

"Les hommes font leur histoire mais ils ne savent pas 1'histoire qu'ils
font." Wellicht meer dan men toendertijd kon vermoeden of wilde toege-
ven, werden de verhoudingen in Europa - ogenschijnlijk nog steeds,we-
reldcentrum - door het vrijwel gelijktijdig optreden (1917-1921) van
Wilson en Lenin beinvloed. Tengevolge van het spoedig gevolgde poli-
tieke - niet het financiële - disengagement der Verenigde Staten en
het door een Oost-Europeesch "cordon sanitaire" en door interné troe-
belen veroorzaakte isolement van Rusland bleef voorlopig het perspec-
tief verborgen, dat de Tocqueville 1840 in een beroemde passage als
volgt had aangekondigd. ("Les Etats Unis et la Russie) marchent dans
une carrière dont 1'oeul ne saurait encore apercevoir la borne. Leur
point de départ est différent, leurs voies sont diverses, néanmoins
chacun d'eux semble appelé par un dessin secret......à tenir un jour
dans ses mains 1es destinées de la moité du monde".2)

Het was zoals gezegd vooral aan het gezag van Wilson te danken, dat
het zogenaamde zelfbeschikkingsrecht als prevalerend beginsel voor de
staatkundige reorganisatie van Europa werd aanvaard. Onder dit recht
- veeleer een democratisch postulaat dan een scherp omlijnd juridisch
begrip -, wordt doorgaans het recht van een nationaliteit begrepen,
"om zich bij een bepaalde staat aan te sluiten, zich onafhankelijk te
verklaren, of wel een bepaalde autonomie binnen het bestaande staats-
verband te verkrijgen".3) Men kan niet zeggen, dat Wilson's beroemde
voorganger Lincoln een bijzondere voorkeur voor dit beginsel heeft ge-

1) Vgl. P.J. Bouman: Cultuurgeschiedenis van de 20ste eeuw 1964.
2) A. de Tocqueville: De la démocratie en Amérique 1836 (Lib. Gosselin

4. éd.) d1.Ii. p.434,-435.
3) J.P.A. Fran~ois: Grondlijnen van het volkenrecht, 1954, p.99.
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hadr ondanks alle begrip en sympathie, die men in het Westen voor na-
tionale aspiraties mocht hebbenl) vonden Wilson's stellingen daar
geen onverdeelde en onbeperkte toestemming. Om voor de hand liggende
redenen - Ierland, Catalonie, Bretagne, Wales - kon men het denkbeeld
"that all well defined national aspirations shall be accorded the ut-
most satisfaction"slechts na aarzeling onderschrijven. Grenzen zouden
naar Wilson's concept worden afgebakend volgens "clearly recognisable
lines of nationality". Gemeenschappelijke afstamming, taal en~of gods-
dienst golden als criteria op grond waarvan zou worden beslist, wie
door wie zou worden geregeerd.2)

De verwezenlijking van dit programma ondervond in het ethnisch zo ge-
mêleerde Oost-Europa onoverkomelijke bezwaren. De ene historische
claim werd door een andere gecompenseerd, geen van allen wisten het
respect der Westerse bewindslieden af te dwingen3) wier onkunde over
de plaatselijke grenskwesties en ethnische complicaties even groot
als begrijpelijk was.4j "Wer kennt die Vêlker, z~hlt die Namen?" Het
voor de hand liggende democratische middel, om de uit de staatkundi-
ge reorganisatie voortvloeiende grenskwesties aan een plebisciet te
onderwerpen, werd weliswaar herhaaldelijk toegepast, maar het leidde
slechts zelden tot een zinvol resultaat. In streken die door diverse
groepen péle mèle bewoond worden, waren nationale aspiraties vaak
even dubieus als capricieus. Teneinde de uitslag in een bepaalde rich-
ting te doen uitvallen, vonden de plebiscieten bovendien nog plaats
onder invloed van intimidatie, vervolging of nog erger. Wanneer de
interpretatie van de uitslag moeilijkheden opleverde, moest de kwes-
tie vervolgens toch nog arbitrair worden opgelost. De in Parijs te
regelen territoriale kwesties bleken zo gecompliceerd, dat zij voor
een oplossing, die voor alle partijen acceptabel was, bij voorbaat
niet vatbaar waren. ~~Dans ces parties de 1'Europe orientale c'est
poursuivre la quadrature de cercle, que de chercher les frontières
qui ne froissent aucune conscience, ou aucun intérêt.~~ (Jules Cambon).5)
Wel mag men aannemen, dat het externe zelfbeschikkingsrecht vaak meer

1) Vgl. W Opocenski: Umsturz in Mittel-Europa, 1931.
W. Seton-Watson: The Rise of Nationality in the Balkans, 1912.

2) "Every territorial settlement has to be determined upon, aftermost careful consideration of all religious, racial and linguisticfactors in each particular country". Mc. Cartney a.w., National
States and National Minonties 1934, p.194.

3) Vgl. Harold Nicolson: Peacemaking 1919; 1939;
A.J. Toynbee: The World after the Peace Conference, 1926;
D. Mitrany: The Effect of the War in South Eastern Europe, 1936.

4) Van Keynes is geloof ik de karikatuur afkomstig, waar de - op degrond liggende -"grote vier" een kaart van Oost-Europa bestuderen,tevergeefs zoekend naar "clearly recognisable lines of nationality"
5) Citaat ontleend aan M. Beaumont: La faillite de la paix; 1960. p.52-53.
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dan nodig door strategische en politieke overwegingen werd doorkruist.
"Man proklamierte ein allgemein staatstheoretisches Ideal, das~einem
tatsáchlichen Machtkompromis, die ideelle Weihe einer groszen, die
gesamte Menschheit verpflichtende Idee geben sollte".l) De op grond
van het zelfbeschikkingsrecht tot stand gekomen succesiestaten waren
dan ook evenmin als de multinationale landen in ethnisch opzicht ho-
mogeen. Zij waren getrouwe copieën der vergane Donaumonarchie met
- naar spoedig zou blijken - nog grotere interne spanningen. Daar
het staatsgebied van sommige landen kleiner was dan de geografische
uitgestrektheid der natie, en omgekeerd andere landen hun grenzen
ruimer hadden uitgezet, dan men op grond van ethnische gegevens had
mogen verwachten, bleef ook het irredentisme als bron voor nieuwe
internationale conflicten in Centraal- en Oost-Europa onverminderd
voortbestaan. "The movement which dismembered Austria-Hungary was
bound to be succeeded by a movement for the dismemberment of all the
new countries alike. Given the premises of nationalism, the movement
was legitimate and no end could be set to it".2) De Volkenbond, die
de onafhankelijkheid en de territoriale integriteit van alle lid-
staten moest waarborgen,3) trachtte aan het door Carr beschreven di-
lemma met behulp van het voorheen vermelde minderhedenstatuut te ont-
komen. In ruil voor deze bescherming - zo veronderstelde men - zouden
de minoriteiten geleidelijk tot loyale medewerking binnen het staats-
verband, waarin zij nu eenmaal waren gevestigd, bereid zijn.
"First the individual member must be protected; by this means his
loyality to the state will be ensured and the stability of that sta-
te achieved".4)
Stelde het externe zelfbeschikkingsrecht, de nationaliteit die naar
staatkundige vormgeving streeft, centraal de minderhedenbescherming
ging op haar beurt weer uit van een staat waarbinnen diverse bevol-
kingsgroepen kunnen samenleven, mits hun fundamentele rechten zijn
verzekerd. In feite werden de minderheden uitgenodigd, om in ruil
voor de geboden bescherming van het zelfbeschikkingsrecht af te zien.
Dit concept is in ethnisch gemengde territoria inderdaad de meest
voor de hand liggende oplossing. In het licht van de voorafgaande ont-

1) O. Ziegler: Die moderne Nation, 1930, p.18
2) E.H. Carr: Nationalism and After, p.24, 1945.
3) Krachtens art. 10 van de Covenant.
4) Vgl. C.A. Mc. Cartney; a.w. p.279. Elders betoogt deze auteur:p.275.

"The primary object ís the peace, the means through which this is
to be achieved and thus indirect object of the treaties is the in-
ternational stability of the treaty states. The means through
which this is to be achieved is the well being of the minorities,
which shall make them contented citizens of the states of which
they form a part. Finally peace between states will not be troubled
by national questions at least".
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wikkeling was het echter niet erg waarschijnlijk, dat dit voorstel
bij de betrokken partijen veel weerklank zou vinden. Nationalistisch
georiënteerd als zij waren, weigerden zij de premissen die aan de
volkenbondsbescherming ten grondslag lagen te aanvaarden. De betrok-
ken bestuursinstanties evenals de woordvoerders der minderheden de-
monstreerden dan ook een opmerkelijke spitsvondigheid om via ruime
dan wel beperkte uitleg van de verdragstexten doel en strekking er-
van te corrumperen.l) "Die Nachkriegszeit wurde eine Periode des
uberheizten Nationalismus und die umsachliche Volksbezogenheit ver-
dr~ngte alle allgemeineren Wertungen".2) De emotionele betrokkenheid
op de eigen groep, waaraan alle leden absolute loyaliteit zijn ver-
schuldigd, zou in Oost-Europa een verbitterd antagonisme veroorzaken
en in een aldus onvermijdelijke en voortdurende strijd om een groot
aantal territoria ontaarden. Tegenover landen wier territoriale as-
piraties waren ingewilligd, -"satisfied countries", die op handha-
ving van de status quo waren gesteld, stond een groep van "dissatis-
fied countries" met revisionistische tendenties. Daar - alle andere
aanwijsbare of plausibele oorzaken ten spijt - de aanleiding voor
het voeren van oorlogen tot dusver steeds weer in een territoriaal
geschil werd gevonden, waren de vooruitzichten voor een duurzame vre-
de niet erg rooskleurig. "Bounds of inclusion or exclusion for geo-
graphical governmental units are in the world the most rigid of po-
litical phenomena".3) Ondanks een kortstondig nagestreefd stelsel
van collectieve veiligheid binnen het kader van de Volkenbond, gaven
grote en kleine mogendheden zoals voorheen de voorkeur aan regionale
ententes en allianties, die uiteindelijk ook geen bescherming boden.
Militaire pre-occupaties bleven de nieuwe staatkundige constellatie
in Europa bedreigen, en drongen de werkelijk urgente problemen van so-
ciaal-economische aard op de achtergrond.4)

"To what a different future Europe might have looked forward if eit-
her Lloyd-George or Wilson had apprehended, that the most serious pro-
blems which claimed their attention were not political but financial
and economic, and that the perils of the future did not lay in fron-
tiers and sovereignities but in food, coal and transport", merkte
Keynes op, die als jong ambtenaar van de "Treasury" aan de vredescon-
ferenties had deelgenomen.5) De later door de crisiservaring van 1929

1) N. Ito: La protection des minorités, 1931.
H.J. Roethof: Het zelfbeschikkingsrecht der nationaliteiten, 1953.

2) Veit Valentin: a.w., d1.II, p.692.
3) R.A. Dahl: A Preface to Democratic Theory, 1963. p.53.
4) Vgl. F. Nitti: Europe without Peace, 1919.
5) J.M. Keynes: The Economic Consequences of the Peace, 1929. p.134.
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bevestigde bezorgdheid over de economische ontwikkeling leek toen even-
wel overdreven, omdat men - min of ineer vanzelfsprekend - veronderstel-
de, dat het vooroorlogse systeem met zijn universeel aanvaarde normen
van internationaal economisch gedrag spoedig zou worden hersteld.l)
Weliswaar coquetteerden velen met de gedachte, dat de tijdens de we-
reldoorlog gehanteerde bestuurstechnieken ook zinvol op een vredes-
economie konden worden toegepast,2) maar deze denkbeelden vonden in
practijk voorshands nog weinig resonantie. De nauw met liberale doc-
trines gelieerde democratische conceptie veronderstelde welbewust een
staat die op economisch vlak een slechts beperkte en bescheiden rol
speelt. Daar een optimale welvaartsvoorzíening grosso modo dankzij
de coërdinerende werking van het prijs- en marktmechanisme zou wor-
den bewerkstelligd3),dienden overheidsinterventies op economisch ter-
rein zo veel mogelijk achterwege te blijven. Daar deze redenering
door gezaghebbende economen nogmaals werd bevestigd4) en de practijk
in Rusland niet tot imítatie uitnodigde, lag zo spoedig mogelijke
terugkeer naar vooroorlogse verhoudingen voor de hand. Dit concept
sloot sociaal-politieke correcties natuurlijk niet uit. Integendeel
de in het laatste kwartaal der vorige eeuw begonnen ontwikkeling werd
onder invloed van het oorlogsgebeuren in versneld tempo voortgezet.
Naarmate steeds meer personen op grond van het algemeen kiesrecht bij
het politieke gebeuren werden betrokken, moesten de regeringen aan de
aspiraties van een nu anders samengesteld electoraat wel tegemoetko-
men. Wettelijke en buitenwettelijke maatregelen met betrekking tot de
arbeidsverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsbescherming
markeerden evenals het uit C.A.O.'s resulterende"rapprochement"tussen
werkgevers en werknemers een herwaardering van de arbeid, die de her-
innering aan vroegere fasen der industriële maatschappij moest doen

1) Vgl. F.J.H.M. van der Ven: Sociaal-economische opvattingen in Ne-
derland, tussen de beide wereldoorlogen; 1948.

2) Vgl. W. Rathenau: Von kommenden Dingen, 1916.
In Duitsland werd in 1919 door de minister van economische zaken
een socialisatie-commissie ingesteld, die zich met de problemen
van een centraal geleide volkshuishouding bezighield; de term plan-
huishouding schijnt hier voor het eerst aan het vocabulaire te zijn
toegevoegd.

3) Overeenkomstig het maximumtheorema van Pareto.
4) De instanties in een centraal geleide volkshuishouding mogen wel-

overwogen vaststellen aan welke goederen en diensten behoefte be-
staat, over een doelmatig gebruik der schaarse alternatief aan-
wendbare productiemiddelen tasten zij in het duister. Bij gebrek
aan een betrouwbare maatstaf (marktmechanisme als deus-ex machina)
kunnen zij de verwarrende hoeveelheid van tegenwoordige en toekom-
stige behoeften der consumenten niet op een adequate wijze taxeren.
De doelmatigheid van een centraal geleide volkshuishouding bleef
in de periode tussen beide wereldoorlogen een druk beoefend studie-
object.Z.L. v. Mises: Die Gemeinwirtschaft 1922. F.A. Hayek en an-
deren,Collectivist Economic Planning, 1935; O. Lange, On the Eco-
nomic Theory of Socialism 1936~37. C.D. Baldwin; Economic Planning,
1942; een willekeurige keuze uit talloze vermeldenswaardige studies.
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verbleken. Voorstellen om via zeggenschap en structuurhervormingen
een beter industrieel klimaat te scheppen behoorden vanouds tot het
sociaal-politieke repertoire, in de jaren twintig stonden deze vraag-
stukken weer in het centrum der belangstelling.l) Nieuwe impulsen
gingen ook uit van talloze bedrijfspsychologische en bedrijfssociolo-
gische studies en experimenten.2)

Alleen het economisch herstel bij de gratie waarvan al deze correc-
ties pas goed tot hun recht zouden komen, verliep veel trager dan men
aanvankelijk had aangenomen. De heroriëntatie op een vredeseconomie
kwam niet zonder schokken en alarmerende depressies tot stand. De ge-
volgen van de oorlog deden zich op vrijwel alle terreinen in nadelige
zin gelden. Tengevolge van abrupte territoriale veranderingen en de
zich in revoluties, contrarevoluties en burgeroorlog manifesterende
naoorlogse verwarring, kon het economisch en financieel herstel in
Centraal- en Oost-Europa trouwens pas vanaf 1921-1923 ter hand worden
genomen. De desastreuse effecten van ontredderde geldstelsels, die
na jaren van inflatie met moeite - meestal onder auspiciën van de
Volkenbond - werden gesaneerd, zijn nauwelijks te onderschatten. Om-
streeks 1924 mocht nochtans een nieuwe periode van "prosperity" tege-
moet worden gezien. Merkwaardig genoeg slaagde men er echter niet
meer in, de voorhanden productieve krachten volledig te absorberen.
Ondanks inhaalvraag en ondanks een gevarieerd aanbod van begeerde
goederen en diensten kwamen spectaculaire groeicijfers gelijk men
voor 1914 had gekend,niet meer tot stand. Het economisch gebeuren
op nationaal en internationaal vlak ondervond de interferenties van
ingewikkelde en weinig zinvolle financiële transacties, die als er-
fenis van de wereldoorlog - herstelbetalingen en oorlogsschulden -
het economische en monetaire evenwicht grond bleken te verstoren.3)
Het welvaartsniveau, dat in het verleden toch al door periodieke her-
oriëntaties in het productiebestel werd aangetast, werd nu ook nog
door politieke complicaties in gevaar gebracht. Minder abstract ge-
formuleerd, betekende dit toenemende onzekerheid voor het behoud
van de werkgelegenheid. De in een industriële maatschappij tot stand-
gekomen bestedings- en verbruiksgewoonten hadden wellicht meer tot

1) Vgl. G. van den Bergh: De medezeggenschap der arbeiders in de par-
ticuliere onderneming, 1924.
F. Naphtali: Wirtschaftsdemokratie, 1928.

2) Vgl. Goetz Briefs : Betriebsfuhrung und Betriebsleben in der Indu-
strie, 1934.
E. Rosenstock-Huessy- Lebensarbeit in der Industrie, 1926.
H. Dubreuil: La république industrielle, 1931

3) Vgl. A. Mc.Fadyen: Reparations Reviewed, 1930.
H.G. Moulton and L. Pasvolsky: War Debts and World Prosperity, 1933.
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democratisering en nivellering bijgedragen, dan politieke en wette-
lijke maatregelen, die hetzelfde doel nastreefden. Een in het arbeids-
bestel gewaardeerde functie - de sleutel die toegang tot een verlei-
delijk aanbod van goederen en diensten verschaft - dreigde nu te al-
len tijde verloren te gaan. Nog voordat in 1929 een crisis van tot
dusver ongekende afinetingen uitbrak, manifesteerde het onbehagen zich
in een reeks onlusten en stakingen, waarbij overwonnen gewaande tegen-
stellingen herleefden. "Das irdische Glucksstreben mit seinem hier
und jetzt gab der sozialen Frage ihre Kámpferische Dynamik und hei-
schende Sch~rfe".l) In strijd met de vereisten en de interdependen-
ties van even uitgebreide als onmisbare internationale betrekkingen
had men na 1918 in vele landen toch voor een primair op binnenlandse
verhoudingen afgestemd en door tolmuren zorgvuldig beschermd welvaarts-
programma geopteerd. Exportgevoelige industrieën zoals de Engelse met
haar relatief hoge loonkosten, ondervonden de nadelige gevolgen hier-
van, nog voordat de beurs-en bankcrisis in de Verenigde Staten een
langdurige conjuncturele depressie inluidde, die zich over de gehele
wereld deed gelden. Vrijwel alle branches van een moderne volkshuis-
houding werden hierdoor getroffen. Dit moge aan de hand van enige cij-
fers worden toegelicht. Bij een index van 100 voor 1929 daalde de
waarde der industriële wereldproductie in 1932 op 63,8 (in de Verenig-
de Staten en in Duitsland op respectievelijk 48,7 en 53). De daling
der groothandelsprijzen correspondeerde hiermee, terwijl de in 1929
op 5,35 milliard dollar getaxeerde wereldhandel in 1932 slechts een
cijfer van 2 milliard bereikte. Het aantal werklozen werd in dat
jaar op 30 millioen geschat; het aantal werknemers met drastisch ge-
reduceerde werktijden en lonen was nog groter.2) Aan de inzinking
- men had een begrijpelijke voorkeur voor medische termen - kwam
weliswaar een einde, maar in tegenstelling tot vroeger bleef noemens-
waardig herstel uit, welke therapie men ook toepaste. Voorzover men
de crisis overeenkomstig het voorschrift der klassieke leermeesters
liet uitzieken, was het resultaat niet erg bemoedigend, maar het suc-
ces van de door de overheid toegediende investerings- en koopkracht-
injecties was evenmin overtuigend.3) De stagnatie - dat was ook zon-
der het consult van Keynes duidelijk - moest aan onderconsumptie wor-
den toegeschreven. De tekortschietende vraag der consumenten, zo meen-
de Keynes c.s. te mogen veronderstellen, diende in een moderne gein-
dustrialiseerde volkshuishouding als een structureel gegeven te wor-
den beschouwd. Bij een bepaald welvaartsniveau - aldus het betoog -

1) J.R. von Salis, a.w., d1.III, p.213.
2) Gegevens ontleend aan J.R. van Salis, a.w., d1.III, p.400-406.

Vgl. C.L. Robbins: The Great Depression, 1934.
3) L.A. Sauvy: Mythologie de notre temps, 1966.p.79.
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zijn de verbruikers niet meer bereid of in staat de uit een toenemend
inkomen resulterende bestedingsmogelijkheden volledig te realiseren.l)
Wilde men uit de depressieve impasse geraken, dan waren aanvullende
en adequate overheidsvoorzieningen voortaan onvermijdelijk.

De verleidelijke en onorthodoxe analyse van het consumentengedrag was
in feite geheel in strijd met het meest plausibele uitgangspunt der
economie. De behoeften der mensen zijn kennelijk onbeperkt, de beschik-
bare productiemiddelen daarentegen schaars. Er was volgens Schumpeter
ook nu geen reden hieraan te twijfelen. De theorie der afnemende in-
vesteringsmogelijkheden zowel in haar Marxistische als Keynesiaanse
versie werd door hem dan ook verworpen. Dank zij de vele varianten der
onvolledige concurrentie zouden inventieve ondernemers het stelsel
opnieuw weten te activeren. Vanuit het oogpunt der welvaartsvoorzie-
ning bood het kapitalistisch bestel volgens Schumpeter nog steeds
een toekomst met perspectieven; het zou, zo voorspelde hij, uiteinde-
lijk ook de financiële basis verschaffen, voor alle sociaal-politieke
correcties van een moderne welvaartsstaat.

De moeilijkheden en conflicten op sociaal-economisch vlak lieten het
staatkundig bestel van democratische allure intussen niet ongemoeid.
"Die Leitungsdr~hte der Demokratie"- moet Trotzki ooit gezegd hebben -

"vertragen keine gesellschaftlichen Stróme von allzu hoher Spannung.
Indes sind diese die Strëme unserer Epoche". Het laatste kon nauwe-
lijks worden ontkend, het eerste scheen door de ontwikkeling te wor-
den bevestigd. Het mocht dan waar zijn, dat de trend naar democratie
in de lijn der historie lag (de Tocqueville) maar het succes en de
stabiliteit van deze regeringsvorm bleek evenzeer gebonden aan een
door tijd en plaats bepaalde reeks van factoren. De relatie democra-
tie en welvaart stond daarbij wel zeer centraal.

Opmerkelijk snel had men in Centraal- en Oost-Europa - wetstechnisch
overigens voortreffelijke - constituties aanvaard.2) Parlementaire de-
mocratie - met overigens beperkte volksinvloed - had tot dusver uit-
sluitend in het Westen gefunctioneerd. Zij was daar het resultaat
niet alleen van juridische vormgeving, maar evenzeer van een moeizaam
door "trial and error" gekenmerkt historisch proces. Correspondeerden
de zo aantrekkelijk geformuleerde beginselen der politíeke democratie,
die in het zo anders geaarde Westerse milieu al niet zonder problema-
tiek waren, met de ethnisch gecompliceerde verhoudingen en de eenzij-

1) Overeenkomstig de grensnuttheorie (de tweede wet van Gossen) nam
de spaarneiging toe ten koste van de marginale consumptieneiging.

2) Z. B. Mirkine-Guétzévitch: Les constitutions de 1'Europe nouvelle,
1938.
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dig agrarische structuur in deze landen?

"Most important of all tasks which face democracy is that of tempering
majority in its rigour by a generous and considerate treatment of mino-
rities".1) Het leek bij voorbaat twijfelachtig of de nauwelijks souve-
rein geworden landen deze tolerantie konden opbrengen. De meeste lan-
den in deze zóne hadden zich als gecentraliseerde eenheidsstaten geéta-
bleerd, alhoewel gezien de ethnische verhoudingen een op federale be-
ginselen gevestigd bestel betere kansen zou hebben geboden om de hete-
rogene bestanddelen van deze staatkundige formaties tot een eenheid te
laten uitgroeien.2) Pdu bleek het parlementarisme niet bestand tegen de
permanente conflicten van een virulent nationalisme. Bij alle "agreement
to differ" veronderstelde de politieke democratie toch evenzeer een mi-
nimum van overeenstemming over bepaalde grondnormen. Deze gemeenschappe-
lijke waardencodex - dat werd spoedig duidelijk - was in de periode tus-
sen de oorlogen ook in gevestigde democratieën niet meer voorhanden.

Wellicht zouden de groepsantagonismen geleidelijk aan betekenis verlie-
zen, wanneer men erin slaagde het welvaartsniveau te verhogen. Voor de
toekomstige ontwikkeling op sociaal-economisch vlak hing veel zo niet
alles af van de oplossing, die men voor het dominerende agrarische vraag-
stuk zou weten te vinden. Landhervormingen ter vermindering van sociale
spanningen die uit een feodaal verleden of heden dateerden, werden dan
ook beproefd, maar het nagestreefde doel werd slechts bij uitzondering
bereikt. Een verantwoorde herverdeling van het grondbezit bleek een hache-
lijk ondernemen, niet alleen vanwege de economische en technische aspec-
ten, maar vooral vanwege de hiermee gemoeide politieke en sociale conse-
quenties. In de meeste gevallen werden de daartoe strekkende wettelijke
maatregelen slechts aarzelend en dan nog bij voorkeur op het grondbezit
van ethnisch vreemde eigenaars toegepast. Het beschikbare bodemfonds
was trouwens vaak ontoereikend, om na de hervorming economisch renda-
bele bedrijven te doen ontstaan en de bevolkingsdruk op het platteland op
te vangen.

Als remedie tegen dreigende overbevolking diende zich vanzelfsprekend
industrialisatie aan. Op dit terrein werden na 1918 in sommige landen
- Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije - weliswaar opmerke-
lijke prestaties tot stand gebracht, maar over het algemeen was het kli-
maat voor industriële ontwikkeling ongunstig. Van buitenlandse leningen

1) C.A. Mc. Cartney, a.w. p.l.
2) De meeste constituties accentueerden de identiteit van staat en na-

tie. "The Kingdom of Roumania is a national unitary and indivisible
state".
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voor zover beschikbaar, werd tengevolge van politieke complicaties
en financiële malversaties geen erg productief gebruik gemaakt. Het
blokkeren van internationale economische betrekkingen correspondeer-
de met het toendertijd populaire streven naar autarkie. Welvaartsver-
hogende impulsen gingen daar doorgaans niet van uit. Overeenkomstig
de smalle industriële basis was de politieke en maatschappelijke in-
vloed van socialistisch georiënteerde partijen en van vakbonden rela-
tief gering. Ondanks periodiek vrij grote aanhang wisten zij geen rol
van betekenis te spelen, daar zij niet over bestuurders van allure
konden beschikxen.l) Hun parlementaire activiteit werd bovendien door
gemanipuleerde kiesstelsels en politieke pressie vaak belemmerd.

Daar de meeste regeringen voor het agrarische vraagstuk geen adequate
oplossing wisten te vinden, verloren zij de steun en de medewerking
der boerenpartijen. Deze geraakten vooral na de crisis van 1929 die
deze agrarische zóne bijzonder zwaar teisterde in radicaal vaarwater;
er ontstonden in dat geval buitenparlementaire oppositionele stromin-
gen van het fascistische type.

De van huis uit liberale "middle-classes" en de met hen geassocieerde
intellectuelen hadden ab origine grote invloed op het staatsbestel.
Daar zij voldoende staatkundige ervaring vaak misten en meestal ook
niet over een adequaat bestuursapparaat konden beschikken, slaagden
zij er echter niet in, de hen toevertrouwde opdracht te verwezenlij-
ken en aan de van elders geimporteerde parlementaire instituties een
blijvende gestalte te geven. Tegen de verleiding van machtsmisbruik
en corruptie bleken zij niet bestand. De sleutel-posities op een eco-
nomisch en staatkundig terrein waren vaak in handen van rivaliserende
familieclans. Parlementaire spelregels werden nageleefd of geschonden
al naargelang eigen ambities of belangen daartoe aanleiding gaven. De
sociaal-economische ontwikkeling en de politieke stabiliteit werden
bovendien geremd door de activiteiten van geheime genootschappen; be-
roepsrevolutionairen, die aan normale verhoudingen - die men overigens
nauwelijks had gekend - niet meer konden of wilden wennen, vonden hier
evenals in opkomende totalitaire bewegingen asiel en werkgelegenheid.

Met uitzondering van Finland en Tsjechoslowakije - die trouwens ook
niet van críses gevrijwaard bleven - belandden de meeste "democra-
tieën zonder democraten" spoedig in een situatie van echte of veron-
derstelde staatsnoodtoestand. Kabinetscrises, interne onlusten, drei-

1) Dit gold niet voor Tsjechoslowakije, Oostenrijk en Finland.
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ging van "links" en~of "rechts" leidden op hun beurt tot de instal-
latie van autoritaire regimes van monarchale of militaire signatuur.
In sommige landen (Hongarije, Polen en Bulgarije) werden bepaalde
rechten en instituties die als "survivals" aan een democratisch in-
termezzo herinnerden, weliswaar gehandhaafd, maar in feite werd al
dan niet legaal gecamoufleerd, aan parlementaire invloed en politie-
ke oppositie een eind gemaakt. In Hongarije kwam reeds in 1919~20
een autoritair bewind van conservatieve strekking tot stand, nadat
het links georiënteerde regime Karolyi tevergeefs had gepoogd de
feodaal agrarische structuur van het land aan de eisen van deze eeuw
aan te passen,l) en het spoedig daarop gevolgde communistische be-
wind van de Bela Kun door Roemeense militaire interventie ten val
was gebracht. Bulgarije werd sinds 1923 autoritair bestuurd nadat
de pretentieuze landhervormingen van Stamboeliski tengevolge van
felle binnenlandse oppositie waren mislukt. In de Oost-Zeelanden
Lithouen, Letland en Estland, die eveneens een kortstondig communis-
tisch regime hadden gekend, werd het omstreeks 1920 geintroduceerde
parlementair bestel respectievelijk in 1926 en 1934 door autoritaire
stelsels vervangen. Tengevolge van de grote verdeeldheid, die de
Poolse volksvertegenwoordiging te zien gaf, werd in 1926 een mili-
taire coup d'état ondernomen, die ook hier een autoritaire koers
moest bewerkstelligen. In Joegoslavië kwam na een reeks onlusten
in 1929 het overwicht geheel bij monarchie en regering te liggen.
De als tijdelijk voorgestelde verschuiving werd in 1931 staatsrech-
telijk gesanctioneerd. In Oostenrijk bleek de kloof tussen het so-
cialistische Wenen en de wezenlijk conservatief georiënteerde overi-
ge landsdelen niet te overbruggen. Daar de elkaar fel bestrijdende
partijen over semi-militaire organisaties beschikten, bleef het
niet bij tumultueuze scènes in het parlement. Betogingen en optoch-
ten ontaardden in straatgevechten en herhaaldelijk ook in burger-
oorlog. De Balkan - had Metternich ooit opgemerkt - begint in de
directe omgeving van de Mariahilfstrasse. Het economische debácle,
dat zich hier vooral in een financiële crisis uitte, versterkte
uiteraard de radicale tendenties. Dit was voor de door Othmar Spann
c.s. beinvloedde Dollfuss aanleiding om het parlementarisme door
een organisch-corporatief bewind te vervangen. De van 1932 daterende
"Stándestaat" was naar zijn zeggen de concrete toepassing van de in
de pauselijke encyclieken vervatte sociaal-wijsgerige denkbeelden.
In de nog niet functionerende of niet meer functionerende democra-
tieën Albanië, Roemenië en Griekenland, bleef de politieke situatie

1) Circa 100 adellijke grondbezitters beschikten over eenzelfde land-
oppervlakte, als 1114000 "kleine" eigenaars.
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voortdurend labiel. Kabinetten volgden elkaar in snel tempo op, poli-
tieke tegenstanders werden verbannen of vermoord, monarchieën werden
afgeschaft om weer te worden hersteld. De spanningen werden nog gein-
tensiveerd toen de bankcrash in V7enen - vanouds financieel centrum
voor Zuid-Oost-Europa - verstrekkende gevolgen voor de toch al zwakke
economie van de Balkanlanden bleek te hebben. A1 deze landen evolueer-
den in de periode 1924-1936 onder auspiciën der monarchieën eveneens
in autoritaire en anti-parlementaire richting.

Ongeacht oriëntatie en doelstelling vertoonden deze anti-democratische
regimes onder leiding van Alexander, Carol, Boris, Horthy,Pilsoedski,
Dollfuss, Metaxas e tutti quanti opmerkelijk veel overeenkomst. Deze
stelsels van nationalistische en militaristische allure beloofden in
eerste instantie een krachtig en doelmatig gezag. De voor dergelijke
stelsels toendertijd gebruikelijke qualificatie dictatuur werd door
de diverse bewindvoerders als eervolle onderscheiding gaarne aanvaard,
omdat de bezwaren, die alle politieke extremisten en activisten steeds
weer tegen een op coalities en compromissen gebaseerde democratische
besluitvorming hebben doen gelden,l) bijzonder veel weerklank bleken
te vinden. De werkelijke autoriteit van deze autoritaire regimes was
nochtans gering, omdat zij alle uiterlijk machtsvertoon ten spijt, er
evenmin in slaagden, de overvloedige interne conflictstof te verwer-
ken. De moeilijkheden op binnenlands vlak werden dan bij voorkeur aan
boze buren, of aan minderheden (anti-semitisme) toegeschreven. Een
zich oorlogszuchtig voordoend buitenlands beleid - er waren grens-
kwesties genoeg - fungeerde tegelijkertijd als hulpmiddel om de door
binnenlandse conflicten aangetaste groepscohesie te herstellen.
"L'exisistence des voisins est la seule défense des nations contre
une perpetuelle guerre civile". (Paul Valéry). In de jaren, die aan
de tweede wereldoorlog voorafgingen, overschaduwden dan ook interna-
tionale tegenstellingen alle sociaal-economische moeilijkheden in de
Oost-Europese "Cordon sanitaire", die steeds meer door de territoria-
le aspiraties van Duitsland, Italië en Rusland werd bedreigd. Deze
pressie werd nog geintensiveerd door de invloed, die van concurreren-
de economische stelsels en van politieke ideologieën uitging.

In de gangbare interpretatie worden deze autoritaire stelsels, die
elders ook in Turkije (Kemal Ataturk, 1921) Spanje (Primo de Rivera,
1923) Portugal ( Salazar, 1928) en vanouds in Latijns-Amerika (mili-
taire junta's en camarilla's) aan het bewind waren (of zijn) met het
Fascisme vereenzelvigd. Dit is nochtans minder juist. Ongetwijfeld

1) La colère des parachutistes contre Clochemerle, volgens de rake
typering van Raymond Aron.
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hadden deze dictatoriale regimes de afkeer van parlementaire democra-
tie, van politieke oppositie en de minachting voor individuele rech-
ten met de diverse varianten van het opkomende Fascisme gemeen.even-
als de nationalistische oriëntatie en de hiermee corresponderende
voorkeur voor "charismatisch leiderschap".1) Desondanks - dat wordt
ook door historische facta bevestigd - zijn de verschillen in ideo-
logisch en sociologisch opzicht aanzienlijk. Alhoewel autoritair,
misten deze regimes meestal de totalitaire dimensies van het Fascis-
me.2) Het is kenmerkend voor totalitaire stesels dat zij niet slechts
op staatkundig vlak opereren, maar liefst op álle terreinen van het
maatschappelijk gebeuren maatgevend willen zijn; eenmaal aan het be-
wind, trachten zij alle sectoren van het menselijk bestaan ideolo-
gisch te infiltreren en te beïnvloeden. Bovendien wordt van vrijwel ieder-
een binnen het machtsbereik van een dergelijk stelsel op straffe van
afdoende sancties actieve medewerking en luidruchtige adhesie gevergd.
In beide opzichten waren de autoritaire regimes minder ambitieus.
Evenzeer ontbrak een hechte maatschappelijke binding met bepaalde
klassen, standen of groepen uit het moderne arbeidsbestel en de hier-
door geinspireerde dynamiek, die totalitaire bewindvoerders zo bij-
zonder op prijs stellen. Het valt dan ook op, dat in Oostenrijk,
Hongarije en Roemenië de naar Duits of Italiaans voorbeeld gemodel-
leerde fascistische massabewegingen evenalslinkse groeperingen een
felle - vaak ondergrondse - oppositie tegen de bestaande feodaal-
conservatieve ordening voerden. In Turkije, in Griekenland in Bulga-
rije en vooral in Polen hebben fascistische partijen zelfs geen of
nauwelijks een rol gespeeld en vaak minder aanhang weten te verwer-
ven dan in menig Westers land.

Uit het voorafgaande zou kunnen worden afgeleid, dat politieke demo-
cratie zelden functioneert in maatschappijen van het voor-industriële
type. Deze regeringsvorm zo wil het voorkomen, kan slechts met succes
in een samenleving worden toegepast, waar urbanisatie, industrialisa-
tie, welvaartsniveau, bestuursapparaat en onderwijs voldoende ontwik-
keld zijn. Deze algemeen aanvaarde opvatting mag goeddeels juist
zijn, in het licht van het historisch gebeuren tussen beide wereldoor-
logen lijkt zij bepaald voorbarig. In Italië en Duitsland waar de zo-
juist genoemde factoren toch aanwezig waren, bleek politieke democra-
tie om welke reden dan ook niet levensvatbaar. Zij moest het in 1921
en 1933 tegen monstrueuze totalitaire stelsels afleggen. De wereld

1) Volgens de afschrikwekkende terminologie van Max Weber.
2) Vgl. B.W. Schaper: Tussen machtsstaat en welvaartsstaat p.99. 1962

zie ook Hannah Ahrendt: The Origins of Totalitarianism, 1958.
Raymond Aron: Democratie et totalitarisme, 1965.

57



bleek geenszins"safe for democracy:' De spectaculaire terreinwinst van
1918 ging weldra weer verloren. Zn de traditionele westerse democra-
tieën, wist deze regeringsvorm zich weliswaar te handhaven maar anders
dan in de vorige eeuw, was men van haar doelmatigheid en haar succes
nauwelijks meer overtuigd. De veelal onvermijdelijke imperfecties der
parlementaire en partijpolitieke practijk werden bij voorkeur aan cri-
tiek onderworpen.l) Getoetst aan een hoogopgeschroefd ideaal of een
fictieve theorie moesten democratische instellingen wel beneden de
maat blijven. De eigenlijke oorzaak der na 1918 gesignaleerde moei-
lijkheden is hiermee dan ook niet aangeduid. De in principe aanvaar-
de volkssouvereiniteit - het zij hier nogmaals vastgesteld - werd
vóbr de eerste wereldoorlog ondanks geleidelijk uitgebreid kiesrecht
in feite door een maatschappelijk geprofileerde minderheid waargeno-
men. De politieke tegenstellíngen hadden de controverse tussen libe-
rale en conservatieve groepen ten spijt, een betrekkelijk gematigd
karakter. Dankzij de beperkte staatstaak kon men bij voldoende be-
langstelling tot een redelíjk oordeel over actuele politieke vraag-
stukken komen en dienovereenkomstig zijn keuze bepalen. "Modern demo-
cratic theory rests on two doctrines as its two sustaining pillars:
that the gift of the suffrage creates the will to use it and that the
gift of knowledge creates the capacity to use the suffrage aright".2)
Toen de door Bryce gememoreerde theorie nog modern was, waren deze
veronderstellingen min of ineer gerechtvaardigd. Zonder dat men er
zich voldoende van bewust was veranderde de politieke constellatie
na 1918 toch wezenlijk. De invoering van het algemeen kiesrecht was
meer dan de voltooiing van een in het verleden begonnen proces. Het
na de eerste wereldoorlog grondig gewijzigde partijenspectrum weer-
spiegelde in eerste instantie de betekenis van de nu onbeperkte volks-
souvereiniteit. Ondanks aangepaste verkiezingsstrategie werd de poli-
tieke invloed van tot dusver toonaangevende partijen drastisch ver-
minderd; andere partijen die voorheen het parlementair bestel op zijn
minst gereserveerd hadden beoordeeld, zagen hun aanhang op grond van
verkiezingsuitslagen vergroot en werden vaak onvoorbereid in het re-
geringssysteem geinvolveerd.

Het klassieke democratische concept veronderstelde welbewust een
staat, die binnen het kader van een algemeen aanvaarde waardencodex
het maatschappelijk gebeuren goeddeels ongemoeid laat en op sociaal-
economisch vlak een slechts corrigerende taak heeft. Deze koers werd
door een in sociaal-economisch opzicht vrij homogene groep nauwelijks

1) Vgl. J.H.P.M. van der Grinten: Het parlementarisme; in verspreide
opstellen, 1934, p. 113.

2) J. Bryce: a.w., d1.I, p.78.
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betwist. Llaarmate steeds meer personen bij het politiek gebeuren wer-
den betrokken, wist een nu geheel anders samengesteld electoraat de
welvaartstaak van de staat geleidelijk in tegenovergestelde zin te
beinvloeden. Aldus ontstond in de loop van deze eeuw een intensief
contact tussen een gecompliceerd sociaal-economisch bestel en een
naar omvang toenemend en naar inhoud wisselend staatsgezag. De ge-
wijzigde verhouding tussen staat en maatschappij, tussen politiek
en economie kwam op symptomatische wijze tot uiting in het aanzien-
lijk toegenomen gedeelte van het natíonaal inkomen waarover nu col-
lectief werd beschikt. Correspondeerde deze ontwikkeling met een
politieke structuur van liberaal-democratische signatuur zoals deze
in de vorige eeuw tot stand was gekomen?

In de traditionele opvatting was democratie een constitutionele rege-
ling waarbij door het volk gekozen vertegenwoordigers maatregelen
van wetgeving en bestuur nemen, die in overeenstemming met de wil van
het volk zijn. Deze rijkelijk fictieve leer postuleerde een duidelijk
te erkennen algemeen welzijn, dat steeds eenvoudig te omschrijven is
en ieder normaal mens kan worden bijgebracht door een redelijk betoog.
In werkelijkheid kon de consensus over gecompliceerde vraagstukken
van openbaar belang niet zo eenvoudig tot stand komen. Rousseau meen-
de - zoals we zagen - ten onrechte dat het volk in zijn geheel "une
nation une et indivisible" vormt. De samenleving bestaat vanzelfspre-
kend uit vele partijen, groepen en personen met vaak tegengestelde
belangen en verlangens, die zij allen in naam van het algemeen belang
nastreven.l) In een democratie - zo zouden inventieve sociologen la-
ter constateren - is staatkunde dan ook de resultante van individuele-
en groepssituaties, van verlangens en invloeden, van acties en reac-
ties.2) Een analyse van het ingewikkelde spel tussen regeringen, par-
lementen, partijen, belangengroepen en de diverse sociale strata -
wijst uit, dat in dit samenspel van contrasterende belangen meestal
ruimte is voor een fair compromis wanneer de democratische spelregels
enigszins worden nageleefd. Alhoewel niet zonder problematiek weet
een pluralistisch bestel doorgaans aan de ambities en verlangens der
diverse groepen tegemoet te komen, desnoods "by keeping them all in
a uniform nicely tempered state of discontent". Alleen dit alles is
inzicht "post festum". Het na veel discussie op basis van compromis-
sen tot stand gekomen resultaat van gelijkelijk verdeelde ontevreden-
heid, kon de tijdgenoten slechts matig bekoren. Het onbehagen werd

1) In kort Amerikaans: "what is good for General-Motors, is good for
the United States".

2) Vgl. J.A. Schumpeter: a.w., hoofdstuk XXZ en XXII.
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nog groter, toen de welvaartsprestaties der markteconomie in de derti-
ger jaren plotseling uitbleven. Een definitieve veroordeling van dit
met politieke democratie graag in verband gebrachte systeem leek hoe
dan ook een uitgemaakte zaak, "fast eine Erfordernis der Etikette der
Diskussion" (Schumpeter). Bij gebrek aan inzicht - en helaas ook aan
apathie - gaven compacte minoriteiten en majoriteiten hun stem aan
politieke extremisten en activisten, die beloofden het gecompliceerde
parlementair spel af te schaffen ten gunste van een meer voortvarend
en dramatisch spectacel, waarin spelregels inderdaad niet meer te pas
kwamen. "Die Vernunft eignet grunds~tzlich jedem, sie kann zur Herr-
schaft nur kommen, wenn nicht wenige Einzelne abseits in ihrer Einsam-
ket sondern die Vólker durch sie bestimmt werden".1) Men zal dit graag
onderschrijven, maar de feitelijke ontwikkeling in het "kantelend
tijdperk" 1918-1939 stelde eerder de vele critici in het gelijk, die
het onmogelíjk achtten met volkssouvereiniteit en majoriteitsprincipe
de heerschappij der redelijkheid te waarborgen. "Veel succes met de
opvoeding van de nieuwe meesters", moet een opponerend engels parle-
mentslid (Robert Lowe) hebben uitgeroepen toen het kiesrecht in 1867
werd uitgebreid. De gevaarlijke tendenties, die in het meerderheids-
beginsel schuilen, had Ibsen in zijn "vijands des volks" (1882) op
indringende wijze beschreven. Tot welke aberraties een geëmotioneerde
en misleide meerderheid in staat kan zijn, zou weldra worden aange-
toond. Toen ongelimiteerde volkssouvereiniteit eindelijk werd aanvaard,
- kan Jaspers niet nalaten op te merken - wezen I.Q.-tests uit, dat
lichte zwakzinnigheid eigenlijk normaal was.2) De geestesgesteldheid
van een groot gedeelte van het Duitse electoraat tussen 1930-32 is
met deze qualificatie beslist te hoog gewaardeerd.

Alhoewel de totalitaire en autoritaire stelsels in practijk de som-
berste voorspellingen overtroffen en ook geen enkele poging deden om
hun demonische aard te verbergen, had dit toch nauwelijks een herwaar-
dering van democratische regeringsvormen tot gevolg. Auteurs, die
zich niet aan het vaak geciteerde "verraad der klerken" schuldig maak-
ten, en compromitterende allianties met eigentijdse despotieën afwe-
zen, attendeerden hun lezers weliswaar op "Wesen und Wert der Demokra-
tie", maar al deze studies en essays3) maakten op de tijdgenoten ken-
nelijk minder indruk, dan de onder totalitaire regie geproduceerde

1) K. Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des t4enschen, 1961, p.292.
2) Elders, a.w. p.295 merkt deze auteur dan ook op: "Keine Staatsform

der Demokratie garantiert die Idee der Demokratie. Sie setzt die
Vernunft im Volke voraus, die sie erst hervorbringen soll".

3) Vgl. H. Kelsen: Wesen und Wert der Demokratie, 1929.
A.C.Josephus Jitta: Het wezen der democratie, 1938.
E.M. Forster: Two Cheers for Democracy, 1940.
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tractoren, gesaneerde spoorwegen en tot stand gekomen autobanen. Ten-
einde de doelmatigheid van deze stelsels te evenaren, adviseerden ve-
1en, de daar gehanteerde regerings- en bestuurstechnieken te imiteren
en het democratisch ritueel voorzover nodig af te schaffen. "Aus wel-
chen Grunden auch immer der Parlamentarismus versagte - verantwort-
lich dafur wurde der Liberalismus gemacht. Er hatte seinerzeit die
grosse Befreiung vom Absolutismus durchgesetzt; er war die Revolution
von gestern. Die kritische, belehrende und etwas intellektualistische
Wesensartvieler Liberaler machte sie manchen verhasst, manchen lang-
weilig, l~stig aber den meisten. In der Sache gerne ablehnend jedoch
persónlich tolerant - so war der Liberalismus unf~hig, die herrschen-
den Klassen der neuen Zeit massgebend zu beeinflussen':1)

De kennelijk onvermijdelijke overgang van een liberale democratie met
beperkte volkssouvereiniteit en beperkte staatstaak naar een democra-
tie met onbeperkte volkssouvereiniteit en toegenomen staatstaak kwam
na 1918 dus niet zonder crises tot stand. "Nicht mehr auf gemeinsamer
47ertgrundlage wurde gestritten, (um das wie) sondern um die Wertgrund-
lage". (was).2) De gewijzigde constellatie gaf bovendien aanleiding
tot nogal contradictoire interpretaties over de werking van het parle-
mentair bestel. Volgens sommigen maakte de onbeperkte interventie en
invloed van concurrerende belangengroepen in het parlement,een consis-
tent en zinvol regeringsbeleid onmogelijk (the enfeebled executive).3)
Omgekeerd betreurden anderen de nog slechts fictieve betekenis van
parlementaire inspraak en contróle op een omvangrijk en gecompliceerd
regeringsprogramma (The passing of Parliament).4)

In een democratie wordt de zeggenschap der geregeerden via verkiezin-
gen, partijen en parlementen gefilterd. De stabiliteit van een derge-
lijk bestel nu wordt bedreigd, wanneer een aanzienlijk gedeelte van
het electoraat steun en stem aan politieke groeperingen geeft, die
de legitimiteit en of doelmatigheid van deze regeringsvorm betwisten.
(Out-game-groups) Wie zich wanneer, waarom en in welke mate met be-
paalde partijen en hun doelstellingen identificeren, is sinds geruime
tijd een geliefkoosd en ook zinvol studieobject van de politieke so-
ciologie en de sociale psychologie.5) De determinanten van het kiezers-
gedrag - individuele geestesgesteldheid, geslacht, leeftijd, godsdienst,

1) Veit Valentin: a.w. d1.II. p.619.
2) Th. Geiger: Demokratie ohne Dogma, 1960, p.356.
3) Vgl. W. Lippmann: The Public Philosophy, 1954, Hoofdstuk V.
4) Vgl. G.W. Keeton: The Passing of Parliament, 1957.
5) Vgl. Seymour Lipset: Political Man, 1960.

Robert E. Lane: Political Life: How people get involved in Politics,
1954.
G. Eysenck: Psychology of Politics, 1957.
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geografisch en sociaal milieu, beroep, inkomen, maatschappelijke sta-
tus - zullen in een later stadium nog aan de orde komen. Hier kan op
grond van het voorafgaande het volgende worden vastgesteld. Wanneer
het resultaat van een op overleg en compromis gebaseerd regerings-
beleid niet aan de verwachtingen van kiezersgroepen voldeed, leidde
dit in gevestigde democratieën weliswaar tot onbehagen en critiek,
maar dank zij een traditioneel bewustzijn van legitimiteit en doelma-
afschaffing van het democratische regeringssysteem. In de na 1918
geëtableerde democratieën waren daarentegen legitimiteit en doelma-
tigheid beiden in hoge mate omstreden. Naargelang omstandigheden re-
sulteerde dit of wel in een autoritaire reactie, dan wel in een rechts
of links georiënteerd totalitarisme. In het autoritair systeem kwam
het regeringsgezag uitsluitend aan een uitverkoren enkeling of aan
een bevoorrechte elite toe; het beginsel der volkssouvereiniteit werd
principieel verworpen. De totalitaire stelsels daarentegen deden ten
behoeve van legitimatie en inspiratie uitdrukkelijk een beroep op de
volkssouvereiniteit, die met verabsoluteerde collectiva werd vereen-
zelvigd. Als zodanig fungeerden staat, natie of klasse ten aanzien
waarvan onverschilligheid of critische distantie niet werd getole-
reerd.

Al deze stelsels - manifestaties van politiek absolutisme - laten in
methoden en consequenties aan duidelijkheid niets te wensen over.
"A la ferveur d'un décor éclatant et d'une propagande à sens unique
elle (la dictature) prend d'abord un tour de dynamisme, qui fait con-
traste avec 1'anarchie qui 1'avait précédée. cdais c'est le destin de
la dictature d'exagérer ses entreprises. A la fin le ressort se brise
1'édifice grandiose s'écroule dans le malheur et dans le sang".1)

"Democracy shows different features in different countries because
characters and habits of peoples are different, and these features
are part of the history of each particular country. Some features
are everywhere similar due to the fact, that supreme power rests
with the voting multitude".2) ~nder vigeur van een democratisch re-
geringssysteem ligt het dan ook goeddeels in de macht van de kiezers
om de heerschappij en de gevolgen van dictatoriale regimes te voorko-
men. "The saddest memories of political life are moments at which one
had to stand by, when golden opportunities were being lost; to see

1) Aldus laat Mendès France - met veel genoegen - zijn opponent De
Gaulle aan het woord. Hij voegt eraan toe: "Les expériences de
pouvoir personnel ont toutes connu et cette évolution, et cet
achèvement",in La République moderne, 1966, p.66.

2) J. Bryce, a.w. d1.I. p.VIII.
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the wrong thing done when it would have been easy to do the right
thing".1) Teneinde het electoraat van een onjuiste en onherroepelijke
keuze te weerhouden, worden politieke voorlichting en opvoeding
steeds weer met nadruk aanbevolen.2) Kennelijk worden de mogelijk-
heden der paedagogie overschat.3) De pogingen om gecompliceerde za-
ken van openbaar belang inzichtelijk en het gevoerde beleid aanne-
melijk te maken, hebben nooit veel succes gehad. Gezien de geringe
afstand tussen opvoeding en indoctrinatie, is dit trouwens eerder
geruststellend, dan teleurstellend.

Het lijkt daarentegen wel zinvol, om de kiezers op de essentie van
de democratische regeringsvorm te attenderen. Deze kan, ondanks al-
le begripsverwarring en ondanks de door tijd en plaats veroorzaakte
modificaties vrij nauwkeurig worden geformuleerd. De democratische
methode - aldus de reeds elders geciteerde omschrijving van Schumpe-
ter - is die institutionele regeling om tot politieke besluitvorming
te komen, waarbij individuen het politieke leiderschap verkrijgen
door middel van een concurrentiestrijd om de stemmen der burgers.
Deze definitie geeft geen uitsluitsel over inhoud of koers van het
politiek gebeuren,4) maar zij verwijst onmiskenbaar naar een simpel
criterium op grond waarvan democratie zich van alle overige tot dus-
ver bekende regeringsstelsels onderscheidt, namelijk de vrije mede-
dinging naar de stemmen van het electoraat. De in een democratie ge-
tolereerde en geinstitutionaliseerde competitie tussen personen,
ideeën, partijen en belangen vindt haar "raison d'ètre" in de over-
weging, dat bij gebrek aan overeenstemming over de meest zinvolle
maatschappelijke en staatkundige ordening, geen politiek programma
aanspraak op absolute geldigheid kan maken.5) Bij het overleg over
de noodzakelijk geachte maatregelen van wetgeving en bestuur, krij-
gen de verschillende opvattingen, die in een samenleving tot uiting
komen, dan ook een kans, zich te doen gelden. De op basis van open
discussie tot stand gekomen modus vivendi resulteert uiteindelijk
steeds weer in een meerderheidsbesluit. "Eine solche Abstimmung"-
constateert Simme16) -"ist in ihrer scheinbaren Einfachheit eine

1) J. Bryce, a.w., d1.I. p.X.
2) Vgl. b.v. R.A. Hajer: Kanttekeningen bij een pleidooi voor staats-

burgerlijke vorming, in: Problemen der democratie I, 1965. Drs. W.
Langeveld, Politieke opvoeding in Nederland, in: Problemen der de-
mocratie II, 1965. Citizen Participation in Political Life, (Inter-
national Social Science Journal XII, 1960).

3) O.a. door K. Mannheim: Diagnosis of our Time, 1945.
4) Democracy is merely a form of government not a consideration of

the purposes to which a government may be turned, J. Bryce.
5) Vgl. H. Kelsen, a.w., p.202-203.
6) G. Simmel: Soziologie 1908, p.187-197, Exkurs uber die Uberstimmung,

een instructief exposé.
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der genialsten unter den Mitteln den Widerstreit der Interessen in
ein schliesslich einheitliches Resultat einmunden zu lassen". -Het ma-
joriteitsprincipe vertoont in theorie en practijk ernstige gebreken.
Opponenten der democratie worden niet moe dit steeds weer te bewijzen.
De bij de democratische methode van besluitvorming passende procedu-
res en instellingen - verkiezingen, partijen, parlementen - dat alles
leent zich vanzelfsprekend voor misbruik. Bovendien zijn de gecompli-
ceerde parlementaire spelregels nauwelijks berekend op de zo vaak na-
drukkelijk begeerde duidelijkheid in de politiek. "Les régimes démo-
cratiques ne réalisent jamais pleinement leur essence, qu'ils ne
resolvent de manière parfaite': 1) Alhoewel dit in geen grondwet ex-
pressis verbis tot uiting komt, functioneert een democratisch bestel
(zij het natuurlijk niet uitsluitend) bij de gratie van fouten, ver-
gissingen en tekortkomingen. Desondanks of juist daarom kan democra-
tie een vergelijking met alle overige alternatieven goed doorstaan.
De democratische methode van gezagsvorming ontleent haar zin niet
slechts aan de overweging, dat dank zijhet meerderheidsprincipe de
consensus tussen bestuur en bestuurden het grootst is,2) maar ook aan
de waarborgen, die zij aan de minderheid biedt. "Government by discus-
sion means counting heads instead of cutting them". - Wanneer de kie-
zers als kiezers willen blijven fungeren, en een vreedzame regeling
van het politiek gebeuren op prijs stellen, doen zij er goed aan die
politieke programma's te verwerpen, waarin de gangbare democratische
procedures als een tijdrovende en bijkomstige formaliteit worden be-
schouwd, die terwille van een ir. het vooruitzicht gestelde "ware de-
mocratie", terwille van een voortvarend en substantieel beleid beter
kunnen worden afgeschaft.

1) R. Aron, a.w., p. 170.
2) "Wer immer menschliche Erkenntnis die sozialen Ziele richten l~sst,

kann den zu ihrer Verwirklichung unvermeidlichen Zwang kaum anders
rechtfertigen als durch die Zustimmung wenigstens der Mehrheit der-
jenigen denen diese Zwangsordnung zum Heile gereichen soll", H. Kel-
sen, a.w., p.202-203.
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II. THEORETISCHE BESCHOUWINGEN

"Vouloir nous brule, et puvoir nous détruit mais savoir laisse notre
faible organisation dans un perpétuel état de calme".

EIonoré de Balzac.

Bij de poging om het verschijnsel democratie in zijn door tijd en
plaats begrensde dimensies te leren kennen, werd vrijblijvend en va-
gelijk genoeg, naar voorwaarden, hypothesen, kernpunten, doctrines,
concepties en theorieën der democratie verwezen. Op grond van histo-
rische gegevens en ervaringen, -"the proof of the pudding is in the
eating" - werd democratie tegelijkertijd als een zinvolle regerings-
vorm aanbevolen die bij gebrek aan aelijkwaardige alternatieven de
voorkeur verdient. "It is less hateful than other contemoorary forms
of government and to that extent it deserves our support".l)

I~an democratie ook op grond van wetenschapoelijk - theoretische over-
wegingen aannemelijk worden gemaakt? Den slechts vluchtige reflexie
doet vermoeden, dat het niet zal meevallen. ilanneer het waar is, dat
democratie bij de gratie van het compromis functioneert, theorieën
daarentegen door logica en consequentie trachten uit te munten, dan
is met deze contradictoire attributen ook het contrast tussen democra-
tie en theorie gesignaleerd. "9aar er is meer. Democratie wil als po-
litieke cateaorie begrepen worden. ?du schijnt de kloof tussen poli-
tiek en theorie bijzonder groot te zijn, ook al vertolken beide be-
grippen een ordeningsprincipe, en ook al wordt over beide categorieën
beurtelings vaak met ironie en minachting cresnroken. 4?anneer men ooit
de studies afkomstig uit de "Verein fur Sozialpolitik" heeft aeraad-
pleegd, dan weet men hoe eindeloos over de verhouding tussen politiek
(ars politica) en theorie kan worden qefilosofeerd.2) Concrete vraag-

1) h.M. Forster: What Z believe,(1939) in: Two Cheers for Democracy,
p.79.

2) Vgl. F. Boese: Geschichte des Vereins fiir Sozialpolitik , 1940.
R. Dahrendorf: Gesellschaft und Freiheit, 1961. F.J.H.M. van der
Ven: Theorie der sociale politiek, 1961. A. Brecht: Political
Theory, 1959.
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stukken van maatschappelijke en staatkundige aard kunnen met theore-
tische codes vaak moeilijk worden gedéchifreerd. "Practical politics
is not communicable, can be neither learned nor imparted, being rather
an inborn aptitude not easily reducible to rational precepts".l) Ken-
nelijk kan men de handelingsbekwaamheid voor een politiek beroep2)
niet leren, niet van Machiavelli (11 Princioe) of van Fénelon (Télé-
maque) maar evenmin aan universiteiten en hogescholen. Desondanks mag
de studie van politieke vraagstukken, als een legitieme en klassieke
wetenschappelijke preoccupatie worden beschouwd. Het oeuvre van be-
roemde auteurs spreekt in dit opzicht trouwens voor zichzelf. Politi-
cologie als autonome discipline - met onduidelijk profiel, omstreden
naam en onderzoeksmethoden - mag dan een gereserveerd onthaal vinden,3)
de wenselijkheid of noodzaak om~~acta politica"systematisch te inventa-
riseren en te bestuderen, wordt nauwelijks betwist. Men ziet in, dat
er een brede zóne ligt tussen de zuivere theorie en de concrete pro-
blemen van het practisch beleid, die evenzeer om een systematische be-
werking vraagt, als de theorie zelf. De in de politiek nagestreefde
doeleinden, de hiermee verband houdende vraagstukken van methodolo-
gische, organisatorische en structurele aard wettigen dan ook een veel-
vuldig beroep op diverse maatschappijwetenschappen. Overeenkomstig het
gevarieerde en omvangrijke operatieterrein der politiek, is ook het
aantal politieke themata, die zich voor een hoe dan ook geaarde weten-
schappelijke benadering lenen bijzonder groot. Afgezien van dorpspoli-
tiek (on verschillende niveau's) kent men naar werkingssfeer op staat-
kundig vlak de klassieke onderscheiding tussen binnen- en buitenlandse
politiek. Alhoewel het buitenlands beleid van souvereine staten vanwe-
ge de vergaande consequenties steeds tot de verbeelding heeft gespro-
ken.is de wetenschappelijke aandacht voor deze sector nog slechts van
recente datum.4)
Meer in het centrum der wetenschappelijke belangstelling stonden van-
ouds de uit de binnenlandse politiek resulterende onderwerpen. Dit
geldt a fortiori nu het in de vorige eeuw goeddeels tot rechtswezen,
interne orde, onderwijs en verkeersvoorzieningen beperkte beleid, ten-
gevolge van een primair sociaal-economische oriëntatie in de loop der

1) Encyclopaedia of the Social Sciences,1931, p.21.
2) Vgl. Max Weber: Politik als Beruf, 1919 in Gesammelte politische

Schriften 1958; een nog steeds lezenswaardig en instructief essay,
ook al kan veel van het door Weber geintroduceerde vocabulaire niet
worden aanbevolen.

3) "The first expounders of political science" (constateert de Encyclopae-dia of the Social Sciences) "were the sophists Gorgias and Protagias",
een informatie die sommigen zal verontrusten, anderen geruststellen.

4) Vgl. Georges Schwarzenberger: Power Politics, a Study of Internatio-
nal Society, 1951.
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jaren een steeds grotere uitbreiding en differentiatie heeft onder-
gaan.

Het mag waar zijn, dat politieke fenomenen voor een descriptief-ana-
lytische studie, voor een op de practijk afgestemde aanpak, en zelfs
voor een naar wetmatigheden zoekende systematiek in aanmerking komen,
in feite zijn de vertegenwoordigers van diverse wetenschappen het in
hoge mate oneens over methoden en instrumentaria waarmee dit gemèleer-
de onderzoeksterrein kan worden bewerkt. Niet minder omstreden is de
al dan niet waardevrije oriëntatie die daarbij moet worden aangehou-
den. De volgende aan de politicologie ontleende definities zijn in di.t
verband representatief. Een Duits auteurl) bijvoorbeeld wil politícolo-
gie normatief zien opgevat. "Der Politikwissenschaft liegt es ob zu
fragen, ob in einem politischen Gemeinwesen, die institutionellen, in-
tellektuellen und moralischen Bedingungen erfullt sind, die es ermóg-
lichen eine Lësung der anfallenden Tagesprobleme zu erreichen, die den
praktischen Bed'urfnissen einer wirksamen Regierung und Verwaltung und
den Mindestanforderungen eines gelëuterten Gemeinwohls genuge tun".
- Wanneer men hierna nog in staat is een Fngelse tekst te verwerken,
blijkt, dat de Encyclopaedia of the Social Sciences, zeer gedecideerd
het tegenovergestelde standpunt vertolkt. "The modern political
scíentist is prone to limit himself to examening in descriptive terms
those political activities and institutional forms of activity which
presuppose independently excercised power not definitely predetermined
by rigid and normative rules of law". Zodra men hieromtrent tot enige
klaarheid is gekomen, voor- en nadelen van beide standpunten zijn af-
gewogen, men op grond hier~ra.n wellicht beide concepties laat gelden,
dan wel de voorkeur aan een van beide opvattingen geeft, ontbrandt ver-
volgens de discussie over omvang, functie en essentie der politiek.
In vele studies wordt polítiek als een globale samenlevingsfunctie be-
schreven, die veelal met staatsactiviteit wordt geidentificeerd. In
een democratisch-pluralistische samenleving2) zijn behalve de staat
en zijn diverse organen nochtans ook andere collectiva nauw bij het po-
litiek gebeuren betrokken. Als subjecten van handeling3) doen in poli-
tiek opzicht partijen, belangengroepen, ondernemingen niet minder van
zich spreken. Wanneer men wil, kan men zelfs individuen à titre person-
nel aan politiek laten doen, en dan met Max Weber, "die kluge Frau,
die ihren Mann zu lenken trachtet", vermelden. Overigens wordt het com-
plexe begrip politiek hier niet in de zin van een concreet beleidspro-

1) Ernst Fraenkel: Die Wissenschaft von der Politik, 1965,
2) "Un régime constitutionnel pluraliste" in de terminologie van Raymond

Aron.
3) Vgl. F.J.H.M. van der Ven: Theorie der sociale politiek 1961.
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gramma begrepen, dat op individuele of collectieve behoeften is afge-
stemd. In verband met democratie wil politiek als een globaal orde-
ningsprincipe zijn opgevat, binnen het kader waarvan de partiële po-
litieke doeleinden zich in harmonie of conflict kunnen doen gelden.l)
De engelse taal sluit terminologisch misverstand over beide vormen
van politiek uit, daar zij voor het eerstgenoemde domein de term
"policy" en voor het laatstgenoemde de term "politics" kent. Alhoe-
wel beide sectoren uiteraard met elkaar verband houden, is men in het
dagelijks spraakgebruik geneigd de categorie "politics" met negatieve,
en het equivalent voor "policy" met positieve associaties te verbin-
den.2) "De" politiek is naar men vermoedt een suspecte of inferieure
bedrijvigheid. "Politics" is datgene wat men gewoon is niet slechts
phonetisch maar ook mimisch uit te drukken, men zegt politiek en trekt
daarbij een enigszins bedenkelijk gezicht. Het is eigenlijk het vijan-
dige element, dat op allerlei punten in het maatschappelijk bestel
tracht te penetreren. "Policy" daarentegen vertegenwoordigt iets van
de eigen wereld; evenzeer als in "de" politiek moeten hier bepaalde
beslissingen worden genomen......maar men weet zelf waarom, wanneer
en hoe".3) Anders dan in de politiek gaat men op dit terrein "met be-
leid" te werk. Het aan politieke activiteit blijkbaar inharente machts-
facet heeft vele auteurs, die beroepshalve over politiek mediteren,
dan ook steeds weer tot pessimistische interpretaties geinspireerd.
Objectief bezien, is politiek weliswaar "het doelbewust en leidend
handelen met betrekking tot de zaken der samenleving",4) maar de orde-
ning die de politiek beoogt te bewerkstelligen - men mag haar onver-
mijdelijk, zinvol en~of ergerlijk vinden - is kennelijk niet zonder sub-
ordinatie en gezag denkbaar. Politiek gezag - hoe ook gelegitimeerd,
gepresenteerd en georiënteerd - schijnt het op zijn beurt niet zonder
macht te kunnen stellen. In de vele definities wordt op het machtsfe-
nomeen geattendeerd, dat doorgaans als essentieel element der politiek
wordt voorgesteld. "Politik" - meent de psycholoog Theodor Litt -"ist
der Name derjenigen Spháre, in der die rivalisierenden Machttendenzen
von denen die Gesellschaft erfullt ist, sich zur Aktion sammeln, und

1) Cette collectivité politique se définit par la composition de plans
d'action partiellement contradictoires, partiellement compatibles.
R. Aron; a.w., p.22.

2) Beaucoup de bons esprits s'imaginent que la politique programme
d'action (policy) est noble et que la politique conflit des program-
mes d'action (politics) est basse. R. Aron, a.w., p.22-23.
Vgl. b.v. Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen, 1917. Met
de politiek veroordeelt de auteur tegelijkertijd de democratie. Hij
geeft herhaaldelijk te kennen: Politisierung und Demokratisierung
das ist doch ein und dasselbe.

3) F.J.H.M. van der Ven: a.w., p.12.
4) F.J.H.M. van der Ven: a.w., p.12.
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die Entscheidung suchen".1) "Politik" - constateert Max Weber met be-
trekking tot de staatkunde -"ist das Streben nach Machtanteil oder
nach Beeinflussung der Machtverteilung sei es zwischen den Staaten,
sei es innerhalb eines Staates zwischen den Menschen die er umschlieszt".2)
Nu zijn de machtsmiddelen waarover een staat uiteindelijk kan beschik-
ken - politie en leger - bijzonder grimmig en rigoreus. Op grond hier-
van zegt Jackob Burckhardt categorisch:"Macht ist B~se:' Daar macht en
misbruik elkaar schijnen te vergezellen als licht en schaduw slaagt
men er ook niet in, deze geweldadige instrumenten blijvend te contro-
leren, te temperen, of ook maar te camoufleren.3) "Power tends to cor-
rupt and absolute power corrupts absolutely".4) Dat dit zo is, houdt
verband met een aantal negatieve menselijke hoedanigheden, die in de
politiek onmisbaar heten te zijn.5) "Politiek" is volgens de bondige
formule van Lasswell"participation in decisionmaking". Het is, wil
men Talleyrand geloven, bepaald de moeite waard om daarbij hoe dan
ook betrokken te zijn en te blijven, maar dan mag men in het gebruik
der middelen niet al te kieskeurig zijn. "As soon as people have power
they go crooked and sometimes dotty as well, because possession of
power lifts them into a region where normal honesty never pays".6)
Men maakt in deze sector eerder kans, wanneer men een goed ontwikkel-
de libido dominandi met eigenschappen weet te combineren, die door-
gaans aan leeuwen en vossen worden toegeschreven. (Pareto)7) "Een on-
vriendelijke interpretatie van de Zweedse kanselier Oxenstierna wil,
dat een grote dosis domheid of althans de nodige beperktheid in dit
vak niet minder goed van pas komen. (An nescis mi fili quantilla pru-
dentia mundus regatur?) Wanneer men deze pessimistische visie deelt,

1) Theodor Litt: Berufsbildung, Fachbildung, Menschenbildung.
2) Max Weber: Politik als Beruf, 1919, In de Encyclopaedia of the So-

cial Sciences vindt men een soortgelijke omschrijving.
3) "The nations of today behave to each other worse than they ever

did in the past, they cheat, rob, bully and bluff and make war with-
out notice......Violence remains and is indeed the major partner in
this muddled establishment". E.M. ~orster, a.w., p.81-82.

4) Lord Acton; Essays on Freedom, 1887.
5) Vgl. E. Spranger: Lebensformen, 1931. "Si j'avais eu le bonheur

de naitre particulier~~- aldus Frederik II -'~je n'aurais eu de pro-
cès avec personne, parce que j'aurais cédé jusqu'à ma chemise. I1
en est autrement des princes; une opinion s'est établie dans 1'es-
prit des hommes que s'ils cèdent c'est par faiblesse ou qu'ils
sont laches s'ils sant modérés.~~ L. Reynaud: L'àme Allemande, 1933.
p.249.

6) E.M. Forster, a.w., p.83.
7) Door opponenten over een ruimschoots gebruik van list aangesproken,

moet Adenauer - kennelijk met meer verbazing dan met list - hebben
geantwoord: de heren schijnen te denken, dat dit in de politiek een
nadeel is.
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bevindt men zich met P.iachiavelli, de Bruyère, La Rochefoucauld, Jona-
than Swift en Schopenhauer in een illuster genootschap. Juristen en
sociologen kunnen zich - mochten zij het gezelschap op prijs stellen -
ook op vakgenoten à la Carl Schmitt, Spencer of Pareto beroepen. Deze
auteurs willen ons met het nodige cynisme doen geloven, dat alle poli-
tieke stelsels voornamelijk door negatieve qualificaties uitmunten,
daar politiek wezenlijk door strijdsituaties wordt beheerst, waarin
slechts ruimte is voor even definitieve als onverbiddelijke vriend-
vijand relaties.l) Het ligt voor de hand dat de staatkundige ordening
in deze visie uitsluitend door overwegingen van doelmatigheid kan wor-
den bepaald. Mocht dit alles een uitgemaakte zaak zijn, dan zou de
studie van politieke stelsels en regimes nauwelijks de moeite waard
zijn. Men zou een onderzoek naar de theoretische fundering der demo-
cratie getroost kunnen staken om wellicht met Samuel Johnson te con-
stateren: "In every government though terrors reign,though tyrant
kings or tyrant laws restrain,how small of all that human hearts en-
dure that part which laws or kings can cause or cure".

Deze annotatie bij "The Traveller" van Oliver Goldsmith vertolkt vol-
gens de engelse econoom L. Robbins "the essence of libertarian out-
look i.e. where the true positive goods of life begin, there the econo-
mist and the politician must bow and take their leave, for in that
sphere they have nothing to do".2) Alhoewel men deze opvatting graag
wil onderschrijven, kan zij ons heden ten dage toch nauwelijks gerust-
stellen, daar modern gezag een veel ruimer sfeer van ons bestaan kan
beinvloeden, dan Dr. Johnson en Oliver Goldsmith konden vermoeden.
Het staat geenszins vast, of politici en de in hun vaarwater koersen-
de economen, juristen, sociologen en psychologen bereid zijn de door
Robbins voorgestelde grenslijn te respecteren. Naarmate zij "die Da-
seinsfursorge der von der politischen Fuhrung vertretenen".3) steeds
vaker als raison d'étre der politiek gaan beschouwen, zou ook een
zelfgekozen regering de allures van een voogdijraad kunnen aannemen,
die terwille van een misschien fictief algemeen belang liefst zo veel
mogelijk sectoren van het menselijk leven aan haar contróle wil onder-
werpen.

Is een politiek regime, dat enerzijds een onschendbaar orivaat domein

1) Deze eigentijdse variatie op een thema van Hobbes is eentonig ge-
noeg. Vgl. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen. Wanneer deze
auteur het niet van Adam Smith of John Locke wilde aannemen, had
hij bij Max Scheler kunnen nalezen dat "4desen und Formen der Sym-
pathie" voor een genuanceerder bewerking in aanmerking komen.

2) C.L. Robbins: Economics and Politics, 1963, p. 52.
3) L. Bergstrasser: Grundbegriffe der Politik, 1960.
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respecteert, en anderzijds bij zijn ordeningsfunctie op medewerking
en goedkeuring der geregeerden kan rekenen, werkelijk zo illusoir?
Toegegeven een respectabel aantal historische facta en eigentijdse
ervaringen nodigen er niet toe uit, om de negatieve aspecten die
aan politiek en staatkunde blijkbaar eigen zijn, te bagatelliseren.
De door Aristoteles en Polibyos bij politieke regimes geregistreerde
ontwikkelingstendenties "from better to worse" de pessimistische maxi-
mes van La Rochefoucauld en Vauvenargues over individueel gedrag, dat
alles berust op nauwkeurige observatie, en blijft daarom steeds weer
aanspreken. Desondanks kunnen al deze imponerende studies van eenzij-
digheid niet worden vrijgepleit. Deze pars pro toto-analyses zijn
daarom uiteindelijk niet overtuigend. Het politiek gebeuren verdraagt
naar het wil voorkomen heel goed een minder sombere interpretatie.
"In het sociale leven, schrijft Schumpeter, die men niet van overdre-
ven optimisme kan verdenken, zijn strijd en samenwerking uiteraard
overal tegenwoordig en eigenlijk onscheidbaar. Iedere theorie die het
tegendeel beweert, moet ter verificatie goeddeels steunen op aborna-
le situaties". "Er botsen niet altijd machtswillen op elkaar, maar
verschillende inzichten, die bij overleg vaak te verzoenen blijken
te zijn. Zo komen regels tot stand, evenzeer als de politieke orgaan-
vorming zelve, door een proces van vermaatschappelijking, waarin syn-
thetische en antithetische, verenigende en scheidende factoren tot
een evenwicht zoeken te geraken. In de politiek worden lang niet al-
tijd overwinningen behaald of nederlagen geleden maar zeer vaak com-
promissen gesloten".1) Overleg, compromis, evenwicht, dat zijn "Stich-
worte" die ons de weg terugwijzen naar het eigenlijke thema, dat we
uit het oog dreigden te verliezen.

Van wie het regeringsgezag ook moge uitgaan van een enkeling, van en-
kelen of van velen, blijkbaar kan geen politiek systeem het zonder
macht stellen, maar zo menen bijvoorbeeld Montesquieu en Max Weber
op grond van zorgvuldig onderzoek te mogen constateren, het is niet
onmogelijk deze macht te temperen en te controleren. Naargelang een
regime zich in eer en deugd weet te handhaven, dan wel op angst en
vrees steunt, maakte Montesquieu dan ook bewust onderscheid tussen
gematigd-constitutionele en arbitrair-despotische stelsels. Bij wie
de souvereiniteit berust, is in deze classificatie kennelijk van se-

1) F.J.H.M. van der Ven: a.w., p.20.
"La capacité de trouver un point entre les opinions divergentes
qui suppose le go~t du compromis est 1'une des plus importantes
qui soient dans une démocratie moderne". Marc Paillet: Gauche
année zéro, 1964. p.255.
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cundair belang. Mits republieken door "vertu" en monarchieën door
"honneur" worden geinspireerd figureren democratieën, aristocratieën
en monarchieën in éénzelfde rubriek. De geestesgesteldheid waardoor
het politiek handelen wordt geinspireerd, acht Montesquieu een wezen-
lijk criterium, waarmee het karakter van een politiek regime kan wor-
den vastgesteld. Een soortgelijke overweging ligt ook aan Max Webers
staatkundige studies ten grondslag.l) Macht is weliswaar onverbreke-
lijk met het politiek gebeuren verbonden, de constitutionele staat
heeft zelfs "das Monopol legitimer Gewaltanwendung", maar zo stelt
hij zijn lezers gerust, men kan hiermee vrede hebben wanneer het po-
litiek handelen niet slechts door een misschien welwillende maar
meestal vrijblijvende "Gesinnungsethik" wordt beinvloed maar uitein-
delijk door "Verantwortungsethik" wordt bepaald. Waarschijnlijk heeft
Montesquieu de begrippen "peur", "vertu" en "honneur" niet aan een theolo-
gisch tractaat ontleend, misschien wel aan de drama's van Corneille,
in ieder geval laat Max Weber Kant aan het woord,wanneer hij naar
"Gesinnungs"-en "Verantwortungsethik" verwijst. Het zijn ongetwijfeld
alles verhelderende categorieën, alleen welke politicus zal er zich
niet met nadruk op willen beroepen? Dat leidt in de practijk vaak tot
zeer subjectieve interpretaties en tot onaanvaardbare casuistiek, wan-
neer het doel de middelen moet heiligen. Een veelvuldig en categorisch
beroep op verantwoordelijkheid is dan eerder lachwekkend of ergerlijk
dan imponerend. - In tegenstelling tot de vele sceptici waren Montes-
quieu en Max Weber optimistisch genoeg om ook in de polítiek aan posi-
tieve menselijke hoedanigheden essentiële betekenis toe te kennen,
maar zij waren niet naief genoeg om de koers der staatkunde uitslui-
tend hiervan te laten afhangen. V7i1 men machtsmisbruik voorkomen, dan
zal men er voor moeten zorgen, dat de in de staatspolitiek relevante
machtsfactoren elkaar op adaequate wijze contróleren en in evenwicht
houden. "I1 faut que le pouvoir arréte le pouvoir". Montesquieu wordt
niet moe dit in alle toonaarden te herhalen; hij laat vertrouwen en
wantrouwen als het ware concurreren. Het is opmerkelijk dat de jurist
Montesquieu stabiliteit en succes van op bepaalde wijze geinspireerde
en geinstitutionaliseerde regimes met minitieus beschreven geografi-
sche, economische en sociale determinanten in verband brengt. Alhoe-
wel zij niet aan zijn belangstelling zijn ontsnapt baseert de metho-
dologisch door Kant geschoolde socioloog Max Weber zijn bevindingen
veel minder op deze facta. Zijn aandacht is in eerste instantie op de
institutionele vormgeving van het staatkundig bestel gericht. Zijn
voorkeur gaat daarbij duidelijk uit naar een authentiek parlementair

1) Vgl. Gesammelte politische Schriften, 1958.
Zie ook Karl Jaspers, Max Weber: Politiker, Forscher, Philosoph,
1948.
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regíme, omdat dit naar hij op goede gronden meende te mogen aannemen,
het best op de behoeften van een gecompliceerde maatschappij is afge-
stemd. Onbeperkte sympathie voor het principe der volkssouvereiniteit
mag uit deze keuze niet worden afgeleid, maar Weber was er van over-
tuigd,dat dank zij de effectieve medewerking en contróle van parle-
mentaire instellingen de selectie van gequalificeerde bestuurders en
een verantwoord regeringsbeleid beter gewaarborgd zijn. Ten opzichte
van beide desiderata, die bij Weber een hoge koers noteren, blijven
regeringen die zich aan parlementaire invloed weten te onttrekken
meestal in gebreke. Wanneer het meevalt, zijn deze autoritaire regi-
mes gematigd-constitutioneel; zij respecteren klassieke vrijheids-
rechten, machtenscheiding en rechtsstaatsgedachte. Dat alles zijn on-
getwijfeld verworvenheden, die men niet graag zou willen prijsgeven,
maar een regeringsbeleid dat de medewerking der geregeerden uitsluit
of zo veel mogelijk blokkeert is daarmee niet gerechtvaardigd. Gezien
de belangen en de consequenties, die met een hoe dan ook geaarde
staatkunde zijn gemoeid, is het dan ook onaanvaardbaar, wanneer rege-
ringen bij voorkeur uit een wellicht deskundig bestuursapparaatl)
worden gerecruteerd, die voor het overige op het vertrouwen van cama-
rilla's of dynastieën moeten steunen, die op hun beurt hooguit bereid
zijn om voor God of de geschiedenis rekenschap af te leggen.2) De ken-
nelijk niet te vermijden dwang van het staatsgezag is voor de gere-
geerden dan ook pas aanvaardbaar, wanneer zij bij het regeringsbeleid
worden betrokken. Het is alleen opmerkelijk dat zij het legitime ver-
langen naar een adaequate invloed op het politiek gebeuren pas zo
laat hebben doen gelden. We herinneren ons hoe Bryce zich erover ver-
baasde "that our forefathers did not,as soon as they throught about
government at all perceive,that few persons are fit to be trusted
with irresponsible power and that men know better than their rulers
can be expected to know for them what their needs and wishes are".
Toen de "foundingfathers",Washington, Jefferson, Franklin, Hamilton
en Madison op grond van deze of soortgelijke overwegingen3) het ame-
rikaanse staatsbestel op democratische grondslag vestigden, konden
zij het experiment nauwelijks op grond van historische ervaringen
aannemelijk maken. Anders dan de overigens zorgvuldig bestudeerde
Montesquieu, kon men om voor de hand liggende redenen, niet goed naar

1) Conditio sine qua non voor ieder regime.
2) Vgl. p.41-42 hoofdstuk I.Z. Max Weber: Parlament und Regierung im

neugeordneten Deutschland; in Gesammelte politische Schriften,
1958. Karl Jaspers, Max Weber, Politiker, Forscher, Philosoph,
1948.

3) De door Chesterton aanbevolen"do it yourself inethode"zou hun wel
hebben aangesproken: "the most terribly important things must be
left to ordinary men themselves, the mating of the sexes, the rea-
ring of the young, the laws of the state". C.K. Chesterton: Ortho-
doxy, 1919, p.82.
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de merites van het regime in Westminster verwijzen. - In het kader
van een mércantilistisch beleid had het parlement in Londen een reeks
maatregelen goedgekeurd, waardoor de economie der koloniën primair op
de behoeften van het moederland zou worden georiënteerd. Dit strookte
- alle natuurlijke affiniteit met Groot-Brittannië ten spijt - weinig
met het zelfbewustzijn der Amerikanen. De vaak om religieuze redenen
geëmigreerde kolonisten - beurtelings puriteinen, dissenters, katho-
lieke Ieren - hadden het onder Britse regie tot relatief grote poli-
tieke autonomie en een bescheiden welvaart weten te brengen. Zonder
feodale bindingenl) en dankzij een minimum aan bureaucratische voor-
schriften had men eigendom bijna volgens het door Locke ontworpen mo-
del kunnen verwerven.2) "Die Sitten waren streng, der tátige solide
Durchschnittsmensch wurde gebraucht und geschátzt. Eine Stimmung von
Langeweile und Unpersënlichkeit lag uber dem ganzen. Es mag viele ge-
geben haben, die unter soviel Nuchternheit und Bravheit litten. Werk-
gerechtigkeit, Gottseligkeit und das Gefuhl der Berufung entschádig-
ten fur die dde und den Mangel an rechter Spontanitët:~3) Deze Ameri-
kanen nu weigerden niet slechts genoegen te nemen met een status, die
men tegelijkertijd met Jamaica, Trinidad en de Bahama's mocht delen,
zij betwistten ook de rechtmatigheid van fiscale lasten, die door een
parlement waren opgelegd, waarin men niet was vertegenwoordigd. "No
pay of taxation without representation". Men was niet naar Amerika
uitgeweken om de toch al als ontoereikend ervaren rechten en garan-
ties der "Glorious Revolution" weer prijs te geven. Kroon en parle-
ment in Londen hielden in opmerkelijke eensgezindheid angstvallig
vast aan historisch gegroeide prerogatieven en competenties. Naarma-
te duidelijk werd, dat men eerder op militaire repressie, dan op te-
gemoetkoming mocht rekenen, namen de Amerikanen de eerstvolgende gele-
genheid waar om de souvereiniteit in eigen handen te nemen en om de
zo aantrekkelijk geformuleerde 18e eeuwse doctrines over staatkundige
organisatie in practijk te brengen.

Als revanche voor het verlies van Canada (Québec) steunde het "ancien
regime" in Parijs de Amerikaanse revolte tegen Londen,4) alhoewel men

1) Allerdings wurde in Carolina sogar versucht eine neue aristocrati-
sche Gesellschaft zu schaffen; ein Beweis wie auch hier die Lebens-
form des Mutterlandes mit all ihrer Problematik neu erlebt werden
musste um wirklich uberwunden zu werden. V. Valentin: a.w., dl.II
p.266-227.

2) Vgl. John Locke: The Second Treatise of Government, ed. Basil Black-
well, 1956. hoofdstuk V.

3) V. Valentin: a.w. d1.II, p.227. Benjamin Franklin, mag als exponent
van deze geestesgesteldheid worden beschouwd.

4) In 1917 zou het autoritair-monarchale bewind in Berlijn op soortge-
lijke wijze tot het succes der russische Oktoberrevolutie bijdragen.
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in feite weinig reden kon hebben om het uitdagende democratische ex-
periment te doen slagen.l) Het toeval wilde dat de Amerikanen, die op
regionaal niveau al op democratische bestuurservaring konden bogen,
ten tijde van het conflict met Westminster over een zeer begaafd team
van politici beschikten,2) dat met veel redactioneel talent en opmer-
kelijk theoretisch inzicht3) aan de democratische denkbeelden consti-
tutioneel estalte wist te even. De beroemde 4)g g grondwet van Virginia,
de onafhankelijkheidsverklaring van 1776 en de uit 1787 daterende fe-
derale constitutie erkennen in klassiek gebleven bewoordingen ener-
zijds het recht op een onschendbaar privaat domein5) (mensenrechten)
en anderzijds het principe der volkssouvereiniteit (burgerrechten).
Geinspireerd door beide ogenschijnlijk zo plausibele uitgangspunter.
hebben Amerikanen niet slechts een politiek systeem gevestigd, dat
sindsdíen tot de verbeelding is blijven spreken, zij zijn er boven-
dien in geslaagd de bruikbaarheid van de democratische regeringsmetá:~-
de aan te tonen. "It appears to be a relative efficient system for
reinforcing agreement, encouriging moderation and maintaining social
peace in a restless and immoderate people, operating a gigantic, po-
werful, diversified and incredibly complex society"6) In een reclame-
offilmtext had dit iiauwelijks met meer pathos en nadruk gezegd kunnen
worden. "La vie de tous les jours" beantwoordt intussen lang niet al-
tijd hieraan. De politieke ontwikkelíng in de Verenigde Staten ging
van meet af aan met verschijnselen gepaard, die een democratisch be-
stel bepaald ontsieren. Het eerste democratische experiment op regio-
naal niveau dateert uit 1619, maar in hetzelfde jaar werden ook de
eerste negerslaven aan land gezet. Toen de staatkundige onafhanke-
líjkheid eenmaal was bereikt, werden Amerikanen met Engelse sympa-
thieën gedwongen het land te verlaten.7) Gezien de ontwikkeling, die

1) Zum Dank wirkte die neue amerikanische 4dirklichkeit als eine legi-
time Revolution faszinierend vorbildlich auf die franzësischen
Ereignisse ein. Veit Valentin: a.w., d1.II. p.233.

2) In een door het industrieel bestel beinvloede terminologie zou men
het een "braintrust" gaan noemen.

3) Men vgl. de in de "Federalist Papers" verzamelde studies van de
hand van Alexander Hamilton (1757-1804), John Jay (1745-1829) en
vooral van James Madison (1757-1836).

4) "Ein Dokument voller Ernst und Wahrheit dessen gedankenkraft sich
an jeder Form der geistigen Unterdruckung neu entzunden wird".
Veit Valentin: a.w., d1.II. p.230.

5) "Dont les limites sont infranchisables et au souverain, et à la
loi et à la nation". (Benjamin Constant).

6) R.A. Dahl: A Preface to Democratic Theory, 1965. p.151
7) Alvorens men het laatste als consequentie der democratie vanzelf-

sprekend vindt, bedenke men dat de franssprekende bewoners van Ca-
nada in soortgelijke omstandigheden, door het Engelse bewind, on-
gemoeid werden gelaten.
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de Amerikaanse maatschappij sinds de dagen van Washington c.s. heeft
doorgemaakt, mag de bijdrage der Verenigde Staten tot de democratische
regeringspractijk nochtans opmerkelijk heten. Men slaagde er tot dus-
ver in aan de postulaten van legitimiteit en doelmatigheid tegemoet te
komen en wist aldus de stabiliteit van een democratisch bestel te waar-
borgen. Onder vigeur van dit regeringssysteem kwam de overgang van een
agrarische naar een industriële samenleving tot stand; dit proces ging
vergezeld van een territoriale en demografische expansie en amalgama-
tie op grote schaal. Kennelijk ten onrechte had niemand minder dan
Montesquieu nog verondersteld, dat een samenleving van dergelijke om-
vang slechts op despotische wijze kon worden bestuurd. Afgezien van
een langdurige en ten gevolge van technische "verworvenheden" zeer des-
tructieve burgeroorlog bleef het gemeenschappelijke democratische ka-
der gehandhaafd ten tijde van de vele interne crises, die beurtelings
door ethnische, economische en sociale vraagstukken werden veroorzaakt.
De door de wereldoorlogen bevorderde heroriëntatie der buitenlandse
staatkunde van continentaal isolement, naar mondiaal engagement, werd
door de aan Monroe (1824) en Truman (1947) toegeschreven doctrines ge-
markeerd.l) De Amerikaanse constitutie en het hieruit resulterende po-
litiek bestel, dat al deze veranderingen wist te verwerken behoeft
hier en nu niet nader te worden geanalyseerd.2) De meeste auteurs
attenderen op de eenvoudige en evenwichtige compositie van de eerste
democratisch geinspireerde grondwet. "The main features of the Ameri-
can Constitution crystallyzed at so early a stage in the understanding
of the meaning of a constitution, and so little use has been made of
the amending power to embody in the written document the lessons lear-
ned, that in some respects the unwritten parts of the constitution are
more instructive than its text".3) Formeel starre bepalingen zijn op
essentiële punten voor uitleg en correctie vatbaar. Institutioneel
zijn de diverse staatsorganen dusdanig op elkaar afgestemd, dat het
regeringssysteem goed kan functioneren en tegelijkertijd doelmatig
kan worden gecontroleerd.

1) "Die friedliche demokratische Weltinsel die uber Placht zum Imperium
wurde, wie wird ihre Demokratie sich mit den neuen Lasten vertragen,
dem notgedrungenen Militarismus, dem gebláhten neuen Stolz, der heim-
lichen Angst, der Nervositát, der Wut?" Golo Mann: Vom Geist Ameri-
kas, 1954. p.88. Alhoewel de titel het tegendeel doet vermoeden, een
boeiend geschreven studie, die in kort bestek zeer veel informatieve
gegevens biedt: Vgl. Walter Lippmann: Isolation and Alliances, 1952.
George Kennan: American Diplomacy, 1900-1950; 1951. R.A. Dahl; Con-
gress and Foreign Policy, 1950.

2) Vgl. de klassieke studies van Alexis de Tocqueville: De la démocra-
tie en Amérique 1836. J. Bryce: The American Commonwealth; 1889.
Dennis Brogan: The American Political System, 1933; idem: Politics
and law in the United States, 1941.

3) F.A. Hayek: The American Contribution: Constitutionalism, in The
Constitution of Liberty, 1960. p.192.
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Hier nu werd het politiek bestel der Verenigde Staten echter in eer-
ste ínstantie gememoreerd, omdat de federale grondwet een even essen-
tieel als universeel structuurprobleem der democratische regeringsvorm
bijzonder duidelijk weerspiegelt. Het valt op, dat men in de Amerikaan-
se constitutie enerzijds het door Montesquieu aanbevolen beginsel der
machtenscheiding zeer consciëntieus heeft uitgewerkt en anderzijds het
principe der volkssouvereiniteit nadrukkelijk en welbewust heeft aan-
vaard. Teneinde machtsmisbruik en inbreuk op eens voor al geformuleer-
de mensenrechten te voorkomen, heeft men een gecompliceerd en minitieus
systeem van "checks and balances" ontworpen. Tegelijkertijd heeft men
souvereine prerogatieven aan het volk toegekend, veronderstellend of
vertrouwend dat dit in tegenstelling tot de gewraakte monarchieën en
aristocratieën hiervan geen misbruik zal maken. Wanneer men het laat-
ste aanneemt is het contrólemechanisme der machtenscheiding niet zon-
der meer plausibel. Wanneer men daarentegen het democratisch vertrou-
wen in de "faits et gestes" van de volkssouverein niet kan opbrengen,
wel wetende dat het volk evenmin als andere souvereinen op contróle
en beperkingen is gesteld, dan zijn voorzieningen die accumulatie van
bevoegdheden trachten te voorkomen niet misplaatst. "Es handelt sich
um folgende Alternative: Ist die Volkssouverënitat das oberste ent-
scheidende Prinzip, sodasz der mit Hilfe des Mehrheitsprinzips sich
ëuszernde Volkswille......unbeschadet seines Inhalts den Anspruch er-
heben kann schlechthin verbindlich zu sein, oder gibt es bestimmte
Grenzen inhaltlich-materieller Art......die sich an den individuellen
vorstaatlich gedachten Menschen- und Grundrechten orientieren.l) Het
hier gesignaleerde dilemma mag naar het wil voorkomen als het kernpro-
bleem van het democratisch regeringssysteem worden beschouwd. De
"founding-fathers" der Amerikaanse constitutie hebben dit blijkbaar
van meet af aan ervaren; evenals bijvoorbeeld Montesquieu of Max We-
ber werden zij beurtelings door optimistisch en pessimistisch gein-
spíreerde overwegingen beinvloed. Zij waren er zich kennelijk van be-
wust dat de combinatie van historisch gelijktijdig actuele concep-
ties (constitutionalisme en volkssouvereiniteit) minder vanzelfspre-
kend is,dan de sinds 1789 gangbare leuzen suggereren.2) Het beginsel
der volkssouvereiniteit enerzijds en het constitutionalisme ander-
zijds sluiten elkaar weliswaar niet uit, maar zij staan evenmin bij

1) G. Leibholz: Strukturprobleme der modernen Demokratie, 1958. p.154.
2) Jefferson: To consider the will of the society enounced by the ma-

jority of a single vote as sacred as if unanimous is the first of
all lessons of importance.
Madison: The accumulation of all powers, legislative, executive
and judiciary in the same hands whether of one, a few or many and
whether hereditary, self-appointed or elective must be avoided.
Text ontleend aan R.A. Dahl: A Preface to Democratic Theory, 1965.
p.33 respectievelijk p. 35.
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voorbaat in een harmonische verhouding tot elkaar en het zijn ook
geen onafscheidelijke grootheden. We hadden reeds eerder gelegenheid
te constaterenl) dat machtenscheiding en individuele grondrechten ook
in landen denkbaar zijn waar het principe der volkssouvereiniteit niet
of nauwelijks tot uiting komt. Omgekeerd staat een regering op basis
van onbeperkte volkssouvereiniteit vaak op gespannen voet met de ge-
concedeerde vrijheidsrechten en de hiermee verband houdende grondwet-
telijke bepalingen. Alhoewel de respectievelijk met constitutionalis-
me en volkssouvereiniteit geassocieerde theorieën hierin niet of
slechts gedeeltelijk voorzien, heeft men in practijk - eerst in de Ver-
enigde Staten en later ook elders - beide concepties gecombineerd en
aan een democratisch bestel ten grondslag gelegd. We zullen zien, in-
hoeverre deze constructie ten koste van de in beide theorieën voor-
handen essentiële, accidentele en~of fictieve elementen is gegaan.
Daar het op machtenscheiding en rechtstaatsgedachte gebaseerde consti-
tutionalisme eigenlijk als een liberaal derivaat moet worden beschouwd,
terwijl de zich in politieke gelijkheid en majoriteitsbesluit manifes-
terende leer der volkssouvereiniteit bij voorkeur met democratie wordt
vereenzelvigd, is hiermee tegelijkertijd de verhouding tussen deze re-
geringsvorm en het liberalisme aan de orde gesteld. "Les régimes con-
stitutionnels"- vraagt Aron zich in dit verband af -"peuvent-t-ils
devenir populaires et rester constitutionnels. N'y a-t-il pas une
contradiction entre 1'avènement des masses et la nature des régimes
constitutionnels élaborés et pratiqués par la bourgeoisie?"
Nu geven de theorieën die aan volkssouvereiniteit en constitutionalis-
me ten grondslag heten te liggen met betrekking tot de werking van
een democratisch bestel zeer contrasterende uitleg. Blijkbaar - zegt
Schumpeter in dit verband - valt of staat een instelling of practijk
niet met de theorie, die op een gegeven moment ter ondersteuning of
verdediging ervan wordt aangeboden. Deze wellicht juiste observatie
nodigt er wel toe uit om de belangstelling voor theorieën der demo-
cratie te temperen. Zij heeft nochtans de graag met paradoxen coquet-
terende Schumpeter niet weerhouden, om de gangbare leer der volkssou-
vereiniteit "in veertig jarige studie en reflexie" intensief te toet-
sen om uit de hieruit resulterende bevindingen een nieuwe theorie af
te leiden. Deze doorgaans met het nebuleuze praedicaat pluralistisch
aangeduide leer2) tast het principe der volkssouvereiniteit als zoda-

1) Vgl. p.31-32. Hoofdstuk I.
2) De verdienste haar te hebben uitgewerkt of geformuleerd komt behal-

ve aan Schumpeter nog aan verschillende andere auteurs toe, onder
andere.
L.T. Hobhouse: Liberalism, 1911
H. Laski : Grammar of Politics, 1931.
F.A. Hermens : Democracy or Anarchy, 1941.
W. Bagehot : The British Constitution, 1867. e.d. The World's

Classics 1963.
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nig niet aan maar weerlegt een reeks onhoudbaar gebleken stellingen,
die hieraan meestal worden verbonden. Zij maakt vooral bezwaar tegen
de even irreële als sacrosancte"volonté générale" waardoor het rege-
ringsbeleid heet te zijn geinspireerd. De goeddeels op ficties geba-
seerde interpretatie kent aan de kiezers en hun vertegenwoordigers
een volstrekt onwerkelijke mate van initiatief toe, veronderstellend,
dat zij een welomlijnd concept van het te voeren beleid hebben. Zij
blokkeert aldus het inzicht in de werkelijkheid der democratische
staatkunde, die in pluralistische visie als de resultante van een ge-
compliceerd samenspel tussen regeringen, parlementen, partijen, be-
langengroepen, en de diverse sociale strata wil worden opgevat.l) Wan-
neer de spelregels halverwege worden nageleefd,is in deze constella-
tie van tegengestelde belangen en verlangens uiteindelijk ruimte voor
een aanvaardbaar compromis. Deze op gedegen waarneming gebaseerde ana-
lyse ex post - komt om kort te gaan - wellicht meer met de practijk
der democratie overeen, dan de voorheen vermelde klassieke doctrines,
die ex ante aan deze regeringsvorm ten grondslag liggen. Desondanks is
ook de pluralistische versie der democratie op haar beurt weer voor
critiek, aanvulling en correctie vatbaar. Het pluralisme wil in eer-
ste instantie de traditionele interpretatie der volkssouvereiniteit
herzien. Rechtsstaatsgedachte en constitutionalisme blijven daarbij
goeddeels buiten beschouwing. Op de vraagstukken die uit de combina-
tie van volkssouvereiniteit "tel quel" en constitutionalisme resulte-
ren, geeft deze leer dan ook nauwelijks antwoord. Daar de klassieke
leerstellingen alle gebreken ten spijt bovendien weinig aan actuali-
teit hebben ingeboet, vragen prima vista dus drie theoretische con-
cepties om onze aandacht.

Bij een eerste"tour d'horizon~~blijkt dat de gangbare leer der volks-
souvereiniteit en het constitutionalisme weliswaar op essentiële pun-
ten contrasteren maar tegelijkertijd op een reeks gemeenschappelijke
elementen kunnen bogen op basis waarvan in het verieden aan een demo-
cratisch staatsbestel gestalte kon worden gegeven. In tegenstelling
tot de pluralistische theorie zijn de beide klassieke concepties met
meer of minder succes wijsgerig gefundeerd. Beiden doen dan ook een
beroep op vrijheids- en gelijkheidspostulaten en stellen een op alge-
meen welzijn en rechtvaardigheid afgestemd staatsbestel in het voor-
uitzicht. De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring constateert in
beroemd gebleven bewoordingen die bepaald wel tot de verbeelding spre-
ken: "We hold these truths to be selfevident, that all men are created
equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable

1) Vgl. p.65. Hoofdstuk I.
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Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happi-
ness, that to secure these rights Governments are instituted, deri-
ving their just power from the consent of the governed". -"Ideas" -
aldus Acton naar aanleiding van deze proclamatie -"long locked in
the breasts of solitary thinkers and hidden among Latin folios birst
forth like a conqueror upon the world they were destined to trans-
form under the title of the Rights of Man".1) Van het pluralisme
dat hierbij wil zien aangetekend dat "facts are what they are and not
what we wish them to be", en vervolgens een consciëntieus verslag der
democratische werkelijkheid geeft kan een dergelijk effect natuurlijk
niet worden verwacht. - De in een democratie onvermijdelijke combina-
tie en interdependentie van vrijheids- en gelijkheidsdenkbeelden, die
ondanks universele strekking bij voorkeur voor leden van een groep
gelden, die door gemeenschappelijke belangen of een zekere mate van
solidariteit zijn verbonden, veroorzaakt in werkelijkheid vanzelf-
sprekend een eindeloze reeks complicaties.2) De suggestie om vrij-
heids- en gelijkheidssymbolen mathematisch te bewerken en het van de
daarbij gehanteerde waarden te laten afhangen, inhoeverre de combina-
tie een positief dan wel negatief resultaat oplevert is verleidelijk
genoeg.3) Degenen, die bij een op vrijheids- en gelijkheidsdesiderata
afgestemde politiek zijn betrokken, zullen wel ervaren, dat zij hier-
bij met reciproke grootheden te maken hebben, maar tegelijkertijd we-
ten dat voor de oplossing van politieke vraagstukken men met mathema-
tische begaafdheid alleen niet kan volstaan. Volgens de karakteri-
stiek van Max Weber is politiek "das langsame und kr~ftige Bohren von
harten Brettern mit Augenmasz und Leidenschaft".4)

1) Ontleend aan F.A. Hayek: The Constitution of Liberty, 1960. p.176.
2) Het aantal studies waarin de diverse vrijheids- en gelijkheidscon-

cepties worden geanalyseerd is verwarrend groot. Klassiek gebleven
essays over vrijheid staan op naam van Mill, Acton, Benjamin Con-
stant, de Tocqueville. Een willekeurige greep uit talloze gereno-
meerde recente publicaties:
C.F. Knight : Freedom and Reform, 1947.
M. Polanyi : The Logic of Liberty, 1951.
T.D. Weldon : The Vacabulary of Politics, 1953.
0. Veit : Soziologie der Freiheit, 1957.
M. Adler : The Idea of Freedom, 1958.
S. Hook : Political Power and Personal Freedom, 1959.
A.v.Martin : Ordnung und Freiheit, 1959.
F.A. Hayek : The Constitution of Liberty, 1960.
R. Dahrendorf : Gesellschaft und Freiheit, 1961.
L. Robbins : Freedom and Order, 1963.
R. Aron : Essai sur les libertés, 1967.

3) Vgl. R. Dahrendorf: Reflexionen uber Freiheit und Gleichheit, in
Gesellschaft und Freiheit, 1961.

4) Wanneer dit waar is, is het geruststellend te bedenken, dat veel
van hetgeen in deze wereld op prijs wordt gesteld niet of niet uit-
sluitend van politiek afhangt.
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Alhoewel de tot dusver angstvallig vermeden vrijheids- en gelijkheids-
categorieën - multidimensionaal als zij zijn - zich kennelijk beter
voor een bewerking in schilder- of beeldhouwkunst lenen, dan voor een
verbale weergave,l) zijn de klassieken er in geslaagd een reeks hier-
uit afgeleide postulaten met grote eloquentie en stelligheid in vorm
van individuele en politieke grondrechten te formuleren en de essen-
tialia van een hierdoor geïnspireerd politiek bestel grondwettelijk te
octroyeren. Weliswaar vond gelijk we zagen de door democraten aanbevo-
len volkssouverein evenals zijn aristocratische en monarchale voorgan-
gers, bij de constitutionalisten een zeer gereserveerd onthaal, maar
onder voorbehoud van afdoende contróle ging men met zijn geleidelijke
installatie accoord. Toen het principe der volkssouvereiniteit - faute
de mieux -2) eenmaal was aanvaard, moesten uiteindelijk ook de nog
lange tijd met succes gehandhaafde bezwaren tegen het algemeen kies-
recht worden opgegeven. De constitutionele theorie zelf liet geen an-
dere keus. Daar het beginsel der rechtsgelijkheid als centraal bestand-
deel van deze leer moest worden beschouwd, was op de duur niet erg plau-
sibel dat iedereen gelijk is voor de wet, met uitzondering van de kies-
wet. De aldus onvermijdelijk geworden trend van een liberale democratie
met beperkte volkssouvereiniteit en beperkte staatstaak naar een door
algemeen kiesrecht gekenmerkte egalitaire democratie met toegenomen
staatstaak, heeft geleidelijk aan een politiek bestel gestalte gegeven,
dat in juridische vertolking als sociale rechtsstaat en in sociologi-
sche interpretatie als pluralistische welvaartsstaat wil worden begre-
pen. Merkwaardig genoeg hebben de met deze "constitutioneel-pluralis-
tische" werkelijkhei.d verbandhoudende fenomenen en instellingen in het
grondwettelijk "establishment" doorgaans geen plaats gevonden. Parijen,
pressiegroepen, publieke opinie, bureaucratieën, in het verleden nauwe-
lijks vermoede communicatiemiddelen- en mogelijkheden, worden wel in
monografieën bestudeerd of - in als summa politica geconcipieerde -
handboeken geïnventariseerd, maar in de grondwetsteksten, vinden deze
authentieke bestanddelen van het politiek proces meestal geen of geen
adaequeate vermelding. De door gewijzigde staatstaken veroorzaakte ge-
wichtsverschuivingen binnen het vanouds bestaande "framework" komen
hierin evenmin tot uiting. Zijn daarom de naar klassieke voorbeelden
gemodelleerde democratische constituties verouderd; corresponderen
deze wezenlijk door individuele- en politieke grondrechten geïnspi-
reerde statische structuren niet meer met een orimair op sociale grond-

1) "Douce égalité enfant chérie de la nature" declameerde men ten tij-
de van de Franse Revolutie, hetgeen IIryce deed opmerken: "however
sweet the child nature is not its parent".

2) "The benefit of the doubt" sprak althans vooreerst nog ten gunste
van de volkssouvereiniteit.
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rechten afgestemde dynamische werkelijkheid? De aldus gestelde vraag
lokt meestal een beamend antwoord uit. Het is, naar het wil voorkomen
niettemin een voorbarige, zij het verleidelijke en daarom vaak her-
haalde conclusie. De constitutioneel eenmaal erkende en gewaarborgde
individuele en politieke grondrechten worden namelijk spoedig als van-
zelfsprekend aanvaard; zij worden in verband met andere verlangens
overbodig, wellicht schadelijk, maar in ieder geval ontoereikend ge-
acht. Dienovereenkomstig wordt het met deze rechten geassocieerde po-
litiek bestel slechts matig gewaardeerd. "La majestueuse égalité des
lois, qui interdit aux riches et aux pauvres de coucher sous les ponts,
de mendier dans les rues et de voler du pain", merkte Anatole France
met subtiele ironie op.l) Wanneer men uit deze graag geciteerde zín-
snede niet wil afleiden dat bovengenoemde activiteiten ten onrechte
verboden zijn, kan zij slechts als uitnodiging aan staat en samenle-
ving worden opgevat om niet in gebreke te blijven wanneer individuele
krachten te kort schieten of onvoldoende aan bod komen. Men kan niet
zeggen, dat men in de ab origine anders georiënteerde rechtsstaat aan
deze oproep geen gehoor heeft gegeven. Fen respectabel aantal sociaal-
politieke verlangens met betrekking tot het arbeidsbestel, de indu-
striële verhoudingen, de bestaanszekerheid, de physieke en psychische
gezondheid en de zogenaamde sociaal-culturele ontplooiing2j werd ge-
leidelijk - zij het niet zonder aarzeling en natuurlijk niet zonder
conflicten - vervuld. De realisatie van dit programma heeft op inter-
nationaal en nationaal niveau uiteindelijk tot een inventarisatie en
tot principiële erkenning van sociale grondrechten geleid, die aan de
klassieke rechten het nodige reliëf moeten geven. Weliswaar hebben de
sociale grondrechten slechts zelden een reële plaats in het grondwet-
telijk kader weten te vinden, maar dat is na enige reflexíe minder
vreemd dan in het voorafgaande werd gesuggereerd. "Die sozialen Grund-
rechte" - zegt Leibholz -"haben ihr eigenes Gefálle und Strukturge-
fuge; sie sind~~- licht hij in een geslaagde formulering toe -"in Wahr-
heit demokratische Statusrechte, Teilhaberrechte die im Rahmen der je-
weils n~her zu bestimmenden Gerechtigkeit vom Staat nach Maszgabe der
Gesetze "gewáhrt" aber nicht "gew~hrleistet" werden".3) De in de klas-
sieke catalogus vermelde subjectieve rechten op een onschendbaar ei-
gen domein of de daarin opgenomen rechten om via actief en passief
kiesrecht en in openbare functies aan het staatsbestel mee te werken,
kunnen in het kader van desbetreffende wetten te allen tijde worden
gehonoreerd. De sociale grondrechten hebben daarentegen een slechts

1) Anatole France: Le lys rouge, 1894. p.117-118.
2) Vgl. F.J.H.M. van der Ven: Sociale Grondrechten, 1957. p.84.
3) G. Leibholz: Der Strukturwandel in der modernen Demokratie; Anhang:

Die Problematik der sozialen Grundrechte, p.130-131; in: Struktur-
probleme der modernen Demokratie, 1958.

82



programmatisch karakter, daar de actualisering van deze rechten goed-
deels afhangt van sociale en economische omstandigheden die zich in
een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip doen gelden.l)

Het ligt voor de hand, dat zich in een door libertaire, egalitaire en
pluralistische elementen gedetermineerd politiek bestel fricties en
conflicten voordoen. Het bewust op welvaartsbevordering afgestemde re-
geringsbeleid en de hiermee verband houdende structuurveranderingen
corresponderen niet zonder meer met de premissen van de rechtsstaat.
De tussen vrijheid en ordening te bepalen koers is dan ook omstreden
genoeg. Terwijl sommigen menen de weg naar de vrijheid te hebben inge-
slagen, vrezen anderen op hun beurt in het labyrinth der slavernij te
zijn verdwaald.2)
Het is wellicht de taak der theorie om de tastende en zoekende prac-
tijk op daarvoor geëigende punten van wegwijzers te voorzien, maar
dat is een ambitieus programma, wanneer men weet, dat op theoretisch
vlak de grootste verwarring ontstaat, zodra het verschijnsel democra-
tie wil worden omschreven.

Hetgeen Diderot over de deugd heeft gezegd geldt kennelijk ook voor
de democratie. "C'est une bonne chose; les méchants et les bons en
disent du bien". We hoopten in het gezelschap der goeden te geraken,
toen elders democratie in woorden van soortgelijke strekking als een
primair op de staatkunde afgestemde methode van besluitvorming werd
omschreven, waarbij het uit de volkssouvereiniteit afgeleide politiek
gezag, zich op steun en toestemming van een meerderheid der geregeer-
den kan beroepen. Teneinde een aldus gelegitimeerd gezag van regimes
te onderscheiden~ die periodiek de adhaesie van minstens 90~ der kies-
gerechtigden voor één onaantastbaar programma op prijs stellen, werd
hieraan toegevoegd, dat verkiezings- en goedkeuringsprocedures slechts
dan democratisch zijn, wanneer personen, denkbeelden, partijen en be-
langen zich in vrije concurrentie kunnen doen gelden. In het doolhof
der begripsverwarring werd de definitie van Schumpeter dan ook herhaal-
delijk als een betrouwbare leidraad aanbevolen.3) Volgens deze hier
eens en voor al geciteerde omschrijving is de democratische methode
"de institutionele regeling om tot politieke besluitvorming te komen
waarbij individuen het politiek leiderschao verkrijgen door middel

1) Vgl. F.J.H.M. van der Ven: Sociale Grondrechten, 1957. hoofdstuk III.
C.H.F. Polak; J.J. Loeff: Sociale Grondrechten (in Handelingen der
Plederlandse Juristenvereniging, 1953).

2) Vgl. C.H.F. Polak: Ordening en Rechtsstaat, 1951.
3) Vgl. hoofdstuk I. p.7 en p. 69~70.
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van een concurrentiestrijd om de stemmen der burgers". In dit verband
werd enigszins uitvoerig toegelicht waarom deze op politiek vlak zin-
vol en bruikbaar gebleken bestuursvorm zich niet of nauwelijks voor
toepassing op andere terreinen leent.l) Op een andere gelijkelijk om-
streden, in het kader der begripsbepaling ogenschijnlijk gewichtige
kwestie werd toen niet ingegaan; zij komt daarom "hic et nunc" in het
kort aan de orde.

De zojuist voorgestelde definities accentueren een wat wordt genoemd
formeel gezichtspunt; zij vestigen de aandacht op de wijze waarop de-
mocratisch-politiek gezag tot stand komt. Zodra deze als zodanig juis-
te opmerking is gemaakt, wordt hieraan meestal het verwijt toegevoegd,
dat ingevolge de eenzijdige belangstelling voor de democratie in for-
mele zin, de veel wezenlijker materiële componente van dit verschijn-
sel ten onrechte buiten beschouwing blijft. Wat wordt hiermee bedoeld?
Een duits auteur informeert ons als volgt:2) "Demokratie ist mehr als
Form; sie ist nicht auf das Machtsproblem oder die Technik des Macht-
erwerbes , nicht auf Institutionssysteme, oder soziale Befunde wie
den Pluralismus beschr~nkt. Das demokratische Regíme3) umfaszt die
gesamte politische Existenzweise eines Volkes". Met de laatste zin-
snede wordt te kennen gegeven, dat een democratische ordening door-
gaans voor een op een bepaald grondgebied blijvend gevestigde bevol-
king ís geconcipieerd en dat gezagssysteem en maatschappelijke con-
stellatie gezamenlijk het politiek bestel bepalen. Dit alles kan na-
tuurlijk niet worden ontkend, het is alleen niet duidelijk waarom
een inventarisatie van specifieke kenmerken van de democratische rege-
ringsvorm dit inzicht blokkeert. Over de wederzijdse beinvloeding van
regeringssysteem en samenleving valt uiteraard veel te zeggen. Het is
logisch wellicht niet erg zinvol om het formeel-normatief gezagselement
en het hiermee gerelateerde materieel-faktische substraat in één adem
te noemen en als definitie van de staat te presenteren,4j maar beide
componenten dienen wel op elkaar te zijn afgestemd. Dit geldt a fortio-
ri voor de democratie die slechts met enig succes kan functioneren
wanneer in de samenleving aan een reeks civilisatorische voorwaarden
is voldaan.5) Wanneer de materie onvoldoende is gedisponeerd, kan zij
- naar de historie leert - gemakkelíjk aan de democratische vorm ont-

1) Vlg. hoofdstuk I. p.5-7.
2) H. Laufer: Das demokratische Regime in der Bundesrepublik; aus

"Politik und Zeitgeschichte" 28 Juli, 1965. p.4.
3) In deze context wil de belaste term regime niet negatief, maar

als weergave van het engelse begrip "government" worden opgevat.
4) Vgl. H. Kelsen: Der soziologische und der juristische Staatsbe-

griff, 1922.
5) Vgl. hoofdstuk I. Zie ook: Seymour Lipset: Political Man, 1960.
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snappen. Niettemin kan deze aan Aristoteles ontleende conceptie ook
op alle andere gezagsstructuren en regeringsstelsels worden toege-
past, die in de door plaats en tijd bepaalde modificaties een syn-
these tussen vorm en inhoud nastreven. Deze binding, die zich onder
vigeur van diverse regimes op karakteristieke wijze manifesteert
verdient in een andere context zeker de nodige belangstelling, maar
tot verheldering van het begrip democratie als zodanig kan zij nau-
welijks bijdragen. In de hier besproken versie wordt het materie-
vorm vraagstuk doorgaans dan ook niet gesteld; dat blijkt uit een
andere vaak tot uiting komende controverse.

In de schaduwen van eigentijdse despotieën hadden Hans Kelsen en
Josephus Jitta studies van allure over het wezen der democratie ge-
schreven.l) Beíde in politiek opzicht ongetwijfeld verwante auteurs
hechtten daarbij aan denkbeelden en postulaten, die zij in een demo-
cratisch staatsbestel van rechtsstatelijk gehalte het best gewaar-
borgd achtten. Bij zoveel gelijke uitgangspunten zou men mogen ver-
wachten, dat de bevindingen van deze auteurs over het wezen der de-
mocratie niet veel van elkaar zullen afwijken, maar Jitta distantieert
zich met nadruk van de door Kelsen aanbevolen interpretatie. Mocht
Kelsen's conceptie werkelijk "Wesen und Wert" der democratie uitma-
ken dan heeft het stelsel voor Jitta nauwelijks waarde; in dat ge-
val wil hij liever niet voor democraat doorgaan. Kelsen - aldus Jit-
ta - heeft "suo more" slechts aandacht voor het formele aspect der
democratie. Pdaar zich laat raden beschouwt Kelsen gelijk vele ande-
ren democratie in hoofdzaak als een methode om staatkundige beslis-
singen van wetgevende en bestuurlijke aard te bereiken. Over de
koers van een op volkssouvereiniteit en politieke gelijkheid geba-
seerd systeem geeft deze omschrijving geen uitsluitsel. Jitta neemt
hiermee geen genoegen, hij acht een democratisch bestel slechts aan-
vaardbaar wanneer ook het nagestreefde doel kan bekoren. Dit doel nu
ziet hij in de erkenning van de gelijkwaardigheid der mensen in zede-
lijk opzicht. Hij beschouwt een door vrijheids- en gelijkheidsidealen
geinspireerde oriëntatie daarom als het essentiële element, dat wil
zeggen als het materiële principe der democratie. Democratie in for-
mele zin (zelfbestuur) en de democratie in materiële zin (idealen)
staan aldus in middel-doel relatie tot elkaar. Het zich in majori-
teitsbesluiten manifesterende middel is in deze visie zelfs niet al-
tijd en overal onmisbaar.
Dat in de terminologie van Aristoteles de democratie in materiële zin
juist als inspirerend "formeel" element zou fungeren ten opzichte van

1) H. Kelsen: Wesen un Wert der Demokratie, 1929.
A.C.Josephus Jitta: Het wezen der democratie, 1938.
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de materiële bestuursvorm, die hier als democratie in formele zin
wil worden begrepen, doet aan de door Jitta vertolkte gedachtengang
natuurlijk geen afbreuk.l) Het door hem gehanteerde begrippenpaar en
de daarbij gegeven toelichting komen zo aannemelijk voor, dat men
zich over de eenzijdige aandacht van vele auteurs voor de instrumen-
tele methodendemocratie slechts kan verbazen. Daar de gewraakte be-
schouwingswijze in het voorafgaande desondanks met nadruk werd aan-
bevolen, mag men de hiervoor te vinden motivering met enige nieuws-
gierigheid tegemoet zien.

Veel van hetgeen Kelsen over recht en staat heeft geschreven is even
origineel als omstreden,2) maar zijn in het voetspoor van vele andere n
aanbevolen omschrijving der democratie als een methode van politieke
besluitvorming (government by the people) kan naar het voorkomt op
goede gronden worden verdedigd. De in dit verband ten tonele gevoer-
de begripsacrobatiek moge in hoge mate academisch aandoen, zij is
desondanks minder onschuldig dan het lijkt. "There is much more at
stake than a problem of social technique:'3) In feite staat met deze
discussie de keuze tussen democratisch of autoritair regeringssysteem
op het spel.

Welke koers een staatsbestel vaart, - zou Kelsen vermoedelijk antwoor-
den - laat mij beslist niet onverschillig. De waarde der menselijke
persoon die zojuist - zij het ten onrechte - als materieel beginsel
der democratie werd aangeduid ligt vanzelfsprekend ook aan mijn over-
wegingen ten grondslag. Omdat ik ze door extreem-politieke stelsels
bedreigd achtte, heb ik mijn gedachten over een regeringsstelsel la-
ten gaan, waarin deze waarde zo goed mogelijk tot haar recht komt.
In mijn exposé heb ik dan ook gepoogd om de merites van het veel ge-
smade democratische systeem nog eens duidelijk te doen uitkomen. Dat
ik democratie als waardevol beschouw blijkt dus niet alleen uit de
titel van mijn geschrift, maar "wezen en waarde" van dit regerings-
stelsel komen nu juist niet in het zogenaamde materiële beginsel tot
uiting. Dit "finalistische" principe wordt in aantrekkelijke bewoor-
dingen meestal zo klassiek, dat wil zeggen formeel omschreven, dat
Montesquieu, Rousseau, Burke, Donoso Cortes, Bentham, St. Simon, Marx
of hoe de advocaten van uiteenlopende politieke doctrines en stelsels

1) Vgl. J.J. Loeff: Over het wezen der democratie, in: Sociale Weten-schappen, nr.l., 1964. p.35-36.
2) Vgl. o.a. Arnold Brecht: Political Theory 1959. Hoofdstukken III

en VI. M.M. v. Praag: Die Rechtsfunktionen, 1932. Idem: De bete-
kenis van Kelsens werk voor de wijsbegeerte van het recht; in Han-
delingen voor de wijsbegeerte des rechts, 1953.

3) H. Kelsen: Foundations of Democracy;in Ethics, 1955~56. p.14.
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ook moge heten, er zonder bezwaar mee zouden kunnen instemmen. Afge-
zien daarvan dient dit principe op alle terreinen van het menselijk
bestaan als richtsnoer, als "Grundnorm" te worden aanvaard. Het is
daarom meer dan alleen materiële componente van een staatkundige or-
ganisatievorm. "Denn niemals gehërt der Mensch als ganzes nach allen
Richtungen seines seelischen und kërperlichen Lebens zur sozialen Ge-
meinschaft, auch nicht zu jener die ihn am stërksten ergreift, zum
Staat, am allerwenigsten zu einem Staat dessen Form sich nach dem
Ideal der Freiheit gestaltet".l) Het staatsgezag dient daarom een
door individuele grondrechten beschermd domein te ontzien, maar tege-
lijkertijd hebben de mensen, die als zodanig gelijkwaardig zijn,in
het belang van allen noodzakelijke normen te aanvaarden. Individuele
verlangens en mogelijkheden komen dus aan bod in een op grond van ge-
meenschappelijke hoedanigheden tot stand gekomen kader. ("The rule
of law"). "Having hear is more impressive than having long hear and
having a nose is more impressive than having a red nose". Zonder de
voorkeur van de Sandy Shaws voor zeer lange haren of van de Falstaffs
voor een rode neus aan te tasten, attendeert Chesterton met deze iro-
nische opmerking op het ook voor de staatkundige ordening fundamen-
teel gegeven dat alle mensen ongeacht verschillen naar afkomst, ge-
slacht, opvoeding en status, essentiële hoedanigheden met elkaar ge-
meen hebben. Nu geven de vertegenwoordigers van alle denkbare poli-
tieke stelsels weliswaar met nadruk te kennen een ordening ten behoe-
ve van het volk na te streven, (government for the people) allen pre-
senteren programma's die op korte en~of lange termijn op de essentiële
belangen der geregeerden heten te zijn afgestemd, maar ondanks deze
ogenschijnlijk gelijkluidende beginselverklaringen divergeren de op-
vattingen over aard en omvang van deze ordening aanzienlijk. Kennelijk
ontsnapt het door allen beoogde algemeen welzijn aan objectieve in-
terpretatie. Niettemin maken bepaalde politieke doctrines aanspraak
op absolute geldigheid. Volgens Kelsen ligt aan dergelijke politieke
concepties meestal een bepaalde wijsgerige oriëntatie ten grondslag,
die op haar beurt weer met bepaalde karakterologische disposities
correspondeert.2) Met name de analogie tussen politieke theorie en
kencritiek acht hij in dit verband van belang. "The main problem of

1) H. Kelsen: Wesen und Wert der Demokratie, 1929. p.16.
Vgl. Inleiding, p.7.

2) Sinds het befaamde onderzoek van Frenkel-Brunswik-, Adorno, e.a.
naar groepsvooroordelen spreekt men van autoritaire en niet auto-
ritaire persoonlijkheidsstructuur. Dergelijke dichotomieën komen
aan de behoefte naar duidelijk onderscheid weliswaar tegemoet -
het is altijd geruststellend te weten niet zo te zijn als de Tol-
lenaars - maar zij doen een genuanceerde werkelijkheid niettemin
geweld aan. Vgl. E. Fromm, The Fear of Freedom, 1950.
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theory is the relationship between the subject and the object of do-
mination: the main problem of epistemology is the relationship be-
tween the subject and the object of cognition".1) Kelsen onderwerpt
dit gegeven - evenals bijvoorbeeld Popper en Geiger2) - aan een uit-
voerige analyse teneinde een causaal verband tussen philosophisch uit-
gangspunt en politieke oriëntatie, dat wil zeggen tussen relativisme
en democratie enerzijds - tussen absolutisme en autocratie anderzijds
aan te tonen.3) Aan dit betoog is een anthologie van desbetreffende tek-
sten toegevoegd waaruit blijkt, dat representanten van een absolu-
tische wijsbegeerte - als zodanig figureren Plato, Aristoteles, Tho-
mas en Marx - democratische besluitvorming "expressis verbis" hebben
verworpen. Het door Kelsen verdedigde rationalisme is op zijn beurt
bepaald welvoor discussie vatbaar, maar deze problematiek moge ver-
der buiten beschouwing blijven; het leek slechts zinvol om in het
stadium der begripsanalyse de wijsgerige methodenstrijd in het kort
te memoreren. - Overigens weten autoritaire politieke activisten ook
zonder wijsgerige binding of preoccupatie wel duidelijk te maken,
dat een als onbetwistbaar juist voorgestelde koers niet door afwij-
kende opvattingen in gevaar mag worden gebracht. De zich in democra-
tische procedures manifesterende zeggenschap (government by the
people) wordt dientengevolge als zinloze formaliteit gediscrediteerd,
die terwille van een in het belang van allen nagestreefd beleid (go-
vernment for the people) beter kan worden afgeschaft. Daar een der-
gelijk beleid in deze visie de intrinsieke waarde van een regime
uitmaakt, komt hierin de "existentiële vertegenwoordiging" tot
uiting, die ten opzichte van de door democratische instituties gere-
aliseerde "formele vertegenwoordiging", de voorkeur verdient.4) Men

1) H. Kelsen: Foundations of Democracy, in Ethics, 1955~56, p.15.
2) K. Popper: The Open Society and its Enemies, 2 dln. 1949-1950.

Th. Geiger: Demokratie ohne Dogma, 1950.
Vgl. Ook: A. Stern: Philosophy of History and the Problem of
Values, 1962.

3) H. Kelsen: a.w., p.14-39 ,
Naar zich laat raden, opteert Kelsen voor wijsgerig relativisme,
maar hij tekent hierbij aan dat men zich voor paradoxaal absoluut
relativisme (solipsisme à la Max Stirner of Sartre) moet hoeden.
Authentiek relativisme - zo licht hij in een gecompliceerd dis-
cours toe -, "compensates the inability to secure the objective
existence of the one and same world for all subjects by the assump-
tion that the individuals as subjects of knowledge are equal. This
implies that the various processes of rational cognition in the
minds of the subjects are - in contradistinction to their emotio-
nal reactions - equal; and thus the further assumption becomes
possible that the objects of knowledge as the results of these
individual processes are in conformity with one another, an as-
sumption confirmed by the external behaviour of the índividuals".
a.w., p.18.

4) Vgl. Eric Voegelin: The New Science of Politics, 1952. p.27. Deze
auteur maakt een onderscheid tussen "the elemental and existential
type of representation".
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geeft aldus blijk van een authentiek antidemocratische attitude die
naar het oordeel van Schumpeter er in bestaat "de mensen te dwingen
iets te aanvaarden dat geacht wordt goed en prachtig te zijn, maar
dat zij wellicht niet wensen, zelfs wanneer kan worden verwacht dat
zij het zullen waarderen, wanneer zij de resultaten ervan ervaren".
De heersende opvatting wordt dan inderdaad de opvatting van het heer-
sende regime (Lenin). Voor afwijkende meningen is in dergelijke stel-
sels geen plaats. "They are in error and to be in error is according
to this view to be wrong and hence punishable".1) Ook zonder een be-
roep op de fameuze "volonté générale" van Rousseau heeft men dat te
allen tijde wel duidelijk weten te maken. "There is therefore no bet-
ter means to obstruct the movement for democracy, to pave the way
for autocracy, to dissuade the people from their desire for partici-
pation in government than to depreciate the definition of democracy
by the argument that it is "formalistic",to make the people believe
that their desire is fulfilled if the government acts in their inte-
rest, that they have achieved the longed for democracy if they have
a government for the people".2)"Since not only democracy but also
its very contrary autocracy may be a government for the people, this
quality cannot be an element of the definition of democracy".3)

Men kan het gebrek aan overeenstemming over de meest zinvolle maat-
schappelijke en staatkundige ordening betreuren, maar niet wel ont-
kennen. Daarom kan geen politiek programma aanspraak op absolute gel-
digheid maken; de in een democratie getolereerde en geinstitutiona-
liseerde competitie tussen personen, ideeën, partijen en belangen
vindt haar bestaansrecht op grond van deze overweging. Dit alles
sluit geprononceerde opvattingen over aard en omvang van het rege-
ringsbeleid natuurlijk niet uit, maar men maakt zich aan politiek
radicalisme schuldig, wanneer men alleen normen zou aanvaarden die
eigen denkbeelden weerspiegelen. "To realize the relative validity
of one's convictions and yet to stand for them unflinchingly, is
what distinguishes a civilised man from a barbarian".4) De democra-
tische methode van gezagsvorming waarborgt dan ook dat bij het over-
leg over noodzakelijk geachte maatregelen van wetgeving en bestuur
de verschillende opvattingen die in een samenleving tot uiting komen
een kans kríjgen zich te doen gelden. Tolerantie en compromís zijn
typische kenmerken van deze wijze van regeren.5) Onder druk van de

1) H. Kelsen: a.w., p.39.
2) id. a.w., p.5.
3) H. Kelsen: a.w., p.2.
4) J.A. Schumpeter: Capitalism, Socialism, and Democracy, 1942. p.243.
5) P.H. Winkelman: De Tolerantie in de geschiedenis, in Verdraagzaam-

heid, Mens en fdedemens, 1957.
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omstandigheden moet uiteindelijk naar een oplossing van de aanhangig
gemaakte vraagstukken worden gestreefd en daarom resulteert het demo-
cratisch overleg steeds weer in een meerderheidsbesluit. Deze methode
van besluitvorming vindt haar ratio op grond van het denkbeeld, dat
aldus liefst zoveel mogelijk mensen van hun instemming met nodig ge-
achte regelingen hebben doen blijken. "Wer immer menschliche Erkennt-
nis dié sozialen Ziele richten lásst, kann den zu ihrer Verwirklichung
unvermeidlichen Zwang kaum anders rechtfertigen als durch die Zustim-
mung wenigstens der Mehrheit derjenigen denen diese Zwangsordnung
(die Qual der Heteronomie) zum Heile gereichen soll". (Kelsen). Tot
de positieve karakteristika van de democratische regeringsvorm be-
hoort echter niet slechts de door het majoriteitsprincipe bewerkstel-
ligde consensus tussen bestuur en bestuurden maar vooral ook de wijze
waarop zij de rechten der - begripsmatig veronderstelde - minderheid
ontziet. Al geeft de minderheid geen doorslag zij heeft toch aan de
tot standkoming der normen meegewerkt. Afwijkende en oppositionele op-
vattingen worden niet om logische of morele redenen uitgesloten. De
combinatie "rule of law t majority rule" waarborgt dan ook dat de mi-
noriteit bij periodieke verkiezingen steeds weer opnïeuw kan pogen
haar inzichten in toekomst te doen gelden. Alhoewel niet volmaakt,
is democratie dus een op vreedzame regeling van staatkundige en maat-
schappelijke vragen afgestemde regeringsvorm. Dit stelsel ondervindt
daarom sinds jaar en dag fanatieke bestrijding van al degenen wier
geldingsdrang en politieke ambities in een aldus geinstitutionaliseerd
bestel geblokkeerd worden. Het provoceert "la colère des parachutistes
contre Clochemerle". Tegenover harmonie en interdepentie stellen zij
de mens als een in het bestaan geworpen wezen en zijn onderschikking
aan het gezag van een uitverkoren elite als ideaal. Behalve aan radi-
calisten ~ la Sorel en Paretol) is deze geestesgesteldheid ook eigen
aan generaties van romantische theoretici: "Diese Menschen sind zwar
weder Revolution~re, noch Aktivisten, wie Hegel geraten sie ausser
sich wenn man auch nur ihre Bleistifte auseinanderbringt, aber Leidens-
zufugung und Duldung sowie rauschhafte Hingebung sind aesthetische Ka-
tegorien, sie geh8ren der Welt des Erhabenen an".2) P4aar ook wanneer
men dergelijke denkbeelden niet deelt en men de zojuist beschreven de-
mocratische procedures als activa naar waarde weet te schatten, roept
een op volkssouvereiniteit gebaseerd systeem, een reeks vragen op,
die de geruststellende en optimistische strekking van de voorafgaande
beschouwingen bepaald wel aantasten. Met name tegen het meerderheids-

1) Met Voltaire geven zij er de voorkeur aan door één trotse leeuw in
plaats van door ontelbare ratten te worden bedreigd.

2) F. Bdhm: Die Idee des Orde. ORDO, jl. 1950, p.69-70.
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principe kunnen moeilijk te ontzenuwen bedenkingen worden gemaakt.
"You can fool all the people some of the time and some of the people
all the time, but you can't fool all the people all the time". Deze
observatie van Lincolnl) veronderstelt dat onjuist gebleken meerder-
heidsbeslissingen in toekomst weer kunnen worden gecorrigeerd, en
camoufleert aldus de gevaarlijke tendenties die in het majoriteits-
principe schuilen. Wat te doen wanneer een door emoties of gebrekkig
ínzicht verblinde meerderheid een even aanvechtbaar als onherroepe-
lijk besluit dreigt te nemen? Kelsen memoreert in dit verband een
beroemd voorbeeld. We kunnen niet nalaten de betreffende tekst in
zijn geheel te citeren.

"Im 18.Kapitel des Evangeliums Johannis wird eine Begebenheit aus
dem Leben Jesus geschildert. Die schlichte, in ihrer Naivitát lapi-
dare Darstellung geh~rt zu dem groszartigsten, was die Weltlitera-
tur hervorgebracht had; und, ohne es zu beabsichtigen, w~chst sie
zu einem tragischen Symbol des Relativismus und der - Demokratie.
Es ist zur Zeit des Osterfestes, als man Jesus unter der Anklage,
dasz er sich fur den Sohn Gottes und den KSnig der Juden ausgebé,
vor Pilatus, den rómischen Statthalter, fuhrt. Und Pilatus fragt
ihn, der in des R~mers Augen nur ein armer Narr sein kann, ironisch:
Also du bist der KBnig der Juden? Und Jesus antwortet im tiefsten
Ernste und ganz erfullt ~on der Glut seiner g~ttlichen Sendung: Du
sagst es. Ich bin ein K~nig, und bin dazu geboren und dazu in die
Welt gekommen, dasz ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus
der Wahrheit ist, h~ret meine Stimme. Da sagt Pilatus, dieser Mensch
einer alten, mude und darum skeptisch gewordenen Kultur: Was ist
Wahrheit? - Und weil er nicht weisz, was Wahrheit ist und weil er -
als R~mer - gewohnt ist, demokratisch zu denken, appelliert er an
das Volk und veranstaltet - eine Abstimmung. - Er ging hinaus zu
den Juden, erzáhlt das Evangelium und sprach zu ihnen: Ich finde
keine Schuld an ihm. Es ist aber bei euch Herkommen, dasz ich euch
am Osterfeste einen freigebe. Wollt ihr nun, dasz ich euch den K~nig
der Juden freigebe? - Die Volksabstimmung fállt gegen Jesus aus. -
Da schrien wiederum alle und sagten: Nicht diesen, sondern Barabbas.
Der Chronist aber fugt hinzu: Barabbas war ein Ráuber".Z) Kelsen
geeft toe, dat de democratische methode van besluitvorming hier heeft
gefaald, maar vergeet er niet aan toe te voegen, dat de door Pilatus
gearrangeerde volksstemming als uitzondering op de regel moet worden
beschouwd. Want wie van ons zou er zich evenals Christus op kunnen
beroepen in het bezit van de ongeschonden waarheid te zijn?

1) Citaat ontleend aan J. Bryce: a.w., d1.I. p.169.
2) H. Kelsen: a.w., p.103-104.
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Ondanks grondrechten en machtenscheiding is echter ook in de relevante
constellatie van een eigentijdse democratie de kans op desastreuse
aberraties geenszins uitgesloten. "Keine Staatsform der Demokratie
garantiert die Idee der Demokratie. Sie setzt die Vernunft im Volke
voraus, die sie erst hervorbringen soll".1) Wanneer de meerderheid de
democratische spelregels en discussies niet meer op prijs stelt en
haar voorkeur naar dictatoriale regimes uitgaat, kunnen parlementaire
procedures, grondrechten en minderheidswaarborgen op democratische wij-
ze worden afgeschaft. Deze consequentie van volkssouvereiniteit en
meerderheidsprincipe is natuurlijk ook aan Kelsens aandacht niet ont-
snapt, maar hij laat ons hier met een geresigneerd gebaar in de steek.
"Alle Konsequenz fuhrt zum Teufel", dat zou in de eindfase der onfor-
tuinlijke republiek van Weimar op eclatante wijze worden gedemonstreerd.
Hoe en waarom het in een democratie tot dergelijke crises kan komen,
licht Kelsen in het kort als volgt toe: "The decisions in favour of
democracy or autocracy are frequently based neither on thorough inves-
tigation of facts nor on a conscious self-examination, but are the
outcome of a momentary situation or a transient mood....Sometimes it
ís the same malcontents - and perhaps for good reason malcontents -
who are always against the actually established and for the not yet
or no longer established regime".3) Deze observaties, die door contem-
poraine enquétes naar de gecompliceerde sociaal-psychologische motiva-
ties van diverse electorale groepen herhaaldelijk worden bevestigd,
hebben in een democratisch bestel een blijvende, zij het weinig gerust-
stellende actualiteit. Zij accentueren slechts de aan een volkssouvereir:
regime eigen labiliteit, op grond waarvan conservatieve opponenten het
principe der democratie, in het verleden meenden te kunnen verwerpen.4)
Dat degenen die volgens het motto "too little and too late" doorgaans
alle euvelen aan de domocratie toeschrijven weer voor dit stelsel zou-
den opteren zodra zij de ongelijk grotere nadelen van een dictatoriaal
regime eenmaal hebben ervaren, kan inderdaad nauwelijks als trootst
gelden. - Trouwens ook in minder dramatische situaties veroorzaakt de
democratische methode van besluitvorming een respectabel aantal compli-
caties. Ingevolge het meerderheidsprincipe geeft het aantal stemmen de
doorslag. Is het eigenlijk niet in strijd met de in het voorafgaande
zo vaak bezworen redelijkheid, dat men zich aan onjuist geachte normen

1) Karl Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, 1961, p.292.
2) Vgl. K.D. Bracher: Die Aufl~sung der Weimarer Republik; eine Studie

zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie, 1960.
Erich Eyck: Geschichte der Weimarer Republik; 2 dln. 1954-56.
Th. Eschenburg: Die improvisierte Demokratie, 1963.

3) H. Kelsen: a.w., p.16.
4) Vgl. Winfred Martini: Das Ende aller Sicherheit, 1954.
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onderwerpt of loyaal aan voorheen verworpen maatregelen meewerkt, al-
leen omdat een groter aantal het zo heeft gewild? Komt via de omweg
van geinstitutionaliseerde stemmingsprocedures uiteindelijk niet
steeds het brute feit weer tot "zijn recht", dat de zwakkere partij
voor de pressie van een "compacte majoriteit" moet zwichten?1) In de
toneelliteratuur heeft Ibsen dit thema in zijn "Vijand des volks"
(1882) op spectaculaire wijze vertolkt.

Het democratisch gekozen bestuur van een kleine Noorse stad2) had na
lang beraad de bouw van een instelling tot nut - en wat nog meer aan-
spreekt - tot vermaak van het publiek goedgekeurd. Het initiatief -
zowel in het belang van welvaart en gezondheid der bewoners - werd
algemeen toegejuicht. Het plaatselijk dagblad en dus ook de openbare
opinie waren vol lof voor het welvaarts- en recreatiebeleid van het
stadsbestuur. De arts Dr. 5tokman - de hoofdfiguur in het toneelstuk -
die oorspronkelijk ook achter het plan had gestaan, ontdekte achter-
af, dat de voltooiing van het project om medische redenen stellig
moest worden ontraden. Maar dit in het belang van zijn stadgenoten ge-
geven advies strookte niet meer met eenmaal gevestigde belangen, ge-
wekte verwachtingen en de reputatie der stedelijke autoriteiten. Een
"compacte majoriteit" laat - tegen beter weten in - dan ook niets on-
beproefd om de querulante spelbreker te intimideren en als "vijand
des volks" maatschappelijk te isoleren; zij slaagt hierin - dat wordt
door Ibsen op indringende wijze beschreven - bijzonder goed.

Ibsen verzwijgt terwille van het effect gemakshalve dat in een con-
stitutionele staat beginselen van behoorlijk bestuur gelden en dat
de gevolgen van een onrechtmatige en willekeurige beslissing kunnen
worden geredresseerd.3) Ongetwijfeld zijn ook dan de zojuist geschet-
ste gevaren niet ondenkbeeldig, tot genoegen van al degenen, die met
Ibsen aan de dichotomie massa-elite hechten. Dat het meerderheidsprin-
cipe als zodanig uitsluitend fouten en echecs oplevert - gelijk Ibsen
suggereert - is in werkelijkheid nochtans even onwaarschijnlijk als
de omgekeerde stelling van Rousseau, die wil doen geloven dat de zich
in meerderheidsbesluiten manifesterende collectieve wil zich nooit kan
vergissen. Beide uitersten begrenzen een brede zóne waarbinnen de volks-
souvereiniteit op basis van politieke gelijkheid en meerderheidsprin-

1) Vgl. G. Salomon-Delatour: Politische Soziologie, 1959. p.32-38.
2) Een bestuurssector w~arin volgens de gangbare folklore democratie

in optima forma kan functioneren.
3) De ten tonele qevoerde opponent zou zich tegenwoordig in Scandina-

vië tot eèn "ombudsman" kunnen wenden. Zie J.G. Steenbeek: De par-
lementaire ombudsman, 1963.
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cipe met meer of minder succes functioneert. De voorafgaande voorbeel-
den geven nochtans een adequate indruk van de complicaties, die dit
democratisch complex in feite kan veroorzaken. De uit de leer der
volkssouvereiniteit resulterende vragen van principiële, technische
en practische aard zullen in het volgende nader worden bezien.

Men kan tegen de monarchale en aristocratische heerschappij ongetwij-
feld veel bezwaar maken, maar in vergelijking met het democratisch
alternatief, levert een onderzoek naar grondslagen en structuur van
dergelijke regimes betrekkelijk weinig moeilijkheden op. Welke be-
weegredenen en krachten de besluitvorming in deze stelsels bepalen
is weliswaar niet zonder meer duidelijk, - vorstelijk absolutisme
(car tel est mon plaisir) en oligarchische intrigues kunnen daarbij
een grote rol spelen - maar de souvereiniteit gaat uiteindelijk van
een aanwijsbare enkeling of van aanwijsbare enkelen uit. Dynastieën
en aristocratieën zullen, wanneer zij continuiteit en stabiliteit op
prijs stellen, corrupt en arbitrair beleid nochtans trachten te be-
perken en naar legitimiteitl) en doelmatigheid streven. Zij steunen
in dat geval meestal op een constitutie, een betrouwbaar en deskundig
bestuurskader en op gequalificeerde medewerkers.2) "Such government
has been often efficient because the value of knowledge and skill was
understood better than has yet been the case in democracies. Unsympa-
thetic to the masses as it usually has been, it has sometimes seen
the need for keeping them contended by caring for their material well-
being".3)

Wanneer zij aan deze tutelage weten te ontsnappen, verwerven de gere-
geerden uiteindelijk politieke zelfbeschikking. Dit is volgens demo-
cratische ideologie een natuurlijke en legitieme ontwikkeling, maar
hoe de geregeerden vervolgens de souvereine functies waarnemen4) kan
slechts op grond van een ingewikkeld betoog worden geadstrueerd.

Het is gebruikelijk en ook zinvol om een gecompliceerd proces met be-
hulp van vereenvoudigde modellen te verklaren. Wanneer men niet met

1) "Justitia est fundamentum regnorum" gaven de Habsburgers te ken-
nen, overigens zonder een uitgestrekt grondgebied als essentiële
basis van hun heerschappij te versmaden.

2) Die men "naar welgevallen" ontslaat, moet ontslaan, zodra zij zichonmisbaar dreigen te maken en aldus souvereine prerogatieven kunnenaantasten.
3) J. Bryce: a.w., d1.Ii. p.590.
4) "Macht Euren Dreck alleene" moet de koning van Saksen bij zijn ab-dicatie in 1918 hebben opgemerkt, er van overtuigd dat het democra-tisch experiment wel zou mislukken.

94



Robinson Crusoe wil volstaanl) doet men in de economie bijvoorbeeld
een beroep op de kleine autarke huishouding, het economisch motief,
het concurrentieregime, de grensnutprincipes, de kringloopgedachte,
etcetera, goeddeels fictieve elementen of constructies weliswaar,
maar niettemin bruikbaar gebleken uitgangspunten, waarmede geleidelijk
inzicht in het proces der welvaartsvoorziening kan worden verkregen.
Geldt dit ook voor de door Rousseau geintroduceerde leer der volks-
souvereiniteit, die sindsdien tot de klassieke bestanddelen van een
theorie der democratie behoort7

In tegenstelling tot het monarchale of aristocratische principe ver-
onderstelt democratie ipso facto een vergaande consensus of congruen-
tie tussen regering en geregeerden. Dit wijsgerig, respectievelijk
logisch en juridisch nauwelijks te funderen postulaat - de identifi-
catie van bestuurssubject met bestuursobject2) kan volgens de klassie-
ke leer worden gerealiseerd, wanneer de geregeerden ten behoeve van
het algemeen welzijn zelf de richtlijnen van het politiek beleid vast-
stellen, met de uitvoering waarvan vervolgens desbetreffende specia-
lasten worden belast. Volgens de exegese van Rousseau, die hier slechts
in grote lijnen kan worden gereconstrueerd,3) komen de souvereine be-
voegdheden der geregeerden slechts ongeschonden tot uiting wanneer de
leden van een kleine op grond van gemeenschappelijke oriëntatie soli-
daire groep hun opvattingen over zaken van publiek belang rechtstreeks
dat wil zeggen zonder tussenkomst van "volksvertegenwoordigers" kenbaar
maken. Evenmin als monarchen of artstocratische elites kunnen de kies-
gerechtigden - ook een zo radicaal democraat als Rousseau erkent als
zodanig slechts de daartoe gequalificeerde leden van een groep - hun
souvereine competenties delegeren. In tegenstelling tot zijn tijdge-
noten verwerpt Rousseau daarom het representatief systeem naar Engels
voorbeeld. "Britains never will be slaves" maar zij zijn het dank zij
dit stelsel altijd. "Le peuple anglais pense étre libre, il se trompe
fort; il ne 1'est que durant 1'élection des membres du parlement;sit8t

1) Of inet "Suzette et le Pacifique" de vermakelijke Franse interpreta-
tie van dit thema.

2) Die Herrschaftsgewalt des Einzelnen veringert sich in dem Masse,
als die Zahl der Mitherrschaftsberechtigten steigt, wáhrend die
Gehorsamspflicht immer gleich grosz bleibt, schrijft een door
Rousseau geïnspireerd Zwitsers auteur.
H. Meisser: Demokratie und Liberalismus, 1941. p.17-19.
Zie ook: J.J. Loeff: Over het wezen der democratie; idem: Wetenschap
en Wijsbegeerte i n Sociale Wetenschappen, nr.l. 1964.

3) Vgl. J.J. Rousseau: Le Contrat social. Vgl. B.W. Schaper: Tussen
Machtsstaat en Welvaartstaat; Rousseau en de volksstaat, 1963.
W. Chapman: J.J. Rousseau: Totalitarian or Liberal? 1956. J.L. Tal-
mon: The origins of Totalitarian Democracy, 1952. A. Cobban: Rous-
seau and the modern State.1934.
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qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien".1)

"Une nation"- zou Ernest Renan later zeggen -"c'est un plébiscite de
tous les jours:' Het is de vraag in hoeverre Rousseau in een dusdanig
frequent opinie-onderzoek heeft voorzien, hij gaat er in ieder geval
van uit, dat de groepsleden (citoyens) voldoende belangstelling en
inzicht weten op te brengen om politieke vraagstukken te beoordelen.
Deze lenen zich - steeds volgens Rousseau - op hun beurt duidelijk
voor een positief of negatief standpunt. Het is dan ook niet waar-
schijnlijk dat de individuele wilsuiting der groepsleden (la volonté
de tous) een unaniem besluit oplevert. De door Rousseau gepostuleerde
groepscohesie wordt door de gehanteerde verkiezingsprocedure blijk-
baar steeds weer bedreigd. Het door het grootste aantal stemmen
(508 t x) geprefereerde alternatief geeft uiteindelijk immers de door-
slag. Gelukkig voor de majoriteit uiteraard en - wil Rousseau ons zon-
dér verbazing doen geloven, - niet minder gelukkig voor de minoriteit.
Dank zij - uitsluitend dank zij - het rechtstreekse votum der kiesgerech-
tigde burgers hebben meerderheid en minderheid beide de op hoger ni-
veau in het belang van allen functionerende "volonté gënérale" leren
kennen, die zich volgens Rousseau met onfeilbare zekerheid in het ma-
joriteitsprincipe manifesteert. De meerderheid heeft aldus ervaren,
dat haar keuze juist was en de minderheid heeft tijdig kunnen inzien,
dat zij zich heeft vergist. Afgezien van enige kortzichtige querulan-
ten,2) heeft zij dan ook geen moeite de in het belang van allen tot
stand gekomen meerderheidsbeslissing te aanvaarden. De door Rousseau
zo op prijs gestelde groepssolidariteit blijft aldus gehandhaafd. In
deze gedachtegang heeft het meerderheidsprincipe dan ook geenszins
het arithmetisch-mechanisch en zinloos karakter (Kopfzahldespotie)
dat opponenten er zo graag aan toeschrijven. De meerderheid heeft het
"ius integri" betoogt Simmel - zich op Grotius beroepend - in zijn

"Exkurs uber die Uberstimmung"3) Hij vervolgt in het voetspoor van
Rousseau: "Die Minderheit ist prinzipiell nicht aus-sondern einge-
schlossen, die Mehrheit agiert nicht im Namen ihrer eigenen grósseren
Macht, sondern in dem der idealen Einheit und nur dieser die durch
den Mund der Majoritát spricht ordnet sich die Minderheit unter, weil
sie ihr von vornherein zugeh~rt".

1) Contrat Social, III,15.
2) Deze "devianten" - aldus het berucht advies van Rousseau - moeten

voor eigen bestwil in desbetreffende inrichtingen een adequate her-
opvoeding ondergaan, teneinde de versmade politieke voordelen en
vrijheden te leren waarderen. Men kan helaas niet zeggen, dat deze
raadgeving geen gehoor heeft gevonden.

3) Binnen het kader van een instructieve verhandeling over: "Uber- und
Unterordnung" in "Soziologie", 1908, p.187-197.
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In het door Rousseau gepresenteerde model wordt de consensus tussen
bestuur en bestuurden - uitgangspunt van alle democratische overwe-
gingen - inderdaad in optima forma verwezenlijkt. Ogenschijnlijk ont-
breekt slechts het antwoord op de vraag, hoe onder vigeur van de
door allen op prijs gestelde gemeenschapsregie de wellicht niet min-
der op prijs gestelde "staatsvrije sfeer" kan worden gesauveerd. De-
ze gewichtige kwestie is in de visie van Rousseau c.s. een schijnpro-
bleem, omdat de kwaliteit van het individueel bestaan, dank zij de
door volksstemming tot stand gekomen collectieve interventies uitein-
delijk steeds wordt verbeterd.l) De natuurlijke vrijheid evolueert
naar een geperfectioneerde politieke vrijheid.2) In een volkseigen
systeem is de spanning tussen orde en vrijheid dan ook goeddeels op-
geheven. Het "sociaal contract" voorziet daarom in een "aliénation
totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communeauté
.....de plus 1'aliénation se faisant sans reserve 1'union est aussi
parfaite qu'elle peut-étre et nul associé n'a plus rien à réclamer".3)

Zo eenvoudig en perfect functioneert politieke democratie, wanneer
men de hypothesen van Rousseau aanvaardt, hieruit afgeleide conclu-
sies kan inzien en het geloof in het mysterie van de "volonté gëné-
rale" kan opbrengen. Deze omstreden constructie heeft in theorie en
practijk steeds veel weerklank gevonden. "In minder geëxalteerde
vorm, als permanente contróle of als uiterste instantie zijn de idee
van de volkssouvereiniteit en het beeld van de democratie als volks-
staat tot blijvend bestanddeel geworden van de politieke ideologie
van de westerse wereld en verbreidden zij zich tot ver daarbuiten:'4)
Men kan de totalitaire oriëntatie van Rousseau verwerpen, zonder de
logische merites van zijn betoog te miskennen. Bovendien kan men voor
het - ongerechtvaardigd - vertrouwen in een onfeilbaar plebiscitair
orakel, in het kader van zijn premissen zelfs enig begrip hebben.

"De burger van Genève koesterde een duidelijke voorliefde voor de
idylische vreedzaamheid van de kleine kantonale staat".5) Zijn model
heet dan ook aan het Athene van Pericles of aan het Genève van Cal-
vijn te zijn ontleend. In een "Commonwealth" van dusdanig beperkte
omvang6) zoeken de burgers (homines sapientes) met gelijke intensi-

1) Een denkbeeld waarvoor men in de contemporaine welvaartsstaat be-
paald wel begrip heeft.

2) Een stelling die beter kan worden weerlegd, dan bewezen.
3) J.Rousseau: Contrat Social, 1.6.

zie ook: H. Meisser: a.w., p.31.
4) B.W. Schaper: a.w., p.58.
5) A.v.Martin: De spanning tussen orde en vrijheid, 1962. p.148
6) Si j'óte ma perruque je poudre toute la république (Voltaire).
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teit naar adaequate middelen om een gemeenschappelijk doel te berei-
ken.l) Afgezien van het feit, dat ook de regionale of municipale prac-
tijk meestal niet aan dit ideaal beantwoordt, is het denkbeeld van
een directe democratie op kleine schaal van de politieke werkelijkheid
natuurlijk ver verwijderd. Zelfs degenen die zich terwille van al dan
niet gecamoufleerde totalitaire aspiraties bij voorkeur op de "volonté
générale" beroepen en het namens een "nation une et indivisible" nage-
streefde algemeen welzijn bezweren, hebben de hieraan ten grondslag
liggende premissen van Rousseau nauwelijks au sérieux genomen. Zonder
égards voor de meester hebben zij het voor microverhoudingen ontwor-
pen souvereiniteitsmodel en de daarbij behorende categorieën op de in
modern staatsverband levende groepen toegepast, en de zeggenschap der
geregeerden via representanten, partijen en parlementen gefilterd.
Dank zijdeze procedures wordt weliswaar het contact met de werkelijk-
heid verbeterd maar tegelijkertijd wordt ook de afstand tussen rege-
ring en geregeerden weer aanzienlijk vergroot. De leer van Rousseau
is ondeelbaar ook al willen zijn volgelingen dat niet toegeven. Wan-
neer men zijn premissen niet aanvaardt vervallen ook zijn postulaten.
In dat geval moet opnieuw worden aangetoond, hoe de cónsensus tussen
bestuur en bestuurden kan worden bewerkstelligd. In het kader van
fictieve veronderstellingen kon politieke zeggenschap zonder compli-
caties in optima forma worden gerealiseerd; in hoeverre wordt omge-
keerd politieke zelfbeschikking fictief naarmate het realiteitsgehal-
te der veronderstellingen toeneemt? we zullen zien.

Mensen- en burgerrechten worden sinds de Amerikaanse en Franse revo-
luties bij voorkeur in een adem genoemd, maar het behoeft geen betoog
dat beide categorieën naar werkingssfeer wezenlijk van elkaar verschil-
len. Mensenrechten hebben eo ipso een universele strekking, burgerlij-
ke en politieke grondrechten daarentegen worden voor leden van collec-
tiviteiten gereserveerd, die op grond van gemeenschappelijke hoedanig-
heden of doelstellingen solidair heten te zijn. Het derde element der
sinds 1789 gangbare leuze, de broederschap tendeert dan ook inmisken-
baar naar een zekere exclusiviteit en veroorzaakt dientengevolge wel-
licht nog grotere complicaties, dan de hiermee gerelateerde vrijheids-
en gelijkheidspostulaten.2) Niet ten onrechte meent Rousseau dat authen-

1) Dit wezenlijk op belangenharmonie afgestemde concept vertoont - mu-
tatis mutandis - opmerkelijk veel overeenkomst met desbetreffende li-
berale-denkbeélden. Vgl. hoofdstuk I. p.64.

2) De door de "Action Fran~aise" (Maurras, Bainville, Dêroulède) gein-
spireerde Vichy-regering had de klassieke leuze gemakshalve door de
categorieën "Patrie, travail, famille" vervangen, begrippen die op
hun beurt aan de romanauteurs René Bazin en Henri Bordeaux waren
ontleend. Dit bewind werd in Frankrijk met de nodige ironie "Pa-Tra-
Fa-regime" genoemd.
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tieke solidariteitsgevoelens hooguit op beperkte schaal mogelijk zijr.
Dit - zo men wil - sociaal-psychologisch inzicht wordt kennelijk ook
door Voltaire gedeeld wanneer hij opmerkt "plus cette patrie devient
grande moins on 1'aime, car 1'amour partagé s'affaiblit, il est impos-
sible d'aimer une famille trop nombreuse qu'on connait à peine". Slechts
de bindingen met familie, vrienden- of kennissenkríng (Nëchstenliebe)
en de gehechtheid aan geboortestreek worden daarom als vanzelfsprekend
en concreet ervaren.l) 2) Niettemin wordt een soortgelijke cohesie
ook bij het volk verondersteld, het gecompliceerde genootschap dat in
democratische ideologie als een naar politieke zeggenschap (interne
zelfbeschikking) en naar staatkundige onafhankelijkheid (externe zelf-
beschikking) strevende eenheid figureert. Solidariteit getransponeerd
op politiek-staatkundig vlak (Fernstenliebe) is echter "highly complex
and originally an abstract feeling. It gains its emotional warmth of
concreteness only through the effects of historical development which
by means of education, economic interdependence and corresponding in-
stitutions brings about the integration of the people and their identi-
fication with a body far too great for any concrete experience".3)
Wanneer dergelijke solidariteitsgevoelens zich eenmaal in het bewust-
zijn der mensen manifesteren, evolueert het volk tot nationaliteit er.
tot natie zodra het over eigen gezagsorganen beschikt. Met deze sum-
miere opmerking zijn we nolens volens op glad ijs beland. Men hanteert
complexe en belaste categorieën als volk, natie, nationaliteit niet
zonder aarzeling. Met studies die hierover opheldering beloven kunnen
- naar men veilig mag aannemen - grote bibliotheken worden gevuld.4)
Daar een per definitie op volkssouvereiniteit afgestemde regerings-
,vorm meer dan andere regimes de identiteit tussen staat en natie ver-

1) Vgl. H.Zbinden: De bedreigde mens, 1961. hoofdstuk VI.
2) Rousseau zelf kan in dit opzicht natuurlijk niet als overtuigend

voorbeeld gelden. Leer en leven liggen bij de auteur van de "Con-
fessions" meestal ver uiteen.

3) H. Kohn: The Idea of Nationalism, 1946. p.18.
4) Vgl. S.R. Steinmetz: De nationaliteiten van Europa, 1920.

C.P. Gooch: Nationalism, 1920.
F. Meinecke: Weltburgertum und Nationalstaat, 1920.
R. Johannet: Le principe des nationalités, 1923.
G. Schamelhout: De volken van Europa, 1925-30.
C.J.H. Hayes: The historical Evolution of modern Nationalism, 1931.
O. Ziegler: Die moderne Nation, 1931.
C.A. Mc. Cartney: National States and National Minorities, 1934.
E.H. Carr: Nationalism and After, 1945.
F. Hertz: Nationality in History and Politics, 1944.
H. Kohn: The Idea of Nationalism, 1946.
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ondersteltl) kan nochtans de vraag naar de constituerende elementen
van collectiva als volk en natie niet zonder meer achterwege blijven.
- Door welke kenmerken nu wordt het profiel van volken bepaald? Uit
de geraadpleegde litteratuur blijkt, dat de meeste onderzoekers in
eerste aanleg naar z.g. objectief-natuurlijke factoren verwijzen.
Als zodanig gelden: (1) de door de latijnse woorden nasci en natus
gesuggereerde gemeenschappelijke origine, (2) linguistieke of cultu-
rele verwantschap, en (3) gelijke religieuze overtuiging. Welk ge-
wicht men aan een of ineer van deze kenmerken hecht, is van plaats en
tijd afhankelijk. Een combinatie van alle drie is niet vereist wil
er van een volk sprake zijn; anderzijds zijn deze objectieve hoeda-
nigheden kennelijk niet toereikend om aan een natie gestalte te ge-
ven. "Nationalities"- aldus Kohn -"as ethnographic material and ac-
cidental factors in history existed for a long time, but only through
the advancing of national consciousness they have become volitional
factors in modern history".2) Op grond hiervan accentueren vele au-
teurs dan ook de subjectief voluntaristische componenten om een groep
als politieke eenheid te constitueren. "It denotes"- constateert de
Engelse historicus G.P. Gooch -"the resolve of a group to share their
fortunes and to exercise control of their own actions", - en zo voegt
hij er aan toe, -"where there is such a determination there should
be a state".3) Beide factoren zijn samengevoegd in de bekende defini-
tie van Stuart-Mill; hij attendeert op de subjectief-voluntaristische
componente wanneer hij zegt: "Nationality is marked by common sympa-
thies, which do not exist between them (groepsleden) and others and
which make them willing to cooperate, to be under a government that
should be controlled by themselves exclusively". De objectieve hoeda-
nigheden komen tot gelding, wanneer hij de oorzaken van deze eensge-
zindheid opsomt: "identy of race, community of language, of religion,

1) Monarchieën en aristocratieën waren in dit opzicht minder ambitieus
en ook minder exclusief. Unius linguae, uniusque moris regnum imbe-
cille et fragile est. (St. Stefanus, Koning van Hongarije). In de
Kabinetspolitiek, die aan het democratisch tijdperk voorafging,
werden territoriale aspiraties nauwelijks door overwegingen van
ethnische aard beinvloed.

2) H. Kohn: a.w., p.16. Het begrip natie heeft geleidelijk een aan-
zienlijke verruiming ondergaan, die nauw met het democratiserings-
proces samenhangt. Burke en de Maistre identificeerden de natie
nog met de heersende aristocratieën. "....im Laufe des letzten
Jahrhunderts haben auch die fruher vom politischen Leben Ausgeschlos-
senen....in fortschreitendem Masze an dem Prozess der Nationwerdung
des Volkes teilgenommen. Eine Nation kann so einen politisch wie
soziologisch ganz verschieden Charakter annehmen, je nachdem der
Adel, das Burgertum, das Bauerntum, die Arbeiterschaft ihr ein aris-
tokratisches, burgerliches oder sozialistisches Gepráge vermitteln".
G. Leibholz, Strukturprobleme der modernen Demokratie, 1958. p.252.

3) G.P. Gooch: Nationalism, 1920. p.12.

100



geographic limits and the strongest of all collective pride and humi-
liation connected with the same antecedents of the past".1) Geen de-
finitie om op examens te bespreken maar wel volledig. - Nu is de door
bovengenoemde factoren bewerkstelligde binding tussen staat en natie,
die voor West-Europa in grote lijnen opgaat, elders in de wereld veel-
eer uitzondering dan regel. Mc. Cartney maakt daarom strict onder-
scheid tussen "personal nationality" enerzijds en "political nationali-
ty" anderzijds.2) De "personal nationality" wordt wezenlijk door ob-
jectieve factoren bepaald. De reeds vermelde ethnische, taalkundige
en religieuze componenten zijn karakteristika, die aan de individuele
persoon eigen zijn, onafhankelijk van de politiek-staatkundige constel-
latie waarin zij zich bevindt. De met het verschijnsel staat gelieerde
"political nationality" berust daarentegen op geheel andere grondsla-
gen. Hier doet zich primair de ambitie om een eigen staatkundige orga-
nisatie te vormen, als subjectief-voluntaristisch moment gelden. Beide
factoren zijn dan ook geenszins identiek. Hoe ruim men de taak van het

staatgezag ook moge afbakenen, er blijven aspecten, die wel tot het we-
zen der "personal nationality" behoren, maar die aan staatsinvloed en
groepsregeling ontsnappen of die men van staatscontróle wil vrijwaren.

Dat is de zin van individuele vrijheidsrechten. Anderzijds strekt het
staatsgezag zich over terreinen uit (rechtsbescherming en- bedeling,
sociaal-economische activiteit) die in het belang van alle bewoners
van een bepaald grondgebied zijn, ongeacht tot welke "personal natio-
nality" zij behoren. De in het principe der volkssouvereiniteit ver-
disconteerde synthese tussen staat en natie heeft uiteraard wel een
nauwe binding tussen beide elementen tot gevolg. "Personal and poli-
tical nationality easily tend to be confounded; the existing state

seeks to weld its inhabitants not only in the political but also in
the personal nationality. Personal nationality on the other hand

seeks to create a political state".3)

Het denkbeeld van de nationale staat is ongetwijfeld een gemeenschap-
pelijk uitgangspunt van liberalisme en democratie. Ondanks de cosmopo-

litische en tolerante strekking van beide stelsels hebben zij op grond

hiervan ook aan het nationalisme mede gestalte gegeven. Het nationa-
lisme wordt door Kohn treffend getypeerd als "the state of mind per-
meating the large majority of a people and claiming to permeate all

its members; it recognises the nationstate as the ideal form of poli-

1) J. Stuart-Mill: Considerations on Representative Government, 1867,
p. 287.

2) De door Meinecke geintroduceerde begrippen "Staats- und Kulturna-
tion" corresponderen hiermee.

3) C.A. Mc. Cartney: a.w., p.15.

101



tical organisation, as the source of all creative and cultural well-
being".1) De exponenten van deze geestesgesteldheid doen beurtelings
een beroep op de diverse kenmerken, die de existentie van collectiva
als volk en natie moeten verklaren.2) Een of ineer van deze criteria
worden dan bij voorkeur verabsoluteerd. In dit opzicht leveren de in
navolging van de Gobineau of Houston Stuart Chamberlain gepresenteerde
anthropologieën, die aan ethnische gegevens inferieure dan wel superieu-
re fysische en psychische eigenschappen toeschrijven het meest afschrik-
wekkende voorbeeld op. "Von der Humanit~t uber die Nationalitát zur Bes-
tialitët" (Grillparzer) is dan slechts een stap, die in deze eeuw aan
millioenen onschuldige mensen het leven heeft gekost. Het is een schra-
le troost dat deze ethnocentristische pre-occupaties in wetenschappe-
lijk opzicht absurd zijn.

Dat "de taal gans een volk is" wordt weliswaar vaak beweerd, maar ook
dit is slechts een halve waarheid. Het is een opvatting die na 1918
in diverse talen werd vertolkt."La langue est devenue à notre époque
le symbole le plus tangible de la nationalite"(A. Dauzat).3) "The
growing consciousness of nationality" - aldus Toynbee4) -"had attat-
ched itself....almost exclusively to mother-tongues". "Als maszgebend"
- merkt ook Veit Valentin in dit verband op -"galt die Sprache und
sie blieb gegenuber allen physischen Merkmalen doch das entscheidende
Kennzeichen". Nu kan het belang dat een groep aan het behoud van eigen
taal hecht moeilijk worden betwist. De aantasting van de hiermee ge-
moeide waarden wordt als onduldbare oppressie ervaren. Taalkundige en
educatieve vraagstukken geven vaak aanleiding tot grimmige conflicten.
Dat taalverwantschap alleen niettemin onvoldoende is om groepsbindin-
gen te bevorderen, bewijzen de naties die ondanks gemeenschappelijke
taal contrasterende aspiraties hebben. De Engels en Spaans sprekende
volken vormen een reeks afzonderlijke naties. Het is bovendien een be-
trekkelijk modern verschijnsel, dat de taal ten gunste van de groeps-
cohesie fungeert. Ten gevolge van gebrekkige communicatie was men zich
in de middeleeuwen waarschijnlijk nauwelijks er van bewust, dat op een
uitgestrekt territoir éénzelfde taal werd gesproken. De diverse dialec-
ten hadden voornamelijk een technisch-instrumentaal karakter. De taal

1) H. Kohn: a.w., p.16.
2) Opmerkelijk genoeg zijn nationalistische politici vaak van andere

origine dan de groep waarmee zij zich zo zeer hebben vereenzelvigd.
Napoléon en Gambetta waren van Italiaanse, Cavour van Franse en Kos-
suth van Slowaakse afkomst. De Valera is van Spaanse origine. Hitler~
Pilsoedski, Ataturk en Nehroe stamden uit al dan niet betwiste grens-
streken.

3) Citaat ontleend aan: W.R. Heere: De studie der volken in hun verschei-
denheid, 1946, p.23.

4) A. Toynbee: The World after the Peace-Conference, 1926. p.18.
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waarin culturele waarden werden beleefd en overgeleverd, week lange
tijd af van de volkstaal.

In vele beschavingen en maatschappijen heeft of had de taal trouwens
slechts secundaire betekenis voor de groepssolidariteit, omdat deze
wezenlijk op gemeenschappelijke religieuze overtuiging berust~berust-
te. "Die Vëlker des Mittelalters fuhlten sich zugleich als Teil des
umfassenden Corpus Christianum und innerhalb desselben als Teil der
verschiedenen sozialstándischen Differenzierungen, die die zwischen
den Vëlkern bestehenden Unterschiede relativierten".1) Het door de
godsdienstvrede van Augsburg, 1555, geintroduceerde adagium "cuius
regio illius religio" deed aan de universele strekking van het Chris-
tendom weliswaar afbreuk, maar accentueerde tegelijkertijd de ver-
gaande invloed van de religie op de staatkundige verhoudingen in Eu-
ropa. Overigens wordt ook in een geseculariseerde moderne samenleving
een beroep op gemeenschappelijke godsdienstige bindingen gedaan, wan-
neer de groepscohesie daardoor kan worden bevorderd. Voorbeelden lig-
gen in Europa en Azië voor het grijpen, al mag hieruit niet worden af-
geleid dat eenheid van geloof andere fundamentele tegenstellingen in
één samenleving weet te overbruggen of te temperen. Natuurlijk kunnen
diverse religieuze oriëntaties de conflicten in een maatschappij nog
intensiveren, maar het is evengoed denkbaar dat deze verschillen de
staatkundige eenheid nauwelijks belemmeren.

Weliswaar behoeven al deze op collectieve solidariteit afgestemde fac-
toren, zich geenszins in een overdreven "Einsfuhlung" (Max Scheler)
met de eigen groep te uiten, niettemin doet een dergelijk solidariteits-
bewustzijn zich doorgaans in een exclusieve en emotionele betrokkenheid
op de eigen groep gelden waaraan alle leden absolute loyaliteit zijn
verschuldigd.2) "L'essence mystique du nationalisme se reconnait à
1'empire exclusif et absolu de sa morale dans notre sociêté".3) Staat
en natie dreigen dan ook steeds weer tot hoogste waarden te worden
verheven en deze oriëntatie doet het inzicht vergeten "dat in geen
enkel collectivum de uiterste norm ligt.....naarmate het groeit wordt

1) G. Leibholz: a.w., p.251.
2) If I had to choose between betraying my country and betraying my

friend, I hope I should have the guts to betray my country. Such
a choice may scandalise the modern reader and he may stretch out
his patriotic hand to the telephone at once and ring up the police.
There is thus even a terror and hardship in this creed of personal
relationships, urbane and mild as it sounds. Love and loyalíty can
run counter the claims of the state. When they do - down with the
state say I, which means that the state would down me. E.M. Forster:
Two Cheers for Democracy, 1946. p.78.

3) Lucien Romier: Explication de notre temps, 1925. p.157.
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het collectivum slechts temeer monstrueus wanneer het de voorrang van
de menselijkheid niet erkent en zijn streven daar niet doelbewust op
richt".1) De Tocqueville en Acton hebben "sine ira et studio" - en
zonder succes - voor het destructief en totalitair karakter van ex-
terne en interne conflicten gewaarschuwd, waarin moderne staten op
grond van het nationalisme verwikkeld zouden raken. De identiteit van
staat en natie - een postulaat van het democratisch principe der zelf-
beschikking - zou aantal en frequentie van oorlogen wel doen afnemen,
maar het zou voortaan onmogelijk zijn ze naar tijd en ruimte te be-
grenzen.2)

- Oorspronkelijk heeft men het nationalisme nochtans veel optimisti-
scher beoordeeld. Het gold als een humanitaire stroming, die evenals
liberalisme en democratie aan vreemde en autoritaire heerschappij
een eind zou maken. Herder bijvoorbeeld achtte het ondenkbaar, dat
volken eenmaal souverein,nog met elkaar in conflict zouden geraken,
zoals voorheen absolute vorsten ten gevolge van dynastieke aspiraties.
Zelfs een man als Mazzini die aan de eigen natie superieure kwalitei-
ten toekende en zoals vele nationalisten voor zijn natie en historische
missie proclameerde, opteerde uiteindelijk nog voor een humanitaire
koers. In geval van een conflict tussen eigen groep en "genre humain"
wilde hij - in navolging van Montesquieu en Lessing - de belangen der
mensheid laten prevalezen. - In werkelijkheid bevordert het nationalis-
me geenszins een vreemdzame coëxistentie der naties en nationaliteiten,
daarentegen wel trots op eigen groepskarakteristieken.3) Dit ethnocen-
trisme veroorzaakt in het gunstigste geval onverschilligheid maar mees-
tal vijandigheid jegens andere volken. "Pathetische Kollektivgefuhle"
- zo noemt Theodor Geiger verschijnselen als klassebewustzijn en natio-
nalisme -"sind eben gegnerisch gespannt". Zij resulteren in een nauwe-
lijks voor correctie vatbare scala van vooroordelen, die met eentonige

1) F.J.H.M. van der Ven: Bedrijfsleven en democratie, 1955. p.41.
2) Zo ondervond president Washington al grote moeilijkheden om de Vere-nigde Staten buiten de oorlog tussen Groot-Brittannië en de Franserevolutieregimes te houden. Slechts ten koste van aanzien en popula-riteit wist hij aan de pressie van publieke opinie en congres teweerstaan, die beiden in meerderheid interventie ten gunste vanFrankrijk (Lafayette) voorstonden.

Z.W. Lippmann: The Public Philosophy, 1956.
B.V.A. Róling: Over oorlog en vrede, 1967. hoofdstuk V.

3) "Der wohlfeilste Stolz ist der Nationalstolz, er verrát Mangel anindividuellen Eigenschaften auf die man stolz sein kënnte, indemman sonst nicht zu dem greifen wurde was man mit sovielen teilt.Ubrigens uberwiegt die Individualitët bei weitem die Nationalitát;in einem gegebenen Menschen verdient jene mehr Berucksichtigungals diese". A. Schopenhauer: Aphorismen zur Lebensweisheit, 1863,ed. Króner, 1950. p.69.

104



regelmaat de eigen groep positief weerspiegelt (autostereotypen) en
andere groepen bij voorkeur negatief taxeert (heterostereotypen)1).
Griekse philosophen wilden ons al doen geloven dat a11e bewoners van
Kreta liegen.2) Xenophobie schijnt met name tussen buurlanden of in
ethnisch heterogeen milieu aan een behoefte te voldoen,3) die door
studies over volkskarakters vaak zorgvuldig wordt gecultiveerd. Zo-
dra zij zich op dit terrein wagen, weten ook bona fide auteurs
slechts een door vooroordelen vertekenend beeld te schetsen, dat met
eruditie en~of ironie wordt opgeluisterd.4) - In een democratie die
wezenlijk door het denkbeeld van de nationale staat is geinspireerd,
en dientengevolge aan categorieën als volk en natie een centrale be-
tekenis toekent, doen zich dergelijke nationalistische tendenties
steeds weer gelden. Zij krijgen tegenwoordig een bijzondere kans in
de nationale welvaartsstaat.5) Het primair op nationale verhoudingen
afgestemde, door tolmuren angstvallig beschermde welvaartsprogramma
komt aldus herhaaldelijk in conflict met de vereisten en de interde-
pendenties van even uitgebreide als onmisbare internationale betrek-
kingen. "Thus nationalism does not aim either at liberty or prosperi-
ty, both of which it sacrifices to the imperative necessity of making
the nation the mould and the measure of the state. Its course will be
marked with material as well as moral ruin". (Acton).

"Finissons ces observations" en laten we aannemen, dat het door Acton
vertolkte inzicht nationalistische pre-occupaties en emoties weet te
temperen, zodat de constellatie van duurzaam gevestigde groepen als
een gegeven grootheid kan worden aanvaard, die geen explosieve span-
ningen veroorzaakt.6) Dientengevolge kunnen verschillende nationali-
teiten (personal nationality) zonder bezwaar - misschien wel met ge-

1) Deze termen zijn door W. Lippmann geintroduceerd. Vgl. zijn: Public
Opinion. Zie ook: Gordon W. Allport: The Nature of prejudice, 1951.
Morris Ginsberg: Zur Psychologie und Soziologie des Vorurteils, 1963.

2) Vgl. het zeer lezenswaardige boek van K.G. von Stackelberg: Alle
Kreter lugen, 1965.

3) Zie Buchanan and Cantril: How Nations see Each Other. 1953. A. Good-
friend: The Twisted Image, 1963. Sohdi-Bergius: Nationale Vorurteile,
1953. A.N.J. den Hollander: Het andere volk, 1946. A. Oldendorff: De
vreemdeling, 1956.

4) Vgl. F. Sieburg: Dieu est-il fran~ais? 1931.
L. Reynaud: L'àme allemande, 1933. H. Renier: The English are they
Human? J. Huizinga: Nederlands geestesmerk, 1935. André Siegfried:
L'àme des peuples,1950. Salvador de Madariaga: Portrait of Europe,
1950.

5) Zie B.V.A. Rëling: a.w., p.128-129.
6) Na 1945 mocht worden verwacht, dat katastrofale oorlogsgevolgen en

de hegemonie van twee wereldmachten, de invloed van het nationalis-
me althans in Europa zou doen afnemen.
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noegen - in ëénzelfde staatsverband (political nationality) wonen,
maar het is evengoed denkbaar, dat eenzelfde ethnische groep niet in
één staatkundige organisatie is verenigd. Het politiek gezag tracht
zijn beleid dan ook zonder discriminatie op de belangen van alle bin-
nen zijn territoriale grenzen gevestigde burgers af te stemmen. Over-
eenkomstig de teksten van internationale declaraties, charta's tracta-
ten en grondwetsbepalingen worden wetten en bestuursdaden zonder on-
derscheid naar ras, taal of godsdienst toegepast.

Zn een democratie leren we vanuit deze contekst het volk niet slechts
historisch-fenomenologisch als natie kennen, maar ook en vooral empi-
risch-functioneel als een aggregaat van kiezers. "When we speak of
popular sovereignity we must know whether we are talking about the
people as voters or about "the-People" as a community of the entire
living population with their predecessors and successors".l) De diver-
gentie tussen beide concepties is zonder meer manifest. Het bij de po-
litieke zeggenschap betrokken electoraat is geenszins identiek met de
collectiviteit die aan het democratisch gezagssysteem wordt onderwor-
pen. De kiezers maken altijd slechts een fractie van de gehele bevol-
king uit, ook al is het aantal der kiesgerechtigden geleidelijk steeds
toegenomen. Het oorspronkelijk voor een selecte bevolkingsgroep gere--
serveerde kiesrecht is uiteindelijk weliswaar aan alle volwassen staats-
burgers toegekend, niettemin worden krachtens de vigerende kieswetten
bepaalde categorieën van het volk op meer of minder goede gronden bij
voorbaat niet bij het proces der politieke besluitvorming betrokken.
- Zo komen niet-staatsburgers als vreemdelingen niet aan bod, hoe
groot hun belangstelling of competentie ten aanzien van het politiek
gebeuren ook moge zijn. Om politieke redenen gevluchtte emigranten
bijvoorbeeld kunnen op grond van dit criterium bij verkiezingen in het
gastland niet van hun democratische oriëntatie doen blijken. Wettelijk
wel, maar politiek niet volwassen staatsburgers kunnen daarentegen
vrijelijk voor anti-democratishh radicalisme voteren.2) Van de staats-
burgers komen niet voor politieke zelfbeschikking in aanmerking: jeug-
dige personen, die beneden een - herhaaldelijk verlaagde-leeftijdsgrens
politiek onmondig worden geacht,3) zwakzinnigen en de wegens misdrijf

1) W. Lippmann: a.w., p.32. Vgl. ook G. Leibholz: a.w., p.143-145.
2) Wanneer zij deze keuze wellicht later als politiek delinquent moe-

ten verantwoorden, worden zij post festum van politieke zeggenschap
uitgesloten.

3) ...."auch wenn man diese Grenze niedrig ansetzt wird es immer Men-
schen geben, die obwohl sie urteilsfëhig sind, daran verhindert
werden verbindliche Willenserklërungen abzugeben. Dieser Einbruch
in das demokratische Prinzip ist jedoch leicht ertrëglich. Es er-
gibt sich daraus, dasz auch hier wie allgemein fur das positive Recht
neben dem Kriterium des Gerechten, die Kriterien der Durchfuhrbarkeit
und der Rechtssicherheit berucksichtigt werden mussen. H. Meisser:
Demokratie und Liberalismus,1941 p.33.
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veroordeelden. Om technisch-administratiev,e redenen blijven eventu-
eel ook de bewoners van bepaalde districten - in de Verenigde Staten
bijvoorbeeld de inwoners van de hoofdstad Washington - van politieke
zeggenschap verstoken, terwijl geprononceerde politieke activiteit
van overheidsfunctionarissen, ambtshalve wordt ontraden. "Das Volk
schmilzt wo es als Subjekt der Herrschaft betrachtet wird zu einer
Aktivburgerschaft zusammen, von der zumindest die Unmundigen, die
Schwachsinnigen, die Ubelt~ter und die Fremden ausgeschlossen sind".l)

In werkelijkheid is de representatieve basis van het electoraat nog
veel smaller, omdat een aanzienlijk percentage der daartoe bevoegde
staatsburgers niet aan politieke verkiezingen blijkt deel te nemen.
Zonder wettelijke verplichting2) maakt een groot aantal personen geen
gebruik van de uit het algemeen, gelijk, vrij en geheim kiesrecht re-
sulterende competenties.3) ó~anneer men vervolgens bedenkt, dat in een
democratisch systeem bij gebrek aan overeenstemming de preferenties
van meerderheidsgroepen de doorslag geven, blijkt de consensus tussen
bestuur en bestuurden nogmaals wezenlijk te worden gereduceerd. Het
is zelfs niet ondenkbaar, dat deze meerderheid in feite een minderheid
vormt ten opzichte van al degenen, die niet of anders hebben gevoteerd
of die tengevolge van wettelijke bepalingen van politieke zeggenschap
zijn uitgesloten. - Wordt op grond van het voorafgaande het postulaat
der politieke zelfbeschikking al in belangrijke mate gerelativeerd,
in feite moeten we met nog veel minder electorale invloed op de staat-
kunde genoegen nemen. Er doen zich in het politiek proces een reeks
factoren gelden, waardoor de discrepantie tussen regering en geregeer-
den nog groter wordt. Wettelijke bevoegdheden garanderen namelijk niet
het vermogen om er ook gebruik van te maken. Zelfs wanneer we mogen
aannemen - quod non - dat de kiezers voldoende inzicht en belangstel-
ling hebben om zich over veelal gecompliceerde vragen van openbaar be-
stuur te uiten, kan en wil het electoraat niet rechtstreeks met rege-
ringsbevoegdheden worden belast. liet electoraat - aldus Schumpeter -

1) H. Meisser: a.w., p.33.
2) Nederlanc k.ent (art.I 9 kieswet) een - overigens omstreden - op-

komstplicht.
3) Het doorgaans negatief beoordeelde verschijnsel mag niet zonder

meer als een indicatie voor politieke apathie worden beschouwd.
De binnen een bepaalde constellatie gepresenteerde alternatieven,
kunnen ondanks intensieve belangstelling een definitieve politieke
keuze blokkeren. Factoren en motieven die "non voting" bevorderen
worden via enquètes geleidelijk in de "atlas der verkiezingsgeogra-
phie" verwerkt.
Vgl. M. Seymour-Lipset: Political Man, 1960. D.E. Butler: The Bri-
tish General Election of 1951, 1955, etc.
F. Goguel: Géographie des élections franGaises, de 1870 á 1951.
Idem:Nouvelles études de sociologie ëlectorale, 1954.
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moet met betrekking tot het politiek gebeuren om vele redenen als
een onpractisch genootschap worden beschouwd. Bij periodieke ver-
kiezingen versmaadt het dan ook niet de tussenkomst van specialis-
ten, die zich bereidwillig beschikbaar stellen, om de aspiraties
der kiezers onder woorden te brengen en hun belangen gedurende ze-
kere tijd waar te nemen. Wanneer zij er in slagen, een dergelijk
mandaat te verwerven, kunnen zij als parlementariërs hun invloed
op het regeringsbeleid doen gelden dat onder vigeur van een parle-
mentair bestel op de goedkeuring van een meerderheid der door het
volk gekozen vertegenwoordigers moet kunnen bogen. Het contact tus-
sen parlement (consenting power) en executief comité (proposing
power) - dat als wezenlijk bestanddeel van het democratisch proces
in een volgend hoofdstuk nog aan de orde zal komen - wordt in eer-
ste instantie dan ook door vrije discussie (choque des opinions)
over de merites der regeringsvoorstellen bepaald. - Nu presenteren
de parlementaire zaakwaarnemers zich terwille van de effectiviteit
bij voorkeur als candidaten van politieke verenigingen (partijen),
die in het kader van geruststellende of inspirerende ideologieën
met meer of minder suggestief geformuleerde programma's om de gunst
der kiezers concurreren, teneinde alleen of in combinatie met andere
groepen aan het regeringsbeleid gestalte te geven. Zonder deze pro-
cedure zou het principe der volkssouvereiniteit in een moderne sa-
menleving nauwelijks tot uiting kunnen komen.l) Leibholz merkt dan
ook op: "man hat insoweit nicht mit Unrecht verfassungstheoretisch
gesehen das Prinzip der Reprásentation als das funktionell wichtig-
ste Konstitutionsprinzip des modernen Staates bezeichnet".Z) Geheel
ten onrechte wil hij echter de door politieke partijen verleende be-
middeling als een authentieke manifestatie van de sacrosancte "volonté
générale" zien opgevat. Leibholz meent namelíjk dat de ontwikkeling
van het moderne partijwezen de intermediaire functie der parlementa-
riërs aanzienlijk heeft gewijzigd. In tegenstelling tot de represen-
tanten uit een vroeger tijdperk, die er een autonome taakopvatting
op nahielden en zich overeenkomstig een - verouderd - constitutio-
neel voorschrift niet aan instructies van het electoraat gebonden

1) Tenzij men de ook door totalítaire regimes zo op prijsgestelde
plebiscitaire acclamaties als democratische legitimatie aanvaardt.

2) G. Leibholz: a.w., p.145.
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achtten,l) doen de via het partijsysteem gekozen parlementariërs alle
moeite om aan de verlangens der kiezerscliëntèle tegemoet te komen.
De essentiële passages van een overigens belangwekkend en goed gedo-
cumenteerd exposé luiden daarom als volgt: "Der moderne demokratische
Parteienstaat ist seinem Wesen wie seiner Form nach nichts anderes
wie eine rationalisierte Erscheinungsform der plebiszitëren Demokra-
tie oder - wenn man wil - ein Surrogat der direkten Demokratie im
modernen Flëchenstaat....".2)~~in dem der Volkswille mit Hilfe des
willensvereinheitlichend wirkenden Prinzips der ldentitát zustande
kommt".3) Parlementariërs, regerings- en partijfunctionarissen, die
tijdens verkiezingscampagnes van een mercantiële geestesgesteldheid
moeten doen blijken - onze winst is Uw voordeel - zullen zich terwil-
le van de nagestreefde stemmenmaximalisatie wellicht graag op deze
interpretatie beroepen.4) Met de werkelijkheid heeft de identiteits-
construetie5) van Leibholz nochtans weinig gemeen. Dat is geruststel-
lend en teleurstellend tegelijk. Alle regimes, die dit op prijs stel-
len, zouden op grond van dit principe voor democratische legitimatie
in aanmerking kunnen komen. Wanneer parlementariërs en partijen zich
zonder meer met het electoraat of het volk kunnen vereenzelvigen,
kunnen vertegenwoordigers van een enkele politieke oriëntatie zich
met gelijke logica op deze symboliek beroepen. Overeenkomstig de be-
ruchte argumentatie van Mussolini eisen de exponenten van monopolis-
tische politieke groepen dan ook voor zich op, democratie op authen-
tieke wijze te vertolken. Bij gebrek aan externe concurrentie - zo
voegt men hieraan toe - kunnen monopolistische politieke stelsels

1) Leibholz vermeldt in dit verband de beroemde verkiezingstoespraak
van Edmund Burke in Bristol, en citeert vervolgens de uitspraak
van William Yonge (1745) "The representative is at full freedom
to act as he thinks best for the People of England in General. He
may receive, he may even follow the advice of his particular con-
stituants, but he is not obliged nor ought he to follow their ad-
vice, if he thinks it inconsistent with the general interest of
his country". a.w., p.82.

2) G. Leibholz: Der Strukturwandel der modernen Demokratie. p.93-94.
3) G. Leibholz: Zum Begriff und Wesen der Demokratie, p.147.
4) "Wij handelen in stemmen zoals anderen in graan en olie", laat

Schumpeter een - succesvol - politicus zeggen. Het concurrentie-
principe is ongetwijfeld een onmisbaar bestanddeel der democratie,
met behulp waarvan zij van andere regimes kan worden onderschei-
den. Een - overigens verleidelijke - vergelijking met concurren-
tiemodellen der markteconomie gaat om voor de hand liggende rede-
nen evenwel slechts gedeeltelijk op. Vgl. de zeer instructieve
Economic Theory of Democracy (1957) v.A.Downs.

5) Zij werd al in 1789 beproefd: "L'assemblée représentative était
tenue pour la nation elle méme. Elle représentait la nation non
comme une mandataire mais au sens beaucoup plus complèt, que la
nation êtait censêe étre présente parmi elle et s'exprimer par
sa voix". R. Capitant: La crise et la réforme du parlementarisme
en France, 1936.
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zich meer democratische discussie veroorloven, dan de rivaliserende
partijen in een pluralistisch bestel.l)

Alle pogingen om met behulp van het representatief systeem alsnog de
identiteit tussen regering en geregeerden te bewerkstelligen zijn
uiteindelijk onhoudbaar. Men kan beter toegeven, dat de parlementaire
practijk aan het principe der volkssouvereiniteit weliswaar gestalte
geeft, maar na het onderscheid tussen staatsburgers, electoraat en
majoriteit tegelijkertijd een volgende fase in het door Rousseau zo
gewraakte vervreemdingsproces vormt. Wel is het uit dit proces resul-
terende regeringsbeleid dusdanig afgestemd, dat het de parlementaire
contrble kan doorstaan, maar het mist hoe dan ook de bekrachtiging
van een charismatische "volonté générale". De leer der volkssouverei-
niteit veronderstelt bij de kiezers een welomlijnd politiek concept,
met de waarneming waarvan zelfgekozen afgevaardigden en bewindslieden
worden belast. Natuurlijk zullen politici aannemelijk trachten te ma-
ken, dat zij hun taak overeenkomstig de opdracht van het electoraat
hebben uitgevoerd, maar het op grond van een ingewikkeld politiek pro-
ces tot stand gekomen werk zal noodzakelijkerwijs afwijken van het-
geen de kiezers zich hebben voorgesteld. Aan een door rivaliserende
en coaliserende, door individuele en collectieve factoren bepaalde
politiek zijn misverstand en teleurstelling dan ook inhaerent. De di-
vergentie tussen regering en geregeerden blijkt trouwens steeds weer
uit een onmiskenbaar en onmisbaar structuurelement van het parlemen-
taire systeem; het voorziet namelijk wel in een permanente parlemen-
taire contrble op het regeringsbeleid, maar de toezichthoudende par-
lementariërs zijn op hun beurt slechts tijdens sporadische verkie-
zingen rekenschap aan het electoraat verschuldigd.2)
Niettemin beschikt het publiek in een democratie nog over een reeks
andere middelen en mogelijkheden om ook buiten de verkiezingen om
zijn aspiraties kenbaar te maken. Bovendien berust de door derden
waargenomen souvereiniteit uiteindelijk toch bij de kiezers en dat
blijft ondanks alles een niet te versmaden prerogatief. In hoeverre
deze competentie zich titulair-fictief dan wel reëel-effectief mani-
festeert, hangt behalve van diverse constitutionele waarborgen in
eerste instantie weer van de kwaliteit der verkiezingen af.3) Hierbij

1) Zie O.K. Flechtheim: Weltkommunismus im Wandel, 1965.
2) Naar men mag aannemen zullen vele kiezers dit gebrekkig contact

nauwelijks als bezwaar ervaren.
3) Vgl. J. Blondel: Voters, Parties and Leaders: (The Social Fabric

of British Politics), 1965. Morris Janowitz en Dwaine Marwick:
Competitive Pressure and Democratic Consent. hoofdstuk I, 1956.
H. Daudt: Recente opvattingen over democratie, p.33-34; in Democra-
tie anno 1967. R.A. Dahl: Preface to Democratic theory, hoofdstuk II.
1956.
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spelen de belangstelling en de realiteitszin van de kiezers wellicht
toch de grootste rol, ook al wordt het kiezersgedrag in hoge mate
door de zich presenterende politieke partijen en de gehanteerde ver-
kiezingsmodus bepaald. Over partijen en hun kiezers zal elders nog
worden gesproken, hier zij slechts genoteerd dat partijen in een plu-
ralistisch-industriële samenleving met ideologieën alleen niet kunnen
volstaan; zij dreigen dan doctrinair en utopisch te worden. Zij vol-
doen evenmin wanneer zij - in veelal gecompliceerd proza - primair de
aandacht op problemen van practisch beleid vestigen; in dat geval zal
hen gebrek aan conceptie en profiel worden verweten. Zoals men in het
bedrijfsleven het door kosten en afzet bepaalde optimum nastreeft,
zullen partijen op hun beurt ideologie en praxis op adaequate wijze
trachten te doseren, teneinde zoveel mogelijk kiezers aan te spreken.l)
Zij bieden: "Ideologie fur das Herz und Praxis fur die Hand (und den
Beutel)".2)

De relaties tussen kiezer en gekozenen, tussen regering en geregeer-
den worden uiteraard ook door de vigerende kiesstelsels beinvloed,
al komt aan de in feite gehanteerde verkiezingstechnieken minder es-
sentiële betekenis toe dan doorgaans wordt gesuggereerd. Wanneer
structuurdefecten der democratie worden gesignaleerd, leent het kies-
recht zich vanzelfsprekend beter voor correctie of hervorming, dan
het electoraal gedrag, de practijk van belangengroepen, de partijpoli-
tiek, de parlementaire instellingen of het regeringsbeleid. Men mag
zich alleen niet verbazen, wanneer de aanbevolen therapie geen gene-
zing van waargenomen gebreken teweegbrengt.
- Op grond van theoretische overwegingen en practische ervaringen
doen zich ten opzichte van het districtenstelsel en het systeem van
evenredige vertegenwoordiging beiden, een reeks van meer of minder
evidente voor- en nadelen gelden.3) Het districtenstelsel heet een
grotere binding tussen kiezers en gekozenen te bevorderen. De candi-
daten - afhankelijk als zij zijn van het regionale vertrouwensvotum -
zouden niet zo uitsluitend door een centrale partijleiding4) worden

1) "Le moindre fabricant de pilules sait que sa médicine pour se ven-
dre largement doit répondre aux symptómes les plus divers". Aldus
attendeert Marc Paillet op de "vote-catching spirit" van politieke
partijen. Gauche année zéro, 1964. p.174.

2) A. Rustrow: Ortsbestimmung der Gegenwart, 1957. Bd.III, p.324.
3) Vgl. P.J. Oud: Het jongste verleden, (Meulenhoff-pocket) p.97-102.

F. Hermens, Demokratie und Wahlrecht, 1933.
4) Jede Partei-organisation stellt eine máchtige auf demokratischen

Fussen ruhende Oligarchie dar. R.Michels: Soziologie des Partei-
wesens, 1925. p.464.
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gedesigneerd. Bovendien wordt aan dit systeem een stabiliserende in-
vloed op het politiek gebeuren toegeschreven, omdat het partijver-
splintering weet te voorkomen. Gecompliceerde coalities tussen grote
en kleine fracties, die door een "renversement des alliances" te
allen tijde kunnen worden bedreigd, zijn dank zij het meerderheids-
stelsel minder waarschijnlijk. - Anderzijds kan men met Poincarë zeg-
gen: "qu'autant il est indispensable que ce soit la majorité qui déci-
de, autant il est juste que toute la nation soit appelée à délibërer;
et, puisqu'elle délibère par représentants, il faut que cette représen-
tation soit 1'image aussi fidèle que possible du pays entier".1) Aan
dit postulaat nu komt het systeem van evenredige vertegenwoordiging
ongetwijfeld beter tegemoet dan het districtenstelsel. Ten gunste van
het proportioneel kiesrecht kan ook worden vastgesteld: "dasz es dem
einzelnen Wàhler nicht nur den gleichen Záhlwert seiner Stimme, son-
dern auch den gleichen Erfolgswert garantiert. Beim Verháltniswahl-
recht hat man jedenfalls grundsátzlich die Gewiszheit dasz die abge-
gebene Stimme auch wirklich zum Zuge kommt".2) In de aldus gekozen
parlementen kunnen ook kleine minderheden van hun standpunt doen
blijken. Weliswaar geeft ook hier het meerderheidsvotum tenslotte de
doorslag, maar de minderheidspositie wordt door de betrokken kiezers
minder rechtstreeks ervaren. "Die Minderheiten werden sich der Herr-
schaft der Mehrheit weniger deutlich bewuszt wenn nur ihre Vertreter-
und nicht sie selbst uberstimmt werden".3) - Zo verwijzen de merites
van alternatieve kiesstelsels, die hier niet in extenso behoeven te
worden gememoreerd, uiteindelijk steeds weer naar het meerderheids-
principe. Op de uit deze methode van besluitvorming resulterende
vraagstukken zal in het volgende nader worden ingegaan.

Men kan - gelijk we elders zagen - tegen het meerderheidsprincipe
een respectabel aantal principiële bezwaren doen gelden. Het is ze-
ker niet zonder meer plausibel en eigenlijk in strijd met de in een
democratie zo vaak bezworen redelijkheid, dat de voorkeur van een
hoe dan ook geaarde numerieke meerderheid de besluitvorming bepaalt.4)
Deze regel zou zelfs waarschijnlijk weinig kans maken wanneer hij op
grond van het aantal argumenten die er voor pleiten,moest worden aan-
vaard. Alleen alle denkbare alternatieven voldoen bepaald niet beter.

1) Citaat ontleend aan: H. Meisser: a.w., p.49.
2) G. Leibholz: a.w., p.149.
3) H. Meisser: a.w., p.49.
4) "Wie op de numerieke meerderheid let in recht en staat - volgens

Struycken een domme maar onmisbare regel - wordt overal aangegrijnsd
door hebzucht". (V. Vollenhoven). Citaat ontleend aan C.H.F. Polak:
Ordening en rechtsstaat, 1951, p.8-9.
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Over de kwaliteit van de genomen maatregelen geeft het majoriteits-
principe weliswaar geen uitsluitsel, maar dit geldt voor andere pro-
cedures evenzeer. Besluit slechts bij eenstemmigheid schijnt misken-
ning van de minderheid wel te voorkomen, maar dit criterium heeft in
feite tot gevolg dat bij gebrek aan unanimiteit de meerderheid van
haar voornemens moet afzien en aldus op haar beurt aan de minderheid
wordt onderworpen. In de oude Poolse Landdag - het vaak geciteerde
voorbeeld - kon op grond van het "liberum veto" elke beslissing wor-
den geblokkeerd, wanneer ook maar een stem dissenteerde. Het vetorecht -
na 1945 in de Veiligheidsraad der Verenigde Naties te Lake Success
met dubieus succes toegepast - streeft zijn doel in feite voorbij. Voor
zover beslissingen niet kunnen worden uitgesteld, wordt een dusdanig
paralyserende methode van overleg "tout court" uitgeschakeld; naar men
mag aannemen tot genoegen der bewindvoerders.

Het majoriteitsprincipe vindt zijn rechtvaardiging trouwens niet zo-
als velen in het voetspoor van Rousseau ten onrechte menen in de ge-
lijkgerechtigdheid (one man, one vote) die bij de stemming in acht
wordt genomen. Op grond hiervan volgt nog niet, dat het grotere aan-
tal de beslissing kan afdwingen. Wil men het majoriteitsprincipe
slechts daarmee verdedigen, dan heeft dit systeem van besluitvorming
inderdaad het mechanisch-arbitrair karakter, dat opponenten er zo
graag aan toeschrijven. "Es w~re" - aldus Kelsen -"nur der formali-
sierte Ausdruck fur die Erfahrung, dasz die mehreren stárker sind
als die wenigeren. Der Satz Macht geht vor Recht h~tte sich selbst
zu einem Rechtssatz erhoben".1) De gelijkwaardigheid bij verkiezings-
procedures is weliswaar een onmisbare voorwaarde om de consensus te
registreren, maar alleen de overweging dat bij het overleg ieder stand-
punt een kans krijgt en bij gebrek aan eenstemmigheid liefst toch zo
veel mogelijk mensen van hun instemming met een voorgestelde regeling
doen blijken, maakt het meerderheidsbeginsel aanvaardbaar. Wanneer
men dit systeem van besluitvorming bovendien met een reeks constitu-
tionele waarborgen ten gunste van de minderheid weet te combineren,
die dan bij een volgende gelegenheid weer kan pogen haar inzichten
te doen gelden, kan men wellicht met Simmel zeggen: "Die Abstimmung
ist in ihrer Scheinbaren Einfachkeit eine der genialsten unter den
Mitteln, den Widerstreit der Interessen in ein schlieszlich einheit-
liches Resultat einmunden zu lassen".

In hoeverre morele normen, constitutionele waarborgen en~of sociale

1) H. Kelsen: a.w., p.9.
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contrblesystemen toereikend zijn, om de macht der meerderheid te be-
perken, is de vraag. De Tocqueville heeft haar in een beroemd geble-
ven exposé ontkennend beantwoord. "I1 est de 1'essence même des gou-
vernements démocratiques" - concludeert hij op grond van de in de
Verenigde Staten waargenomen politieke practijk -"que 1'empire de
la majorité y soit absolu: car en dehors de la majorité, dans les
démocraties il n'y a rien qui résiste".1) De serieuze poging om het
meerderheidsprincipe met het systeem van machtenscheiding te combi-
neren, beoordeelde hij dan ook sceptisch. "Ce n'est pas que pour con-
server la liberté, je croie qu'on puisse mélanger plusieurs principes
dans un même gouvernement, de manière à les opposer réellement 1'un
à 1'autre".2) De Amerikaanse politicoloog Dahl meent eveneens, dat
de betekenis van het constitutionele systeem van "checks and balan-
ces" doorgaans wordt overschat. Het toezicht - merkt hij in dit ver-
band op - dat bijvoorbeeld van het Hoogste Gerechtshof der Verenigde
Staten heet uit te gaan is bepaald teleurstellend. "The court per-
forms some indispensable functions by means of judicial review, but
preventing national majorities from destroying the prerequisites of
political democracy is not one of them".3) Beide auteurs signaleren
dus de gebrekkige werking van het constitutionele contrólesysteem.
Alleen - aldus Dahl geheel in tegenstelling tot de Tocqueville - hier-
uit mag geenszins worden afgeleid, dat de heerschappij der meerder-
heid onbegrensd is. Integendeel. Niet constitutionele factoren van
maatschappelijk-sociale aard bewerkstelligen namelijk een contróle
op het meerderheidsregime, die Madison en de Tocqueville deugd zou
hebben gedaan. Een - kennelijk door Schumpeter geinspireerde - ana-
lyse van het politiek proces toont aan, dat de arithmetische meerder-
heid in feite meestal uit een gecompliceerde reeks van gevarieerde
minderheden is samengesteld. Democratie dient op grond hiervan als
een polyarchie dat wil zeggen als een heerschappij van minderheden
te worden begrepen, waarin de tegenstelling meerderheid - minderheid
is gerelativeerd.4) Men kan slechts groepen onderscheiden, die met

1) A. de Tocqueville: De la démocratie en Améríque, d1.II (líb.Gosse-
lin) 1836. p.134.

2) Idem: a.w., p.144.
3) Van de 77 federale wetsvoorstellen, die tot 1956 door het Hof wer-

den gedesavoueerd hadden hooguit 12 op grondrechten betrekking.
Slechts in 4 gevallen waren politieke grondrechten in het geding;
namelijk pogingen van het congres om desbetreffende rechten ook
aan negers toe te kennen. Zij werden door het Hof ongrondwettig
geacht. Niet beperking maar uitbreiding van grondrechten werd al-
dus geblokkeerd. R.A. Dahl: a.w., p.58-59.

4) Vgl. A.F. Bentley: The Proces of Government, 1908. D. Truman: The
Governmental Proces, 1951. Earl Latham: The Groups Basis of Govern-
ment, 1952.
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verschillende intentie en intensiteit aan het proces der politieke
besluitvorming deelnemen. "Thus the making of governmental decisions
is not a majestic march of great majorities (de compacte majoriteit
van Ibsen) united upon certain matters of basic policy. It is the
steady appeasement of relatively small groups. Even when these groups
add up to a numerical majority at electiontime it is usually not use-
ful to construe that majority as more than an arithmetic expression
It is the various components of the numerical majority that have the
means for action".1)

Men kan zich de geruststellende interpretaties van Schumpeter en
Dahl eigen maken, dan wel de door de Tocqueville en Ibsen vertolkte
verontrusting over de gevolgen van het meerderheidsregime delen, in
beide gevallen geeft men toe, dat het majoriteitsprincipe een wezen-
lijk en onmisbaar bestanddeel der democratie is. In een op volkssou-
vereiniteit en politieke gelijkheid gebaseerd staatsbestel is een an-
dere methode van besluitvorming niet wel denkbaar. Wanneer men bij
verkiezingen en in colleges van overleg voor het meerderheidsbegin-
sel opteert, ervaart men overigens spoedig, dat deze methode van be-
sluitvorming inderdaad slechts schijnbaar eenvoudig is.

Meerderheden willen geregistreerd worden. Dat levert in practijk wel-
iswaar geen onoverkomelijke bezwaren op, niettemin vragen een reeks
meer of minder grote complicaties van technische aard om een oplos-
sing. - Moeten alternatieve voorstellen op grond van een gekwalifi-
ceerde, een relatieve of een absolute meerderheid worden aanvaard?
Een quorum van 2~3 of 3~4 der stemmen komt ogenschijnlijk aan het
streven naar grootst mogelijke toestemming tegemoet, maar in feite
heeft deze procedure vaak tot gevolg, dat de minderheid de beslissing
kan vertragen of blokkeren. Voorzover deze maatstaf wordt gehanteerd,
blijft hij dan ook voor gewichtige beslissingen gereserveerd, die men
liefst niet door een marginale meerderheid wil laten afdwingen. Norma-
liter neemt men met een relatieve of absolute meerderheid genoegen.

Het relatieve meerderheidsvotum kan worden aangewend, wanneer meer
dan twee alternatieven ter discussie staan. De beslissing valt dan

1) R.A. Dahl: a.w., p.146. Een meerderheid als coalitie van minderhe-
den kan volgens Dahl als volgt tot stand komen: het door een be-
paalde partij of candidaat aangeboden verkiezingsprogramma wordt
door een meerderheid der kiezers weliswaar verworpen, maar dank zij
de prioriteit die diverse minderheidsgroepen ieder op hun beurt
aan een bepaald beleidspunt van de betreffende partij of candidaat
toekennen, weten deze alsnog een meerderheid te behalen. Vgl. R.A.
Dahl: a.w., p.128.
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ten gunste van het voorstel uit, dat ten opzichte van alle overige de
meeste stemmen weet te behalen. Daar in dit geval alternatieven paars-
gewijze kunnen worden gecombineerd, en de kiesgerechtigden bovendien
met twee of ineer stemmen de volgorde van hun preferenties kunnen bepa-
len, schijnt aldus een genuanceerde besluitvorming te zijn gewaarborgd.
Overwegingen van practische aard (de economie der besluitvorming) be-
letten op politiek vlak echter meestal de toepassing van dusdanig ge-
compliceerde stemmingsprocedures.l) Afgezien hiervan is het relatieve
meerderheidsprincipe in feite ook in strijd met de logica van het
meerderheidsbeginsel als zodanig, omdat een homogene minderheid het
uiteindelijk van een onderling verdeelde meerderheid wint. In dit
licht bezien is de zo vaak gewraakte en geridiculiseerde 50~ t x for-
mule wellicht toch het minst problematisch. Voor zover mogelijk wor-
den de uit het overleg resulterende discussiebijdragen naargelang re-
levantie in twee alternatieve voorstellen verwerkt, waarover vervol-
gens bij de gratie der absolute meerderheid wordt beslist. Niettemin
kan men ook tegen deze methode onmiddellijk een reeks gefundeerde be-
zwaren doen gelden.

I. Het meerderheidssysteem houdt bij voorkeur geen rekening met het
meer of minder grote aantal kiesgerechtigden, parlementariërs of com-
missieleden, die ten opzichte van de gepresenteerde alternatieven geen
voorkeur hebben. Qui tacet consentire videtur, wordt graag veronder-
steld, wanneer de beslissing eenmaal is tot standgekomen. Degenen die
uit onkunde of onverschilligheid geen keuze doen (passieve onthouding),
zullen met deze interpretatie wellicht genoegen nemen, zij is onaan-
vaardbaar voor degenen die een ter keuze gestelde dichotomie als reëel
dilemma ervaren (tertium non datur), op grond waarvan zij tot (actieve)
stemonthouding worden genoopt. Wanneer het percentage stemonthoudingen
bij politieke verkiezingen aanzienlijk is,2) zal dit voor bestaande of
nieuwe partijen aanleiding zijn, hun verkiezingsstrategie vooral ook
op deze categorie af te stemmen. Naarmate men er in slaagt deze groep
alsnog te activeren, kan zij evenals de befaamde groep der zwevende
kiezers (floating voters) de politieke constellatie wezenlijk bein-
vloeden. Dit geldt a fortiori voor landen met een twee-partijenstel-
sel en districtensysteem: betrekkelijk geringe fluctuaties kunnen

1) Vgl. G. 5imme1: Uber- und Unterordnung; a.w., p.187-197.
Kenneth Arrow: Social Choice and Individual Values; 1951.

2) Tengevolge van de opkomstplicht een voor Nederland te verwaarlozen
factor. De gemiddelde electorale belangstelling is in West-Europa
wezenlijk groter, dan in de Verenigde Staten. Locale en regionale
verkiezingen trekken doorgaans weer minder aandacht dan algemene
verkiezingen.
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hier een politieke aardverschuiving veroorzaken.

II. Het is niet ondenkbaar, dat de stemmen in een commissie of in een
parlement staken. Kennelijk moet de beslissing dan worden uitgesteld.
Deze ogenschijnlijk neutrale oplossing is echter om voor de hand lig-
gende redenen vaak met zichzelf in tegenspraak. Wanneer bijvoorbeeld
de ene helft der parlementsleden regeringsmaatregelen in een bepaalde
kwestie urgent acht, terwijl de andere helft deze interventie verwerpt,
komt uitstel uiteraard aan het laatstgenoemde standpunt tegemoet. De
student, die slechts de helft der examencommissie van voldoende ken-
nis heeft kunnen overtuigen, ervaart eveneens dat uitstel en afwijzing
identiek zijn. - Parlementaire verkiezingen tenslotte kunnen in een
impasse uitmonden, ten gevolge waarvan de vereiste meerderheid niet
meer of nauwelijks nog tot stand kan komen. Deze constellatie doet
zich voor wanneer rivaliserende opponenten, die parlementair-democra-
tische spelregels principieel verwerpen, op grond van verkiezingsuit-
slagen in het parlement numeriek een dusdanige positie weten te ver-
werven, dat een regering op parlementaire basis niet meer kan functio-
neren.l) R.A. Dahl spreekt in dit geval van een "low consensus system".2)

III. Wanneer zich deze meer of minder gewichtige complicaties niet
voordoen, wanneer hoe ook geaarde meerder - en minderheden parlemen-
tair democratische procedures als zodanig niet betwisten, kan de sim-
pele 50~ f x formule blijkbaar zonder bezwaar worden toegepast. Vol-
gens Kelsen correspondeert deze formule het meest met de opzet der
democratische besluitvorming, wanneer de voorsprong der meerderheid
niet al te spectaculair is. Enerzijds is dan het primaat van het
grootste aantal gewaarborgd, anderzijds kan de minderheid hopen bij
een volgende gelegenheid weer aan bod te komen. Een dergelijke schom-
melconstructie veronderstelt uiteraard een geprofileerde meerderheids-
minderheidsconstellatie. Een tweepartijenstelsel (model Westminster)
waarbinnen de diverse electorale oriëntaties naargelang voorkeur asyl
vinden, komt aan deze polarisatie in hoge mate tegemoet.3) De functie

1) De Republiek van Weimar, de III en IV Franse Republiek en de parle-
mentaire verhoudingen in Italië leveren in dit opzicht voldoende il-
lustratiemateriaal op.

2)"Political Oppositions in Western Democracies; 1965. p.391 e.v.
3) De door Kelsen zo op prijs gestelde fluctuatie tussen meerderheid

en minderheid, wordt op haar beurt door het districten-kiesstelsel
bevorderd. Merkwaardig genoeg verdedigt Kelsen nochtans met nadruk
het systeem der evenredige vertegenwoordiging. Vgl. H. Kelsen:
Foundations of Democracy: Ethics 1955~56, p.24-25: respectievelijk
p. 84-85.
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der oppositie, wellicht minder attractief of glorieus als de taak der
regeringspartij, is in dit systeem bepaald wel essentieel en - volgens
de gangbare terminologie - ook honorabel.l)

Dank zij een effectieve concurrentie tussen meerderheids- en minder-
heidsgroepen (die uiteraard ook in een meerpartijenstelsel heel goed
mogelijk is) hoopt men aan de gevaren te ontsnappen, die aan een vei-
lig comfortabele meerderheid doorgaans worden toegeschreven. De hoge
mate van instemming, die een ruime meerderheid klaarblijkelijk weer-
spiegelt, kan om voor de hand liggende redenen als een indicatie voor
politieke stabiliteit worden beschouwd. Niettemin wordt deze veronder-
stelling in de politieke practijk niet zonder meer bevestigd, integen-
deel. Naar men mag aannemen, wordt de stabiliteit van een regerings-
systeem goeddeels bepaald door de vereisten van doelmatigheid en le-
gitimiteit.2) Ten opzichte van beide postulaten blijft een ruime meer-
derheid vaak in gebreke. Meerderheden, die dank zij een grote stemmen-
voorsprong de oppositionele critiek en contrble niet behoeven te vre-
zen, blijken moeilijk de verleiding te kunnen weerstaan om paralyse-
rende interne controversen ten koste van doelmatig beleid te cultive-
ren. Incidentele gemeenschappelijke oriëntatie manifesteert zich daar-
entegen bij voorkeur, wanneer legitime en elementaire belangen van
machteloze minderheden worden aangetast of veronachtzaamd. - Is ener-
zijds een numeriek imponerende meerderheid niet zonder meer aanbeve-
lenswaardig, anderzijds dringt zich de vraag op, in hoeverre over be-
langrijke kwesties bij de gratie van een marginale meerderheid mag
worden beslist. Sinds het doodvonnis tegen Lodewijk XVI zijn inder-
daad zeer essentiële beslissingen herhaaldelijk met een meerderheid
van slechts één stem tot stand gekomen. Geen instantie kan bijvoor-
beeld het Britse Lagerhuis er van weerhouden, de meest vergaande maat-
regelen met de kleinst mogelijke meerderheid af te dwingen. Beginse-
len van behoorlijk bestuur, "common sense" en pragmatisme behoeden de
Engelsen - naar wordt verzekerd - voor doctrinair-absurde beslissin-
gen. Natuurlijk is een wet die het drinken van thee zonder melk straf-
baar stelt niet erg waarschijnlijk, niettemin hebben ook in Westmin-
ster prestige-overwegingen vaak tot weinig zinvolle wetgeving geleid.
Beide grote partijen hebben de Britse staalindustrie beurtelings met
miniscule meerderheid genationaliseerd, respectievelijk geprivatiseerd.
Men heeft niet de indruk dat economische motieven hierbij een grote
rol hebben gespeeld.

1) She is not only Her Majesty's opposition but also Her blajesty's
alternative government. Ivor Jennings: Parliament, 1957, p.174.

2) Vgl. M. Seymour Lipset: Political Man, 1960.
Raymond Aron: Démocratie et totalitarisme, 1965.
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Hoe dit ook zij, het is duidelijk, dat de zin der democratische be-
sluitvorming niet alleen uit de merites van meer of minder adaeguate
verkiezingsprocedures en- technieken kan worden afgeleid. Wanneer po-
litiek de kunst van het mogelijke is, kan ook het majoriteitsprincipe
niet blindelings worden toegepast. De data der empirie evenals de
postulaten der ethiek doen beiden hun al dan niet gemanipuleerde in-
vloed op het politiek gebeuren gelden.

"Eine Mehrheit"- aldus Karl Jaspers -"hat nur einen Sinn in einer
Gruppe miteinander in stándigem Verkehr stehender Menschen, die ei-
nen Boden gemeinsamer Vorsteilungen des Mëglichen besitzen".1) Uit
de ethiek volgt dan ook, dat de gemeenschappelijke waardencodex bin-
nen het kader waarvan het meerderheidsprincipe slechts zinvol kan
worden toegepast, noch door de meerderheid noch door de minderheid
lichtvaardig mag worden aangetast.2) Het spreekt welhaast vanzelf,
dat hieraan slechts kan worden voldaan, wanneer de meer of minder
expliciete regels van deze codex op hun beurt in de speelruimte
voorzien, die de democratische concurrentie tussen personen, belan-
gen en partijen vereist. Het gemeenschappelijk kader moet dus de dei-
ning van het democratisch proces kunnen verdragen, maar tegelijker-
tijd voorkomen dat de politieke rivaliteit in een "catch as catch can"
of in een "à la guerre comme à la guerre" ontaardt. - Natuurlijk kun-
nen het eenmaal gevestigde kader, de hiermee verband houdende symbo-
len, conventies, procedures, regels en instellingen op grond van ge-
wijzigde maatschappelijke verhoudingen en opvattingen voor een par-
tiële of globale reorganisatie in aanmerking komen. Naar zich laat
raden, kan men bij een dergelijke structuurhervorming evenwel niet
met een beroep op het meerderheidsprincipe volstaan. Met betrekking
tot hetgeen men wil behouden, afschaffen, verbeteren of toevoegen
is bij voorbaat een vergaande mate van overeenstemming op basis van
een zorgvuldig uitgewerkt compromis onontbeerlijk. Wanneer de diverse
meerder-en minderheidsensembles voor hun optreden inderdaad éénzelfde
podium op prijs stellen, zullen zij ook gezamenlijk tot de instand-
houding er van moeten bijdragen. Zonder in critiek en contróle te
kort te schieten, mag van de opponerende minderheden dan ook een ze-
kere mate van fairness en loyaliteit worden verwacht. De meerderheid
mag op haar beurt het - tijdelijk - overwicht, dat dank zij gezamen-
lijk aanvaarde spelregels werd verworven niet rigoreus exploiteren.
Uit een oogpunt van ethiek evenals van doelmatígheid doet zij er goed
aan, om ook kleine minderheden te ontzien, die binnen het bestaande

1) K. Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, 1961, p.301
2) H. Hallowell: The Moral Foundations of democracy, 1954.
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kader niet kunnen hopen ooit in een majoriteitspositie te geraken. Ge-
rechtvaardigde verlangens of essentiële belangen van dergelijke sub-
groepen mogen niet stelselmatig worden genegeerd, wil men op staatkun-
dig-territoriaal of op organisatorisch-functioneel vlak afscheiding
of splitsing voorkomen.

Voor de hand liggende adviezen van deze aard kunnen intussen gemakke-
lijk worden gegeven, de onvermijdelijke complicaties der politieke
practijk kunnen hiermee nauwelijks worden opgelost. - In een markteco-
nomie worden de consumenten verondersteld zich volgens de wetten van
Gossen te gedragen, op politiek vlak ontbreekt een dergelijk plausi-
bel verklaringsprincipe. Democratische verkiezings- en stemmingspro-
cedures geven als zodanig geen uitsluitsel over de intentionaliteit
en de intensiteit op grond waarvan de kiezers, de volksvertegenwoordi-
gers of commissieleden hun preferenties bepalen. Het bij de stemming
welbewust aanvaarde gelijkheidsprincipe verbergt uiteraard de invloed,
die hierbij van qualitatieve factoren (belang, belangstelling, deskun-
digheid) uitgaat. We hebben de kiezers en kiezersgroepen, die met wel-
licht gelijke intensiteit éénzelfde politieke partij op grond van con-
trasterende motieven of belangen steunen, reeds ontmoet. Een adaequaat
verkiezingsprogramma belooft ogenschijnlijk aan allen alles; in hoever-
re de verlangens der kiezers werkelijk aan bod komen, is de vraag.
"Nicht das Volk kommt zur Geltung sondern eine Rechtsinstitution, die
in ihren Formen de faktische Herrschaft ganz anderer Mëchte zur Folge
hat".l) Dit - moeilijk te betwisten - oordeel kan gemakkelijk een
chronisch onbehagen veroorzaken, wanneer men aan de mensen en hun in-
stellingen niet het recht op gebreken toekent. De empirisch pluralis-
tische leer, die in de communicatie tussen de kiezers hun vertegenwoor-
digers en hun regering een ruime marge voor teleurstelling en misver-
stand reserveert, geeft dan ook een meer geruststellend antwoord. Dank
zij democratische spelregels - aldus deze leer - manifesteert zich de
politiek als kunst van het mogelijke, die in de constellatie van riva-
liserende belangen op aanvaardbare compromissen is afgestemd. Nu mag
van een aanvaardbaar compromis terecht worden verwacht, dat bij alle
verschil van mening over de merites van concrete voorstellen, essentia-
lia en prioriteiten tenslotte toch aan bod komen. Juist ten opzichte
van deze selectie schiet democratische besluitvorming - naar steeds
weer wordt gezegd - bij voorbaat te kort, omdat het meerderheidsprin-
cipe als zodanig kwaliteitsverschillen ignoreert. Men verwijst naar
ministers en parlementariërs, die compromissen voornamelijk terwille
van persoonlijke belangen of professionele ambities bewerkstelligen.

1) K. Jaspers: a.w., p.302.
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Ter adstructie worden liefst politici der Derde Franse Republiek -
Chautemps of Laval - ten tonele gevoerd.l) Kiezers, parlements- en
commissieleden, die in hun oordeel over nietigheden "pennywise"
zijn, maar "poundfoolish" zodra zaken van werkelijk gewicht aan de
orde komen, heeft men natuurlijk niet alleen door Parkinson leren
kennen. "La politique" - noteert Paul Valéry -"fut d'abord 1'art
d'empécher les hommes de se méler de ce qui les regarde, elle est
devenue 1'art de contraindre les gens à décider sur ce qu'ils n'eten-
dent pas."2) Het is bovendien geenszins ondenkbaar, dat een belang-
stellende of goed geinformeerde minderheid het tegen een apathische
of weinig deskundige meerderheid moet afleggen. De logica van het ma-
joriteitsprincipe verzet zich daar niet tegen. -

In abstracto onverkort geldende bezwaren blijken echter in practijk
vaak mee te vallen. De premissen die in feite aan democratische be-
sluitvorming ten grondslag liggen, beogen de gewraakte mechanische
toepassing van het meerderheidsprincipe te voorkomen. In een zinvol-
le keuze of een reëel besluit zijn rekenschap over motieven en con-.
sequenties welbewust verdisconteerd; zij berusten op een vergelijking
van alternatieven en een zorgvuldige afweging van belangen. Wanneer
onderzoek, studie, overleg, discussie "and other time consuming de-
vices" (R.A. Dahl) aan de besluitvorming voorafgaan, blijkt indirect
ook, in hoeverre kiezers, parlementariërs of commissieleden ten aan-
zien van alternatieve voorstellen onverschillig reageren, dan wel ge-
prononceerde opvattingen hebben. In het laatste geval bepalen de in-
dividuele habitus en de aard der kwestie of inen tot concessies be-
reid is, dan wel een onwrikbaar standpunt inneemt. In dit licht be-
zien speelt de intensiteit der keuze in het democratisch proces toch
een wezenlijke rol, ook al komt dit in het meerderheidsprincipe als
zodanig niet tot uiting.

Wanneer men deze toelichting ten gunste van het meerderheidsregime aan-
vaardt,mag men onmiddellijk op nieuwe bezwaren rekenen. Democratische
besluitvorming is kennelijk een tijdrovende procedure, die juist daar-
om niet of nauwelijks aan haar doel beantwoordt. In het kader van het
democratisch overleg kunnen politieke beslissingen willekeurig worden
uitgesteld. Bewindvoerders, gezaghebbers, regenten, - zo men wil -
zullen deze verleiding moeilijk kunnen weerstaan, wanneer de preferen-

1) Z.M.Beaumont: La faillite de la paix, 1918-39. 1960.
Vgl. de inleiding van S. Presser in,Portret van een tijdperk: foto-
band van E. Salomon, 1963.

2) Paul Valéry: Regards sur le monde actuel, 1945. p.59.
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ties van electorale of parlementaire meerderheden niet met de rege-
ringskoers corresponderen.l)Dank zij het nodige uitstel kan alsnog
een heroriëntatie ten gunste van het regeringsbeleid worden bewerk-
stelligd. Terwille van de consensus moet wellicht de aanhang der
meerderheid worden aangetast, respectievelijk de aanhang der minder-
heid worden vergroot, maar het is ook denkbaar, dat éénzelfde meer-
derheid achteraf goedkeurt, hetgeen zij voorheen heeft verworpen.
Eventueel kunnen regering of bestuur dus er mee volstaan een omme-
keer in de houding der meerderheid rustig af te wachten.2) Overeen-
komstig democratisch voorschrift kan het beleid uiteindelijk welis-
waar op de steun van een electorale of parlementaire meerderheid
steunen, maar hieraan mag op grond van het voorafgaande geen over-
dreven betekenis meer worden toegekend. De invloed, de contróle,
de souvereiniteit, die volgens gangbare opvattingen van de meerder-
heid heet uit te gaan, is goeddeels fictief. De "heerschappij van
de meerderheid" is in werkelijkheid het product en niet de beweeg-
kracht van het politiek proces, ook al zullen belanghebbende bewind-
voerders trachten het tegendeel aannemelijk te maken. Bedreven als
zij zijn in het selecteren en uitstellen van problemen, het bespe-
len van argumenten en emoties,3) weten zij zich in feite aan contró-
le en zeggenschap te onttrekken. "Doctrines and constitutional pro-
cedures providing for popular sovereignty and majority rule provide
the weakest checks of all on the rulers.....In effect they grant

1) De wil van de volkssouverein wordt wel geëerbiedigd, maar niet
uitgevoerd.

2) R.A. Dahl: (a.w., p.57) heeft de fluctuaties, die de factor tijd
ten aanzien van meerderheidspreferenties kan veroorzaken, grafisch
voorgesteld:

cro~

tijd
3) Met name algemene verkiezingen nodigen hiertoe uit. Ad colorandum

een episode ontleend aan presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten in de eerste helft van de vorige eeuw. De belangstelling
van presidentschapscandidaat Harrison gaat voornamelijk uit naar
zijn blokhut en een vat appelwijn, merkten tegenstanders ironisch
op teneinde zijn nederlaag te bevorderen. Zijn aanhangers verwerk-
ten blokhut en cider onmiddellijk in hun eigen verkiezingssymbo-
liek en - strategie (opposition par imitation). Zij veronderstel-
den - niet ten onrechte naar zou blijken - dat de affiniteit met
een blokhut kolonisten en immigranten wel zou aanspreken. Tever-
geefs bewees de tegenpartij dat Harrison financieel zeer welge-
steld was. Vgl. Golo Mann: Vom Geist Amerikas, 1954. p.77-78.
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unlimited power to the ruling minority, who of course claim to repre-
sent the majority".l) Het gecompliceerde "democratische systeem"
weet evenmin als andere politieke stelsels aan oligarchische tenden-
ties te ontkomen. Het resulteert - zo wordt met een beroep op Gaetano
Mosca, Vilfredo Pareto of Roberto Michels in vele toonaarden herhaald
- uiteindelijk ook in de heerschappij van bevoorrechte minderheden.

Het is bepaald merkwaardig, dat het voorafgaande steeds weer als ont-
hulling wordt gepresenteerd. Het kan tenslotte nauwelijks verbazen,
dat ook in een democratie regeringsfuncties zich slechts in handen
van weinigen bevinden. "Everybody's business is nobody's business".
Hieraan moet zelfs worden toegevoegd, dat men in de politiek met het
registreren van meerderheidspreferenties alleen niet kan volstaan,
hoe informatief, waardevol en onmisbaar dit ook moge zijn. Onvermij-
delijke en~of zinvolle hervormingen en innovaties van maatschappe-
lijke of politieke aard worden ook in een democratie bij voorkeur
door inventieve minderheden geintroduceerd.2) Nieuwe ideeën of in-
zichten wijken oorspronkelijk van het gangbare af; zij contrasteren
met de opvattingen van de meerderheid. Dat is allesbehalve tragisch
omdat de democratische methode van besluitvorming in een dergelijke
"chogue des opinions" voorziet. Divergenties tussen bestuur en be-
stuurden, tussen regering en geregeerden kunnen zich in discussies
vrijelijk doen gelden.3~ Het is dan ook geenszins illegitiem wanneer
het overleg over regeringsvoorstellen fluctuaties in de meerderheids-
minderheidsverhoudingen teweeg brengt. De vraag is slechts in hoever-
re de regerende minderheid -"the ruling class" - op haar beurt voor
electorale en parlementaire impulsen of verlangens gevoelig is.4)
Dat kan op grond van theoretische overwegingen niet zonder meer wor-
den uitgemaakt. "Das Majoritátsprinzip bleibt doch die letzte Instanz.
Die politische Macht is abh~ngig von den Wahlen mit der Folge, dasz
jeder Politiker auf die Chancen der nëchsten Wahl blickt und tut was
er zu tun kënnen glaubt um diese Chancen fur sich zu verbessern".5)
Dat is zeker waar, maar de kiezers en hun vertegenwoordigers hebben
- naar men ook kan inzien - niet het volstrekte overwicht dat veel-
al uit de leer van de volkssouvereiniteit wordt afgeleid. De theorie
die bij een geprofileerde meerderheid een welomlijnd beleidsconcept

1) R.A. Dahl: a.w., p.54-55.
2) Vgl. F.A. Hayek, Majority Rule, in: The Constitution of Liberty,

1960. p.103-117.
3) Vgl. A.L. de Slock: Gemeen overleg en J.J. Loeff: Wetenschap en

Wijsbegeerte, in Sociale Wetenschappen, nr.I. 1964.
4) Vgl. W. Guttsman: The British Political Elite, 1965.
5) K. Jaspers: a.w., p.302.
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veronderstelt, dat door zelfgekozen bewindvoerders minitieus wordt
uitgevoerd, is wellicht zeer suggestief maar niet erg reëel. De aan
de empirisch-pluralistische leer ontleende omschrijving - waarin de
vrije mededinging naar de stemmen van het electoraat als essentieel
criterium figureert op grond waarvan democratie zich van andere poli-
tieke stelsels onderscheidt - weerspiegelt de rol van de kiezers en
hun representanten ongetwijfeld beter. Zij bestaat volgens deze in-
terpretatie primair in het voortbrengen en installeren van een rege-
ring, die het beleid, dat zij denkt te voeren, in feite zelf heeft
uitgestippeld ook al is het dusdanig afgestemd, dat het electorale
beoordeling en parlementaire contróle kan doorstaan.
Vanuit deze constellatie manifesteert zich het democratisch proces
als een ingewikkeld spel tussen regeringen, bestuursinstanties, par-
tijen, belangengroepen en kiezers. De democratisch pluralistische
staatkunde resulteert uit een conglomeraat van individuele en collec-
tieve acties en reacties van pressies en ambities. Een dergelijk
pluriform politiek bestel kan slechts zinvol functioneren bij de gra-
tie van een reeks door tijd en plaats bepaalde factoren.

I. Democratische procedures veronderstellen een algemeen aanvaarde
waardencodex, het naleven van spelregels en een sfeer van verdraag-
zaamheid.
II. Democratische procedures veronderstellen een adaequaat historisch
en maatschappelijk milieu. Een bepaald welvaartsniveau is in dit ver-
band onontbeerlijk.
III. Evenals andere stelsels veronderstelt democratie een deskundig
en betrouwbaar bestuursapparaat dat beurtelings als instrument ter
uitvoering van het regeringsbeleid, als consultatief orgaan van de
regering en als schakel tussen regering en burgers fungeert.

De voorafgaande formules en observaties liggen aan de pluralistische
theorie ten grondslag, maar ondanks deze algemeen aanvaarde uitgangs-
punten leent het democratisch proces zich vervolgens kennelijk voor
zeer uiteenlopende interpretaties. De zich op de autoriteit van di-
verse wetenschappen (geschiedenis, staatsrecht, economie en sociolo-
gie) beroepende explicaties kunnen globaal tot de volgende drie wor-
den herleid:

I. Wanneer aan een reeks civilisato~ische voorwaarden is voldaan -
zo kan men bij Bagehot Schumpeter, Mc. Iver, Aron, Dahl en Dahren-
dorf nalezen - waarborgt een democratisch regime redelijk goede re-
sultaten van wetgeving en bestuur. Alhoewel niet onomstreden, weet
een pluralistisch bestel doorgaans aan de verlangens en belangen van
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heterogene electorale groepen tegemoet te komen. Het voorziet ener-
zijds in voldoende speelruimte voor regeringsactiviteit en initia-
tief, anderzijds kunnen irreële projecten die terwille van wenkende
perspectieven het heden veronachtzamen dank zij parlementaire in-
spraak worden gecorrigeerd of geblokkeerd. Fricties en conflicten
ten spijt resulteert het democratisch overleg uiteindelijk in een
evenwichtig samenspel tussen regering en parlement.l)
II. Het samenspel tussen regering en parlement functioneert bij de
gratie van een staat met beperkte werkingssfeer. De gewijzigde oriën-
tatie van de staat ten opzichte van het sociaal-economisch gebeuren
heeft het evenwicht in het proces der democratische besluitvorming
fundamenteel verbroken. Dit komt in een excessieve in inadaequate
electorale en parlementaire invloed op het regeringsbeleid onmisken-
baar tot uiting. Terwijl de werking van het concurrentieregime op
economisch terrein aanzienlijk is getemperd, voltrekt zich de over-
heidsregie in het kader van permanente politieke competitie. De wed-
loop van partijen, fracties en lobbies om een aandeel in het natio-
naal inkomen waarover collectief wordt gedisponeerd doet afbreuk aan
een consistent en zinvol regeringsbeleid. Essentiële belangen op
lange termijn moeten het in een pluralistische maatschappij bij voor-
keur afleggen tegen ephemaire belangen op korte termijn. Dit is voor-
al bezwaarlijk omdat het op "Fachwissen" gebaseerde welvaartsbeleid
in de bewoordingen van Karl Mannheim -"Kein unverantwortliches Hin-
einreden (vor allem aus der Sphëre der Politik)" verdraagt. Hij be-
pleit daarom: "eine richtige Artikulation der meinungsbildenden In-
stanzen; eine sachgemásze Lenkung der spontanen Impulse und Erfahrun-
gen; die Zulassung und Gestaltung einer dffentlichkeitsform, die
sich auf relativ geschlossene aber dennoch kontrollierbare Gruppen
stutzt und beschránkt".2)
III. De politieke practijk in een pluralistische samenleving wijst
omgekeerd uit, dat parlementaire organen oorspronkelijke en wezen-
lijke functies geleidelijk moeten prijsgeven, terwille van een wel-
vaartsbeleid, dat de discretionaire bevoegdheden van de regering
verruimt en haar natuurlijk overwicht accentueert. Het door de re-
gering nagestreefde welvaartsprogramma vereist binnen het kader van
globaal omschreven instructies een gedetailleerd bestuursbeleid.
Dank zij de hieruit resulterende wetgevingstechniek weet de regering

1) Vgl. J.P. Mackintosh: The British Cabinet, 1962.
Ronald Butt: The Power of Parliament, 1967.
Karl Loewenstein: Staatsrecht und Staatspraxis in Gross-Brittan-
nien, 1967. Bd.I. Parlament, Regierung und Parteien.

2) K. Mannheim: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter dus Umbaus,
1935, p.89. Zie ook: K. Mannheim: Diagnosis of our Time, 1946.
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zich aan electorale inspraak en parlementaire contrble te onttrekken.
In deze constellatie dreigen de geregeerden "zo al niet aan de heide-
nen dan toch wel aan de administratie te worden overgeleverd".1) De
omvangrijke en gecompliceerde regeringsactiviteit mist niet alleen de
gepretendeerde rationele eenheid en coherentie, zij zal geleidelijk
ook de staatsvrije sfeer2) absorberen. In contemporaine democratieën
is de positie van regeringen dan ook geenszins verzwakt; veeleer is
de tanende invloed van parlementaire instellingen zorgwekkend. - In
deze-aan Hayek c.s.3) toegeschreven - interpretatie wordt de door Mann-
heim aanbevolen remedie uiteraard verworpen. De autoritair-totalitaire
strekking van een "gegliederte demokratische Gesellschaftsorganisation".4)
is onmiskenbaar. "Who controlls the controllers?" "Sed quis custodiet
ipsos custodes?" (Juvenalis). Mannheim en zijn volgelingen hebben die
vraag weliswaar gesteld, maar hun antwoord kan nauwelijks geruststel-
len.

De zojuist rudimentair geïnventariseerde interpretaties van êênzelfde
politiek model contrasteren dus aanzienlijk. De exponenten van de di-
verse stromingen - gesteld als zij zijn op originaliteit en exclusivi-
teit -, meten deze verschillen natuurlijk breed uit. Veel ideologie
en weinig begrip voor wederzijdse opvattingen zijn aan deze polemieken
niet vreemd. Hetgeen de een als weg naar de vrijheid aanbeveelt, wordt
door de ander als weg naar de slavernij verworpen.5) Degenen die inter
Scillam et Charibdim, tussen orde en vrijheid of tussen harmonie en
conflict naar een middenweg zoeken, belanden volgens critici op hun
beurt in een immobiel "establishment". -
Niettemin ligt de wezenlijk uitgebreide werkingssfeer van de staat
ten opzichte van het maatschappelijk en sociaal-economisch gebeuren
als complex ervaringsfeit aan alle drie varianten ten grondslag. Op
grond hiervan zijn zij dan ook sinds geruime tijd vrijwel gelijktijdig
actueel, en naar men mag aannemen waar en fout tegelijk.6) "Polaritá-
ten sind dadurch gekennzeichnet, dasz das relativ Wahre sich freischewe-
bend in ihrem Spannungsfelde bewegt, so dasz es niemals an den Po-
len, jedoch auch nicht in einem unverënderlichen Mittelwert gefunden
werden kann".~) Hoe dit ook zij, de vele met voorafgaande interpreta-

1) J.L.H. Cluysenaer: Recht in de welvaartsstaat, 1959.
2) Zie B.de Goede: De staatsvrije sfeer, 1958.
3) F.A. Hayek: The Road to Serfdom, 1945. Idem: The Constitution of

Liberty, 1960.
4) K. Mannheim: a.w., p.89.
5)"The Road to Serfdom", 1944. (F.A. Hayek) lokte een vinnige repliek,

The Road to Reaction, 1945 (H. Finer) uit.
6) Vgl. Arnold Brecht: Politische Theorie, 1961. Hfdstk. XII. par.5 en 6.
7) L. Miksch: Die sittliche Bedeutung der inneren Koordination, p.31.

Ordo Bd. III., 1950.

126



ties gemoeide vragen nodigen er wel toe uit, om het reeds herhaalde-
lijk bezworen politiek proces in een pluralistisch-contemporaine sa-
menleving nader te leren kennen.
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III. SCHETS VAN HET POLITIEK PROCES

"The ideal of happiness may change from that of birds wantoning in
the air to that of bees busy in carrying honey to the common hive".

J. Bryce.

Een programma dat in kort bestek een excursie door het labyrinth van
een eigentijds democratisch bestel belooft, lokt bij voorbaat wan-
trouwen en twijfels uit. De vrees te verdwalen, is dank zij monumen-
tale oriëntatiepunten weliswaar ongegrond, maar van een dergelijke
rondleiding kan men kennelijk slechts vluchtige impressies en vrij-
blijvende informaties over het ingewikkelde politiek gebeuren verwach-
ten. Belangwekkende en illustratieve details, die het politiek proces
in diverse democratieën begeleiden of kenmerken, komen bij een alge-
meen gehouden oriëntatie hoe dan ook onvoldoende aan bod.l)
Dient terwille van het inzicht de voorkeur niet uit te gaan naar de
lectuur van gerenommeerde - op één centraal thema afgestemde - studies
en monografieën? Men heeft in dat geval representatieve handboeken
over staatsrecht ter beschikking, men kan een grammatica over de po-
litiek2) bestuderen, uitgebreide - op verkiezingsresultaten en- on-
derzoek gebaseerde-litteratuur over kiezersgedrag en- motivatie raad-
plegen en vervolgens publicaties over het partijenstelsel ter hand
nemen. Een respectabele reeks geschriften vestigt de aandacht op de
functies, de samenstelling en de werkwijze van parlementaire instel-
lingen en uiteraard figureren ook regeringen op grond van soortge-
lijke criteria als studieobject. Naar zich laat raden, mogen vraag-
stukken die met de selectie van politieke bewindvoerders en met de
gecompliceerde organisatiestructuur van het ambtelijk bestuursappa-
raat verband houden, eveneens op wetenschappelijke belangstelling
rekenen. Specifieke studies, die de zo wezenlijke functie van de po-
litieke oppositie in een democratisch bestel belichten zijn daaren-
tegen schaars. De catalogus van onderzoeksobjecten zou tenslotte be-
paald onvolledig zijn, zonder verwijzing naar de vele tractaten, die
over doelstelling en practijk van belangengroepen informeren.

1) Vgl. F.J.H.M. van der Ven: Democratie als cultuursysteem in, Sociale
Wetenschappen, 1958. nr.I. p.97.

2) zie H. Laski: Grammar of Politics, 1930.
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ín de behoefte aan beredeneerde bibliografieën over de zojuist ver-
melde themata voorzien zeer instructieve "Trend-Reports", inventari-
saties over: "Political Science in the United States of America"
1956 (Dwight Waldo) en "Political Science in Western-Europe"1961
(J. Barents). Ter oriëntatie moge hier worden volstaan met een be-
perkte keuze uit sinds 1918 verschenen werken.

I. Staatsrecht:

Vergelijkend staatsrecht:
B. Mirkine - Guétzévitch: Les Constitutior.s de 1'Europe nouvelle,
1938.
K.C. Wheare: Modern Constitutions, 1966.
A. Mast: Les Pays du Benelux, 1960.
(Séries: Comment ils sont gouvernés).
Nederland: R.A. Kranenburg: Het Nederlands Staatsrecht, 1953.
C. van der Pot en A. Donner: Handboek van het Nederlands Staats-
recht, 1962.

Theorie der politiek:
H. Laski: Grammar of Politics, 1930.
J.W. Garner: Political Science and Government, 1928.
Ch.E. Merriam: Systematic Politics, 1945.
A. Grabowski: Politik im Grundrisz, 1952.
T.D. Weldon: The Vocabulary of Politics, 1953.
R.G. Greaves: Foundations of Political Theory, 1958.
A. Brecht: Politische Theorie, 1961.
C.J. Friedrich: Die politische Wissenschaft, 1961.
K. Sontheimer: Politische Wissenschaft und Staatsrechtslehre, 1963.
G. Burdeau: Problèmes politiques fondamentaux de 1'état, 1962-63.
D. Easton: A Framework for Political Analysis, 1965.
M. Duverger: Sociologie politique, 1966.

Kiezersgedrag:
R. Lane: Political Life: How People get involved in Politics, 1954.
G. Schmidtchen: Die befragte Nation, 1959.
A. Campbell e.a.: The American Voter, 1960.
H. Daudt: Floating Voters and the floating Vote, 1961.
S. Lipset: Political Man, 1963.
J. Blondel: Voters, Parties and Leaders, 1965.

Politieke partijen:
R. Michels: Zur Soziologie des Parteiwesens, 1925.
M. Duverger: Les partis politiques, 1951.
G.E. Lavau: Les partis politiques et les réalités sociales, 1953.
L. Bergstrasser: Geschichte der politischen Parteien in Deutsch-
land, 1955.
H. Daalder: Parties and Politics in the Netherlands, 1955.
M.P. Fogarty: Christian Democracy in Western-Europe, 1957.
R.T. Mc. Kenzie: British Political Parties, 1963.
S. Eldersfeld: Political Parties, 1964.
Clinton Rossiter: Parties and Politics in America, 1967.
S.W. Couwenberg: Het Nederlandse partijstelsel in toekomstperspec-
tief, 1960.
H.J.G. Waltmans: De Nederlandse politieke partijen en de nationale
gedachte, 1962.
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Parlementarisme:
R. Redslob: Die parlementarische Regierung in ihrer wahren und un-
echten Form, 1928.
J.H.P.M. van der Grinten: Het parlementarisme, in verspreide op-
stellen, 1934.
Max Weber: Parlement und Regierung, 1918. in Gesammelte politische
Schriften, 1958.
Ch. Hollis: Can Parliament Survive? 1947.
G.W. Keeton: The Passing of Parliament, 1952.
B. Mirkine Guétzévitch: Le régime parlémentaire au milieu du XX
siècle, 1954.
I. Jennings: Parliament, 1957.
G. Leibholz: Strukturprobleme der modernen Demokratie, 1958.
E, van Raalte: Het Nederlandse Parlement, 1958.
R. Priouret: La république des députés, 1959.
G. Geismann:Politische Struktur und Regierungssystem in den Nieder-
landen, 1964.
R. Butt: The Power of Parliament, 1967.

Regering:
R.M. Mc. Iver: The Web of Government, 1947.
F.A. Bentley: The Process of Government, 1949.
K. Wheare: Government by Committee, 1954.
J.P. Mackintosh: The British Cabinet, 1962.
Th. Ellwein: Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland,
1965.
J. Barthélemy: Le gouvernement de la France, 1924.

Selectie van politici:
C.W. Mills: The Power Elite, 1956.
B. Moore: Political Power and Social Theory, 1958.
J.H. Knoll: Fuhrungsauslese in Liberalismus und Demokratie, 1957.
R.A. Dahl: Who Governs? 1961.
A. Sampson: Anatomy of Britain, 1962.
P. Thoenes: De elite in de verzorgingsstaat, 1962.
P. Bacharach: The Theory of Democratic Elitism, 1967.
W. Guttsman: The British Political Elite, 1965.

Bestuur:
A.M. Donner: Nederlands Bestuursrecht, 1953.
R. Grégoire: La fonction publique, 1954.
8. Chenot: Les institutions administratives fran~aises, 1955.
P. Blau: The Dynamics of Bureaucracy, 1955.
F. Dunil: The Civil Service, 1956.
A. van Braam: Ambtenaren en bureaucratie in Nederland, 1957.
D, van Duyne; Prospectief bestuur, 1964.

Politieke oppositie:
0. Kirchheimer: The Waning of Opposition in parliamentary Regimes,
1957.
M. Friedrich: Opposition ohne Alternative, 1962.
R.A. Dahl e.a.: Political Oppositions in Western Democracies, 1966.
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Belangengroepen:
J. Messner: Der Funktionër, 1960.
V.E. Key: Politics, Parties and Pressure-groups, 1952.
R. Breitling: Die Verbánde in der Bundesrepublik, 1955.
H.A. Turner: Politics in the United States, 1955.
Th. Eschenburg: Herrschaft der Verbánde, 1955.
J.H.Kaiser: Die Reprësentation organisierter Interessen, 1956.
J. Wëssner: Die ordnungspolitische Aufgabe des Verbandswesens, 1961.
J. Meynaud: Les groupes de pression en France, 1958.
S.E. Finer: Anonymous Empire, 1958.
J.J. de Jong e.a.: Pressiegroepen, 1959.
J. Stewart: British Pressure Groups, 1958.
A. Potter: Organised Groups in British National Politics, 1961.

Terrae incognitae wachten op politiek terrein dus niet meer op ontdek-
king. De dimensies van een complexe politieke wereld zijn zorgvuldig
in kaart gebracht. Pdet het oog op een verhelderend of reëel perspec-
tief lijkt een globale samenvoeging van geëxploreerde detailgebieden
niettemin onmisbaar. Deze in de geografie zinvolle procedure ligt in
de politicologie nochtans minder voor de hand. De titels van politie-
ke studies suggereren doorgaans weliswaar een min of ineer geisoleerde
analyse van welomlijnde politieke fenomenen, maar de onderlinge samen-
hang van fragmentarische variabelen kan natuurlijk niet aan de aan-
dacht van de onderzoekers ontsnappen. Zij presenteren dan ook, zij
het vanuit verschillend gezichtspunt ieder op hun beurt een nagenoeg
volledig politiek panorama. Vragen dergelijke tableaux desondanks nog
om een resumerende toelichting? Dat is naar het wil voorkomen niet overbo-
dig wanneer deze beschouwingswijze een adequate inventarisatie en
classificatie van een verwarrende reeks gegevens oplevert,die allen
hun invloed op het eigentijds politiek proces doen gelden en wanneer
vervolgens gemeenschappelijke structuurelementen en ontwikkelingsten-
denties van democratische stelsels kunnen worden opgespoord. "Ces ré-
gimes comportent des modalités multiples d'institutions, de pratiques
et de moeurs....la diversité est évidente, éclatante, et 1'on se de-
mande quelles modalités institutionnelles permettraient de détermíner
les espèces".l) "La science politique est en quelque sorte accablée
par 1'amoncellement des connaissances possibles ou disponibles et la
difficulté de synthèse."2)

Op grond van de ordening die de politiek ten behoeve van de samenle-
ving beoogt, hebben politieke regimes uiteraard een - van tijd en
plaats betrekkelijk onafhankelijke - reeks van elementen met elkaar
gemeen. De zich als staat manifesterende gezagsorganisatie, die vol-
gens de gangbare definities de belangen van duurzaam gevestigde bevol-

1) R. Aron: a.w., p.lll.
2) idem: a.w., p.129.
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kingsgroepen behartigt, wil primair vanuit wijsgerig en juridisch ge-
fundeerde souvereiniteitsconcepties worden begrepen. Aan min of ineer
sacrosancte souvereiniteitscategorieën ontlenen regerings- en staats-
organen de bevoegdheid een op conventies, wetten en beschikkingen ge-
baseerd ordeningsstelsel tot stand te brengen en te handhaven. Onge-
acht verschillen in legitimatie, inhoud, omvang en oriëntatie van
dergelijke ordeningssystemen, worden de hieruit resulterende interne
en externe betrekkingen wezenlijk door het aan alle politieke regi-
mes eigen souvereiniteitsbeginsel gekenmerkt. Hieruit leiden staten
het recht af, de gevestigde orde - die als zodanig statisch of dyna-
misch zijn kan - tegen inbreuk of gevaar van inbreuk te beschermen.
Kennelijk kan men het bij deze taak niet zonder een al dan niet aar-
zelend - beroep op grimmige preventieve en repressieve machtsmidde-
len stellen, waarover staten in vorm van politie en leger het mono-
polie opeisen. We hadden eldersl) gelegenheid te memoreren dat de
voor de hand liggende bezwaren en gevaren die met het exclusief be-
zit van exorbitante machtsbevoegdheden en-middelen zijn verbonden,
door een adaequate contr8le kunnen worden beperkt en getemperd. De
geruststelling die in dit opzicht van theorieën uitgaat, waarin har-
monie en conflict, rivaliteit en samenwerking, consensus en dissensus
beiden aan bod komen, wordt op haar beurt echter aangetast wanneer
men het politiek gebeuren in zijn historische dimensies leert kennen
of in zijn concrete verschijningsvormen als proces wil begrijpen. De
geestesgesteldheid waardoor het politiek handelen wordt geïnspireerd
moge arbitrair-despotisch, dan wel gematigd-constitutioneel zijn, de
regeringsbevoegdheden mogen van een enkeling, van enkelen of van ve-
len uitgaan, in centrale of federale organisatievormen gestalte krij-
gen, de sociaal-economische structuur van de samenleving moge feodaal-
agrarische of pluralistisch-industriële kenmerken vertonen, het
machtsverschijnsel is als dominerende constante en als problematisch
gegeven blijkbaar onverbrekelijk met het staatkundig gebeuren verbon-
den. Legitimiteits- en doelmatigheidscriteria waaraan politieke regi-
mes met het oog op hun stabiliteit trachten te voldoen, dragen er wel
toe bij het gebruik van machtsmiddelen te camoufleren, te beperken of
te voorkomen, maar het binnenlandse machtsmonopolie en de buitenland-
se machtsconcurrentie sluiten het beroep op rigoreus geweld niet uit
wanneer staten hun ordeningsstelsel bedreigd achten.

Het staatkundige souvereiniteitsbeginsel doet zich ten aanzien van
het buitenland uiteraard wezenlijk anders gelden, dan in het binnen-
land. Regeringen, die terwille van de interne veiligheid geen rechter

1) Zie hoofdstuk II, p.76 e.v.
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spelen in eigen zaak (eigen richting) ten behoeve van particuliere
belangen tolereren, kunnen of willen hetzelfde principe in het ver-
keer met andere staten niet prijsgeven.

Wanneer centrale regeringen er na een langdurig en moeizaam proces
van co~rdinatie en subordinatie in slagen, de binnenlandse concurren-
tie vah autonome gezagssystemen uit te schakelen, komt hiermee door-
gaans ook een einde aan de ongebreidelde geweldpleging waarvoor twis-
tende familieclans, feodale grondheren of rivaliserende godsdiensti-
ge genootschappen niet blijken terug te deinzen. De voldoening over
de aldus bewerkstelligde interne veiligheid wordt natuurlijk aanzien-
lijk minder, wanneer de centrale regering zich vervolgens zelf als
een onberekenbare en afschrikwekkende Leviathanl) manifesteert. A1-
hoewel geschiedenis en eigentijdse ervaringen in dit opzicht talloze
voorbeelden opleveren, leren zij ook, dat politieke regimes de ge-
stalte van een constitutionele rechtsstaat kunnen aannemen. Deze aan
spelregels gebonden en door machtenscheiding getemperde regeringssy-
stemen beogen een vreedzame regeling van contrasterende maatschappe-
lijke belangen. Leuzen als "ballots instead of bullets", "counting
heads instead of cutting them" verwijzen bijvoorbeeld naar het gema-
tigd karakter van op overleg en inspraak gebaseerde democratische
ordeningsprocedures. Het blijft niettemin een onontkoombaar feit,
dat de naleving van door de staat gepromulgeerde codes en regels uit-
eindelijk wordt afgedwongen voor zover conform gedrag niet uit apathie,
sympathie, vrees, inzicht (of een combinatie hiervan) voortvloeit.
Politieke regimes mogen de naleving van hun regels op prijs stellen,
de goedkeuring van hun beleid nastreven, zij lokken steeds ook cri-
tiek en afkeuring uit. De fundamentele behoefte aan vrede en veilig-
heid correspondeert moeilijk met het niet minder authentieke verlan-
gen naar verbetering of verandering. "The unripened better is the
enemy of the ripening good" (Mc.Iver). Gevestigde belangen en posi-
ties worden verdedigd of betwist. Zodra regeringen, aan de op behoud
of verandering afgestemde aspiraties van opponerende groepen tegemoet
trachten te komen, dreigen zij weer andere fracties van zich te ver-
vreemden. Het regeringsbeleid ten gunste van bepaalde belangen en
verlangens blokkeert, vertraagt of doorkruist de verwezenlijking van
andere meer of minder zinvolle doeleinden. Het publiek belang contra-
steert met belangen van het publiek. Op grond van - veelal onvermij-
delijke - meningsverschillen over doeleinden en~of middelen is er
dus altijd ook oorzaak of aanleiding om de legitimiteit of de doelma-
tigheid van regeringssystemen te ontkennen. Het is in dat geval na-

1) Non est potestas super terram quae comparetur ei. (Hobbes).
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tuurlijk heel goed mogelijk, dat men oriëntatie en methoden, dat wil
zeggen de legitimiteit van het politieke stelsel wel kan aanvaarden,
terwijl men voor de doelmatigheid van het concrete regeringsbeleid
weinig waardering weet op te brengen. Omgekeerd kan men de legitimi-
teitsgrondslagen van een stelsel principieel verwerpen of zeer gere-
serveerd beoordelen en niettemin zijn doelmatigheid erkennen. De pres-
taties van een groep, die zich volgens Marx en Engels geheel ten on-
rechte sleutelposities in staat en maatschappij heeft toegeëigend,
worden in het "Communistisch Manifest" nochtans als volgt beschreven:
"De bourgeoisie heeft voor het eerst getoond wat 's mensen werkkracht
vermag. Zij heeft nog andere wonderen volbracht dan Egyptische pyra-
miden, Romeinse waterleidingen en gothische kathedralen. De bourgeoi-
sie trekt alle volken binnen haar beschaving; zij heeft enorme steden
geschapen en aldus een belangrijk deel der bevolking aan de stompzin-
nigheid van het landleven onttrokken; zij heeft in haar honderdjarige
klasseheerschappij kolossaler productiekrachten geschapen dan alle
vroegere generaties tezamen". - Het feit dat legitimiteits- en doel-
matigheidscritiek zich onafhankelijk van elkaar kunnen doen gelden,
sluit intussen de tendentie tot wederzijdse beinvloeding geenszins
uit. Wanneer het regeringsbeleid op grote schaal, gedurende lange
tijd (terecht of ten onrechte) als ondoelmatig wordt ervaren, mag
worden aangenomen, dat daardoor ook de meer of minder stabiele legi-
tímiteitsgrondslagen van een politiek systeem worden aangetast. In
dit verband moge bijvoorbeeld naar parlementaire democratieën ten
tijde van de economische crisis der dertiger jaren worden verwezen.
Naarmate een regime daarentegen door doelmatigheid weet te imponeren,
kan worden verwacht, dat de bezwaren tegen omstreden legitimiteit of
oriëntatie van het stelsel verminderen. ~~Rien n'a plus de succès que
le succès". Zo zijn functionerende parlementaire democratieën er ge-
leidelijk in geslaagd de medewerking van confessionele en socialis-
tische partijen te verwerven, alhoewel de eerstgenoemde groepen zich
moeilijk met het principe der volkssouvereiniteit wisten te verzoe-
nen,l) en de laatstgenoemde categorie bepaald wel moeite met de aan-
vaarding van een politiek stelsel had, dat bij voorkeur met gewraak-
te eigendoms- en productieverhoudingen bleek te zijn verbonden.2) Om-
vang en intensiteit van legitimiteits- en doelmatigheidscritiek bepa-
len dus goeddeels de stabiliteit van politieke regimes. Uit histori-
sche en eigentijdse ervaringen kan worden afgeleid, dat de stabili-

1) Vgl. M.P. Fogarty: Christian Democracy in Western Europe, 1957.
2) Men heeft deze heroriëntatie enerzijds als realisme ( welvaarts-

staat) verwelkomd en anderzijds als opportunisme ( socialistische
bewindvoerders ten koste van socialisme) veroordeeld. De contro-verse is in theorie en practijk bepaald nog actueel. Vgl. Marc
Paillet: Gauche, année zéro, 1965.
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teit van regimes met brede of smalle legitimiteitsbasis("high- and
low consensus systems"in de terminologie van Dahl) positief of nega-
tief wordt beinvloed, naarmate hun doelmatigheidsbeoordelinq gun~`:
of ongunstig uitvalt. Seymour Lipset heeft dit aan de hand van voor-
beelden met behulp van een instructief schemal) voor parlementair-
democratische stelsels toegelicht, maar deze trend manifesteert zich
ook in regimes die afwijkende doctrines en opvattingen minder goed
weten te verdragen. - Nu wordt - dat zij met enige nadruk herhaald -
het karakter van politieke regimes wezenlijk bepaald door de wijze
waarop en de mate waarin oppositie tot uiting kan komen en - vooral
ook - effectief kan worden. Niettemin kan blijkbaar geen enkel regi-
me de in een beroemde maxime van Voltaire vertolkte mate van respect
voor afwijkende denkbeelden opbrengen. Het valt steeds weer op, dat
wel voor doelmatigheidsbezwaren een - wellicht ruime - marge wordt
gereserveerd, maar dat legitimiteitscritiek als zodanig vrij snel
als existentiële bedreiging van het staatsbestel wordt ervaren, die
dienovereenkomstig krampachtige en dwangmatige reacties uitlokt. Het
beroep op exorbitante omstandigheden is ook in constitutionele regi-
mes voldoende om geconcedeerde grondrechten te beperken of op te hef-
fen. "The very existence of dissent and political opposition is a
sure sign that someone is constrained by government to do or to for-
bear from doing something that he would like to do and very likely
feels he has a moral right or even an obligation to do".2) Wanneer
de naleving van een regeling dergelijke conflicten oplevert, doet
het er voor de betrokkenen doorgaans weinig toe, of het voorschrift
op autoritaire willekeur berust, dan wel als democratisch voorbereide
"rule of law" wordt gepresenteerd.

Het ligt voor de hand, dat de met staatkundige ordening gemoeide dwang
tot ontsnappingspogingen uitnodigt. Programma's en doctrines, die in
suggestieve bewoordingen het afsterven van de staat in het vooruit-
zicht stellen, mogen dan ook steeds weer op aanhang rekenen. Voorzo-
ver men kan zien,maakt deze belofte weinig kans ooit te worden inge-
lost. Wanneer regimes met zwakke legitimiteits- en doelmatigheidsba-
sis zich niet meer kunnen handhaven, vallen de op koersbepaling afge-
stemde politieke functies van het staatsbestel weliswaar uit, blijkt
het met de uitvoering belaste bestuursapparaat plotseling geparaly-
seerd te zijn, maar een dergelijk gezagsvacuum wordt meestal weer
spoedig opgevuld. Politieke vertegenwoordigers met wellicht nieuwe

1) Vgl. S.M. Lipset: Political Man, 1966. p.81-83.
2) Political Oppositions in Western Democracies 1966, R.A. Dahl:

Epiloque, p.389.
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of althans anders geformuleerde doelstellingen, dienen zich aan, om
in de vacature te voorzien. Nauwelijks geëtableerd, doen de nieuwe
politieke regimes op hun beurt weer een beroep op het ambtelijk appa-
raat, dat zoal niet met gelijke personele bezetting dan toch in één-~
zelfde organisatorische opzet blijft functioneren. Tijden en landen
in politieke beroering leveren in dit opzicht veel - veelal ook gro-
tesk - illustratiemateriaal op. "Dans les époques troublées le méme
policier arréte successivement le résistant et le collaborateur" .1)

Mer~ kan blijkbaar niet zonder staat uitkomen, maar wellicht kunnen
de bezwaren, die ook aan een door inspraak en machtenscheiding gecon-
troleerd staatsgezag eigen zijn, worden getemperd wanneer men zijn
werkingssfeer tot een onvermijdelijk minimum weet te reduceren. Deze
overweging lag naar men weet aan de door natuurwetten geinspireerde
denkbeelden van de 18e eeuw ten grondslag, die in suggestieve bewoor-
dingen de overgang van een wezenlijk door privileges en reglementen
gekenmerkte subordinatie-ordening, naar een goeddeels door privaat-
rechtelijke spelregels2) gekenmerkte coërdinatie-ordening in het
vooruitzicht stelden. Het klassieke - nauw met liberale denkbeelden
geliëerde - democratische concept veronderstelde dan ook welbewust
een staat die in tegenstelling tot het gewraakte mercantilistische
systeem op maatschappelijk en sociaal-economisch vlak een slechts
beperkte en bescheiden rol speelt. "Pour gouverner mieux, il faudrait
gouverner moins:' (d'Argenson). Dank zij de coSrdinerende werking van
een mysterieuze'invisible hand"3) die op grond van wetenschappelijk
inzicht als markt- en prijsmechanisme kon worden geidentificeerd,
zou een op de grillige behoeften van consumenten afgestemde volks-
huishouding het zonder veel overheidsregie kunnen stellen. "Mein
System" - betoogde Hardenberg (en met hem vele anderen) -"beruht

1) R. Aron: a.w., p.66. Vgl. Th. Plievier: Der Kaiser ging, die Gene-
rale blieben, 1932.

2) Het belangrijke begrip spelregel - aldus F. Bëhm - lokt bij voor-
keur associaties met roulette - of ander kansspel uit; zijn posi-
tieve functies worden daardoor miskend. "Es ist naturlich nicht zu
bestreiten, das nichts das seinem Egoismus nachhëngende Individuum
dramatischer und eindrucksvoller mit der Autoritát uberindividuel-
ler Ordnungen konfrontiert als eine Obrigkeit, die keinen Spasz
versteht, wëhrend die Majestët des gestirnten Himmels uber uns,
und des moralischen Gesetzes in uns, unserer Vorstellungskraft sehr
viel weniger imposant nahegebracht wird, wenn sie auf die Vermitt-
lung von Spielregeln und auf eine so bescheidene Tugend angewiesen
ist, wie es die Fairness ist. Es scheint, dasz selbst bei Denkern
zuweilen der Respekt vor Ordnungen abnimmt je urbaner das Verfahren
ist, mit dem sie unserem Bewusztsein signalisiert werden". F. BShm:
Privatrechtsgesellschaft und Marktwirtschaft, p.101 in Ordo, p.17.
1966.

3) De door Adam Smith bezworen "deus ex machina".
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darauf, dasz jeder Einwohner des Staates gánzlich frei sei seine
Kráfte frei benutzen und entwickeln zu kënnen, ohne durch Willkur
eines anderen daran gehindert zu werden, dasz die Gerechtigkeit un-
parteilich gehandhabt werde, dasz das Verdienst Ihn in welchem Stan-
de er sich befindet ungehindert emporstreben lasse. Der Staat sorge
fur die Verwirklichung des Rechtsprinzipes und vertraue auf die Har-
monie von Eigennutz und Gemeinwohl"1) De Engelse historicus Macaulay
heeft deze opvatting in een veel geciteerde en beroemd geworden pas-
sage als volgt verwoord: "Our rulers will best promote the improve-
ment of the nation by strictly confining themselves to their own
legitimate duties, by leaving capital to find its most lucrative
course, commodities their fair price, industry and intelligence their
material reward, idleness and folly their natural punishment".2) Een
op het marktmechanisme gebaseerd stelsel voegt Bdhm hieraan toe, "ist
zugleich die einzige Ordnung, der es gelingt durch die regulierende
Kraft des Wettbewerbspreises die Millionen spontaner Wirtschaftspláne
mit einer zugleich zwingenden und sanften Gewalt auf einander abzu-
stimmen. Jeder ist hierbei abhëngig von allen, aber das ist eine ob-
jektivierte Interdependenz die in Preisen zum Ausdruck kommt. Jeder
ist frei in seinen individuellen Dispositionen innerhalb dieses Mecha-
nismus".3) Dat is zo geformuleerd kennelijk te mooi om waar te zijn.
Een reeks van - elders nog te bespreken - factoren heeft er althans
toe bijgedragen,dat het op een duidelijke taakverdeling tussen staat-
kundige prerogatieven en autonoom maatschappelijke competenties afge-
stemde liberale ordeningsmodel in zijn oorspronkelijke opzet niet
werd gehandhaafd. Het vigerende sociaal-economisch bestel werd door
talloze socialistische stromingen4) principieel verworpen. Zich be-
roepend op de logica van onafwendbare dialectische en historische
ontwikkelingswetten, hadden Marx en Engels een maatschappij voor-
speld waarvan "geëxalteerde aanhangers met gevouwen handen en de
glimlach van de gezegenden op hun beurt vrijheid van verbroken kete-
nen en brede horizonten van nieuw aan de dag getreden waardigheden
verwachten". (Schumpeter). De hierdoor beinvloedde Russische Oktober-
revolutie heeft uiteindelijk dan ook aan een alternatief ordenings-
type gestalte gegeven, waarin het beheer en de combinatie van produc-
tiemiddelen weer aan overheidsregie is voorbehouden, waarin econo-
mische vraagstukken in principe tot de publieke en niet tot de priva-

1) Citaat ontleend aan W. Eucken: Grundlagen der Nationalëkonomie, 1940.
2) Ontleend aan: R.M. Mc.Iver: The Web of Government, 1952. p.334.

Vgl. J.J. Zimmerman: De geschiedenis van het economisch denken, 1951.
F.J.H.M. van der Ven: Bedrijfsleven en democratie, 1955.

3) F. Bëhm: Die Idee des Ordo, Ordo Bd.III, 1950.
4) Waarmee men uitvoerig kennis kan maken wanneer men het oevre van

Quack (De socialisten, 1911-1912) raadpleegt.
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te sfeer behoren.

Electorale verlangens en technologisch organisatorische ontwikkelings-
trendsl) hebben geleidelijk echter ook de in een op particulier bezit
van productiemiddelen gebaseerde markteconomie oorspronkelijk angst-
vallig beperkte speelruimte van de staat wezenlijk verruimd. Aldus is
in de loop van de tijd een intensief contact tussen een gecompliceerd
sociaal-economisch bestel en een naar inhoud wisselend en naar omvang
toenemend staatsgezag ontstaan. Dit komt op symptomatische wijze tot
uiting in de aanzienlijke percentages van het nationaal inkomen waar-
over collectief wordt beschikt. De staatsburgers maken dan ook beurte-
lings kennis met een overheid die in het "make-up" van de welvaarts-
staat door middel van revenuen, premies en subsidies een genot in het
vooruitzicht stelt, dan wel met onverbiddelijke fiscale claims indivi-
duele bestedingsplannen doorkruist.2)- Een gecompliceerd, - zij het zich
op karakteristieke wijze manifesterend - welvaartsbeleid is als funda-
menteel gegeven dus kennelijk eigen aan concurrerende politieke regi-
mes, die bij de ordening of de ontwikkeling van een op vergaande ar-
beidsverdeling en omwegproductie gebaseerde industriële samenleving
zijn betrokken. Dat een dergelijke regie, die vele sectoren van het
menselijk leven aan overheidscontróle en- administratie onderwerpt,
de allures van een - wellicht zelfgekozen - voogdijraad kan aannemen,
heeft steeds weer tot de verbeelding gesproken. Vooruitlopend op ge-
ruchtmakende beschrijvingen van een omstreeks 1984 te verwachten "bra-
ve new world" waarin niets dan ordening - doelbewuste charismatische
ordening en anoniem-mechanische ordening - ons deel zal zijn, voor-
spelde de Tocqueville een politiek bewind waarin "de geregeerden aan
een uniform systeem van minitieuze en gecompliceerde regels worden
onderworpen, waaraan zelfs de meest vindingrijke geesten niet meer
weten te ontsnappen. Een dergelijk regime breekt iemands wil niet,
maar tracht hem te verzwakken, te buigen en te leiden. De bewindvoer-
ders dwingen zelden tot activiteit, zij staan het handelen veeleer
voortdurend in de weg, zij tyranniseren weliswaar niet maar bepalen
en beperken. Zij voelen zich verplicht de welvaart der burgers te be-
vorderen en veilig te stellen. Een dergelijke regering is dan ook
nauwgezet, vooruitziend en mild. Niettemin verdient dit geordend, ge-
matigd en vreedzaam regeringssysteem de qualificatie "despotie". Deze

1) W. Rathenau: Von Kommenden Dingen, 1919.
F.L. Polak: De toekomst is verleden tijd, 1955.
P.F. Drucker: Landmarks of Tomorrow, 1959.
J. Fourastié: Le grand espoir du xx sièele, 1960.

2) Hetgeen Frédéric Bastiat (Les harmonies économiques) heeft doen
opmerken "L'état c'est la grande fiction à travers de laquelle
chacun vit à 1'expens de chacun".
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beschrijving kan zeker niet geheel ten onrechte met de "faits et ges-
tes" van de zogenaamde welvaartsstaatl) in verband worden gebracht.
Niettemin dreigen aldus onmiskenbare verdiensten van het eigentijdse
welvaartsbeleid te worden gediscrediteerd. Het is verleidelijk om
naargelang voorkeur enerzijds de verworvenheden van de rechtsstaat2)
te onderschatten en anderzijds de welvaartsstaat als monster van
Frankenstein te portretteren. De combinatie van libertaire en egali-
taire elementen levert ongetwijfeld de nodige complicaties op. De tus-
sen vrijheid en ordening te bepalen koers is omstreden genoeg, maar
wellicht kan men geit en kool sparen, wanneer men eenzijdige oriënta-
ties weet te vermijden. "C'est sortir de 1'humanité que de sortir du
milieu: la grandeur de 1'áme humaine consiste à savoir s'y tenir".3)
Overigens doen de zojuist vermelde prognoses een eenvoudige waarheid
vergeten, waarop Angelsaksische auteurs eerder dan hun continentale
collega's steeds weer de aandacht vestigen. Rousseau en Hegel willen
weliswaar het tegendeel doen geloven, maar - aldus Hobhouse, Bryce,
Lippmann, Lindsay en Mc. Iver - samenleving en staat zijn ondanks al-
le wisselwerking noch in feite noch begripsmatig identiek.4) Het mag
waar zijn, dat moderne regeringsstelsels een veel ruimer sfeer van
ons bestaan kunnen beinvloeden dan Oliver Goldsmith, Paley, Madison
of Burke konden vermoeden, desondanks slaagt zelfs het meest ambiti-
euze totalitaire regime er niet in~alle sectoren van het maatschappe-
lijk gebeuren te penetreren. Een dergelijk bewind wil liefst op zo
veel mogelijk terreinen van het menselijk leven maatgevend zijn; het
tracht actieve medewerking en luidruchtige acclamatie van de gere-
geerden af te dwingen. Het totalitaire bewind heeft - euphemistisch
geformuleerd - voor openlijk verzet weinig begrip, maar het kan niet
verhinderen, dat datgenen, die voor de regeringskoers en de daarmee
gemoeide middelen geen waardering weten op te brengen een refugium
in sociabiliteitsvormen5) en- sferen zoeken, die van nature op spon-
taner belangstelling mogen rekenen, dan het politiek gebeuren. Wan-
neer deze individuele reacties op grote schaal voorkomen, doen zij

1) Een weliswaar gangbaar maar diffuus begrip; zie o.a. A.M. Donner:
Over de term welvaartsstaat (Mededelingen Kon.Akad.v.Wetensch.1957)
B.W. Schaper: Tussen machtsstaat en welvaartsstaat, 1962, hfdstk.7.
J. Pen, N.E.H. v. Esveld e.a.: De welvaartsstaat, 1963. R.M. Tit-
muss: Essays on the Welfare State, 1958. M. Bruce: The Coming of
the Welfare State, 1961.

2) Zonder deze verworvenheden kan men niet leven, constateert Max We-
ber lapidair.

3) Pascal: Pensées, I.IX. 17.
4) Vgl. G. Leibholz: Staat und Gesellschaft in England; in Struktur-

probleme der modernen Demokratie. 1958. J. Messner: Der Funktionër;
1961. hfdstkn.IV en VI. L. Robbins: Freedom and Order, in Politics
and Economics, 1963.

5) Vgl. J.J. Loeff: Sociale grondrechten, (in handelingen der Ned.Ju-
ristenvereniging) 1953.
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aan de totalitaire opzet uiteraard ernstige afbreuk. Voor het overige
mag van deze staatsburgerlijke abdicatie weinig positieve of corrige-
rende invloed worden verwacht. De als "innere Emigration" beroemd en
berucht geworden attitude belet bijvoorbeeld niet dat de geregeerden
door de wandaden van een misdadig regime worden gecompromitteerd.l)
Apathie of resignatie wordt dan ook als pathologisch verschijnsel gere-
gistreerd, dat - zo wil een door Durkheim geinspireerde terminologie -
onder de rubriek anomie ressorteert.z)
- Afgezien hiervan ervaren ook minder problematische regimes steeds
weer de grenzen van hun mogelijkheden. Klimatologische omstandigheden,
natuurlijke hulpbronnen, organisatorisch-technologische ontwikkelings-
trends, grootte, samenstelling en kunde van de bevolking, dat alles
ontsnapt goeddeels aan regeringscontróle. Een regime met vergaande
competenties op economisch vlak kan met behulp van een min of ineer
geconcerteerd instrumentarium, bestedings- en verbruiksgewoonten di-
rigeren, zodra de consumenten in de vorm van geld over ongedifferen-
tieerde koopkracht beschikken, beslissen niettemin hun preferenties
in laatste instantie over het gebruik van productiemiddelen.
"Within the web of community are generated many controls that are not
governmental controls, many associations that are not political asso-
ciations, many usages and standards of behavior that are in no sense
the creation of the state... Custom the "first king of inen" still
rules. The mores still prescribe~manners and modes still flourish.
The laws made by governments cannot rescind them, cannot long defy
them or deeply invade them".3j

In dit licht bezien mag het krampachtig beroep op souvereine prero-
gatieven - met name het gebruik van wapengeweld - in de internatio-
nale politiek waarlijk grotesk heten. Godsdiensten, ideeën en epide-
mieën hebben voor angstvallig afgebakende souvereine bevoegdheden
hoegenaamd weinig ontzag. Bovendien kunnen de staten op grond van de
vereisten der wereldhuishouding en ingevolge het door techniek en in-
dustrialisatie geintensiveerde verkeer zich aan internationale samen-
werking steeds minder onttrekken.4) Aldus is er geleidelijk dan ook
een imponerend - in de volkenrechtelijke literatuur geinventariseerd -
complex van internationale respectievelijk supranationale charta's
statuten, protocollen en conventies met daarbij behorende instellin-

1) Vgl. K. Jaspers: Uber die Schuldfrage, 1946.
2) R.K. Merton: Social Theory and Social Structure, 1957.
3) R.M. Mc.Iver: a.w., p.193.
4) A. Rodriques Brent: Federatie van de wereld, 1950.
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ontstaan.l) Men heeft achterhaald, dat sinds het congres van Wenen
circa 2000 internationale organisaties van zich hebben doen spreken.
In het kader van meer of minder diplomatiek overleg komen op bilate-
raal, regionaal en universeel niveau regelingen met betrekking tot
culturele en wetenschappelijke belangen, ten aanzien van communica-
tiemiddelen, vervoerswezen, gezondheidszorg, commerciële, monetaire
en sociale vraagstukken tot stand, die aan het ogenschijnlijk zo sou-
vereine regeringsbeleid wezenlijke dimensies toevoegen. "Without it
the amenities and the advances of our society would be greatly limi-
ted".2) Alleen dit gecompliceerd systeem functioneert bij de gratie
van ceteris paribus clausules, die met een beroep op willekeurig ge-
interpreteerde nationale belangen kunnen worden opgezegd. "This system
has no insurance against the outbreak of war which at once shatters it
to fragments. It is not stabilized by international law3) but depends
on the precarious continuance of peaceful relations between all sta-
tes". (Mc. Iver).

Vreedzame internationale betrekkingen berusten inderdaad op zeer wan-
kele grondslagen. "La parole est donnée à 1'homme pour déguiser ses
pensées". Het mag waar zijn dat deze aan Talleyrand toegeschreven
stelregel in de buitenlandse politiek een minder grote rol speelt,
dan graag wordt verondersteld4),dat zij aan diplomatieke activiteit
geheel vreemd is kan nochtans niet goed worden beweerd. Voorzover
buitenlandse politiek vertrouwen of begrip nastreeft, maar mislei-
ding en camouflage niet meent te kunnen missen, steunt zij op zeer
aanvechtbare premissen. Dat is gezien de belangen en consequenties
die er mee gemoeid zijn, zeker niet minder verontrustend dan het
feit, dat de buitenlandse staatkunde aan een effectieve en zinvolle
binnenlandse contróle goeddeels weet te ontsnappen. Zij wordt uiter-
aard wel - op grond van sociaal-economische imponderabilia zelfs in
toenemende mate - door binnenlandse factoren en door publieke opinie
beinvloed, maar dit correspondeert als zodanig doorgaans weinig met
de in de buitenlandse staatkunde vereiste flexibiliteit.5) "In diplo-

1) Vgl. F, v. Goethem: Nieuwe vormen van internationale gemeenschaps-
organisatie, 1955. F.J.H.M. van der Ven: Staat en internationale ge-
meenschappen,in Theorie der sociale politiek, 1961. F.A.M. Alting
von Geusau: European Organizations and Foreign Relations of States,
1964.

2) R.M. Mc. Iver: a.w., p.389.
3) International law hanging between earth and heaven without the

substantiality of the former or the sublimity of the latter. R.M.
Mc. Iver: a.w., p.388.

4) Vgl. H. Nicolson: Diplomacy, 1951.
5) De Tocqueville heeft hierover in een vroegtijdig stadium zeer fun-

damentele opmerkingen gemaakt. Vgl. ook W. Lippmann: The Public
Philosophy, 1956. hfdstk. II.
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macy nothing is sacred, everything is secret".1) "Ein Leben" - merkt
Egon Friedell in dit verband op -"fortw~hrender Spíegelfechterei, Ge-
heimniskrámerei und krummer Beziehungen zu allen Menschen und Dingen
kann man auf die Dauer nur aushalten wenn man ein hoffnungslos geschei-
ter Dummkopf ist. Eine L'uge"- geeft hij te bedenken -"ist nichts, ist
allemal nur die Negation von irgendeiner Wirklichkeit. Jede L'uge ist
der sinnlose Versuch einen Zweck mit prinzipiell untauglichen Mitteln
zu erreichen:'2)
Technisch-organisatorische vereisten hebben intussen hun invloed op
het diplomatiek gebeuren doen gelden. Als observatiepost en informa-
tiebron hebben ambassades bepaald aan waarde ingeboet, aan bureau-
cratische dimensies en gespecialiseerde deskundigheid komt daarente-
gen groter gewicht toe. Niettemin wordt ook in deze gewijzigde functio-
nele opzet van diplomaten verwacht, dat zij het assortiment pressiemid-
delen waarop staten, terwille van hun externe belangen, een beroep
doen, op adequate wijze weten te doseren. Dat onderscheidt hen op zich
nauwelijks van andere "onderhandelingspartners",3) maar het pragmatisch
inzicht, dat men een tegenstander beter in leven kan laten, omdat met
een verslagene niets is aan te vangen4) heeft in de internationale po-
litiek opmerkelijk weinig school gemaakt. Dít geldt helaas ook voor
de vanzelfsprekende morele overweging, die het gebruik van wapenge-
weld bij het beslechten van conflicten verbiedt, omdat mensenlevens
meer waard zijn dan hun dogma's en belangen.5) In het ogenschijnlijk
zo urbane en civiele diplomatiek overleg wordt de dreiging met mili-
tair geweld niet versmaad. Wanneer deze intimidatie onvoldoende in-
druk maakt en de kans daartoe gunstig lijkt, deinzen prestigegevoeli-
ge souvereine mogendheden er niet voor terug "politiek" met physieke
machtsmiddelen te bedrijven. Dat is getoetst aan het beginsel van even-

1) Cit. ontleend aan een door H. Brugmans in het kader van het Studium
Generale 1967~68 der Katholieke Hogeschool te Tilburg gehouden le-
zing.

2) E. Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, 1931 (1965) d1.II2
hfdstk.V. p.1480.

3) F.J.H.M. van der Ven: Het collectief proces van arbeidsvoorwaarden-
vorming (Levenbachbundel 1966) vgl. de speels geformuleerde regels
voor onderhandelaars en arbiters.

4) F.J.H.M. van der Ven: a.w., p.343.
5) Dieven evenals artsen mogen er zeker van zijn dat de keuze tussen

geld of leven ten gunste van het laatstgenoemde alternatief uit-
valt. Niettemin prevaleert bij Locke b.v. het absoluut recht op
eigendom boven het recht op leven. Hij voert o.a. een - niet on-
denkbeeldige - generaal ten tonele: "who can condemn a soldier to
death for deserting his post, or not obeying the most desparate
orders, yet he cannot with all his absolute power of life and
death dispose of one farthing of that soldiers estate or seize one
yot of his goods". John Locke: Second essay on Civil Government,
chap.XI. secs. 138-139. Cit. ontleend aan H. Kelsen: Foundations
of Democracy, p.88 in Ethics, 1955~56.
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wichtig bestuur of vertaald in termen van kosten en opbrengst zonder
meer een absurde keuze. In een industrieel tijdperk, dat op tot dus-
ver ongekend destructief wapengeweld kan bogen, waarmee de bestaande
en toekomstige welvaart van alle belligerenten gelijkelijk wordt on-
dermijnd, kunnen oorlogen niet naar tijd of ruimte worden beperkt.
Deze vóbr 1914 herhaaldelijk geuite waarschuwing werd sindsdien op
weerzinwekkende wijze ten koste van millioenen mensenlevens beves-
tigd.l) De eerste wereldoorlog heeft - naar werd becijferd - meer
slachtoffers gevergd dan alle sinds 1789 hieraan voorafgaande oorlo-
gen tezamen. De negentien eeuwse internationale politiek met haar
bepaald problematische (als "white men's burden" slecht gecamoufleer-
de) Westers-koloniale suprematie2) doet in dit licht bezien nog idyl-
lísch aan. - De monarchale bewindvoerders van een voorindustrieel
tijdperk mochten nog verwachten, met oorlogen, dynastieke en terri-
toriale belangen te bevorderen, hun ambitie om aldus "in die Gazet-
ten zu kommen" (Frederik II van Pruisen) kreeg in ieder geval een
kans. Zonder hun "faits et gestes" goed te keuren, kan men hen noch-
tans ten goede houden, dat zij aan de verleiding wisten te weer-
staan de geregeerden op grond van conscriptie bij het oorlogsgebeu-
ren te betrekken.3) Het bleef aan moderne ideologieën en regimes
voorbehouden om in ruil voor politieke participatie en bewezen wel-
vaartsdiensten aan alle daarvoor geschikt geachte staatsburgers met
niets ontziende onverbiddelijkheid militaire verplichtingen op te
leggen en oorlogvoeren tot "volkseigen" bedrijvigheid te "avanceren".
"On exige" - merkt de elders reeds geciteerde Lucien Romier in alle
duidelijkheid op4) -"de 1'homme le sacrifice immédiat et gratuit de
sa vie et obtienne ou impose un tel sacrifice sans discussion. Sacri-
fice d'une dureté inouie puisque, détaché de toute métaphysique, il
n'offre pas au héros la chance d'une survie". Het fatalisme waarmee
de geregeerden zich aan deze grimmige eis onderwerpen, is even verba-

1) Vgl. Norman Angell: The Great Illusion, 1910. "The "advanced" na-
tions had become capable of sacrifices so irrationally great, that
the bleeding victor would faint upon the corpse of his victim".
H. Nickerson: The Armed Horde 1940, p.290. Cit. ontleend aan W.
Lippmann: a.w., p.17. Vgl. p.44-46 hfdstk. I.

2) In tegenstelling tot Rosa Luxemburg (Die Akkumulation des Kapitals
1912) N. Lenin: (Der Imperialismus als jungste Etappe des Kapitalis-
mus, 1915) of J.S. Bartstra: (Geschiedenis van het moderne imperialis-
me 1925) betoogt Schumpeter (Zur Soziologie der Imperialismen 1919
in Aufsëtze zur Soziologie 1953) dat Koloniale expansie wezenlijk
op voor-industriële grondslagen berust en niet uitsluitend noch in
hoofdzaak door economische motieven wordt bepaald.

3) Vgl. A. Toynbee: War and Civilisation, 1950. (selected from "A
Study of History" by A.V. Fowler.

4) p.45. hfdst.I.
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zingwekkend als het feit dat zorgvuldig gecultiveerde sophismen, die
oorlog als "belle occupation" verheerlijken (Napoléon I) als vader
van alle dingen rechtvaardigen (Moltke c.s.) of als onvermijdelijk
risico presenteren (Gumplowicz, Steinmetz) op meer gehoor mogen re-
kenen, dan de op vredesregeling afgestemde denkbeelden en plannen
van Marsilius van Padua, Erasmus, Kant, Abbé de St. Pierre of Wil-
liam Penn. Het "Aha-Erlebnís" dat het gebruik van een stok oplevert
is kennelijk een gemeenschappelijke ervaring van apen en mensen,
maar terwijl de eerstgenoemden een stok met beleid hanteren, heeft
de mens als "homo faber" dit instrument tot nucleaire knuppel met
"overkill"-capaciteit weten te perfectioneren teneinde als "homo
politicus" zijn soortgenoten beter te kunnen bedreigen. Waar anders
dan in de wereld van de ideeën zou in deze trend het eerst een ken-
tering kunnen worden bewerkstelligd? Het sinds mensenheugenis waar-
genomen oorlogsverschijnsel - waarvan frequentie en intensiteit -
door polemologische instituten (in navolging van Sorokin) nauwkeurig
worden onderzocht - heeft historici en sociologen evenwel ertoe ver-
leid zich bij voorkeur hiermee in te laten, terwijl de niet minder
reële - maar bedreigde - vrede lange tijd aan specifieke wetenschap-
pelijke belangstelling ontsnapte.l) Het intensief speuren naar oor-
logsoorzaken heeft daarenboven doen vergeten, dat conflicten - als
zodanig universele en permanente maatschappelijke facta - oorlogen
slechts kunnen uitlokken bij de gratie van een in staatsverband ge-
organiseerde en geinstitutionaliseerde bewapeningswedloop. "It is
perfectly conceivable that states will be forced by conditions pre-
sently to be considered to abandon the "sovereign right" to settle
their differences in that way. If and when that happens,the formal
distinction between civil and international war will dissapear. His-
tory records not only the constant recurrence of war but also the
not infrequent rise of new institutions. If the pressure of changing
needs and changing conditions leads to the deinstitutionalization of
war and the establishment of institutions for the settlement of in-
ternational disputes the argument from history would cease to hold':2)

Zonder illusies over het vooruitzicht, dat op grond van de vooraf-

1) Mede onder invloed van nucleaire dreiging mag het behoud van de
vrede op specifieke wetenschappelijke belangstelling rekenen: zie
K. Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, 1961.
F. v. Krockow: Soziologie des Friedens, 1962. A. Etzioni: The
Hard Way to Peace, 1962 id. Winning without War 1964. In dit ver-
band kan natuurlijk ook de lectuur van Tolstoi (Oorlog en vrede)
of van Jules Romains (Les hommes de bonne volonté) worden aanbe-
volen.

2) R.M. Mc.Iver: a.w., p.370.
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gaande bezweringsformules regeringen binnen afzienbare tijd militair
vertoon nog slechts terwille van het (in miniatuur-landen en operet-
te's zo op prijs gestelde)decoratief effect bezigen, mag vervolgens op
een gewichtig staatsapparaat worden geattendeerd, dat van de geregeer-
den geen levensgrote risico's, maar doorgaans wel geduld vergt. We zin-
spelen op het aan alle regimes eigen administratief-ambtelijk bestel,
waarover enige summier gehouden observaties en notities niet mogen ont-
breken, alvorens de specifieke elementen van het democratisch proces
in onderlinge samenhang aan de orde kunnen komen.

"In einem modernen Staat liegt die wirkliche Herrschaft, die sich in
der Handhabung der Verwaltung im Alltagsleben auswirkt, in den Hánden
des Beamtentums". Met deze woorden leidt Max Weber een fundamenteel
- zij het achter een misleidend actuele titel verborgenl)- exposé in,
waarin op grond van de aan beide componenten eigen karakteristica de
verhouding tussen de politiek-gouvernementele en de administratief-
ambtelijke functies wordt geanalyseerd. Een inhoudelijk deskundig en
hiërarchisch bevoegd, dat wil zeggen een door "Fach- und Dienstwissen"
gequalificeerd ambtenarencorps, doet zich weliswaar als onmisbare en
constante bestuursfactor gelden,2) niettemin - aldus de strekking van
Webers betoog - komt de dominerende positie in de staat aan de op
koers- en beleidsbepaling afgestemde politieke functies toe. Wanneer
daartoe gelegitimeerde politici bij de waarneming van deze aan open-
bare verantwoording en critiek onderworpen functies over vakkennis
beschikken is dat zeker geen ramp, alleen de realisatie van politieke
doeleinden en concepties, vereist in eerste instantie een inventief-
dynamische oriëntatie. Politieke regimes - met name democratische
stelsels - zijn als het ware "des régimes d'experts sous la direction
d'amateurs" (R. Aron). Dat is als zodanig een niet slechts zinvolle
maar ook systeem-immanente constructie, die zich in haar organisato-
rische opzet op soortgelijke wijze in het bedrijfsleven manifesteert.
Een technisch-organisatorisch productieproces staat hier in dienst
van een op marktstrategie afgestemd commercieel-organisatorisch com-
plex,3) het domein dat aan de dynamische ondernemersfiguur is voorbe-

1) Parlement und Regierung im neugeordneten Deutschland (1918), in Ge-
sammelte politische Schriften (G.P.S.), 1958.

2) Auf Grund ihrer technischen Uberlegenheit gehërt eine einmal voll
durchgefuhrte Burokratie zu den am schwersten zu zertrummernden so-
zialen Gebilden, in denen die Herrschaftsbeziehungen praktisch so
gut wie unzerbrechlich geworden sind. René Kënig: Burokratisierung,
in Fischer Lexikon, Soziologie, 1959, p.50.

3) In een door W.F. de Gaay-Fortman (De onderneming in het arbeidsrecht,
1936) geintroduceerde terminologie. Vgl. o.a. F.J.H.M. van der Ven:
Sociologie van de economische eenheid, in Sociale Wetenschappen,
1964. O. Gandesberger: Was ist ein Unternehmen? 1963.
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houden, die - volgens de typologie van Schumpeter - dank zij nieuwe
methoden van productie en organisatie het economisch gebeuren steeds
weer weet te activeren. - Niet zonder engagement en ook agressiviteit
bestrijdt Max Weberl) degenen die de heerschappij van "dilettanten"
over "experten" verwerpen en daarom in de staatkunde de omgekeerde
volgorde practiseren of bepleiten. Zij - dat waren de toenmalige be-
windhebbers in Duitsland2)- geven aldus blijk zich nog in het stadium
van een "soziologische Kleinkinderschule" te bevinden, en van politie-
ke dimensies weinig notie te hebben.

De ambtelijke en politieke sectoren, die ieder hun eigen merites heb-
ben, maar ook hun eigen problematiek herbergen, zijn uiteraard comple-
mentair. Zij vragen dan ook om een combinatie, die de specifieke in-
breng van beide wezenlijk anders georiënteerde en op andere grondsla-
gen steunende functies niet miskent.3) Uit het feit dat de administra-
tief-ambtelijke invloed in een moderne samenleving onvermijdelijker-
wijs en in tot dusver ongekende mate toeneemt, mag niet worden afge-
leid, dat de politieke regie aan betekenis4) heeft ingeboet, integen-
deel. Er is met het oog op deze ontwikkeling juist alle reden, om de
leidinggevende en controlerende functies van de politiek ten opzichte
van administratieve "faits et gestes" zorgvuldig te cultiveren. Weber
verzuimt niet er op te wijzen, dat de bureaucratie, die "Fach- und
Dienstwissen" bij voorkeur ook als "Geheimwissen" declareert, hieraan
dreigt te ontsnappen.

1) Max Weber met zijn emotioneel temperament had wel reden de objec-
tiviteit in de wetenschapsbeoefening te benadrukken. Karl Jaspers
memoreert een gesprek tussen Schumpeter en Weber in een Weens res-
taurant. Met pervers-provocerende opmerkingen over een actueel po-
litiek gebeuren had de eerste de verontwaardiging van Weber uitge-
lokt. "Ablenkung des Gesprëchs misslang. Weber wurde heftig und
lauter, Schumpeter sarkastischer und leiser, bis Weber aufsprang
und auf die Strasze eilte. Der zuruckbleibende Schumpeter wunder-
te sich lëchelnd: Wie kann man nur so in einem Kaffeehaus brullen".
K. Jaspers: Bemerkungen zu Max Webers politischem Denken, 1962.
p.287.

2) Zijn leerling Karl Mannheim mag zich ook aangesproken voelen.
3) De materie-vorm constructie dringt zich op~alhoewel de door Kant

geschoolde Weber deze terminologie vermijdt.
4) In de Nederlandse staatkunde signaleert Daalder steeds weer een

traditionele zich op vele terreinen manifesterende tendentie, om
het administratief aspect ten koste van een authentieke politieke
inbreng te accentueren. De auteur wijst er op dat van 1848-1958
t 43g der ministers ambtenaren waren; niet minder symt:omatisch is
het feit dat "in geen periode van de parlementaire geschiedenis
(1848-1967) de meerderheid der ministers ooit van parlementaire
afkomst is geweest". Vlg. H. Daalder: Leiding en lijdelijkheid in
de Nederlandse politiek, 1964.id.: The Netherlands; Opposition in
a Segmental Society, in Oppositions in Western Democracies, 1966
id.: Politiek bestel en sociale realiteiten, in Welvaart en Demo-
cratie, 1968.
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"Geronnener Geist ist jene lebende Maschine die an der Arbeit ist,
das Geh~use jener Hërigkeit der Zukunft herzustellen, in welche viel-
leicht dereinst die Menschen gezwungen sein werden sich zu fugen, wenn
eine rationale Beamtenverwaltung und Versorgunq der letzte und einzige
Wert ist, der uber die Art der Leitung ihrer Angelegenheiten entschei-
den soll. Denn das leistet die Burokratie unvergleichlich viel besser
als jegliche andere Struktur der Herrschaft".l)

Alhoewel ook andere wetenschappen - bestuursrecht en bestuurskunde
met name - zich niet onbetuigd laten, behoren bureaucratie en bureau-
cratiseringsprocessen tot de klassieke sociologische studie-objecten.2)
Bureaucratie als rationeel georganiseerde heerschappijvorm3) - ook
zonder cultuurcritische interpretatie4) een gecompliceerd verschijn-
sel - is vanzelfsprekend geen exclusieve verworvenheid van de moderne
staat. Zij doet zich evenmin uitsluitend op staatkundig vlak gelden.
Men kan dan ook zonder kans op tegenspraak memoreren, dat de oude des-
potieën van het "Nabije- en Verre Oosten (Assyrië, Babylon, Egypte -
China, Japan) de rijken der Inka's en Azteken, het Romeinse Imperium
allen over een op specifieke verhoudingen afgestemd bureaucratisch
apparaat beschikten. In historisch en geografisch minder ver verwij-
derd perspectief vallen de nog in het heden doorwerkende bureaucrati-
sche tradities van Frankrijk en Pruisen op. Deskundigheid en betrouw-
baarheid (loyaliteit) figureren in beide gevallen als positieve ken-
merken, maar precisie en discipline deden Pruisen als fabriek functio-
neren,5) terwijl excessief centralisme in Frankrijk sinds jaar en dag
aan regionale en municipale belangen afbreuk doet.6) - Intussen mani-
festeert bureaucratie zich in een moderne samenleving steeds meer als
een onmisbaar structuurelement van maatschappelijke organisatie. Kerke-
lijke en charitatieve instellingen, verenigingen van werkgevers, werk-
nemers en van vrije beroepen, pressiegroepen, politieke partijen7) en

1) Max Weber: G.P.S. p.320. Vgl. H.v.Borch: Obrigkeit und Widerstand.
1954. P. Thoenes: De elite in de verzorgingsstaat, 1962. D. v. Duyne:
Prospectief bestuur, 1964. S.W. Couwenberg: Politieke beleidsvor-
ming; in Problemen der democratie, d1.II 1967. J. in 't Veld: Bureau-
cratie en democratie, in Problemen der democratie, d1.II 1967.

2) Zie R.K. Merton, e.a.: Reader in Bureaucracy, 1952. P.M. Blau: Bu-
reaucracy in Modern Society, 1956.

3) Rationaliteit en heerschappij zijn overigens de centrale, steeds
weer gevarieerde, themata in Max Webers "Wirtschaft und Gesellschaft",
1922.

4) Visionair-utopische strekking vertonen o.a. W.H. Whyte: The Organi-
zation Man, 1957. P.H. Young: Meritocracy, 1959. M. Horkheimer,
Th.W. Adorno: Die verwaltete Welt, 1960.

5) Zie Th. Eschenburg: Bemerkungen zur Deutschen Burokratie, 1955.
G. Barraclough: The Origins of Modern Germany, 1957.

6) Zie Alexis de Tocqueville: L'ancien regime et la révolution, 1856.
H. L'uthy: Frankreichs Uhren gehen anders, 1954.

7) Vgl. R. Michels: Zur Soziologie des Parteiwesens, 1925.
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"last but not least" de dienstverlenende, de industriële en commer-
ciële sectorenl) blijken allen op hun beurt over een min of ineer uit-
gebreid administratief apparaat te kunnen bogen.

Uit desbetreffende statistieken kan dan ook eensluidend worden afge-
leid dat de (volgens gangbare voorstellingen) in comfortabele arm-
stoelen der regeringsbureaux genestelde ambtenaren respectievelijk in
imponerende kantoorgebouwen gehuisveste beambten, absoluut en relatief
snel in aantal toegenomen beroepsgroepen vormen.2) Verschillen in sta-
tus en rechtspositie tussen beide categorieën mogen historisch bepaald
en op grond van juridische overwegingen gerechtvaardigd zijn,3) de
facto brengen organisatorische vereisten in het "hoe en wat" van de
door beide groepen verrichte werkzaamheden opmerkelijk veel overeen-
komst teweeg. Dat komt kort samengevat als volgt tot uiting:
I. Zowel op staatkundig als ook op maa-schappelijk vlak wil bureaucra-
tie als een instrumenteel medium worden begrepen, dat met de uitvoering
van pluriforme bestuurstaken is belast.
II. Bij degenen die dit apparaat beheren en bedienen wordt een geestes-
gesteldheid of een gedragswijze verondersteld, die positief als beroeps-
ethos of als "esprit de corps" wil worden gewaardeerd, maar negatief
ook als weinig zinvol ritualisme kan worden ervaren.4)
III. Uit deze constellatie resulteren - door de sociologie intensief
bestudeerde en in moderne bewoordingen beschreven - organisatieproble-
men, die op een grijs verleden kunnen bogen.5) In de formele organisa-
tiestructuur schuilen onvermijdelijkerwijs een of ineer elementen die
als zogenaamde dysfuncties niet met de eigenlijke opzet blijken te

1) Zie A.M. Gouldner: Patterns of Industrial Bureaucracy, 1954. De uit
het vennootschapswezen resulterende scheiding tussen eigendom en be-
heer heeft er (in de beschrijving van Schumpeter) toe geleid, dat
de oorspronkelíjk inventief dynamische ondernemer voor bureaucrati-
sche opvolgers moest wijken. Eigendom eenmaal gedepersonaliseerd en
tot orgaanvermogen getransformeerd en een door bureau- en commissie-
werk geabsorbeerde ondernemer, beantwoorden niet meer aan de oorspron-
kelijke opzet. Deze ontwikkeling - meent Schumpeter in een sugges-
tief maar door de feiten tot dusver niet bevestigd betoog -"zal de
speelruimte der kapitalistische motivatie beperken en tenslotte zal
zij ook de wortels er van doden".
Vgl. A. Berle: The 20th Century Capitalist Revolution, 1954.
S. Bergsma: De vermaatschappelijking van de onderneming, 1965.

2) Voor Nederland vgl. A. v. Braam: Ambtenaren en bureaucratie in Ne-
derland, 1957. J.A.A. v. Doorn: Sociale ongelijkheid en sociaal be-
leid, 1963.

3) H.J.M. Jeukens: Het ambtenarenrecht, 1959.
4) De situatie waarin een overbelaste loketbeambte een ongeduldig pu -

bliek bedient, terwijl een of ineer van zijn collega's dit enerverend
tafereel met stoicijnse gemoedsrust observeren,is zeker niet denk-
beeldig. Vgl. H.A. Simon: Administrative behaviour, 1953.

5) Vgl. G. Simmel: Soziologie, 1908.
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corresponderen. Bovendien kunnen vooraf verdisconteerde dan wel on-
voorziene informele interventies de oorspronkelijke bureaucratisch~

~
regie, blokkeren, doorkruisen, temperen, of corrigeren.

Ons beperkend tot de staatkundige bureaucratie, geeft het voorafgaan-
de aanleiding tot de volgende annotaties.
ad.I. Het onderscheid tussen overheidswerkzaamheden op politiek en
administratief niveau - door ponner wezenlijk juist als doel- of taak-
stelling enerzijds en doelverwezenlijking of taakvervulling anderzijds
getypeerd2) - mag niet tot suggestieve maar misleidende conclusies ver-
leiden. Initiatieven, koersbepaling en verantwoordelijkheid komen op
grond van deze taakverdeling weliswaar aan het politiek regime toe,
maar in feite zijn invloed en autonomie van het bestuursapparaat, dat
beurtelings als deskundig-consultatief orgaan van de regering en als
onmisbare schakel tussen regering en burgers fungeert bijzonder groot.
Aan de op "Fach- und Dienstwissen" gebaseerde consultatieve functie
ontlenen met name hogere bestuursfunctionarissen een overwicht, dat
opdrachtgevende ministers of assisterende staatssecretarissen vaak
moeilijk anders dan in gepaste bescheidenheid kunnen aanvaarden. Als
permanente en traditionele factor heeft het bestuur trouwens een bij
voorbaat gunstige positie ten opzichte van de temporaire politieke
bewindvoerders. Voorzover in commissies en rapporten voorbereide be-
leidskwesties uiteindelijk in wetten hun weerspiegeling vinden, blij-
ken deze de autonomie van het bestuur ten opzichte van de geregeerden
veelal te accentueren. Dit geldt in het bijzonder voor de uit de ~al-
vaartspolitiek resulterende sociaal-economische wetgeving. Het over-
heidsbestuur ontleent hieraan globaal omschreven bevoegdheden, op
grond waarvan een gedetailleerd beleid kan of moet worden gevoerd.
Administratieve beschikkingen doen - hetzij positief of negatief -
in toenemende mate hun invloed op het leven van alle dag gelden. (Who
gets what how and when?"). Deze orientatie verruimt ondanks alle op
een "due process of law" ("Gesetzmëssigkeit der Verwaltung) afgestem-
de waarborgen, onvermijdelijkerwijs de discretionaire bevoegdheden
van het overheidsbestuur. In deze constellatie komt aan een essen-
tieel kenmerk van de constitutionele staat groot gewicht toe. Het be-
treft de rechtsbescherming der burgers tegen onrechtmatig en onbil-

1) Vgl. P.M. Blau 8 W.R. Scott: Formal Organizations, 1962.
2) A.M. Donner: Algemeen deel van het Nederlands bestuursrecht, 1962.

p. 1.
3) Dit geldt bepaald ook voor recentelijk onafhankelijk geworden lan-

den. In India, Kenya of Jamaica mogen parlementaire en politieke
conventies aan Westminster zijn ontleend, het zelfbestuur functio-
neert in eerste instantie dank zij een uit koloniaal verleden over-
geërfd administratief apparaat.
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lijk overheidsbestuur.l) "Er is nu eenmaal het feit dat de intensieve
bemoeienis met een bepaald openbaar belang vaak het blíkveld verkleint
en de aandacht voor de individuele belangen, die het openbaar belang
weerstreven verdringt".2) Een constitutioneel regime kent aan de staats-
burgers dan ook een reeks min of ineer effectieve rechtsmiddelen en be-
roepsmogelijkheden toe, teneinde administratief onrecht te voorkomen
of te redresseren.3)
ad. II. Het is vanzelfsprekend ook voor de geregeerden van belang wan-
neer het bestuursapparaat door betrouwbare en deskundige functionaris-
sen wordt beheerd. Niettemin dreigt deze positieve inbreng steeds weer
door een minder gewaardeerde beroepsoriëntatie te worden doorkruist.
"The political bureaucrat works under peculiar conditions and is sub-
ject to peculiar temptations".4) ook professioneel hoog gequalificeer-
de ambtenaren blijken moeilijk aan de specifieke verleiding te ontko-
men: "to make things more complicated, more roundabout for those who
require their services. The public instead of being regarded as the
client of the office for whose benefit it exists must accomodate it-
self to the convenience of the office-holder. Administration is cana-
lized into a set of hard and fast methods without consideration of more
efficient procedures".5)
ad. III. Regering en geregeerden verwachten intussen ieder op hun beurt,
dat het ambtelijk-administratief bestel tegelijkertijd doelmatig, nauw-
keurig en politiek neutraal functioneert. De door hiërarchie en proto-
col gekenmerkte op continuiteit en routine afgestemde bestuursorganisa-

1) Vgl. voor Nederland bijvoorbeeld de desbetreffende hoofdstukken in
A. Donner: Nederlands bestuursrecht, algemeen deel, 1962.
W. Vegting: Het algemeen Nederlands administratief recht II 1957.
Samkalden en Wiarda: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Pre-adviezen Ver. v. Administratief Recht, 1952.
Van Kan: Van Maarseveen, Wet administratieve beschikkingen,1964.

2) F.H. van der Burg: Van algemene beginselen van behoorlijk bestuur
tot nieuw constitutioneel recht; in Bestuurswetenschappen, Jan. 1968,
p. 42.

3) Vanwege de hiermee gemoeide belangen, verdienen de hoofdlijnen van
deze procestechnisch gecompliceerde materie (Rechtmatigheidscriteria
concurreren met doelmatigheidsoverwegingen) ongetwi,jfeld meer alge-
mene bekendheid. "Conseil d'état" in Frankrijk of "Verwaltungsge-
richtsbarkeit" in W-Duitsland beogen aan de geregeerden adaequate
bescherming tegen onrechtmatig overheidsbestuur te waarborgen. "Het
vraagstuk van de administratieve rechtsspraak had in Nederland lan-
ge tijd de droevige reputatie onoplosbaar te zijn". (F. van der
Burg: a.w., p.26). De facto functioneert de administratieve rechts-
bescherming nochtans beter dan een gebrekkige regeling en gecompli-
ceerde procedures doen vermoeden. Vgl. F.R. Bëhtlingk: De rechts-
staat Nederland, 1958. J.L.H. Cluysenaer: Recht in de welvaarts-
staat, 1959. Sceptisch (in de zin van Hayek's Decline of the Rule
of Law) Ch.P.A. Geppaart: Enige fiscale aspecten van de sociale
rechtsstaat, 1967.

4) R.M. Mc. Iver: a.w., p.320.
5) Id: a.w., p.321.
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tie, correspondeert van nature met nauwkeurigheidscriteria, maar komt
op grond hiervan steeds weer in conflict met de vereisten van mobili-
teit en doelmatigheid. "L'efficacité n'est pas spontanément donnée à
n'importe quelle bureaucratie".l) Het in de ambtelijke sector door-
gaans formeel en institutioneel geaccentueerde neutraliteitsprincipe
ligt weliswaar voor de hand, niettemin slaagt geen regime er zonder
meer in, bij de keuze en aanstelling van overheidspersoneel politieke
overwegingen geheel buiten spel te laten.2) Dit geldt bij voorkeur
voor de hogere bestuursniveaux, waar frequente contacten met politie-
ke bewindvoerders een als "spoilssystem" of ".~mterpatronage" bekend
stelsel schijnen te bevorderen, waarbij ambtenaren mede op grond van
(partij)-politieke machtsverhoudingen worden aangesteld.

Kortom de bureaucratie op staatkundig vlak is een kaleidoscopisch ge-
heel met positieve en negatieve aspecten. "Sie erlaubt keine einheit-
liche Definition, an die ein Werturteil angeschlossen werden kënnte.
Nicht-einseitige Staatsauffassungen, Gesetzgeber die wissen was sie
wollen und auch mit dem Apparat rechnen, der die Gesetze durchfuhren
muss und Beamte die es selbst als stërend empfinden wenn ihre Tëtig-
keit sich von den Bed'urfnissen des Volkes zu entfernen beginnt, wer-
den die beste Garantie gegen Burokratismus sein".3)

Het complex en gedifferentieerd karakter van het administratief be-
stel dringt zich uiteraard ook bij de lectuur van imponerende hand-
boeken op, waarin de diverse onderdelen van het bestuurswezen in ju-
ridisch gewaad worden gepresenteerd. Het aldaar geinventariseerde be-
stuursrecht informeert over klassiek rechtsstatelijke functies op het
terrein van justitie, onderwijs, financiën, verkeer en waterstaat als-
mede over de nauwelijks nog volledig te registreren taken, die met
de staatkundige welvaartsregie op economisch, sociaal, cultureel en
hygiënisch vlak verband houden. A1 deze werkzaamheden vragen om een
adaequate bestuursinrichting die naargelang omstandigheden aan de ver-
eisten van coórdinatie en differentiatie kan voldoen. Het bestuurs-
recht4) vestigt dan ook de aandacht op universele organisatieprinci-
pes en- procedures. Territoriale categorieën - als zodanig figureren
deelstaten, provincies, departementen, kantons, arrondissementen,

1) R. Aron: a.w., p.126.
2) Dit komt als "Proporzsystem" het meest geperfectioneerd in het na-

oorlogse Oostenrijk tot uiting. Het heeft er kennelijk toe bijge-
dragen dat t 40~ (een elders ongeëvenaard percentage) van het Oos-
tenrijkse electoraat lid van politieke partijen is.

3) Biirokratie in:"Staat und Politik", Fischer-Lexikon Bd. IZ 1958.
p.54-55.

4) G.A. v.Poelje en H.A. Brasz bepleiten in Nederland de beoefening
van "bestuurskunde" als afzonderlijke en complementaire wetenschap.
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counties, commitaten, bestuursdistricten, gemeenten - verwijzen naar
vraagstukken betreffende centralisatie, respectievelijk decentralisa-
tie; bestuurscriteria die zích op functioneel vlak weer op soortgelij-
ke wijze doen gelden. Concentratie- en deconcentratie-verschijnselen
(in horizontale en in verticale versie) behoren eveneens tot de klas-
sieke bestanddelen van bestuursinrichting. Vanzelfsprekend geeft het
bestuursrecht ook uitsluitsel over functies, bevoegdheden, samenstel-
ling en werkwijze van departementen, regionale en communale organen,
overheidsdiensten - instellingen - inspecties, en- bedrijven. Het be-
stuursrecht moge zich volgens Walinel) voordoen als een "amalgame de
solutions d'opportunité, sans lien entre elles et sans principe d'uni-
fication logique"2) het verschaft nochtans gedegen inzicht -"inside in-
formation" - zo men wil - in wezenlijke dimensies van het staatsbe-
stel. Het mag dan ook niet verbazen dat gerenommeerde auteurs met
specifiek politieke oriëntatie - Polybios, Machiavelli, Montesquieu,
de Tocqueville, Bryce - zich bij voorkeur ook met een minitieuze be-
schrijving en analyse van het bestuurswezen hebben ingelaten.

De observatie van het politiek gebeuren is intussen zeker niet minder
instructief. Evenals het bestuurswezen manifesteert zich het politiek
proces uíteraard ook als gecompliceerd en gedifferentieerd verschijn-
sel. Politieke regimes met name democratische stelsels worden - in de
hier nogmaals geciteerde bewoordingen van Aron - gekenmerkt door: "des
modalités multiples d'institutions, de pratiques et de moeurs.... la
diversité est évidente, éclatante et 1'on se demande quelles modalités
institutionnelles permettraient de déterminer les espèces:'3) Het be-
roep op één enkel essentieel of suggestief structuurelement ter onder-
scheiding of typering van politieke stelsels is weliswaar verleide-
lijk, maar naar men veilig mag aannemen, ook ontoereikend.
I. De monarchale of republikeinse identiteit van staten kan natuur-
lijk zonder veel moeite of controverse worden vastgesteld. Aldus komt
een classificatie tot stand waaruit het numeriek overwicht van repu-
blieken ten opzichte van monarchieën duidelijk blijkt, maar voor het
overige onthult het ten tijde van Kant wellicht actuele onderscheid
tussen monarchie of republiek weinig over aard en werking van eigen-

1) M. Waline: Droit administratif 6 ed.p.20.
2) Het is - tekent Donner hierbij aan - van nature gedoemd dit te

blijven. "De traditionele glans van het vanzelfsprekend karakter
die aan de inhoud van grote stukken van het burgerlijk recht ei-
gen zijn geworden, zullen de meeste voorschriften van het bestuurs-
recht wel altijd blijven ontberen. A.M. Donner: Nederlands bestuurs-
recht; algemeen deel, 1953. p.84.

3) R. Aron: a.w., p.lll.
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tijdse politieke regimes. Beide categorieën verwijzen in feite naar
meer of minder decoratieve, - met meer of minder piëteit verzorgde -
fa~ades, die als zodanig de er achter voorhanden woonfaciliteiten
goeddeels verbergen. Zowel in een monarchie als in een republiek kun-
nen de bewoners op éénzelfde comfortabele respectievelijk gebrekkige
wijze gehuisvest zijn. Wanneer de vorm de inhoud niet weerspiegelt,
mag omgekeerd uiteraard ook worden verwacht, dat achter dezelfde fa~a-
des de meest uiteenlopende politieke interieurs kunnen worden geëta-
bleerd. Ad colorandum (de kleurenkeuze aan de smaak van de lezers
overlatend) enige voorbeelden: Groot-Brittannië, Griekenland, Thai-
land, Saoudi-Arabië figureren weliswaar als monarchieën, maar verte-
genwoordigen ieder op hun beurt een specifiek politiek regime. De Ver-
enigde Staten, de Sowjet-Unie, Portugal, Tunis cultiveren achter repu-
blikeinse coulissen politieke stelsels van zeer uiteenlopend gehalte.
Een classificatie op grond van gemeenschappelijke politieke oriëntatie
levert derhalve niet alleen een meer gevarieerde typologie op, maar
doorkruist ook de zojuist gemaakte indeling. Bij deze procedure komen
bijvoorbeeld - anno 1968 - de zojuist afzonderlijk vermelde republiek
Portugal en de monarchie Griekenland voor éénzelfde typering in aan-
merking, presenteren - anno 1945 - de republiek Polen en de monarchie
Roemenië een regime van geheel andere signatuur, en vertegenwoordigen
de monarchie Zweden en de republiek Finland sinds geruime tijd het
ons in dit geschrift interesserende stelsel. Symboliseerde de monar-

chie oorspronkelijk het gezags- of machtsmonopolie van een enkeling,
de ervaring leert, dat dit begrip democratische regie niet meer uit-
sluit, terwijl republikeinse vormgeving deze methode van regeren niet
zonder meer waarborgt. In parlementaire monarchieën zijn dan ook aut-
hentieke - dat wil zeggen constitutioneel-pluralistische-democratieën -

tot ontwikkeling gekomen, die veelal een opmerkelijke stabiliteit ver-

tonen. Niettemin mag hieruit geen oorzakelijk verband worden afgeleid.
Het democratisch stelsel kan mede dank zij maar ook ondanks dynastieke
inbreng floreren. - Aan de in het diplomatiek protocol zo geaccentueer-
de monarchale of republikeinse status van een land komt dus een slechts

ondergeschikte betekenis toe, wanneer men oriëntatie en werking van ei-
gentijdse politieke regimes wil begrijpen. Voorzover monarchieën en re-

publieken beiden als constitutioneel-pluralistische democratieën functio-
neren, kan hieruit nochtans worden opgemaakt, dat zij in het eerstge-

noemde geval uitsluitend in parlementaire versie kunnen voorkomen, ter-
wijl democratie in republieken ook als presidentieel stelsel kan worden

bedreven. De parlementaire variante voorziet in een scheiding tussen on-

schendbaar-protocollaire en verantwoordelijk-executieve functies; onder

vigeur van het presidentieel stelsel worden beide functies door één en-
kel orgaan waargenomen. Beide modellen vertolken echter in eerste in-
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stantie alternatieve wijzen van samenspel tussen legislatieve en exe-
cutieve organen. Hun eigenlijke betekenis - die in ander verband nog
zal worden toegelicht - komt dan ook hierin tot uiting.
II. Als gemakkelijk waarneembare staatkundige structuurelementen drin-
gen zich vervolgens centrale of federale territoriale organisatievor-
men op. Aan het hieruit resulterende onderscheid tussen gecentraliseer-
de respectievelijk gedecentraliseerde eenheidsstaten en uit min of ineer
autonome districten samengestelde bondsstatenl) komt behalve nominale
ongetwijfeld ook intrinsieke waarde toe. Deze kan echter zonder exper-
tise van historische, culturele~ethnische en sociaal-economische impon-
derabilia moeilijk op adaequate wijze worden getaxeerd. De jure kan
het essentiële verschil tussen beide staatsvormen als volgt worden ge-
markeerd: in de eenheidsstaat ontlenen centrale en regionale gezagsor-
ganen en- instanties min of ineer aanzienlijke bevoegdheden van bestuur-
lijke~wetgevende en rechtsprekende aard aan éénzelfde (al dan niet ge-
schreven) constitutie; in een bondsstaat daarentegen beschikken de di-
verse deelstaten ieder over een eigen statuut op grond waarvan zij re-
geringstaken in eigen regie kunnen entameren, voorzover deze krachtens
constitutie niet aan het federale gezag zijn voorbehouden. In dat ge-
val kunnen de deelstaten hun invloed op het bondsbestel bij de gratie
van "second chambers" doen gelden waarin zij op basis van gelijkheid
(de Senaat in Washington) en~of naar rato van bevolkingsgrootte (de
Bondsraad in Bonn) zijn vertegenwoordigd.2) - De concrete territoriale
gestalte van de diverse staten resulteert zoals gezegd uit een moeilijk
te analyseren complex van historische en maatschappelijke factoren, men
mag nochtans veilig aannemen, dat hoe ook gemodelleerde territoriale
structuren primair door overwegingen van interne stabiliteit of intern
evenwicht worden bepaald. Tenzij de staatkundige constellatie nog bij-
zonder wankel is, zoals tussen de wereldoorlogen in Centraal-Europa of
heden ten dage in grote delen van Azië en Afrika, kunnen federale of
centrale organisatieprincipes beiden met succes worden toegepast. Naar-
gelang omstandigheden bieden federale concepties de beste waarborgen
om heterogene bestanddelen binnen éénzelfde staatsverband tot ontwikke-
ling te brengen; wanneer echter middelpuntvliedende krachten zich ex-
cessief doen gelden, lokken zij op hun beurt de "countervailing power"
van centrale gezagsmedia uit. Zo evolueerden bijvoorbeeld de Republiek

1) Eenheidsstaten (Frankrijk) en bondsstaten (West-Duitsland) kunnen
uiteraard beiden bevoegdheden aan supranationale organisaties (E.E.G.)
afstaan; zij kunnen beiden ook (de eenheidsstaat Nieuw-Zeeland en de
bondsstaat Australië) lid van een Statenbond (Commonwealth) zijn.

2) De leden van de federale kamers ontlenen hun mandaat of wel aan di-
recte respectievelijk indirecte verkiezingen in de deelstaten (U.S.A.)
dan wel aan een benoeming door de desbetreffende regionale regeringen.
(Zwitserland, Oostenrijk, Bondsrepubliek).
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der Verenigde Nederlanden (Unie van Utrecht 1579) van statenbond tot
unitair koninkrijk, het sinds 1291 (met een onderbreking ten tijde
van de Franse Revolutie) als statenbond figurerende "Zwitserse Eed-
genootschap" in 1848 tot bondsstaat, terwijl de in 1776 geëtableerde
Noord-Amerikaanse Confederatie reeds in 1787 tot bondsstaat werd ge-
transformeerd. In W-Europa kwamen ten gevolge van dynastieke aspira-
ties in een vroegtijdig stadium grote gecentraliseerde eenheidssta-
ten (Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje) tot stand. In principe slui-
ten eenheidsstaten regíonale autonomie voor bepaalde gewesten welis-
waar niet uit, maar het valt op,dat zij voor dergelijke - als parti-
cularisme gebagatelliseerde of als seperatisme gewantrouwde - verlar-
gens doorgaans weinig begrip weten op te brengen. Als revanche slagen
regionale minoriteiten (Schotten),1) Catalanen, Basken, Sicilianen,
Armeniërs, Biafranen) er veelal in, sleutelposities op bestuursni-
veau of op economisch terrein te verwerven.

Voorzover landen er de voorkeur aan geven zich als bondsstaten te pre-
senteren gaan hierachter overigens territoria van zeer uiteenlopend
gewicht - met veel of weinig historisch reliëf - schuil. New York en
Connecticut, Californië en Vermont in de Verenigde Staten, Ontario en
St. Eduards Island in Canada, Bremen en Beieren, Hamburg en N.Rijn-
land-Westphalen in W-Duitsland figureren allen gelijkelijk als fede-
rale deelstaten. Elders (Duitsland~Pruisen~Sowjet-Unie~Russische Re-
publiek) was of is het feitelijk overwicht van één deelstaat ten op-
zichte van alle overige bondsdistricten manifest.

Nu is de facto niet onmogelijk, dat in een eenheidsstaat de weliswaar
uit eenzelfde centraal statuut afgeleide regionale functies niettemin
heel goed tot hun recht komen, terwijl onder vigeur van een bondsregi-
me de ogenschijnlijk imponerende autonomie van de deelstaten goeddeels
is uitgehold. Een gedegen, zij het moeilijk te verwerven inzicht in
het doorgaans niet zo openbare beheer der openbare financiën is in
dit verband natuurlijk instructief. Afgezien hiervan kan trouwens wor-
den vastgesteld, dat ten gevolge van herhaaldelijk reeds bezworen or-
ganisatorische, technologische en sociaal-economische ontwikkelings-
trends, het aantal essentiële taken dat op regionaal niveau nog zin-
vol geregeld kan worden steeds geringer wordt. In deze constellatie
- aldus een voor de hand liggende conclusie - komt aan een hoe ook
geaarde intern-territoriale ordening, aan hoe ook gedistribueerde

1) Gevraagd naar zijn ervaringen met de Engelsen gaf een uit Londen
terugkerende Schot te kennen geen nieuwe indrukken te hebben opge-
daan, daar hij er uitsluitend hogere bestuursfunctionarissen had
gesproken.
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regionale bevoegdheden geen al te grote betekenis meer toe.l) Voorzo-
ver zij niet in het kader van de landspolitíek tot hun recht komen,
zouden regionale pre-occupaties aan een effectief en zinvol beleid
slechts afbreuk doen. In deze opvatting worden met name federale mo-
dellen als anarchronisme (Harold Laski) of als "Wolkenkuckucksheim"
(Theodor Geiger) gedisqualificeerd. Deze zienswijze maakt uiteraard
weinig kans te worden aanvaard door de woordvoerders van de vele groe-
pen~die angstvallig aan autonome prerogatieven vasthouden. Zij zal
evenmin op instemming mogen rekenen van al degenen die in het voet-
spoor van Montesquieu, Madison, de Tocqueville en Acton een systeem-
immanent verband tussen federalisme en constitutionalisme of in na-
volging van Rousseau tussen federalisme en volkssouvereiniteit leg-
gen. Merkwaardig genoeg ontmoeten degenen die hetzij voor constitu-
tionalisme,hetzij voor volkssouvereiniteit een exclusieve voorkeur
tonen,elkaar op federaal vlak. De constitutionalisten verwelkomen
het federalisme omdat hierdoor de zo op prijs gestelde horizontaal-
functíonele machtenscheiding (wetgeving, bestuur, rechtspraak) nog
door een verticaal-territoriale machtsspreiding wordt aangevuld.2)
Voorzover voorstanders der volkssouvereiniteit het federale stelsel
bepleiten verwachten zij hiervan een reëler en intensiever contact
tussen regering en geregeerden, omdat dank zij dit systeem de anoni-
miteit van compacte centrale gezagsstructuren kan worden doorbroken.
- Het mag waar zijn, dat constitutionele desiderata (vrijheidsrech-
ten, machtenscheiding, rechtstaats-idee) enerzijds en principes der
volkssouvereiniteit anderzijds, in een bondsstaat goed tot hun recht
kunr.en komen, de eenheidsstaat als zodanig sluit beide concepties
evenmin uit. De als federatie geëtableerde republiek der Verenigde
Staten en het als eenheidsstaat geconcipieerde koninkrijk Groot-Brit-
tannië beogen beiden aan een politiek regime gestalte te geven dat
en op constitutionele en op democratische grondslagen berust. - Het
uit de territoriale vormgeving resulterende onderscheid tussen bonds-
en eenheidsstaten is zeker niet onwezenlijk; alleen de door stabili-
teits- en doelmatigheidsoverwegingen geinspireerde optie ten gunste
van een bepaalde intern-geografische ordening wettigt als zodanig
geen conclusies over aard en oriëntatie van politieke regimes noch
over de legitimiteits- of souvereiniteitsbasis van het regeringsgezag.

1) Hetgeen duidelijk zou blijken uit het feit dat regionale verkiezin-
gen bij voorkeur in het licht van de landspolitiek worden geinter-
preteerd.

2) "The federal system limits and restrains sovereign power by divi-
ding it, and by assigning to government only certain defined rights
....and it affords the strongest basis for a second chamber, which
has been found essential security for freedom in every genuine de-
mocracy". Lord Acton: History of Freedom, 1887. p.98.
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III. Het al dan niet constitutioneel karakter van het staatkundig be-
stel is uiteraard minder gemakkelijk waarneembaar dan de in het voor-
afgaande besproken protocollaire en territoriale kenmerken. In ruil
hiervoor attendeert het klassieke onderscheid tussen arbitrair-abso-
lutistische en constitutioneel-gematigde regimes niet slechts op een
fundamenteel verschil in gezagsoriëntatie, het verwijst tegelijker-
tijd naar een reeks institutionele elementen die het politiek gebeu-
ren wezenlijk bepalen. Na hetgeen hierover in ander verband werd op-
gemerkt moge hier met een resumé van constitutionele verworvenheden
worden volstaan die sinds de 18e eeuw in het centrum der belangstel-
ling staan. Wanneer als despotie ervaren absolutistische regimes - na
een wellicht langdurig en moeizaam proces - door constitutionele stel-
sels, worden vervangen, mag hieruit worden afgeleid, dat men er in ge-
slaagd is,onschendbare grondrechten te doen respecteren en een op
rechtsgelijkheid en- zekerheid afgestemde "rule of law" te vestigen.
Suggestieve principes -"habeas corpus", "nulla poena sine lege prae-
via", onafhankelijke rechtspraak - kenmerken een ordening die op
staatkundig vlak in een minitieus systeem van "checks and balances"
voorziet, waaraan het oorspronkelijk onbeperkte en ongebreidelde rege-
ringsgezag wordt onderworpen. Het contrast ten opzichte van arbitrair-
despotische regimes wordt door de opsomming van met het constitutio-
neel bestel geassocieerde karakteristica op onmiskenbare wijze gemar-
keerd. Over de legitimiteits- en souvereiniteitsbasis van het regerings-
systeem geeft het door Montesquieu zo geaccentueerde onderscheid tussen
gematigd-constitutionele en arbitrair-despotische stelsels nochtans
geen opheldering. Op grond van deze classificatie kunnen monarchieën,
oligarchieën en democratieën in éénzelfde rubriek figureren. - Autori-
taire regimes, die zich aan parlementaire invloed of contróle weten te
onttrekken, respectievelijk de inspraak van de geregeerden weten uit te
sluiten of te beperken, kunnen terwille van de continuiteit of de sta-
biliteit niettemin op constitutionele basis steunen. Wanneer dergelijke
autoritaire regimes constitutionele principes - vrijheidsrechten,
rechtsstaatsgedachte, machtenscheiding - eenmaal hebben aanvaard, doet
zich vroeg of laat de behoefte aan een nog effectievere contróle op het
regeringsbeleid gelden. Gezien de belangen en de consequenties, die ook
met een gematigde staatkunde zijn gemoeid gaat vervolgens dan ook alle
interesse naar parlementaire instellingen uit, waaraan behalve legisla-
tieve activiteit ook de goedkeuring van het door verantwoordelijke en
gequalificeerde bestuurders gevoerde beleid is toevertrouwd. Naarmate
een door "Besitz und Bildung" geprofileerde groep aan deze denkbeelden
gestalte weet te geven en op grond van openbare discussies en meerder-
heidsbesluiten vergaande invloed op het politiek gebeuren weet te ver-
werven, evolueert het autoritair-constitutioneel regime tot parlementair-
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constitutioneel stelsel. Een dergelijk stelsel van parlementair-oli-
garchische signatuur lokt op zijn beurt onvermijdelijkerwijs het ver-
langen naar een adaequate vertegenwoordiging van alle hiervoor in aan-
merking komende staatsburgers uit. Het oorspronkelijk oligarchisch-
parlementair regime tendeert uiteindelijk naar een democratisch-con-
stitutioneel regeringssysteem, dat zijn legitimiteitsgrondslag aan al-
gemene, gelijke, geheime en vrije verkiezingen ontleent.l)
IV. Het zinvolle en verhelderende onderscheid tussen absolutistisch-
arbitraire en gematigd-constitutionele regimes leert ons als zodanig
dus weinig over de legitimiteits- en souvereiniteitsbasis van rege-
ringssystemen. Op zijn beurt geeft de classificatiemaatstaf die ons
tussen monarchieën, oligarchieën en democratieën doet onderscheiden,
naargelang het regeringsgezag van een enkeling, van enkelen of van
velen uitgaat geen uitsluitsel over aard en oriëntatie van concrete
politieke stelsels. Met behulp van het ogenschijnlijk zo arithmetisch-
exacte souvereiniteitscriterium alleen kan het karakter van politieke
regimes dus evenmin afdoende worden getypeerd. Weliswaar wettigen de
klassieke souvereiniteitsconcepties conclusies over de autoritaire of
de democratische grondslag van politieke regimes - ongetwijfeld een
essentieel en instructief contrast - maar het feit dat absolute monar-
chieën, élitaire aristocratieën en égalitaire democratieën in feite al-
len op hun beurt wezenlijk oligarchische kenmerken vertonen, doet ons
tegelijkertijd de relativiteit van deze classificatie inzien. In de
absolute monarchie en de democratie, heet de souvereiniteit weliswaar
van een enkeling respectievelijk van een collectiviteit van velen uit
te gaan, maar in feite worden in beide rivaliserende systemen de ei-
genlijke regeringsfuncties en- bevoegdheden door een kleine groep van
politieke adviseurs en deskundigen waargenomen. Bezit en beheer van
de souvereiniteit zijn als het ware gescheiden. Theorie en practijk
divergeren kennelijk het minst in een aristocratisch-oligarchisch re-
gime; onder vigeur van een dergelijk stelsel komen souvereine preroga-
tieven "de iure" en "de facto" aan éénzelfde groep toe. - We hebben de
zich in vele vormen en varianten minifesterende oligarchische regie
reeds herhaaldelijk als een constant en reëel element in het politiek
en staatkundig gebeuren leren kennen. Dit feit blijft in theorie en
practijk uiteraard niet onopgemerkt, het valt nochtans op, dat in de
literatuur bij voorkeur autoritaire en democratische regeringssystemen
als actuele, alternatieve en rivaliserende stelsels aan de orde komen,
terwijl concrete politieke regimes liefst ook de heerschappij van een
enkeling dan wel de volksheerschappij accentueren. De reële heerschap-

1) Vgl. Charles Seignobos: Histoire politique de 1'Europe contemporaine,
1924.
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pij van een hoe ook geaarde oligarchie kan ideologisch natuurlijk min-
der gemakkelijk worden gerechtvaardigd of gecamoufleerd,dan de min of
meer fictieve heerschappij van één enkeling of van een anonieme col-
lectiviteit; bovendien kunnen de merites, de grondslagen en de doel-
stellingen van oligarctiieën niet of nauwelijks in suggestieve bewoordin-
gen worden beschreven. Beide factoren in aanmerking genomen moet de
verleiding wel groot zijn, om het oligarchisch karakter van regerings-
en bestuurssystemen aan de aandacht te laten ontsnappen. - Op grond
van het voorafgaande wordt intussen de betekenis van de diverse sou-
vereiniteitsprincipes geenszins aangetast of gebagatelliseerd. Het
concrete politieke gebeuren wordt hierdoor wel degelijk beïnvloed en
bepaald. Hier werd slechts te kennen gegeven,dat het souvereiniteits-
criterium ter onderscheiding of typering van existerende politieke
stelsels op zijn beurt eveneens ontoereikend is.
Naar zich laat raden komen we eerder en beter aan een adaequate clas-
sificatie van politieke stelsels toe wanneer we de sub III en IV be-
sproken variabelen of elementen met elkaar combineren.

V. Alvorens hiertoe over te gaan,mag de sociaal-economische basis
van een samenleving niet onvermeld blijven. Deze doet zich bepaald
ook als een wezenlijk element gelden met behulp waarvan de gestalte
van politieke regimes kan worden herkend of bepaald. In dit verband
dringt zich in eerste instantie het onderscheid tussen een agrarisch-
feodale en een industrieel-commerciële maatschappij op. Deze in histo-
risch perspectief zinvolle dichotomie moge tot de verbeelding spreken,
niettemin komt aan deze typering nog slechts secundaire betekenis toe,
sinds men overal ter wereld welbewust naar een op vergaande arbeids-
verdeling en omwegproductie gebaseerd sociaal-economísch stelsel
koerst. Weliswaar kan men - met of zonder beroep op een bepaalde fa-
sentheoriel) - aanzienlijke graduele verschillen registreren,naarma-
te zich dit proces in een versneld,evenwichtig, vertraagd of stagnerend
tempo voltrekt, maar in feite streeft men terwille van de voordelen
("salvation through industrialisation")2) die men er in navolging van
Adam Smith van verwacht op mondiaal niveau éénzelfde industrieel sy-
steem na. - Het centrale probleem nu dat in een dusdanig gecompli-
ceerd productiestelsel om oplossing vraagt, bestaat uiteraard in een
optimale behoeftebevrediging met behulp van schaarse, alternatief
aanwendbare, productiefactoren. Twee concurrerende ideologieën pre-
senteren ieder op hun beurt economische ordeningsmodellen, die bei-
den beloven de welvaartsvoorziening ("what, how, and for whom?") in

1) Vgl. E.W. Rostow: Stages of Economic Growth, 1960.
2) Vgl. J.E. Zahn: Nieuwe terreinen der economische sociologie, 1962.

p. 19.
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een industriële samenleving op aanvaardbare en effectieve wijze te be-
werkstelligen. In het dagelijks spraakgebruik willen landen als kapita-
listisch of socialistisch worden begrepen, naargelang hun volkshuishou-
ding op basis van een markt- of concurrentiesysteem, dan wel volgens
een centraal plan functioneert. De classificatie op grond van econo-
mische ordeningsmodellen vraagt om nadere toelichting, ook al dreigen
we aldus op een terrein te belanden waar omstreden en affectgeladen
"slogans" de discussie beheersen. "Fehlt der Begriff" - aldus Goethe -
"so stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein". Het kan dan ook nauwe-
lijks verbazen, dat de economie, die terwille van exacte theorieën he-
te hangijzers bij voorkeur naar de peripherie van data en veronderstel-
lingen verdringt, het onderzoek naar de grondslagen van de economische
orde graag aan andere wetenschappen overlaat. De kloof tussen "econo-
mics" en "political economy" is dientengevolge onmiskenbaar. - Nu is
men er ondanks intensieve bewerking in de literatuur (Ashley, Sombart,
Romier, Mantoux, t4ax Weber, Schumpeter, Heimann) tot dusver niet in
geslaagd de begrippen 'kapitalisme' en 'socialisme', die in de gang-
bare terminologie twee rivaliserende maatschappelijke stelsels symbo-
liseren, enigszins gelijkluidend te omschrijven. De spraakverwarring
vermindert nochtans aanzienlijk, wanneer men controversiële en complexe
ideologische pre-occupaties buiten beschouwing laat. In dat geval doet
zich het kapitalisme aan ons voor als een methode van economische or-
ganisatie, die primair op het particulier bezit van materiële produc-
tiemiddelen en op de coërdinerende werking van het prijs-markt- en con-
currentiemechanisme steuntl), terwijl het socialisme een ordening ver-
onderstelt~waarin het beheer van de productiemiddelen en de contróle
over het economisch gebeuren bij een centraal gezag berust, waar met
andere woorden economische aangelegenheden tot de publieke en niet tot
de private sfeer behoren.2) P4inder abstract geformuleerd stelt zich
het probleem als volgt. In een commercieel-industrieel bestel, dat
liefst als consumenten- of verkeershuishouding wil worden begrepen, er-
varen de producenten op grond van de marktoriëntatie in hoeverre het
gerealiseerde goederenassortiment met de behoeften van de consumenten
correspondeert. In de min of ineer centraal-geleide economie komen pro-
ductieprestaties van bepaalde omvang en kwaliteit op grond van een
vooraf opgesteld plan tot stand. - Intussen doet geen van beide stel-

1) Een dergelijk stelsel, aldus Max Weber, staat of valt met de mobili-
teit van productiefactoren. Het functioneert dientengevolge opti-
maal:
1) wanneer de werknemers hun beroep niet in eigendom hebben (gilde-

wezen)
2) de werknemers geen eigendom van de ondernemers zijn (slavernij)
3) de werknemers geen productiemiddelen in eigendom hebben
4) de producenten de markt niet in eigendom hebben (monopoliesysteem).
Vgl. N.J. Smelser: Sociologie van het economisch leven, 1965. p.32.

2) Zie H. Kelsen: Foundations of Democracy, in Ethics, 1955~56, p.68.
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sels zich in werkelijkheid in deze "ideal-typische" constructie aan
ons voor. Afgezien van het feit, dat markt en plan in geen van beide
stelsels het toneel alleen beheersen, kan men in werkelijkheid diver-
se varianten van beide ordeningstypen waarnemen. De oorspronkelijke
concepties kunnen aldus wezenlijk worden gecorrigeerd. Naar het wil
voorkomen functioneren al deze varianten echter slechts zinvol wan-
neer zij uit één van beide ordeningsmodellen zijn afgeleid. Gezien
de tendentie tot transformatie zijn mengvormen waarin de bestuursme-
chanismen van beide systemen gelijkelijk aan bod komen tot mislukken
gedoemd. "Wer da glaubt" - aldus Walter Eucken -"in die Zentralver-
waltungswirtschaft die Lenkungsmechanik der Preise einbauen zu k~nnen,
versucht die Quadratur des Kreises, Wer nl. dem Preismechanismus die
Lenkung uberlásst ldst die Zentralverwaltungswirtschaft auf, und wer
der Zentralverwaltungswirtschaft die Lenkung uberlásst,nimmt den Prei-
sen die Lenkungsfunktion".

Het is uiteraard een gewaagd zij het verleidelijk ondernemen,beide
alternatieve economische stelsels naar hun doelmatigheid te beoorde-
len. Behalve de in werkelijkheid niet voorkomende gelijkwaardige "Be-
dingungskonstellation" veronderstelt een dergelijke vergelijkende
studie een gedegen kennis van gecompliceerde sociaal-economische fac-
ta. P9oderne productiemethoden, omvangrijke investeringen, spectaculaire
groeicijfers zijn als zodanig nog geen betrouwbare indicaties voor gro-
tere efficiency van een van beide stelsels. Desondanks mag de doelma-
tigheid van economische stelsels op een grote wetenschappelijke be-
langstelling rekenen.l)

Een effectieve contróle over het doelmatig gebruik van schaarse pro-
ductiemiddelen, dient in beide stelsels op grond van economische cal-
culatie te worden gewaarborgd. In een commercieel-industrieel bestel
wordt deze kwestie in principe dank zij de regulerende werking van
het prijs- en marktmechanisme opgelost. Hoe nu kunnen de leidingge-
vende instanties in een moderne centraalgeleide volkshuishouding, die
deze "deus ex machina" hebben afgezworen, de verwarrende hoeveelheid
van tegenwoordige en toekomstige behoeften op de juiste wijze taxeren
en dienovereenkomstig over het gebruik van schaarse middelen dispone-
ren? Gossen had reeds in 1855 betoogd: "Die von den Kommunisten pro-
jektierte Zentralbehórde zur Verteilung der verschiedenen Arbeiten,

1) Vgl. voor een overzicht: Collectivist Economic Planning 1935, re-
dactie F.A. Hayek. 0. Lange: On the Economic Theory of Socialism
1936~37. C.D. Baldwin: Economic Planning, 1943. J.A. Schumpeter:
Capitalism, Socialism and Democracy, 1943. Ota Sik: Okonomie, In-
teressen, Politik. 1966.
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wurde bald die Erfahrung machen, dass sie sich eine Aufgabe gestellt
hat, die die Kráfte einzelner Menschen ubersteigt". Deze stelling werd
door gezaghebbende economen lange tijd gehandhaafd.l) De centrale lei-
ding moge weloverwogen vaststellen aan welke goederen en diensten be-
hoefte bestaat, haar beslissingen dragen in wezen een willekeurig ka-
rakter. Een moderne volkshuishouding veronderstelt zowel voor produc-
tiemiddelen als consumptiegoederen geobjectiveerde waardenscala's maar
in een centraal geleid stelsel zijn kapitaalgoederen als onvervreemd-
baar bezit van de collectiviteit "res extra commercium". Daar zonder
prijsvorming voor productiemiddelen de waarde van hun bijdrage in
het gerealiseerde goederen- en dienstenpakket niet kan worden vastge-
steld, tast men ook over het doelmatig gebruik ervan in het duister.
Wanneer in een dergelijk stelsel de consumptievrijheid blijft gehand-
haafd, zijn discrepanties tussen individuele preferenties en totaal-
plan dan ook onvermijdelijk. Een teleurstellende ervaring voor consu-
menten, die van dit stelsel een welvaartsverhogend effect verwachten.
Op degenen die de "rekenachtigheid" van een "dismal science" en de
hieruit resulterende consumptieve geestesgesteldheid verwerpen, maakt
dit uiteraard geen deprimerende indruk. - Nu staat of valt de boven-
staande redenering met het gehanteerde begrip doelmatigheid. Kenne-
lijk is een economisch stelsel slechts rationeel en doelmatig, wan-
neer de individuele preferenties van de consument tot hun recht komen.
Een stelsel waarin het individuele bestedingsplan ondergeschikt wordt
gemaakt aan het prioriteitenschema van de centrale overheid, kan men
zo men wil ook rationeel of doelmatig noemen. Degenen die aan deze
collectieve of sociale rationaliteit de voorkeur geven, hebben dan
ook voorgesteld, de vrijheid van consumptie in een planhuishouding
uit te schakelen, teneinde aan het ingewikkelde aanpassingsproces
tussen collectief en individueel concept te ontkomen. Zij achten dit
een redelijke prijs voor de voordelen die zij op ander terrein van
dit productiesysteem verwachten. Alhoewel de centrale instanties de
wensen van de consumenten inderdaad kunnen negeren, zijn zij in fei-
te doorgaans bereid of genoodzaakt het eigen productieplan aan de
maatschappelijke vraag te conformeren en concumptievrijheid toe te
staan. In dat geval dient een centraal geleide volkshuishouding voor
het vraagstuk der economische calculatie toch een oplossing te vin-
den. In het voetspoor van Pareto en Barone hebben economen en econome-
tristen ijverig naar deze oplossing gezocht en kunnen aantonen, dat
de prijsvorming van productiemiddelen ook zonder marktoriëntatie heel
goed mogelijk is. Dank zij een grote hoeveelheid concrete informatie
in de vorm van statistisch verwerkte gegevens en uitgebreide mathema-

1) Vgl. H. Pierson: Het waardevraagstuk in een socialistische maat-
schappij, 1902. L. von Mises: Die Gemeinwirtschaft, 1922.B. Brutzkus:
Lehren des Marxismus im Lichte der russischen Revolution, 1923.
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tische analyses kan.via een "trial and error"-procedure het verbroken
verband tussen de prijzen van verbruiksgoederen en de inbreng van de
hieraan voorafgaande productiestadia worden hersteld.l) Op grond hier-
van - aldus de monistische visie van von Wieser, Pareto, Barone en
Schumpeter - is de fundamentele logica in een commercieel-industriële
en in een socialistisch-industriële ordening goeddeels gelijk. Beide
stelsels worden volgens deze interpretatie wezenlijk door dezelfde ver-
schijnselen en wetmatigheden beheerst,die ook door éénzelfde theorie
kunnen worden verklaard.2)

Wanneer we terwille van het overzicht de in het voorafgaande bespro-
ken determinanten nogmaals in een eenvoudig en samenvattend schema
presenteren (most things are difficult before they are easy) doet zich
het volgende tableau aan ons voor:

Politieke regimes:

Uiterlijke kenmerken
I II

Nominale Territoriale
staatsvorm staatsvorm

a. c4onarchie 1) Eenheidsstaat

b. Republiek 2) Bondsstaat

Intrinsieke kenmerken
III IV V

Regerings- Souvereiniteits- Soc.econ.
oriëntatie basis ordening.

A. Absolutistisch I. Monarchie . P4arkt-
economie

B. Constitutioneel II. Oligarchie

III. Democratie

B. Centraal
geleide
economie

1) Vanwege de moeilijkheden die zich daarbij in feite zullen voordoen,
wordt de practische bruikbaarheid van een met technische coëfficiën-
ten en vraagfuncties bewerkt macromodel overigens betwijfeld. Eucken
tekent hierbij aan, dat de voorgestelde calculatieprocedures een -
goed gecamoufleerde - verschijningsvorm van een markteconomie, maar
geen alternatief economisch stelsel opleveren. W. Eucken: Grundla-
gen der National Okonomie, 1940. p.398.

2) Vgl. H. Kelsen: Foundations of Democracy (III Democracy and Econo-
mics), p.68.e.v. in Ethics, 1955~56.
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We kunnen naar we mogen aannemen,profiel en gestalte van politieke re-
gimes beter dan tot dusver herkennen, wanneer we de diverse variabelen
met elkaar in verband brengen.De z.g. intrinsieke structuurelementen bieden
in dit opzicht het meeste perspectief. We komen ons doel zoals gezegd
al zeer nabij wanneer we vooreerst met de combinatie van de sub III en
IV vermelde politiek-staatkundige criteria volstaan. Om voor de hand
liggende redenen gaat onze aandacht in het vervolg vrijwel uitsluitend
naar de componenten uit, die de gestalte van het in dit geschrift be-
sproken stelsel bepalen. De identiteit van dit stelsel resulteert -
naar we reeds lang weten - uit de combinatie van het constitutionele
regeringsprincipe ("rule of law") met het democratische souvereini-
teitsbeginsel ("majority-rule"). Goed gedoseerd leveren beide bestand-
delen een constitutioneel-democratische mixtuur op, maar dat is bepaald
geen vanzelfsprekende verbinding. Beide elementen lenen zich ook voor
afzonderlijk gebruik in andere combinaties. We hadden herhaaldelijk ge-
legenheid te constateren, dat constitutionele principes de alliantie
met monarchale en oligarchische stelsels niet versmaden. Omgekeerd
sluit onbeperkte volkssouvereiniteit zonder constitutionele bindin-
gen, zonder "checks and balances" een absolutistisch-totalitaire oriën-
tatie niet uit. Het constitutioneel principe enerzijds en de idee der
volkssouvereiniteit anderzijds symboliseren weliswaar historisch ge-
lijktijdig actuele staatkundige concepties die elkaar goed kunnen aan-
vullen, maar zij staan geenszins zonder meer in een harmonische ver-
houding tot elkaar. Het antagonisme tussen het democratisch vertrouwen
in de "faits et gestes" van het souvereine volk en het constitutioneel
wantrouwen ten opzichte van de met alle souvereiniteitsstelsels gemoei-
de macht is onmiskenbaar.l) Daar het op machtenscheiding en rechtsstaats-
gedachte afgestemde constitutionalisme eigenlijk als een liberaal deri-
vaat moet worden beschouwd, terwijl de zich in politieke gelijkheid
en meerderheidsregime manifesterende volkssouvereiniteit het democra-
tisch principe vertolkt, is met het voorafgaande ook de verhouding
tussen liberalisme en democratie aan de orde gesteld. - De gecompli-
ceerde categorie 'liberalisme'1) omvat rudimentair geinventariseerd:
een wijsgerig ideologische conceptie, een sociaal-economische theorie
en een politiek-staatkundige oriëntatie. In deze context nu interes-
seert ons in eerste aanleg natuurlijk de laatstgenoemde componente.
Het was tot omstreeks 1920 gebruikelijk om een regime dat methodolo-
gisch-theoretisch als constitutionele democratie wil worden begrepen

1) Vgl. p.84 e.v. hoofdstuk I.
2) Zie G. Ruggiero: History of European Liberalism, 1927.

B. Croce: Liberalism as-a Concept of Life, 1945.
N. Minoque: The Liberal f4ind, 1961.
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en institutioneel als parlementaire democratie gestalte krijgt, tege-
lijkertijd als liberale democratie te qualificeren.l) Deze in het ver-
leden vrij algemeen aanvaarde signatuur wordt heden ten dagé kennelijk
minder op prijs gesteld. De term democratie - na liefde wellicht het
meest gebruikte woord - wordt tegenwoordig in feite door vrijwel alle
groepen, stelsels en staten opgeëist...en versleten. Zij lichten de
authenticiteit van hun democratisch karakter2j met een reeks van con-
currerende praedicaten toe; zij willen voor conservatief, progressief,
sociaal, christelijk of nationaal doorgaan, slechts het etiket libe-
raal wordt angstvallig vermeden. Zelfs politieke partijen, die zich
- zij het vaak in tegenstelling tot hun actuele of virtuele kiezers-
clièntele - op liberale tradities beroepen, trachten dit in hun naam-
geving zorgvuldig te verbergen. Wanneer echter de met democratisch vo-
cabulaire verdedigde koers van doctrinaire stelsels en partijen wordt
gewijzigd of de consequenties van rigoreuze programma's en maatregelen
worden getemperd wordt dit bij voorkeur als liberaliseringsproces be-
schreven. In dit licht bezíen functioneren liberalisme en democratie
alle divergenties ten spijt,steeds weer als complementaire structuur-
elementen. Hayek - die het kan weten - typeert het verschil tussen
beide categorieën als volgt: "Liberalism (- constitutionalism) is con-
cerned mainly with limiting the coercive powers of all government,
whether democratic or not, whereas the dogmatic democrat knows only
one limit to government - current majority opinion. The difference
between the two ideals stands most clearly if we name their opposites:
for democracy it is authoritarian government, for liberalism it is
totalitarianism. Neither of the two systems necessarily excludes the
opposite of the other: a democracy may well wield totalitarian powers
and it is conceivable that an authoritarian government may act on
liberal principles".3j Uit deze karakteristiek blijkt nogmaals duide-
lijk dat zowel de autoritaire koers als ook de totalitaire oriëntatie
kan worden vermeden wanneer het constitutionele en het democratische
principe met elkaar worden gecombineerd. De politiek-staatkundige ont-
wikkeling werd dan ook lange tijd door het streven bepaald om aan
deze constructie gestalte te geven.

1) Vgl. J. Bryce: Modern Democracies, 1921.
2) "Eine jede Demokratie legt grëssten Wert darauf auf festen Fussen

und nicht in Gánsefusschen zu stehen". E. Fraenkel: Mëglichkeiten
und Grenzen politischer Mitarbeit der Burger in einer parlementa-
rischen Demokratie, Aus Politik und Zeitgeschichte", April 1966.

3) F.A. Hayek:"The Constitution of Liberty", p.103. Vgl. F. Neumann:
The Democratic and the Authoritarian State, 1957. H. Meisser: De-
mokratie und Liberalismus, 1941.
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Naarmate constitutioneel-liberale denkbeelden inderdaad ook in autori-
taire regimes worden aanvaard,kon vervolgens vrijwel alle aandacht
naar democratische vormgeving uitgaan. Dat de volksinvloed op het po-
litiek gebeuren primair binnen parlementaire kaders tot uiting zou
komen,gold even vanzelfsprekend als de bewust getolereerde en gein-
stitutionaliseerde competitie tussen ideeën, belangen, personen en
groepen bij verkiezings- en goedkeuringsprocedures. Op grond van de
overweging, dat ten aanzien van de meest zinvolle maatschappelijke-
en staatkundige ordening geen politiek programma aanspraak op absolu-
te geldigheid kan maken, zouden afwijkende opvattingen en oppositio-
nele minderheden zich uiteraard vrijelijk kunnen uiten. De invloed
die politieke partijen van meet af aan of na verloop van tijd op het
electorale en parlementaire gebeuren uitoefenden, had men weliswaar
niet expressis verbis in het democratisch stelsel verdisconteerd, hij
werd na enige aarzeling nochtans als noodzakelijke bijkomstigheid ge-
accepteerd.l) Naarmate echter het principe der volkssouvereiniteit
ook door regimes werd opgeëist die periodiek de adhesie van f 90~
kiesgerechtigden voor één onaantastbaar programma op prijs stellen,
dat in naam van een verabsoluteerde collectiviteit (natie, klasse)
wordt nagestreefd, was er alle aanleiding de tot dusver als vanzelf-
sprekend ervaren concurrentie om de gunst van de kiezers als essentieel
onderscheidingscriterium te gaan hanteren. "Dès lors" - aldus Aron -
"ce qui importe avant tout à 1'époque ou la souveraineté démocratique
est accepté comme évidente, c'est la modalité institutionnelle de la
traduction du principe démocratique".2) Op grond hiervan kan men uit-
eindelijk tussen twee essentieel anders geaarde stelsels onderschei-
den. Het contemporaine politieke gebeuren wordt enerzijds door regi-
mes bepaald, waarin leidinggevende staatkundige posities in het kader
van een geinstitutionaliseerde en vreedzame concurrentie worden ver-
worven en anderzijds door regimes gekenmerkt waarin, terwille van
één onaantastbaar programma, politieke concurrentie inopportuun wordt
geacht. In het laatstgenoemde stelsel eist een eenheidsorganisatie
het politiek toneel voor zich alleen op, het eerstgenoemde systeem
op zijn beurt functioneert bij de gratie van meerdere rivaliserende
politieke partijen. "Dans les systèmes de partis multiples" - licht
Aron toe -"il faut sauvegarder 1'efficacité de 1'état et le respect
des règles dans le tumulte des passions et des intérèts concurrents.
Dans un régime de parti unique il faut justifier de manière permanen-

1) Bij Bryce, die de betekenis van politieke partijen geenszins baga-
telliseerde, figureren zij nog als "inseparable accidents, not
essential but in fact always present". J. Bryce: a.w., d1.II. p.
501.

2) R. Aron: a.w., p.98.
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te le monopole d'une minorité.....Peut-étre saisit on la dialectique
propre à chaque type de régime, peut-être aussi le dialoque intelli-
gible entre les régimes dont la rivalité caractérise une époque".1j
Van beide modellen komen in feite uiteraard weer vele varianten voor,
maar deze resulteren uiteindelijk uit een van de zojuist vermelde ba-
siselementen.

Het ons in deze bespreking regarderende stelsel wil in zijn contempo-
raine vormgeving dus wezenlijk als concurrentieregime worden begrepen.
Nu levert het door Schumpeter geaccentueerde, door powns en anderen
nader uitgewerkte en suggestief beschreven concurrentiemodel2) niet
slechts een descisief onderscheidingscriterium op, het hieruit resul-
terende meerpartijenstelsel kan tegelijkertijd als uitzichtspunt wor-
den aanbevolen, van waaruit het gecompliceerde politiek gebeuren in
een "constitutioneel pluralistische" democratie goed kan worden ge-
volgd. Van hieruit kan op de wederzijdse relaties tussen kiezers en
partijen worden geattendeerd, kan over de betekenis en de rol van ver-
kiezingen en kiesstelsels worden gereflecteerd (de stemmen van de kie-
zers worden wel geteld, maar tellen hun stemmen ook?), van hieruit
kan het optreden van partijen in parlementen worden beoordeeld, kan
de verhouding tussen legislatieve en executieve organen in haar "ver-
fassungsrechtliche" en "verfassungspolitische" gezichtspunten aan de
orde komen, evenals de contacten tussen regering, regeringspartijen
en oppositiepartijen. Van hieruit kan tenslotte ook het spectrum van
belangengroepen goed worden waargenomen, dat op zijn beurt de preoc-
cupaties van een heterogene industriële samenleving weerspiegelt.

Nu kunnen tegen deze voorstelling van zaken respectabele bedenkingen
worden aangevoerd, die niet onvermeld mogen blijven, alvorens we ons
met het politiek gebeuren in een constitutionele democratie nader
inlaten. Wanneer de aandacht eenzijdig uitgaat naar het optreden van
twee of ineer rivaliserende partijen, wanneer met andere woorden poli-
tieke democratie wezenlijk als partijendemocratie wordt begrepen3) -
aldus een veelgehoord bezwaar van principiële aard -, dan dreigt dit
stelsel ook met de problematiek te worden vereenzelvigd, die met par-
tijen en partijsystemen in verband wordt gebracht. In formeel- insti-

1) R. Aron: a.w., p.107.
2) In dit verband moge op het zeer instructieve exposé van Th.A. Ste-

vers: Een Economische analyse van het democratisch proces ( opgenomen
in de Tilburgse congresbundel Welvaart en Democratie 1968) worden
gewezen.

3) ...."zugleich der modernste Stand fast allgemein akzeptierten Lehr-
buchwissens". W. Steffani" Zur Kritik am Parteienstaat und zur Rol-
le der Opposition. Aus Politik und Zeitgeschichte, 10 Nov. 1965.
p. 17.
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tutioneel opzicht - zo kan men sinds jaar en dag uit alle denkbare
windrichtingen eensluidend vernemen - weten politieke partijen geen
van allen aan oligarchische tendenties te ontsnappen; dientengevolge
kan het representatief en democratisch karakter van deze om de gunst
van het electoraat dingende verenigingen gevoegelijk worden betwist.
In materieel programmatisch opzicht - kan men vervolgens horen -
dwingen de naar lucratieve regeringsfuncties strevende partijen al
evenmin bewondering af. De in het kader van suggestieve of verouder-
de doctrines gepresenteerde en uit onwaarschijnlijke beloften samen-
gestelde partijprogramma's verraden een primair op stemmenmaximali-
satie afgestemde geestesgesteldheid ('vote-catching spirit') die de-
magogische attitudes en dubieuze practijken niet blijkt te versmaden.l)
- Deze fundamenteel critische visie levert uiteraard stof voor impo-
nerende requisitoirs op waarin behalve politieke partijen ook de
door partijen gearrangeerde verkiezingen, door partijcandidaten be-
volkte parlementen en de met partijfunctionarissen bemande regerings-
equipe's voor een defínitieve veroordeling in aanmerking komen.2)
Deze interpretatie, die tussen de wereldoorlogen bepaald wel op reso-
nantie kon bogen, heeft na 1945 weliswaar voor een minder negatieve
beoordeling van de meerpartijen-democratie plaatsgemaakt, niettemin
lokken partijen en partijenstelsels vrijwel dagelijks twijfels en ob-
jecties uit.3) De bezwaren richten zich in eerste en laatste aanleg
steeds weer tegen de oligopolistisch-immobiele structuur waarin het
door Schumpeter en Downs beschreven concurrentiemodel gestalte krijgt.
Eenmaal op het electorale en politieke toneel gearriveerde partijen
hebben hun strategie bewust op deze voor hen voordelige en veilige
"marktvorm" afgestemd en de in het bedrijfsleven gebruikelijke tech-
nieken van "marketing" en reclame minutieus gecopieerd. De hierbij
gebezigde argumentatie, die om voor de hand liggende redenen vooral
de "floating voters" moet imponeren is niet al te geloofwaardig en
voorzover zij dit wel is, niet erg belangwekkend. "Dieses Modell"
- zo kan men in alle toonaarden vernemen, -"entspricht einer W~hler-
schaft die in ihrem sozialen Verhalten zum Konsumdenken erzogen ist
und auch die wenigen ihr noch abverlangten politischen Entscheidungen
nach Konsumentengesichtspunkten trifft". 4) Er is, het voorafgaande

1) Vgl. hoofdstuk II, p. 120 e.v.
2) Als recent voorbeeld zij de veelbesproken brochure van K. Jaspers:

Wohin treibt die Bundesrepublik? (1966) vermeld. Men vgl. K.R. New-
man: Wer treibt die Bundesrepublik wohin? 1968.

3) Sinds 1966 (aanleiding een opzienbarende kabinetscrisis), staan de
Nederlandse partijen en de Nederlandse partijenconstellatie in het
centrum van critische belangstelling. Vgl. Volkskrantcongres Nov.
1966.

4) Iring Fletscher: Konkrete Demokratie heute, in Festschrift fur Otto
Brenner, 1967. p.387.
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in aanmerking genomen, kennelijk reden genoeg om met Aron te vragen
"Quand on observe les médiocrités ou les turpitudes des régimes de
partis tels qu'ils sont décrits quotidiennement,....peut-on affirmer
que ces régimes sont en tant que tels, conformes à 1'essence ou à la
vocation des sociétes dans lesquelles nous vivons?"1) De lezer raadt
de rhetorische strekking van deze vraag. Wanneer regeerders zich niet
meer op een aan God toegeschreven vaste aanstelling kunnen beroepen
of wanneer regeringsgezag niet meer uit geboorteprivileges kan worden
afgeleid, is het principe der volkssouvereiniteit een onontkoombaar
gegeven. Wanneer men vervolgens de door Rousseau aanbevolen vertaling
van dit principe verwerpt, omdat zij in slechts één (voor alle geregeer-
den algemeen verbindendverklaarde) politiek-maatschappelijke conceptie
voorziet, zal men met de bemiddeling van om de gunst der kiezers con-
currerende partijen nolens volens genoegen moeten nemen. "Tatsëchlich
wurde ohne die Zwischenschaltung der Parteien" - worden Leibholz en
vele andere auteurs niet moe te betogen -"das Volk einfach nicht in
der Lage sein, einen politischen Einfluss auf das staatliche Gesche-
hen auszuuben;....die Parteien sind es....die heute allein die P~ëg-
lichkeit haben, die f9illionen der I4áhler zu politisch aktionsfëhigen
Gruppen zusammenzuschliessen. Sie sind geradezu das Sprachrohr deren
sich das mundig gewordene Volk bedient um sich artikuliert ëussern zu
kënnen".2) Deze articulatie moge vaak zeer diffuus zijn, maar voor
zover men kan zien, blijkt het volgens eenmaal aanvaarde spelregels
functionerende meerpartijenstelsel nog het best aan de behoeften van
een heterogene moderne maatschappij tegemoet te komen.3) Het moge
waar zijn dat het op politiek vlak getransponeerde concurrentiemodel
met een consumptieve oriëntatie correspondeert, die niet zonder pro-
blematiek is,4) maar de onvoorwaardelijke veroordelinq van deze gees-
tesgesteldheid onthult op haar beurt een misanthropische habitus, die
bepaald ook dubieus mag heten. We kunnen deze controverse trouwens
getroost aan Don Quichote en Sancho Panza overlaten. - Zonder eviden-
te debetposten te flatteren mag men meerpartijenstelsels voor het
feit crediteren, dat zij in een relatief vreedzame en aanvaardbare
regeling voor zich manifesterende ideeën- en belangenconflicten voor-
zien. De balans wijst naar het wil voorkomen uiteindelijk een niet te
versmaden batig saldo uit. "Or" - aldus Aron -"j'ai présenté les
partis comme des éléments fondamentaux des régimes constitutionnels

1) R. Aron: a.w., p.350
2) G. Leibholz: a.w., p.90. Vgl. V.E. Key: Politics, Parties and Pres-

sure Groups, 1948.
3) Vgl. W. Grewe: Parteienstaat - oder was sonst? in: Der f-lonat,

Sept.1951.
3) Zie Vance Paccard: The Hidden Persuaders, 1958; E. Zahn: Soziolo-

gie der Prosperitát, 1964.
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pluralistes....Je suis sensible à leur légitimité abstraite sans
ètre aveugle à leurs défauts de fait".1) - maar zo vervolgt hij -
"dans les sociétes de notre époque je ne vois comment éliminer 1'or-
ganisation de la compétition, la participation potentielle de tous
aux élections sans violer les principes de notre civilisation".2)

tdet dit alles wil intussen geenszins gezegd zijn dat partijen en
partijenstelsels, die zich in de diverse landen aan ons voordoen,
niet voor correcties vatbaar zijn, maar dergelijke hervormingen ver-
onderstellen een juist begrip van de institutionele en structurele
vraagstukken die met het optreden van partijen en het functioneren
van partijenstelsels gemoeid zijn.

Constítutioneel organisatorisch - we laten het specifieke Zwitserse
model gemakshalve buiten beschouwing3) - doet zich de bij de gratie
van twee of ineer partijen functionerende concurrentiedemocratie in
presidentiële of parlementaire versie aan ons voor. Beide klassieke
varianten voorzien - naar men weet - ieder op hun beurt in een be-
paalde wijze van samenspel tussen legislatieve en exexutieve orga-
nen; zij beinvloeden als zodanig uiteraard ook wezenlijk de "faits
et gestes" van politieke partijen.

Als verschijningsvormen van éénzelfde pluralistisch-democratisch
bestel markeren deze "constitutietypen" graduele verschillen van or-
ganisatorische aard, die op "idealtypische" wijze in de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië tot uiting komen. Het in de Verenigde
Staten geadopteerde stelsel4) voorziet in:
I. Een door het electoraat indirect gedesigneerde president5) die
gedurende een gefixeerd aantal jaren gelijktijdig de functies van
protocollairstaatshoofd en executief regeringschef waarneemt. Het
presidentieel beleid kan de medewerking van legislatieve organen
natuurlijk niet ontberen, maar bij politieke controversen tussen
'executieve' en 'legislatieve' organen kan de president niet tot heengaan

1) R. Aron: a.w., p.351. "Si je suis prét à plaider la cause des par-tis, c'est à condition de n'appartenir à aucun d'entre eux".
2) R. Aron: a.w., p.353.
3) Vgl. M. Imboden: Die politischen Systeme, 1964.
4) Afgezien van Canada ook elders op het westelijk halfrond het gang-

bare systeem, zij het dat de voorwaarden voor betrouwbare verkie-
zingen en regulaire partijenconcurrentie in Latijns-Amerika door-
gaans ontbreken.

5) Volgens de constitutie der V.S. wordt de in "primaries" van de di-verse federale staten en op partijconventies genomineerde candi-
daat uiteindelijk door een college van kiesmannen benoemd, maardit komt in feite op een rechtstreekse verkiezing neer, omdat deelectorale voorkeur als bindend advies wordt beschouwd.
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worden genoopt; omgekeerd kan deze een opponerend congres niet ont-
binden. De essentiële betekenis van dit stelsel komt in de aldus ge-
regelde relaties tot uiting;
II. een door de president geselecteerd en op zijn vertrouwen steunend
team van medewerkers, die niet uit het congres gekozen mogen worden
en daaraan ook geen rekenschap verschuldigd zijn;
III. twee door het electoraat voor een gefixeerd aantal jaren gekozen
legislatieve organen, namelijk het uit volksvertegenwoordigers samen-
gestelde huis van afgevaardigden en de uit vertegenwoordigers van de
bondsstaten samengestelde senaat. De wetgevende activiteit van beide
huizen kan door een presidentieel veto worden opgeschort maar op
grond van een 2~3 meerderheid alsnog worden gerealiseerd.

Het in Groot-Brittannië en op het continent gangbare parlementaire
stelsel wordt door de volgende elementen gekenmerkt:
I. erfelijk-monarchale,of voor een aantal jaren gekozenl) republikein-
se staatshoofden, die protocollair-representatieve functies uitoefenen
en als zodanig politiek onschendbaar zijn; ("They can do no wrong be-
cause they do nothing"; Heine).
II, een onder leiding van een minister-president (primus inter pares)
opererend regeringscomité (kabinet) waarvan de leden ingevolge con-
ventie of ingevolge grondwettelijk voorschrift op parlementaire her-
komst moeten kunnen bogen.2) Het kabinet is met betrekking tot het ge
voerde beleid rekenschap verschuldigd aan de legislatieve organen en
kan bij gebrek aan vertrouwen door een parlementaire meerderheid wor-
den heengezonden. Omgekeerd kan de regering weerstrevende parlementen
ontbinden, teneinde het conflict aan de uitspraak van het kiezerscorps
('appeal to the common master': J. Bryce) te onderwerpen. - De essen-
tiële betekenis van dit stelsel komt in de aldus geregelde relaties
tot uiting;
III. parlementaire instellingen bestaande uit een of twee kamers3) ge-
kozen door het electoraat voor een bepaalde legislatuurperiode (die
dus ingevolge ontbinding op initiatief van de regering kan worden ver-
kort). In een tweekamerstelsel komt vanzelfsprekend het grootste ge-
wicht aan de kamer van volksvertegenwoordigers toe,4) terwijl de "se-
cond chambers" ("providing an opportunity for second thoughts" (Bryce))

1) Hetzij direct door het volk, hetzij indirect door parlementaire or-
ganen.

2) O.a. maakt Nederland hierop een uitzondering.
3) In Denemarken, Finland en Israël bijvoorbeeld functioneert parle-

mentaire democratie op basis van het eenkamerstelsel.
4) Aan het lagerhuis in Londen, de "chambres des députés in Parijs

(voor 1958) en Brussel, de 2e Kamer in Den Haag, de bondsdag in
Bonn.
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als corrigerend of zo men wil als retarderend element fungeren.l)

Het behoeft na deze inventarisatie nauwelijks betoog, dat het concre-
te politieke gebeuren, dat sinds geruime tijd primair door partijen
en partijenstelsels wordt bepaald wezenlijk verschilt naargelang het
zich onder vigeur van een van beide institutionele kaders voltrekt.
Nu dient hieraan onmiddellijk te worden toegevoegd, dat het optreden
van politieke groepen en partijen de constitutionele opzet evenmin
ongemoeid laat. Normatief constitutionele realia enerzijds en fac-
tische acta politica anderzijds, geven in onderlinge wisselwerking
aan het democratisch proces gestalte. In dit verband dringt zich het
onderscheid tussen twee- en meerpartijenstelsels op. De federale re-
publiek der Verenigde Staten en de monarchale eenheidsstaat Groot-
Brittannië verschillen weliswaar ook in institutioneel organisatorische
structuur, maar zij hebben het tweepartijenstelsel2) als wezenlijk ele-
ment met elkaar gemeen. Voorzover men elders in de wereld voor het par-
lementaire model heeft geopteerd, wordt het politiek toneel er - in
tegenstelling tot Groot-Brittannië - meestal door een gedifferentieer-
de meerpartijenconstellatie gekenmerkt. Vanzelfsprekend zijn al deze
in structureel-organisatorisch opzicht van elkaar afwijkende varian-
ten van eenzelfde politiek stelsel, ieder op eigen wijze op de door
controverse en samenspel gekenmerkte relatie tussen 'executieve' en 'le-
gislatieve' organen,tussen regering en parlement afgestemd.Van parlemen-
ten mag wezenlijk worden verwacht - hierin komt hun eigenlijke bete-
kenis nog steeds tot uiting - dat zij het regeren enerzijds moeilijk
maar anderzijds niet onmogelijk maken. Presidentiële stelsels, (type
U.S.A.) parlementaire twee-partijenstelsels (model Westminster) en
parlementaire meerpartijenstelsels (continentaal systeem) trachten
ieder op hun beurt in een aanvaardbare regeling voor de noodzakelijker-
wijs gecompliceerde verhouding tussen parlement en regering te voor-
zien.
I. Het op het principe der machtenscheiding gebaseerde presidentiële
stelsel der Verenigde Staten,3) respecteert angstvallig de autonomie
van de executieve en legislatieve sectoren. President en Congres kun-
nen elkaars politieke existentie niet door een motie van wantrouwen

1) Respectievelijk het hogerhuis, de senaat, de le Kamer en de bonds-
raad.

2) Deze benaming is - strictu sensu - onnauwkeurig. Tijdens verkie-
zingen dingen in de V.S. vaak meer dan twee presidentscandidaten
of partijen om electorale adhaesie, maar outsiders slagen er ken-
nelijk niet in het twee-partijensysteem te doorbreken. In Groot-
Brittannië dragen kiezers en kiesstelsel er beiden toe bij, dat
de concrete invloed van een derde partij gering is.

3) It was built for safety not for speed. J. Bryce: a.w., d1.II pag.514.
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respectievelijk door een besluit tot ontbinding in gevaar brengen. Er
ontstaat dan ook geen crisis wanneer de partij van de gekozen of de re-
gerende president in het Congres geen meerderheid weet te behalen.
"The president stands firm and has to be taken by the nation for bet-
ter and worse while his term lasts".1) De president is evenwel met
een onaantastbare positie alleen nauwelijks gebaat: hij wil het -
door persoonlijke adviseurs, braintrusts en ministeriële medewerkers
voorbereide - regeringsprogramma zien verwezenlijkt, wetsvoorstellen
zien aanvaard en financiële claims zien gehonoreerd. Hij is hiervoor
steeds weer op de medewerking van het Congres aangewezen. Commissies
en "hearings" met behulp waarvan men dreigende impasses tracht te
voorkomen, spelen in het wederzijds contact een grote rol. De congres-
leden worden - overeenkomstig klassiek concept - verondersteld de me-
rites van het regeringsbeleid naar eigen inzicht te beoordelen. On-
voorwaardelijke loyaliteit aan de eígen partij (fractiedwang) is met
deze opzet dan ook onverenigbaar. Het meerderheids- of minderheidsvo-
tum correspondeert daarom niet zonder meer met het partijlidmaatschap
van de congresleden. Het is, gegeven dit uitgangspunt heel goed moge-
lijk, dat presidentiële voorstellen ondanks het overwicht van de ei-
gen partij, door het Congres worden verworpen of dank zij de steun
uit kringen van de rivaliserende partij worden aanvaard. Daar de par-
tijenconstellatie in het Congres als zodanig geen conclusies over de
kansen van de presidentiële projecten wettigt, kan de president door-
gaans slechts bij de gratie van ad hoc-meerderheden opereren.
II. De in Westminster gecultiveerde relatie tussen de executieve en
legislatieve sectoren leent zich moeilijk voor een beknopte beschrij-
ving omdat het parlementaire stelsel door de politieke practijk her-
haaldelijk werd gemodificeerd. Dank zij de Londense mist, die de be-
trekkingen tussen executieve en legislatieve organen op decente wijze
aan nauwkeurige waarneming onttrekt, - aldus de historicus Trevelyan
- wist men het institutioneel kader goeddeels onopgemerkt aan de ver-
eisten van de diverse tijdperken aan te passen. Zo maakte de oorspron-
kelijk actuele tegenstelling tussen kroon en parlement geleidelijk
plaats voor een door de relatie regering-parlement bepaalde constel-
latie, die in de tweede helft van de vorige eeuw onder invloed van
het twee-partijenstelsel voor een constructie moest wijken, waarin
regering en regeringspartij enerzijds en parlementaire oppositiepar-

1) J. Bryce: a.w., d1.2I p.518.
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tij anderzijds~als controversiële categorieën figureren.l) Het laatst-
genoemde ontwikkelingsstadium nu houdt een wezenlijke correctie op het
parlementaire stelsel in.2) In tegenstelling tot het presidentiële
stelsel kan de regering onder vigeur van het parlementaire regime door
een opponerende parlementsmeerderheid ten val worden gebracht. Een
dergelijke kabinetscrisís kan te allen tijde worden uitgelokt,wanneer
het oordeel over het regeringsbeleid van het inzicht van individuele
parlementsleden en~of van de strategie van autonome partijfracties af-
hangt. In deze op hoor en wederhoor afgestemde context komt aan het
parlementair debat uiteraard essentiële betekenis toe. In het voet-
spoor van Burke hebben met name Britse auteurs steeds weer op de waar-
de van dergelijke discussies geattendeerd3) en tegelijkertijd de zelf-
standigheid van parlementsafgevaardigden ten opzichte van electoraat
en gouvernement verdedigd.4) Niettemin heeft men in Groot-Brittannië
uiteindelijk voor procedures geopteerd, die wel aan de stabiliteit
van de regering ten goede komen, maar aan de voorheen vermelde deside-
rata bepaald afbreuk doen. De oorspronkelijk wankele positie van een
parlementaire regering wordt goeddeels onaantastbaar, wanneer het
principe van de fractiedwang in een twee-partijenstelsel school maakt.
In dat geval kan de regering vrijwel steeds op de steun van de uit
eigen partijleden bestaande parlementsmeerderheid rekenen. Weliswaar
komt nu ook het profiel van de oppositie beter tot uiting, maar deze
kan de existentie van een regering in functie nauwelijks nog in ge-
vaar brengen.

Deze trend heeft de positie van de regering ten opzichte van het par-
lement ongetwijfeld versterkt. De oppositie moge de van haar verwachte
activiteiten ontplooien, het aan kritiek en contróle niet laten ont-
breken, een schaduwkabinet in voorraad houden, de kans dat zij op
grond hiervan als "alternative government" aan bod komt, is gezien
de in beide parlementaire fracties op prijs gestelde loyaliteit der

1) "Die alte institutionelle Gruppierung Parlemett-Regierung ist nur
noch formaler Art. Die neue reale Gruppíerung heisst: Regierung und
Mehrheitspartei(en) gegen Oppositionsparteien". H. Laufer: Das de-
mokratische Regime der Bundesrepublik (die Strukturverschiedenheit
zwischen Parteiendemokratie und liberal-reprásentativer Demokratie).
In: Politik und Zeitgeschichte; Juli 1965. p.25.

2) Vgl. D. Thomson: England in the 19th Century, 1950.
3) Vgl. W. Bagehot: The English Constitution, 1867. (ed. The World's

Classics, 1963).
4) Zie Ivor Jennings: Parliament, 1957.

174



eigen ledenl) uiterst gering. Tenzij de zich in het parlement mani-
festerende meerderheids-minderheidsverhoudingen zeer marginaal zijn,
kan de opponerende groep slechts hopen bij de gratie van de eerstko-
mende verkiezingen weer aan het bewind te komen. "What the opposition
does is to remind the governers, that in less than five years they
must appeal to the people". (Ivor Jennings).
III. Het parlementaire meerpartijenstelsel van continentale origine,
tendeert van nature naar een parlementair overwicht ten opzichte van
de regering. De uit de meerpartijenconstellatie resulterende relaties
tussen regering en parlement bieden namelijk meer speelruimte voor
de strategie van parlementsfracties en ook voor de autonomie van in-
dividuele afgevaardigden. De in het parlementaire tweepartijenstel-
sel gesignaleerde hechte binding tussen regering en regeringsmeer-
derheid is in dit bestel geenszins vanzelfsprekend. Tenzij een en-
kele partij bij algemene verkiezingen de absolute meerderheid weet
te behalen, kan het regeringsbeleid slechts op parlementaire goed-
keuring rekenen wanneer het in programatisch en personeel opzicht
("measures and men") aan de verlangens van een coalitiemeerderheid
voldoet. Daar de bij het coalitieverbond betrokken partijen hun
steun doorgaans onder voorbehoud van kritische distantie hebben
toegezegd, zijn om principiële of tactische redenen uitgelokte re-
geringscrises steeds weer mogelijk. "These party alliances are
what the chemists call an unstable compound, when they dissolve
down goes the ministry".2) Wanneer een of ineer partijen eenmaal de
indruk hebben dat de eigen desiderata in het coalitiekartel onvol-
doende aan bod komen, of dat de eigen kiezersclientèle het rege-
ringsbeleid slechts matig waardeert, mag het kabinet er op rekenen
bij het eerstvolgende meningsverschil (over fiscale maatregelen,
landbouwprijzen, huurkwesties of telefoontarieven bijvoorbeeld) de
meerderheid in het parlement te verspelen. Men doet er goed aan deze
systeem-immanente crises niet te dramatiseren. Dank zij een reorga-
nisatie van het demissionaire kabinet of een "renversement des al-
liances" kan het verbroken "rapport" tussen regering en volksverte-
genwoordiging weer worden hersteld, het caroussel met enigszins an-
ders geplaceerde ministers weer draaien....en de aanleiding van het
conflict worden vergeten. Hiermee wil intussen niet gezegd zijn,

1) Bij intern partijberaad kunnen divergerende opvattingen wellicht
tot uiting komen, in het parlement worden de afgevaardigden ver-
ondersteld als homogene groep op te treden. Parlementariërs, die
desondanks van een afwijkend eigen standpunt doen blijken, zullen
in dat geval ervaren, dat consequenties en sancties niet op zich
laten wachten. In een recente rede (bar, boos en berucht tegelijk)
gaf de Britse premier Wilson te kennen "ongedresseerd geblaf"
niet te kunnen en willen tolereren.

2) J. Bryce: a.w., d1.II. p.514.

175



dat de luxe van een dergelijk spel ad libitum kan worden herhaald. De
in het contact tussen regering en parlement gebezigde pressiemiddelen
(kamerontbinding, respectievelijk motie van wantrouwen) hebben in
eerste instantie een preventieve strekking. Wanneer de communicatie
tussen executieve en legislatieve sectoren redelijk functioneert,
kan het beroep op wederzijds machtsvertoon dan ook wezenlijk worden
beperkt. - Deze communicatie nu wordt in hoge mate door de feitelijke
structuur van het meerpartijenstelsel bepaald. Het klassieke parle-
mentaire partijenspectrum bestaat meestal uit een klein aantal grote
partijen, enkele middenpartijen en een groot aantal kleine partijen.
Deze - mede dank zij het proportionele kiesstelsel tot stand gekomen
- constellatie waarborgt weliswaar een genuanceerde vertegenwoordi-
ging van het electoraat, maar zij komt om voor de hand liggende rede-
nen zelden aan de levensduur van regeringen ten goede. De politieke
practijk in landen met gecompliceerde partijenstelsels - Italië,
Nederland, Finland, Frankrijk (voor 1958) Duitsland (voor 1933) - wijst
dit dan ook steeds weer uit. Bovendien doen diffuse en labiele coali-
tiecombinaties in vele opzichten ook afbreuk aan de positie en de
werkwijze van het parlement. Terwille van de stabiliteit dringt zich
de procedure van zorgvuldig voorbereide coalitieafspraken op; deze
missen echter vaak het beoogde effect omdat de hieruit resulterende
interpretaties op hun beurt nieuwe complicaties veroorzaken.l) Ver-
volgens worden ter remedie van het stelsel vaak electorale drempel-
percentages (5g-10~) aanbevolen, die de entrée van kleine partijen
in het parlement moeten blokkeren. In theorie moge de aldus bewerk-
stelligde ruilverkaveling van het politiek terrein plausibel zijn,
in practijk kan de realisatie van dergelijke correcties als legaal
gecamoufleerde machtsverschuiving ten gunste van grote partijen wor-
den ervaren, in het kader waarvan de min of ineer intensieve prefe-
renties van kiezers en kiezersgroepen voor kleine partijen worden ge-
negeerd. Het is de vraag,in hoeverre de hieruit volgende verslechte-
ring van het politieke klimaat door een verbeterde politieke grond-
structuur wordt gecompenseerd.

In landen waar de kiezers duidelijk de voorkeur aan enkele grote par-
tijen geven - bijvoorbeeld West-Duitsland, Oostenrijk, België - doen
zich weer moeilijkheden van geheel andere aard voor. Twee rivaliseren-
de grote partijen, die afzonderlijk zelden de absolute meerderheid ha-
len, zijn in deze context op de steun van een of twee kleinere coali-

1) Pdet het oog op electoraal gewin eisen de diverse partners de meri-
tes van het regeringsbeleid liefst voor zichzelf op, terwijl de na-
delen voor rekening van de andere partijen komen.
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tiepartners aangewezen. Bij kabinetsformaties bevinden zich dergelijke
middenpartijen om voor de hand liggende reden in een lucratieve posi-
tie. De situatie nodigt er toe uit, de eigen verlangens breed uit te
meten, de grote rivalen tegen elkaar uit te spelen en de eigen invloed
op het politiek gebeuren op te schroeven. Het zou irreëel zijn te ver-
wachten, dat de betreffende partijen van de zich presenterende moge-
lijkheden een slechts bescheiden gebruik zullen maken. Bovendien is de
verleiding om binnen het eenmaal tot standgekomen coalitiekabinet te
blijven opponeren bijzonder groot. Als junior-partners zullen zij niet
alleen trachten de eigen identiteit te handhaven en de eigen inbreng
te accentueren, zij kunnen ook te allen tijde dreigen een alliantie
met de concurrentie aan te gaan, wanneer in het kabinet met de eigen
beleidsprojecten onvoldoende rekening wordt gehouden. Deze schommel-
tactiek functioneert uiteraard slechts bij de gratie van permanente
rivaliteit tussen twee toonaangevende grote partijen. - Het is intus-
sen geenszins ondenkbaar dat beide concurrenten zich uiteindelijk als
bondgenoten in een coalitie op brede basis te vinden, teneinde de dis-
proportionele invloed van een "tertium gaudens" of de opkomst van nieuwe
rivalen uit te schakelen. Het laat zich raden dat deze trend - die men
ook op andere terreinen van het maatschappelijk gebeuren herhaaldelijk
kan waarnemen - als zodanig nauwelijks met de opzet van het parlemen-
taire bestel correspondeert. Het stelsel verzet zich weliswaar niet te-
gen een veilige regeringsmeerderheid, maar het veronderstelt tegelijker-
tijd oppositioneel tegenspel. Brede-basisformules - bij voorkeur ter op-
lossing van urgente landsproblemen aanbevolen - dreigen de oppositie
tot "quantité négligeable" te reduceren. Het moge waar zijn, dat de op-
positie in een pluralistisch bestel nog slechts zelden met fundamentele
alternatievenl) voor de dag kan komen, de essentiële betekenis van op-
positionele kritiek en contróle wordt hierdoor niet aangetast. In retro-
spectie doet het verschil tussen alternatieve coalitiekabinetten wel-
licht microscopisch aan,2) in het dagelijks politiek gebeuren wordt
het verschil in accenten, prioriteiten en methoden wel degelijk erva-
ren. "Das Setzen von zeítlichen und sachlichen Rangordnungen, von P9etho-
den und Akzenten ist eine eminent politische Entscheidungsaufgabe....
hiermit wird in das Leben der Burger nehmend und gebend,zuordnend und

1) Vgl. M. Friedrich: Opposition ohne Alternative? (Uber die Lage der
Opposition im Wohlfahrtsstaat, 1962. O. Kirchheimer: The Waning of
Opposition, in Social Research 1957.

2) "Die grobschlëchtigen Unterscheidungsmerkmale der Parteien sind zu
Nuancen geworden, was als eine ungewohnte Novitát die intellektuel-
len Wáhler ebenso zu verstóren scheint, wie die an politische Haus-
mannskost gewohnten Durchschnitssburger". Gunter Gaus: Bonn ohne
Regierung? 1965. p.139.
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Grenzen setzend.....eingegriffen. Keine Masznahme trifft alle Indi-
viduen und Gruppen gleich: Wem soll~was zugemutet werden - und
wann:"1) Onder regie van brede-basiskabinetten dreigt de politie-
ke strekking van het regeringsbeleid te worden miskend. De in het
parlement gepresenteerde regeringsvoorstellen heten op onaantast-
baar wetenschappelijk inzicht te steunen en worden als zodanig door de
coalitiemeerderheid aanvaard. Het openbare parlementaire debat over
de merites van het regeringsbeleid heeft het in feite moeten afleggen
tegen intern Kabinetsberaad. Bij dit overleg komen vanzelfsprekend de
nodige tegenstellingen tot uiting, maar gewichtige vraagstukken, waar-
over men geen overeenstemming weet te bereiken, dreigen ongeregeld te
blijven. Zij verdwijnen doorgaans van de agenda teneinde de regerings-
coalitie te sauveren. De politieke ervaring - bijvoorbeel in Nederland,
België en Oostenrijk - leert dan ook, dat brede-basiskabinetten ondanks
alle interne spanningen doorgaans op een lange levensduur kunnen bogen.
Vroeg of laat - ook dat kan uit de practijk worden afgeleid - keert de
(politieke) wal nochtans het (regerings)- schip. Politieke partijen, die
zich ten tijde van verkiezingen als geprofileerde rivalen willen doen
kennen en vervolgens steeds opnieuw op brede basis samenwerken, lokken
uiteindelijk het onbehagen van het electoraat uit. Naarmate de kiezers
hiervan duidelijk doen blijken, dragen zij tot een politieke heroriën-
tatie bij, die de scheiding tussen regering en oppositie beter markeert
en aan de positie van het parlement ten goede komt.

De zich in het parlementaire meerpartijenstelsel manifesterende allian-
ties leveren hoe dan ook de nodige complicaties op. Tenzij partijen
met grote electorale aanhang de regels van het spel bewust verwerpen
- zoals bijvoorbeeld in de Vierde Franse Republiek of in de Republiek
van Weimar - slaagt men er niettemin in, voor de précaire relatie tus-
sen regering en parlement een min of ineer aanvaardbare modus te vinden.

Resumerend kan worden geconstateerd, dat het presidentiële stelsel en
het parlementaire twee-partijenstelsel in institutioneel opzicht welis-
waar verschillen, maar dat de politieke practijk in beide gevallen sta-
biele regeringen oplevert en de zogenaamde "personnalisation du pouvoir"
("President" respectievelijk"prime-minister") bevordert. Beide laatst-
genoemde elementen ontbreken doorgaans in het politiek gebeuren van
het parlementaire meerpartijenstelsel. Het parlementaire twee-partijen-
en het parlementaire meer-partijensysteem hebben weliswaar dezelfde in-
stitutioneel-organisatofische structuur met elkaar gemeen, maar de poli-

1) W. Steffani: a.w., p.32.
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tieke practijk vertoont in beide gevallen weinig overeenkomst.

De diverse varianten van het "constitutioneel-pluralistisch regime"
herbergen - naar uit het voorafgaande kan worden afgeleid - ieder op
hun beurt specifieke problemen. Tegenover de voordelen, die beurte-
lings aan de verschillende institutioneel-organisatorische construc-
ties eigen zijn, staan ook weer evidente nadelen. De zich in de li-
teratuur herhaaldelijk manifesterende voorkeur ten gunste van één be-
paalde constitutionele vormgeving, berust doorgaans dan ook op een
vergelijking tussen de gebreken van een gewraakte politieke practijk
en de merites, die aan institutioneel-organisatorische alternatieven
worden toegeschreven. Het ligt nochtans voor de hand, dat in concreto
ervaren gebreken het streven naar een constitutionele heroriëntatie
bevorderen. Naargelang de omstandigheden, hoopt men dank zij dergelijke
hervormingen, het evenwicht tussen regering en parlement te herstellen,
de invloed van bepaalde staatsorganen en- instellingen te vermeerderen
respectievelijk te verminderen, partijen en partijenstelsels te saneren.

Politieke partijen, die in het democratisch proces een zo centrale rol
spelenl) vragen intussen nog om nadere kennismaking.

Alhoewel democratie zich tegenwoordig vrijwel steeds als partijendemo-
cratie aan ons voordoet, zijn rivaliserende politieke groeperingen als
zodanig geen specifiek democratisch verschijnsel. Politieke partijen
hebben zich te allen tijde onder diverse regeringsvormen doen gelden.
In het oude Rome stonden "Optimates" en "Populares" tegenover elkaar.
De rivaliteit tussen Ghibelijnen en Welfen - waarbij Dante zo zeer be-
trokken was - heeft het staatkundig toneel in Italië en Duitsland ge-
durende eeuwen beheerst. Dit geldt mutatis mutandis ook voor de strijd
tussen de huizen York en Lancaster in Groot-Brittannië, voor de Hoekse
en Kabeljauwse twisten in Holland, voor oligarchische familievetes in
Italiaanse steden2) of voor rigoreuze conflicten tussen clans en klie-
ken in Schotland of Servië, Persoonlijke, dynastieke, ethnische en
godsdienstige tegenstellingen hebben het ontstaan van politieke groe-
peringen niet minder bevorderd dan sociale conflicten. "A party may
in its first beginnings be built on any foundation - wood or stubble
as well as rock - it is not the origin that matters so much as the
forces which once created,a party can enlist".3) Naarmate politieke
rivalen elkaars existentie leren verdragen, doen zich in het staat-

1) Vgl. hfdstk.Ili, p.181. e.v.
2) Vgl. H. Nolthenius: Duecento, 1954.
3) J. Bryce: a.w., d1.I. p.126.
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kundig gebeuren spelelementen gelden, waardoor oorspronkelijk grimmige
tegenstellingen wezenlijk worden getemperd. Zo worden in Groot-Brittan-
nië de relaties tussen rivaliserende "konings-" en "parlementspartijen"
("Tories" en "Whigs") in de loop van de 17e en 18e eeuw op basis van
vreedzame competitie geregeld. Verkiezingen en parlementaire debatten
worden door de (in maatschappelijk opzicht overigens nog goeddeels ho-
mogene) aanhangers van beide partijen als spel ervaren. "Life becomes
more interesting when each talks to each of how the opposite party
must be outgeneralled and more exciting when the day of an electoral
contest arrives".... "Nothing holds men so close together as the pre-
sence of antagonists, strong enough to be worth defeating and not so
strong as to be invincible".l) In het kader van een dergelijke concur-
rentie wordt het optreden van politieke partijen primair door het stre-
ven naar een zo groot mogelijke electorale aanhang bepaald. Deze oriën-
tatie hebben contemporaine politieke partijen noodzakelijkerwijs met
de 18e eeuwse "Tory"- en "Whig" partijen gemeen, ook al komt in een
door ideologieën en belangen bepaalde verkiezingsstrategie het spelele-
ment tegenwoordig minder tot uiting. Men kan de in democratisch-plura-
listische regimes opererende partijen dan ook omschrijven als: politie-
ke verenigingen, die in het kader van geruststellende of inspirerende
ideologieën met meer of minder suggestief geformuleerde programma's
naar de gunst van de kiezers dingen, teneinde alleen of in combinatie
met andere groepen aan het regeringsbeleid gestalte te geven.2) - Om
dit doel te bereiken zijn politieke partijen op de steun van het elec-
toraat aangewezen. "Parties which strive for mastery must try to bring
the largest number of votes into its ranks, organize them locally, ap-
peal to them by the spoken and printed word, bring them up to the poll".3)
Bij hun poging om met behulp van alle tegenwoordig beschikbare communi-
catiemiddelen zo veel mogelijk kiezers aan te spreken, moeten partijen
- naar men weet - van een mercantiele oriëntatie doen blijken. Zij kun-
nen met ideologieën alleen niet volstaan; zij dreigen dan doctrinair
of utopisch te worden. Zij voldoen evenmin wanneer zij primair de aan-

1) J. Bryce: a.w., d1.I. p.127.
2) Vgl. hfdstk.II. p.120. "Des partis sont des groupements volontaires

plus ou moins organisés dont 1'activité est plus ou moins permanen-
te, qui prétendent, au nom d'une certaine conception de 1'intérét
commun et de la societé, assumer, seuls ou en coalition les fonc-
tions de gouvernement". R. Aron: a.w., p.117. "A political party is
a group of human beings, stably organized with the objective of se-
curing or maintaining for íts leaders the control of government and
with the further objective of giving the members of the party through
such a control ideal and material benefits and adventages". (C.J.
Friedrich) Cit. ontleend aan R.J. Koblitz, Structure and Function
of the Political Party I, p.281-282, in Fundamentals of Political
Science, 1952. (Ed. O.K. Flechtheim).

3) J. Bryce: a.w., d1.I. p.125.
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dacht op problemen van practisch beleid vestigen; in dat geval zal hen
gebrek aan conceptie of profiel worden verweten. Politieke partijen
zullen dan ook trachten ideologie en praxis op adaequate wijze te do-
seren, teneinde hun stemmenaandeel te maximaliseren. -

Aan het streven naar regeringsmacht ontlenen politieke partijen hun
centrale positie in een democratisch bestel. Zij arrangeren de consti-
tutioneel voorgeschreven verkiezingen, presenteren personen en program-
ma's, bevolken parlementen, dingen naar regeringsfuncties of doen zich
als oppositie gelden. Zij doen het staatkundig apparaat in feite functio-
neren ook al wordt hun existentie in klassiek democratische constitu-
ties doorgaans nog genegeerd. Het laatste is intussen minder vreemd dan
het lijkt, wanneer men bedenkt dat partijen ondanks de doorslaggevende
rol die zij in het staatkundig gebeuren spelen, in een constitutioneel
regime als privaatrechtelijke verenigingen figureren, waarvan het lid-
maatschap uiteraard vrijwillig is. Op grond hiervan is de binding van
het electoraat met politieke partijen meer of minder hecht. De Ameri-
kaanse politicoloog Clinton Rossiterl) maakt dan ook onderscheid tus-
sen:
a) het vaste electoraat, bestaande uit de loyale, onwankelbare inge-
schreven partijleden voor wie de partij een soort wereldse kerk is;
b) het gebruikelijke electoraat, doorgaans niet-leden, die op éénzelf-
de partij plegen te stemmen;
c) het zwevende electoraat bestaande uit kiezers met flexibele politie-
ke sympathieën.

Van de kiesgerechtigden, die hun stem aan de zich presenterende partij-
en geven, is dan ook slechts een betrekkelijk kleine fractie partijlid;
van deze leden zijn weer relatief weinigen actief bij het partij-gebeu-
ren betrokken. Het politiek personeel wordt dientengevolge bij voorbaat
uit een kleine kring geselecteerd.

Het streven naar regeringsmacht hebben politieke partijen bij alle ver-
scheidenheid met elkaar gemeen. Deze doelstelling onderscheidt hen tege-
lijkertijd van de vele andere groeperingen, die in een pluralistische
maatschappij als belangen- of pressiegroepen van zich doen spreken. Ter-

wille van sociale, economische, professionele, culturele, ideële en ook
politieke belangen, trachten deze groepen beurtelings de publieke opi-
nie, partijen, parlementen, regering of administratie te beinvloeden,
maar zij streven als zodanig geen rechtstreekse politieke macht na.

1) Clinton Rossiter: Parties and Politics in America, 1967. Idem: De-
mocraten en Republikeinen wie zijn dat eigenlijk? In:Intermediair,
sept. 1968.
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Het ligt voor de hand, dat de wetenschappelijke belangstelling voor
het partijwezenl) meer of minder verhelderende partijtypologieën heeft
opgeleverd. Ter inventarisatie van de vele zeer verschillende politie-
ke partijen, dringen zich een reeks classificatiecriteria op, die
hier slechts in het kort besproken kunnen worden. - Naargelang het op-
treden van partijen primair door universele waarden heet te zijn gein-
spireerd, dan wel op de oplossing van concrete politieke vraagstukken
heet te zijn afgestemd, kan men vagelijk tussen ideologische en pragma-
tische groeperingen onderscheiden. Vrij algemeen aanvaard wordt ook de
door Max Weber aanbevolen "idealtypische" differentiatie tussen weinig
geinstitutionaliseerde associaties van politiek gelijkgezinden ("Hono-
ratiorenpartei") enerzijds en hecht georganiseerde massapartijen an-
derzijds.
De tot de eerstgenoemde categorie behorende partijen hebben doorgaans
het karakter van clubs, die aan maatschappelijk geprofileerde personen
de gelegenheid bieden, zich actief inet het politiek gebeuren in te la-
ten, zich in parlementen of regeringen te doen gelden. Daar de toonaan-
gevende leden pretenderen politiek op non-professionele wijze te be-
drijven,2) functioneren dergelijke partijen bij voorkeur bij de gratie
van weinig bureaucratische secties en commissies. De Christelijk Histo-
rische Unie in Nederland, de Radicaal-socialistische partij in Frank-
rijk (die overigens noch radicaal, noch socialistisch is) of de Conser-
vatieve partij in Groot-Brittannië beantwoorden bijvoorbeeld in grote
lijnen nog aan dit in het verleden dominerende partijtype. De zogenaam-
massa - of (beter) volkspartijen beschikken op hun beurt over een impo-
nerend en permanent bureaucratisch apparaat, dat als zodanig op profes-
sionele wijze wordt beheerd, teneinde het contact met leden, aanhangers
en kiezers te onderhouden. Statuten en reglementen van dergelijke par-
tijen informeren over gecentraliseerde of gedecentraliseerde organisa-
tieschema's, over de functies en competenties van de diverse bestuurs-
organen, over de relaties tussen het centraal bestuur (presidium, alge-
meen secretariaat, etc.) en de op regionaal respectievelijk locaal ni-
veau opererende federaties en secties. Al deze gegevens wettigen uiter-
aard nog geen conclusies over de zich in werkelijkheid manifesterende
interne verhoudingen, over financiële "faits et gestes", over de in-
vloed van informele "ínner circles", over de al dan niet open, de al

1) M. Ostrogorski: Democracy and the Organisation of Political Parties,
1902. R. Michels: Zur Soziologie des Parteiwesens, 1925. M. Duverger:
Les partis politiques, 1951. S. Eldersfeld: Political Parties, 1964.

2) Zn de gangbare interpretatie worden conservatieve Britse premiers
(Baldwin, Chamberlain, Mac-f9illan, Home) liefst als wereldvreemde
figuren voorgesteld, die de lectuur van couranten en rapporten tengunste van oude klassieken verwaarlozen. Bij nader toezien blijken
zij zich niet zonder succes op commercieel- of maatschappelijk ter-
rein te hebben bewogen.
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dan niet democratische practijken in de betreffende partijen. - De
bureaucratische trend heeft zich naar het wil voorkomen, het eerst
in sociaal-democratische partijen geopenbaard,l) maar onder vigeur
van het algemene, gelijke, geheime en vrije kiesrecht hebben de mees-
te partijen zich aan deze ontwikkeling geconformeerd. Vele politieke
groeperingen presenteren zich bij voorkeur als volkspartijen, die ter-
wille van ledenwerving2) en stemmenmaximalisatie a11en op een min of
meer geperfectioneerd apparaat (partijmachine) kunnen bogen.3) Aldus
wordt het in historisch perspectief zinvolle onderscheid tussen "Ho-
noratioren"- en "P4assaparteien" in hoge mate gerelativeerd. - Rela-
tieve betekenis komt ook aan de nog steeds actuele - en wellicht nog
lang actuele - classificatie toe, die ons tussen "rechtse" en "linkse"
partijen doet onderscheiden naargelang zij door een conservatieve of
progressieve oriëntatie worden gekenmerkt. Voorzover van de staatkun-
de een bijdrage tot het behoud van alle menselijk leven onder steeds
betere omstandigheden mag worden verwacht,vertoont politiek beurte-
lings statische en dynamische trekken. Deze dualiteit vindt ook haar
weerslag in het partijenspectrum. Conservatieve en progressieve ten-
denties accentueren enerzijds tegenstellingen binnen éénzelfde partij
en vervagen anderzijds contrasten tussen concurrerende partijen. De
kloof tussen divergerende opvattingen in éénzelfde partij is vaak
moeilijk te overbruggen, een toenadering tussen "gelijkgestemde" sec-
ties van verschillende partijen vaak gemakkelijk te arrangeren. - Bij
alle verscheidenheid, die het partijwezen in de diverse democratisch
georiënteerde landen te zien geeft4) markeert de onderscheiding tus-
sen "links" en "rechts" nochtans een gemeenschappelijke historische
trend, die Flechtheim als volgt typeert: "In der Mitte des (vorigen)
Jahrhunderts kann man von rechts nach links die folgenden Parteien
unterschieden: eine absolutistisch-konservative Richtung, die von Adel
und Klerus getragen wurde, und fur die absolute Monarchie....eintrat;
eine liberal-konservative Gruppe, die sich auf Teile der Burokratie,

1) De sociaal-democratische partij in Duitsland heeft in Michels' stu-
die over het partijwezen model gestaan. Vgl. R. Michels: Zur Sozio-
logie des Parteiwesens. 1925.

2) Sommige partijen- De Britse "Labour-party", de "Oostenrijkse Volks-
partij" bijvoorbeeld - kennen naast het directe (individuele) nog
het indirecte (collectieve) lidmaatschap, dat dank zij specifieke
bindingen met sociaal-economísche organisaties (vakbonden) tot
stand komt.

3) De als "club" figurerende conservatieve partij in Groot-Brittannië
maakt hierop in feite geen uitzondering.

4) "On the one hand the development of political parties is largely
based on the historical accidents, or the specific cultural pattern
of a given country, on the other hand party ideologies are frequent-
ly international in character". G. Heckscher: The Study of Compara-
tive Government and Politics, 1957. p.149.
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des Grundbesitzes und der Finanzbourgeoisie stutzte und die konstitu-
tionelle Monarchie verteidigte; eine parlementarisch-liberale Partei-
ung, hinter der das Gros des Burgertums stand und die sich fur die
Souverënitát eines auf Grund des Zensuswahlrechtes zustande gekommen-
en Parlements einsetzte; schliesslich ein demokratisch-radikales La-
ger, das sich auf Kleinburger, Arbeiter und gewisse Bauernschichten
stutzte und die demokratische Republik forderte. Im Laufe des 19.J.h
fand eine Gewichtsverlagering von rechts nach links, vom Absolutismus
zum Parlementarismus und zur Demokratie statt. Im Verfolg dieser Ent-
wicklung verloren die alten Rechtsparteien an Bedeutung, wëhrend die
Klassischen Linksparteien sich in zunehmenden Mass in der Mitte oder
auf der Rechten befanden und sich gegen die Opposition jungerer, radi-
kalerer Parteien verteidigen mussten".1) Hierbij kan worden aangete-
kend, dat confessionele partijen die zich ab origine tegen democra-
tische, liberale of socialistische seculariseringsverschijnselen ver-
zetten, zich aan de geschetste evolutie hebben weten aan te passen.
Buiten deze systematiek vallen de partijen, die terwille van speci-
fieke economische, ethnische of culturele belangen bij voorbaat slechts
op de steun van bepaalde categorieën van het electoraat kunnen rekenen.
Te denken valt aan ethnische minoriteitspartijen, middenstands-partijen,
boerenpartijen, etc., die eventueel tot coalitiepartners avanceren, dan
wel als "outgame-groups" aan principiële oppositie de voorkeur geven.

Naar zich laat raden~lokt het veelkleurig mozaiek van partijen de no-
dige wetenschappelijke belangstelling uit. Vergelijkende of monografi-
sche studies vestigen de aandacht op ontstaans- en ontwikkelingsgeschie-
denis van partijen en partijenstelsels, zij informeren over de organisa-
tiestructuur, de interne verhoudingen, de functies en de strategieën
van de diverse politieke groeperingen in een pluralistisch-industrieel
bestel. Het belang van dit alles ligt voor de hand, wanneer men bedenkt
dat "the growing activity of the state, particularly in the economic
field is apt to make not only the state itself, but also the parties
competing within it almost all embracing".2)

Bij hun poging om zo veel mogelijk kiezers aan te spreken, doen partij-
en zoals gezegd alle moeite om ideologie en praxis winstgevend te inves-

1) O.K. Flechtheim: Parteien, in Fischer Lexikon. Bd.II (Staat und Po-litik), 1958. p.231.
2) G. Heckscher: a.w., p.149.
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teren.l) Zij laten dan ook niets onbeproefd om motieven en verlangens
van de diverse electorale groepen zo exact mogelijk te peilen. Zij
gaan hierbij liefst met wetenschappelijke acribie te werk. Uit zorg-
vuldig geregistreerde verkiezingsuitslagen kan worden afgeleid in hoe-
verre de trend der tijd als bondgenoot of als tegenstander moet worden
beschouwd. Teneinde de publieke opinie over zaken van publiek belang
te peilen, wordt bij voorkeur een beroep op de demoscopie gedaan.2)
Men is bovendien zeer gebaat met gedetailleerde informaties over de
diverse individuele en maatschappelijke factoren, die beurtelings
op het kiezersgedrag inwerken. Gedegen empirische verkiezingsstudies
trachten te achterhalen,wie zich wanneer, waarom en in welke mate met
bepaalde politieke partijen en hun doelstellingen identificeren.3)
"Ironically enough after great precautions have been taken to ensure
the secrecy of the ballot,in modern democracies great efforts are now
made to find out - admittedly for "scientific" purposes only - how
people vote".4) Onder vigeur van een bepaalde verkiezingsmodus opteren
de kiezers ten gunste van de zich presenterende personen en partijen,
maar de uiteindelijke stembusresultaten worden op hun beurt door een
gecompliceerd en subtiel samenspel van factoren bepaald. Aan de vele
beschikbare verkiezingsonderzoeken en- studies danken wij waardevolle
inzichten over de invloed die individuele habitus, geslacht, leeftijd,
godsdienst, opleiding, beroep, inkomen, geografisch- en sociaal milieu
op partijpolitieke preferenties en bindingen en op het kiezersgedrag
als zodanig uitoefenen. Naar steeds weer blijkt, doen de verschillende
determinanten vaak een concurrerende invloed op het gedrag van de kie-
zers gelden. Beroepsbelangen doen wellicht de voorkeur naar partij X
uitgaan, maar op grond van de individuele geestesgesteldheid voelt men
zich met partij Y verbonden. Deze antinomieën worden in de moderne li-
teratuur bij voorkeur als "crosspressure" aangeduid. Wanneer deze "pres-
sures" zich op intensieve wijze manifesteren, veroorzaken zij naargelang

1) Het valt overigens steeds weer op, dat onverzoenlijke of doctrinair
geformuleerde beginselverklaringen der politieke partijen bepaald
contrasteren met de in een eigentijdse welvaartsstaat vereiste en
in feite ook gepractiseerde zakelijke samenwerking. Deze samenwerking
functioneert met name ook in Nederland, alhoewel men op grond van ver-
gaande verzuilingsverschijnselen het tegendeel zou mogen verwachten.
A. Lijphart:(Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse
politiek, 1968) spreekt in dit verband van een "selfdenying prophecy".

2) P.R. Hofstátter: Die Psychologie der óffentlichen Meinung, 1949. B.
Berelson, W. Lippmann: Public opinion 1954; Janowitz, D. Lasswell:
Public opinion and Communication, 1950. J. Habermas: Strukturwandel
der Offentlichkeit, 1962.

3) Vgl. S.P4. Lipset: Political Man, 1959. B. Berelson: P.F. Lazarsfeld,
W.Mc.Phee: Voting, 1954.

4) J. Blondel: a.w., p.49. Vgl. M. Benney, A.P. Gray and R.H. Pear: How
People Vote, 1956. G. Schmidtchen: Die befragte Nation, 1959.

185



omstandigheden ofwel afwijkend dan wel apathisch kiezersgedrag.l)

Over de merites, de functies en de werkwijze van de dank zij algemene,
gelijke, geheime en vrije verkiezingen tot standgekomen parlementen
divergeren de meningen intussen aanzienlijk.2) Vlijtig speurwerk le-
vert wellicht nog interessante gegevens over geslacht, leeftijd, gods-
dienst, opleiding, beroep, alsmede over de sociale en geografische her-
komst van de volksvertegenwoordigers op,3) maar in feite kan de werke-
lijke betekenis van democratisch gelegitimeerde parlementen nauwelijks
met behulp van kwantitatieve benaderingswijzen worden achterhaald.

Van parlementen mag - rudimentair geformuleerd - worden verwacht, dat
zij een zelfstandige en essentiële invloed op het regeringsbeleid weten
uit te oefenen. Deze inspraak - oorspronkelijk op het monarchale uitga-
venpatroon afgestemd - heeft sinds het ontstaan van vertegenwoordigende
organen dan ook steeds in het centrum van de belangstelling gestaan.
Met name in de vorige eeuw toen het voorbeeld van Westminster geleide-
lijk ook elders school maakte, werden de voordelen van een effectieve
parlementaire contr8le op het regeringsbeleid breed uitgemeten. Het
parlementair systeem werd door gerenommeerde auteurs als summum van
staatkundige ontwikkeling verwelkomd. "By the representative system
the executive would, they believed, be duly guided and controlled;
by it the best wisdom of the country would be gathered into delibe-
rate bodies whose debates would enlighten the people, and in which
men fit for leadership could show their powers".4) Nog in Max Webers
politieke geschriften komen deze hooggestemde verwachtingen duidelijk
tot uiting.5) Dit optimisme contrasteert bepaald wel met de twijfels,
de critiek en de teleurstelling die in deze eeuw met de parlementaire
practijk in verband worden gebracht. Na een langdurig conflict met
omstreden autoritaire regeringen, behaalden parlementen weliswaar de
overwinning, werd het principe der parlementaire inspraak en contróle
grondwettelijk verankerd, maar de verhouding tussen parlement en rege-
ring leverde nieuwe onvoorziene complicaties op. Op grond van het al-
gemeen kiesrecht evolueerden parlementen weliswaar tot volksvertegen-
woordigende instellingen, maar de binding tussen kiezers en gekozenen

1) "Voting research...has shown that cross pressures resulting from
multiple-group affiliations or loyalities account for much of the
deviation from the dominant pattern of a given group. Individuals
who are subject to pressures driving them into different political
directions must either deviate or escape into apathy". S. Lipset:
a.w., p.31-32.

2) Vgl. hoofdstuk II. p.137. e.v.
3) Vgl. J. Blondel: a.w., p.131. e.v.
4) J. Bryce: a.w., d1.IZ. p.368.
5) Vgl. Max Weber: Gesammelte politische Schriften, 1958.
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- tussen "1'ensemble du peuple et 1'assemblée des députés" - werd
spoedig als problematisch ervaren.l) - De gebreken van het parlemen-
tair bestel werden in de literatuur steeds weer aan de orde gesteld.
In dit verband dringen zich een reeks vertrouwde Engelse leuzen op:
"The Passing of Parliament, The Pathology of Legislatures, (England
can never be ruined except by a parliament) The Decline of Parliament,
Can Parliament survive?" "The wary traveller" - tekent Bryce hierbij
aan -"discounts these jermiads, conscious of the tendency in himself,
growing with his years, to dwell in memory chiefly upon things he used
to enjoy most in his boyhood - the long fine summers when one could
swim daily in the river and apples were plentiful, the fine hard win-
ters when the ice sheets on Windermere or Loch Lomond gathered crowds
of skaters".2) Niettemin doet zich de vraag of en in hoeverre parle-
menten en parlementariërs in een gecompliceerde pluralistische maat-
schappij nog voor de aan hen toevertrouwde taken zijn berekend, steeds
weer met nadruk gelden.

De ratio van de parlementaire besluitvorming werd reeds in een vroeg-
tijdig stadium betwist. "De afgevaardigden" - aldus de anarchist Kro-
potkin3) -"moesten een mening geven en stemmen over een oneindig ge-
varieerd aantal kwesties welke de geweldige machinerie van de gecen-
traliseerde staat opwierp. (De afgevaardigde) moet oordelen....over
de hervorming van het academisch onderwijs, zonder ooit een universi-
teit van binnen gezien te hebben. Hij moet stemmen over druifluis,
kunstmest en tabak; over Indochina en Guyana; over schoorstenen en
observatoria...Over Sjako of Kepie beslist hij naar de smaak van zijn
vrouw. De suiker zal hij beschermen, de tarwe laten schieten. De wijn-
stok zal hij verdelgen in de overtuiging hem te redden. Hij zal nu
eens voor herbebossing zijn tegen de weidegronden en dan weer voor de
weide tegen het woud; nu eens voor een kanaal dan weer voor een spoor-
weg. In bankzaken moet hij doorkneed zijn en aan het wetboek van straf-
recht gaat hij een nieuw artikel toevoegen, zonder ooit de overige te
hebben geraadpleegd. Hij is....om beurten bankier, academicus, dokter,
astronoom, drogist of koopman en, al naar de agenda zal hij nooit aar-

1) "Abgeordnete verkehren in erster Linie mit Kollegen, Parteifunktio-
nëren, Znteressentenvertretern, P4anagern, Beamten am wenigsten mit
Personen ohne ámter und Funktionen; das heisst mit Leuten aus der
Mehrheit der Bevëlkerung haben sie kaum Kontakt". A. Morkel: Das
Parlament als ëffentliches Forum; Aus Politik und Zeitgeschichte,
5 Okt. 1966. p.13. In Frankrijk lokte het optreden van de députés
de nodige ironie uit. "La république était belle sous 1'empire".

2) J. Bryce: a.w., d1.II. p.367.
3) Citaat ontleend aan J. Romein: Op het breukvlak van twee eeuwen,

1957. p.154; Kropotkin (Paroles d'un révolté 1885), Russisch geo-
graaf en anarchist, medestander van Bakoenin (1842-1921).
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zelen het een of het ander te wezen. Trouwens als advocaat, journalist
of redenaar gewend over zaken te spreken die hij niet kent, zal hij in
gemoede over dit alles stemmen ook" Heden ten dage zou Kropotkin met
nog meer verbazing kunnen constateren hoeveel zaken van maatschappe-
lijk en sociaal-economisch gewicht aan het inzicht, het oordeel en de
beslissing van parlementsleden worden onderworpen. Het vermakelijk be-
toog, dat vooral de wetgevende activiteit van parlementen ridiculí-
seert, kan intussen gemakkelijk worden ontzenuwd. Het door Kropotkin
en vele anderen gewraakte parlementaire dillettantisme valt namelijk
erg mee, wanneer men bedenkt dat de in studiecommissies en op departe-
menten zorgvuldig voorbereide en geformuleerde wetsvoorstellen, via het
kabinet bij partijfracties en in parlementaire werkgroepen belanden,
waar zij in kleine kring uitvoerig worden besproken, alvorens zij in
openbare lezing in het parlement aan de orde komen. Hier conformeren
de niet geinteresseerde of niet ter zake kundige afgevaardigdenl)
zich aan het oordeel van de specialisten respectievelijk aan de in-
structies van de eígen fractie. Wanneer wetsvoorstellen - al dan niet
geamendeerd - uiteindelijk in meerderheid worden aanvaard, mag ondanks
de schijn van het tegendeel worden verondersteld, dat zij een degelijke
bewerking hebben ondergaan. Vaak geuite bezwaren over parlementaire on-
kunde op oereigen legislatief terrein mogen op grond van het vooraf-
gaande goeddeels zijn weerlegd, maar daarmee is hooguit een Pyrrhusover-
winning behaald. De voorheen geschetste methode van besluitvorming doet
op haar beurt ernstig afbreuk aan de positie van het parlement. Zij cor-
respondeert nauwelijks met de gangbare opvattingen over open en informa-
tief parlementair debat. De veelgeprezen openbare discussie2) heeft in
feite moeten wijken voor vertrouwelijk overleg tussen een klein aantal
deskundigen ('Banausen' zegt Max Weber). De situatie beantwoordt in
grote lijnen aan de door Mannheim aanbevolen: "sachgem~sse Lenkung der
spontanen Impulse und Erfahrungen, ....und Gestaltung einer ~ffentlich-
keitsform, die sich auf relativ geschlossene aber dennoch kontrollier-
bare Gruppen stutzt und beschr~nkt".3) Deze ontwikkeling is wellicht
even onvermijdelijk als de op vergaande delegatie gebaseerde wetgevings-
procedures,,waar het vrijwel steeds gedetailleerde gouvernementele wel-
vaartsbeleid om vraagt. In deze constellatie maken oratorische talenten
die met hun interpellaties regeringen doen wankelen en de aandacht van
de buitenwereld vestigen, nog slechts weinig kans. In openbare lezing

1) Naargelang onderwerp figureren de parlementsleden beurtelings als
zodanig.

2) Vgl. W. Bagehot: The English Constitution, 1867. (Ed. The World's
Classics, 1963.)

3) Zie hoofdstuk II. p.138.
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worden veelal wetstechnische details herhaald, waarmee de desbetreffen-
de commissïeleden reeds lang vertrouwd zijn, en waarvan de betekenis
aan de overige afgevaardigden nolens volens ontgaat. Voorzover bij
dit overleg toch nog pro en contra's tot uiting komen, geven zij wel-
licht aanleiding tot min of ineer spectaculair debat, maar dit is - zulks
in tegenstelling tot de klassieke opvatting - noch op een "choque des
opinions", noch op de beinvloeding van opponenten afgestemd. Bindingen
met de eigen fracties beletten, dat vooraf bepaalde standpunten nog
worden gewijzigd. De discussies -"il faut sauver les convenances" -
hebben dan ook veeleer de strekking om de publieke opinie of electo-
rale groepen te imponeren.l) Het individuele parlementslid..."has only
to go on voting steadily what has been previously determined on in sec-
ret, uninstructed by arguments from any other part of the chamber, be-
cause there is no need for listening to words which cannot affect its
predetermined action...This may seem a sorry result for representative
government to have reached, yet it is a logical and legitimate develop-
ment of the practice of majority party rule and there seems to be no
remedy".2) Het ontbreekt weliswaar niet aan behartenswaardige voorstel-
len, die via aangepaste discussietechnieken of gewijzigde reglementen
van orde de positie van het parlement als openbaar forum beogen te ver-
beteren, maar hun effect is voorzover men kan zien tot dusver gering.

Het voorafgaande lokt nogmaals de vraag naar de betekenis van de dis-
cussie in het politiek besluitvormingsproces uit. Parlementaire regie
- de naam laat daarover geen twijfel - behelst "decision by discussion".
Klassieke auteurs die niet moe werden dit principe te accentueren, dach-
ten daarbij uiteraard niet zo zeer aan de onontbeerlijke interne discus-
sie binnen de ministerraad of het kabinet,3) dan wel aan het openbaar
debat tussen regering en parlement.4)

Min of ineer in strijd met het oorspronkelijk grondwettelijk concept

1) Het electoraal publiek weet voor de parlementaire deliberaties noch-
tans weinig belangstelling op te brengen. De door de vele nieuwsme-
dia ruimschoots verstrekte informaties mogen bepaald op meer resonan-
tie rekenen. Tussen de verkiezingen (interelection-periods) mag men
zich over het contact tussen kiezers en gekozenen geen overdreven
voorstellingen maken. Vgl. R.A. Dahl: A Preface to Democratic Theo-
ry, 1957. hoofdstuk III.

2) J. Bryce: a.w., deel II. p.389.
3) Bij dit overleg doen zich een reeks gecompliceerde problemen van

formele en materiële aard voor, die in de uitvoerige studie van
Mackintosh over het Britse kabinet op exemplarische wijze worden
beschreven. Zie P. Mackintosh: The British Cabinet, 1962.

4) Men vgl. de instructieve discussie tussen A.L. de Block (Gemeen
overleg) en J.J. Loeff (Over het wezen der democratie; idem Weten-
schap en Wijsbegeerte in Sociale Wetenschappen, No. I.1964).
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slagen regeringen er steeds weer in wezenlijke themata aan parlemen-
taire inspraak te onttrekken.l) Voorzover het parlement wel wordt ge-
raadpleegd, spelen in het op besluitvorming afgestemde gesprek vanzelf-
sprekend diverse discussie-elementen een rol. In dit verband verwijst
een recent exposé2) naar "symbuleutische", "agonale" en "declaratori-
sche" discussieprincipes die zich bij het politiek beraad kunnen doen
gelden. Met deze gecompliceerde terminologie wil zijn aangeduid,dat
dank zij het eerstgenoemde principe het gemeenschappelijk overleg
("des recherches en commun") terwille van het nagestreefde doel op de
voorgrond staat. Het tweede principe kenmerkt de strijd om het over-
wicht van contrasterende opvattingen ("choque des opinions"). Op het
laatstgenoemde principe tenslotte wordt een beroep gedaan, om eenmaal
ingenomen standpunten nogmaals toe te lichten en hierop gebaseerde be-
sluiten te rechtvaardigen. - Nu veronderstellen de traditionele inter-
pretaties van het parlementarisme dat de diverse discussiebijdragen in
openbare vergadering vrijelijk tot uiting kunnen komen. Getoetst aan
dit ideaal blijft de eigentijdse parlementaire praktijk kennelijk bene-
den de maat. In openbare lezing komen weliswaar niet uitsluitend maar
wel bij voorkeur declaraties of details aan de orde, terwijl het werke-
lijk terzake doende beraad zich goeddeels achter de coulissen voltrekt.
Naar het wil voorkomen zijn met deze ontwikkeling echter niet uitslui-
tend nadelen verbonden. "Manche Gespráche taugen nicht fur die nffent-
lichkeit, andere taugen nicht als Geheimnis".3)

Het gemeenschappelijk overleg en de strijd der meningen komen - naar
mag worden aangenomen - in kleine kring beter tot hun recht dan in een
grote vergadering. In werkgroepen en commissies kunnen de adviezen van
neutrale deskundigen de oordeelsvorming wezenlijk beinvloeden. Boven-
dien kunnen in besloten kring de discussiebijdragen van de oppositie
worden gehonoreerd en de merites van regeringsvoorstellen door rege-
ringspartijen worden betwist. Het intern beraad biedt aldus ruimte voor
een op zinvolle compromissen gebaseerde besluitvorming en voor een
reëel contact tussen ministers en afgevaardigden. Ondanks accentver-
schuivingen mag aan de contrólerende en wetgevende functies van repre-
sentatieve organen dan ook nog steeds essentiële betekenis worden toe-

1) Zelfs in landen met vergaande parlementaire invloed - constateert
Aron -"bien de décisions d'importance vitale sont prises par les
ministres sans approbation, ni consultation du parlement". R. Aron:
a.w. p.122.

2) F. Schneider: Diskussion und Evidenz im parlementarischen Regierungs-
system: Aus Politik und Zeitgeschichte, 7 Febr. 1968.
Idem: Politik und Kommunikation, 1967.

3) F. Schneider: Diskussion und Evidenz im parlementarischen Regierungs-
system, p.6.
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gekend. Parlementen behoeven geenszins tot "widerwillig geduldete Be-
willigungsapparate einer herrschenden Burokratie" (P4ax Weber) te evo-
lueren. Tenslotte kan zelfs het openbaar karakter van het parlementair
bestel in grote lijnen worden gewaarborgd, wanneer men - zoals bijvoor-
beeld in Westminster - de eenmaal ingenomen standpunten op adaequate
wijze weet toe te lichten en te motiveren. Het valt trouwens op, dat
in de door Stuart f4i11 en Bagehot geinspireerde engelse literatuur de
belangstelling vooral ook naar de "expressive~teaching and informing
functions"1) van het parlement uitgaat, waarvan wordt verondersteld,
dat zij dank zij het zorgvuldig gecultiveerde openbaar debat tot uiting
komen. Veel continentale auteurs daarentegen verwijzen bij voorkeur
naar de wetgevende functie, die de leer van de machtenscheiding in
eerste instantie voor parlementen heeft gereserveerd.2)

Op de rol, die parlementen bij de installatie respectievelijk de ab-
dicatie van regeringen kunnen spelen ('elective function'), werd el-
ders herhaaldelijk gewezen. De budgettaire inspraak op grond waarvan
parlementen ook op executief terrein penetreren mag intussen niet on-
vermeld blijven. Het parlementair toezicht op de financiële "faits et
gestes" van de regering was ab origine vooral op beperking van het be-
stedingspatroon afgestemd. De gewijzigde oriëntatie van de staat ten
opzichte van het sociaal-economisch gebeuren heeft er evenwel toe ge-
leid, dat de parlementaire zeggenschap op budgettair vlak nog slechts
zelden met de oorspronkelijke opzet correspondeert. Terwille van het
principe zullen de afgevaardigden ook nu niet nalaten, bij de regering
op financiële matiging aan te dringen, maar in feite zullen zij zich
nog slechts zelden tegen de hoogte van het uitgavenniveau verzetten:
integendeel. De wedloop van partijen, fracties en lobbies om een adae-
quaat aandeel in het nationaal inkomen waarover collectief wordt ge-
disponeerd, draagt er doorgaans toe bij, dat de bestedingen uiteinde-
lijk nog worden verruimd. "Zijn belangengroepen....goed georganiseerd
en staan zij onder leiders, die er op uit zijn voor de leden alle voor-
delen te behalen welke afdwingbaar schijnen,3) dan is het voor het
landsbestuur bijkans niet doenlijk ongevoelig voor hun wensen te blij-

1) Vgl. W. Bagehot: The English Constitution 1867. (Ed. The World's
Classics 1963). p.117-119.

2) Het mag opmerkelijk heten, dat Bagehot de wetgevende taak uitdruk-
kelijk op de vijfde en laatste plaats noemt, en hieraan (in volg-
orde van gewicht) "the elective, expressive, teaching and infor-
ming functions" laat voorafgaan.

3) "Sie gehen dabei" - aldus Eugen Kogon -"nicht nur mit lauten,
lauteren und unlauteren Mitteln, sondern evt. auch lautlos vor".
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ven".1) Achter parlementaire en partijpolitieke facades, zo kan men
dan ook steeds weer vernemen, zijn belangengroepen comfortabel ge-
huisvest, die de eigenlijke pre-occupaties van een pluralistische
samenleving weerspiegelen.

Met enkele summiere notities over het optreden van deze belangengroe-
pen - meer zou in dit verband en in dit stadium nog minder zijn -
stellen we ons voor dit betoog af te ronden.

De activiteit van de vele maatschappelijke groepen, die terwille van
sociale, economische, professionele, maar ook terwille van culturele
en ideële belangen beurtelings de publieke opinie, de partijen, of de
parlementen trachten te beinvloeden, dan wel bij bestuursinstanties
of regeringen om gehoor vragen, wordt - naar men weet - sinds geruime
tijd druk besproken. - Oorspronkelijk werd het optreden van "pressie-
groepen" bij voorkeur negatief geinterpreteerd. Er is een uitgebreide
literatuur beschikbaar, waarin de "heerschappij van verbanden"2) in
het politiek proces wordt veroordeeld. De zich via diverse kanalen
manifesterende invloed van coaliserende en contrasterende "pressie-
groepen" op de staatsregie heet in strijd met de grondwet of inet het
algemeen belang te zijn.3) Getoetst aan even serene als fictieve con-
cepties van algemeen welzijn moet het "ondoorzichtig spel" van belangen-
groepen wel beneden de maat blijven. Het intern beleid en de coalitie-
tactiek van partijen moge al de nodige twijfels uitlokken, als zodanig
concurreren politieke partijen nochtans in het openbaar. Belangengroe-
pen daarentegen opereren naar wordt verondersteld, liefst achter de
coulissen, van waaruit zij een excessieve en inadequate invloed op het
regeringsbeleid weten uit te oefenen, die veilig met groepsegoisme en
corruptie in verband mag worden gebracht.4) In deze visie hebben be-
langengroepen - een conglomeraat van naar omvang, aard en doelstel-
líng zeer verschillende organisaties - een dubieuze reputatie met el-
kaar gemeen. - Naarmate men er in slaagde de diverse belangengroepen
te inventariseren en te rubriceren,5) naarmate het labyrinth van bin-

1) C.H.F. Polak: a.w., p.9.
2) Vgl. Th. Eschenburg: Die Herrschaft der Verbánde, 1955.
3) Wanneer zijn toespraken of voorstellen in het Lagerhuis weinig re-

sonantie vonden, troostte Lloyd George zich met de gedachte dat de
afgevaardigden weliswaar het "Trade Union Congress" en de "Verenig-
de Kamers van Koophandel" maar geenszins het Engelse volk vertegen-
woordigden.

4) Vgl. J.A.A. van Doorn: Pressiegroepen: correctie of corruptie? in
Pressiegroepen (J.J. de Jong e.a.) 1958.

5) Vgl. J.J. de Jong: Het opereren der verbanden in het politiek pro-
ces, in Pressiegroepen: a.w., p.17-22.
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dingen in kaart kon worden gebracht, kortom naarmate het uit de eigen-
tijdse welvaartsregie resulterende optreden van pressiegroepen beter
kon worden begrepen,l) moest de goeddeels negatieve interpretatie van
het gecompliceerde gebeuren voor een meer gematigde beoordeling wijken.
Zonder onmiskenbare gebreken te bagatelliseren - de niet of weinig ge-
organiseerde belangen komen in deze constellatie onvoldoende tot hun
recht2) - leerde men aanvaarden dat het permanente optreden van pres-
siegroepen op onverbrekelijke wijze met welvaartsregie van de contem-
poraine staatkunde is verbonden.3) R. Aron merkt in dit verband dan
ook op: "il seraít inconcevable que les "intérêts" ouvriers ou patronaux,
ne puissent pas s'exprimer et se défendre: du moment que 1'on accepte
la mise en question des régime lui méme, comment ne pas admettre la
mise en question des décisions particulièrs relatives aux prix à la
répartition du revenu national".4) De in het onderhandelingsproces
tussen de diverse belanghebbenden kenbaar gemaakte verlangens en in-
zichten kunnen niet slechts aan het welvaartsbeleid ten goede komen
maar op indirecte wijze ook het contact tussen regering en geregeer-
den intensiveren. - Het ontbreekt intussen niet aan voorstellen om
dit overleg te institutionaliseren teneinde het aldus aan de anonimi-
teit te onttrekken. Het beroep op constitutíoneel geoctroyeerde con-
sultatieve organen -( in Nederland colleges van advies en bijstand
genoemd) - waarin regering en belanghebbenden zijn vertegenwoordigd,
dringt zich in dit verband op. Op grond hiervan komt aan het beraad
tussen de politieke bewindvoerders en de woordvoerders van maatschap-
pelijke verbanden een grote mate van vanzelfsprekendheid toe. Te den-
ken valt ook aan specifieke wetten, die de strategie van belangengroe-
pen aan contróle onderwerpen. Zo kent men in de Verenigde Staten
sinds 1946 een"Legislative Reorganisation Act".5) - De in autoritaire
of totalitaire stelsels gepropageerde en gepractiseerde afschaffing
van parlementaire instellingen ten gunste van organisch-corporatieve
kamers kan om voor de hand liggende reden buiten beschouwing blijven.
De herhaaldelijk aanbevolen - zij het in democratische landen gere-
serveerd onthaalde - denkbeelden en projecten, die beogen aan de al-
gemeen politieke vertegenwoordiging - op individuele basis een speci-
fiek professionele vertegenwoordiging op collectieve grondslag toe
te voegen vragen nochtans om nadere aandacht. De diverse voorstellen

1) Vgl. de op p.143 vermelde literatuur.
2) Homines organisati - aldus Josephus Jitta - hominibus non organi-

satis lupi. Cit. ontleend aan: J.L. Stassen: Medezeggenschap in
de onderneming, in Sociale Wetenschappen, no.2. 1964.

3) Vgl. de uitvoerige studie van J. Messner: Der Funktion~r, 1961.
4) R. Aron: a.w., p.123.
5) Naar verluidt, is het effect van de z.g. "Lobbying Act" gering.
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behelzen doorgaans een taakverdeling op grond waarvan themata van al-
gemeen politieke strekking aan de eigenlijke volksvertegenwoordiging
blijven voorbehouden en de uit segmenten van de arbeids- en bedrijfs-
wereld samengestelde functionele kamers met sociaal-economische vraag-
stukken worden belast. Terwille van de met het sociaal-economisch ge-
beuren gemoeide taken wordt in Nederland sinds jaar en dag - De Savor-
nin - Lohman, Treub, Troelstra, Romme, Oud - de hervorming van de eer-
ste kamer bepleit.l) Naar het wil voorkomen, gelden de in het verleden
door Max Weber geuite fundamentele en practische bezwaren tegen voor-
stellen die een constitutioneel verankerde vertegenwoordiging van maat-
schappelijke verbanden in wetgevende organen beogen, heden ten dage in
versterkte mate.2) "Da die Wirtschaftspolitik" - merkt Steffani in dit
verband op -"heute den Kernbereich aller Politik ausmacht, wurde der
angestrebte Dualismus eines politischen Parlaments und eines Wirtschafts-
parlaments, das nicht auf unverbindliche Beratungsfunktionen beschrënkt
bleibt, faktisch zur Vorherrschaft des einen Parlaments uber das andere
fuhren mussen. Denn hier stunde nicht das Problem eines Zweikammer-
systems zur Debatte sondern die Frage einer machtpolitischen Aufglie-
derung zweier substantiell zu unterscheidender Kompetenzbereiche - de-
ren Konturen praktisch nicht abgrenzbar sind - auf zwei grundverschie-
den struktierte Gremien".3) De systeem-immanente concurrentie van twee
wezenlijk anders geaarde en samengestelde wetgevingsorganen om het pri-
maat, kan aan het staatkundig gebeuren en aan het politiek proces moei-
lijk ten goede komen. Afgezien van principiële bedenkingen kunnen tegen
het organisch-functionele stelsel ook imponerende practische bezwaren
worden aangevoerd. De verdeling van de beschikbare zetels naar rato
van evenredigheid en evenwichtigheid over de verschillende maatschap-
pelijke groepen - hun aantal is met de opsomming van enkele categorieën
(industrie, handel, nijverheid, verkeerswezen, landbouw, vrije beroepen-
sector) niet uitgeput - belooft in feite onoverkomelijke moeilijkheden
op te leveren. Naar het op grond van deze complicaties wil voorkomen
zijn de klassieke parlementaire instellingen ondanks onmiskenbare ge-
breken, uiteindelijk beter voor de taak berekend voor de problemen
van een pluralistische samenleving een oplossing te helpen vinden.
"Alle mogelijke culturele, sociale en economische belangen weten ook
zonder aparte vertegenwoordiging de wegen om het wetgevingsapparaat

1) Vgl. J.Th. de Ruwe: De eerste kamer der Staten-Generaal, 1957,
p. 195-201.

2) Vgl. t4ax Weber: Wahlrecht und Demokratie im Deutschland (1917) in
Gesammelte politische Schriften, 1958.

3) W. Steffani: Zur Kritik am Parteienstaat und zur Rolle der Opposi-
tion. Aus Politik und Zeitgeschichte, 10 Nov. 1965. p.18.
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te benaderen of te beinvloeden wel te vinden".1) Alhoewel niet onom-
streden weet een pluralistisch-constitutioneel bestel doorgaans aan de
ambities en verlangens van de diverse groepen tegemoet te komen, des-
noods "by keeping them all in a uniform nicely tempered state of dis-
content". De wedloop van de verschillende groepen doet aan een beschrij-
ving van Kafka denken: "Leoparden brechen in den Tempel ein und saufen
die Opferkruge leer; das wiederholt sich immer wieder: schlieszlich
kan man es vorausberechnen und es wird ein Teil der Zeremonie".2) Het
geheel levert een enerverend schouwspel op dat om zeer bedreven demo-
cratische ceremoniemeesters vraagt, die men om hun taak niet behoeft
te benijden.

1) J.Th. De Ruwe: a.w., p.200.
2) Cit. ontleend aan: R. Altmann: Das Erbe Audenauers, 1963.p.128-129.
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STELLINGEN

I. Hetgeen Diderot over de deugd heeft gezegd, geldt kennelijk
ook voor de democratie: "C'est une bonne chose, les méchants
et les bons en disent du bien".

II. Teneinde in de staatkunde waargenomen gebreken te genezen,
wordt vaak met nadruk het primaat van specialistische des-
kundigheid tegenover politiek amateurisme verdedigd. De es-
sentie der politiek dreigt aldus te worden miskend. Voor de
realisatie van politieke doeleinden is een intensief beroep
op deskundigheid even onmisbaar als ontoereikend. Toepassing
van deskundig inzicht is namelijk steeds op onberekenbare
maatschappelijke verhoudingen afgestemd; het blijft aan de
politíek voorbehouden, deze volgens de kunst van het moge-
lijke te regelen.

III. Uit het feit dat de administratief-ambtelijke invloed in
een moderne samenleving in tot dusver ongekende mate is
toegenomen, mag niet worden afgeleid, dat de politieke re-
gie aan betekenis heeft ingeboet. Er is met het oog op deze
ontwikkeling juist alle reden om de leidinggevende en con-
trolerende functies van de politiek ten opzichte van de ad-
ministratieve "faits et gestes" zorgvuldig te cultiveren.

IV. Art. 11, vierde lid van de Co~rdinatiewet Sociale Verzekerin-
gen geeft aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzeke-
ringen de bevoegdheid om premieverplichtingen over reeds ver-
streken perioden zonder restrictie ten aanzien van de gronden
te corrigeren. Uit het oogpunt van rechtsbescherming der pre-
mieplichtigen tegenover de desbetreffende uitvoeringsorganen
kan dit als een ernstig tekort worden beschouwd.



V. In internationale contacten dragen divergerende attitudes en
oriëntaties die uit verschillend geaarde educatieve systemen
voortvloeien, wezenlijk tot misverstand, vooroordeel en con-
flict bij. Naar het voorkomt, wordt de betekenis van derge-
lijke sociaal-psychologische imponderabilia voor het ont-
staan en voortduren van internationale spanningen nog steeds
onderschat.

VI. Het "Aha-Erlebnis" dat het gebruik van een stok oplevert, heb-
ben apen en mensen kennelijk met elkaar gemeen. Terwijl de eerst-
genoemden dit instrument met beleid hanteren, hebben de laatst-
genoemden het tot nucleaire knuppel met "overkill"-capaciteit
weten te perfectioneren. Wellicht kan de zich eindelijk mani-
festerende wetenschappelijke belangstelling voor oorzaken en
consequenties van oorlogsdreiging en oorlogsgebeuren er toe
bijdragen, de even fatale als verbazingwekkende berusting te
doorbreken, waarmee het beroep op wapengeweld in de buitenland-
se staatkunde tot dusver werd getolereerd.

VII. Teneinde het electoraat van politieke aberraties te weerhouden,
worden politieke opvoeding en voorlichting steeds weer aanbevo-
len. Kennelijk worden aldus de mogelijkheden der paedagogie
overschat. Didactische pogingen om gecompliceerde zaken van
openbaar belang inzichtelijk of het gevoerde beleid aanneme-
lijk te maken, leveren doorgaans weinig resultaat op. Gezien
de geringe afstand tussen opvoeding en indoctrinatie, is dit
eerder geruststellend dan teleurstellend.

VIII. Alhoewel van spectaculaire technische vindingen, die elkaar na
1918 in snel tempo opvolgden, impulsen voor economische groei
mochten worden verwacht, manifesteerde zich in de dertiger ja-
ren een alarmerende economische crisis. De oorzaak van deze
conjuncturele stagnatie wordt weliswaar bij voorkeur aan de con-
sumenten toegeschreven, die niet bereid of in staat geweest
zouden zijn, de uit een toenemend inkomen resulterende beste-
dingsmogelíjkheden volledig te realiseren. Naar het voorkomt,
werd de crisis nochtans in eerste instantie door politieke com-
plicaties veroorzaakt. Als zodanig deden zich íngewikkelde en
~~ieinig zinvolle financiële transacties gelden, die als erfenis
van de eerste wereldoorlog (herstelbetalingen en oorlogsschul-
den) het economische en monetaire evenwicht tundamenteel bleken
te verstoren.

IX. Het voorstel van de Raad van State, om in de te verwachten wet-
telijke regeling van het stakingsrecht verplichte arbitrage op
te nemen, verdient geen aanbeveling.

X. De verplichte premies voor medische behandeling en verpleging
dreigen zo hoog te worden, dat het schrikbeeld van het ziek-
zijn zich voor de homo economicus als verleidelijk alternatief
opdringt.

XI. Zonder de merites van de in het B.B.A. vervatte ontslagbepa-
lingen te miskennen, verdient het niettemin de voorkeur - het
overigens nog voor correctie vatbare - ontslagrecht uitslui-
tend in het privaatrecht te huisvesten, teneinde de uit het vi-
gerende dualistisch systeem resulterende complicaties en anti-
nomieën uit te schakelen.

XII. Het ligt min of ineer voor de hand, dat wezenlijk op het arbeids-
bestel afgestemde ideologieën een dag van de arbeid hebben doen
ontstaan, die door hun aanhangers met de glimlach van de geze-
genden wordt gecelebreerd. De poging om dank zij een beroep op
Joseph van 27azareth in deze pathetische feestvreugde te delen,
wekt daarentegen enige verbazing. Het scheppingsverhaal, dat
het geféteerde verschijnsel als strafsanctie introduceert,
geeft tot onverdeelde feestvreugde weinig aanleiding. Boven-
dien heeft Christus de eenzijdige arbeidsoriëntatie herhaal-
delijk met subtiele ironie verworpen. (Vgl. b.v. Lucas 10.38-
42.)

Stellingen behorende bij
J.L. STASSL`I. OVer Democrati~ 1969, TIL-"-3G.



Errata

p. 18 2e alinea 4e regel van boven G. Sand:
wordt K. Sand

p. 87 15e regel van boven hear: wordt hair
p. 195 8e regel van boven kan: wordt kann

Tengevolge van een technische correctie leze men in
het personenreqister vanaf p. 165 voor:
pag. 165 -~ pag. 164
pag. 166-~ pag. 165 etc.



~ i ~ u~W UN ~~~ ~~~~ M ~~ui


	VOORWOORD
	INHOUD
	INLEIDING
	I. HISTORISCHE IMPRESSIES
	II. THEORETISCHE BESCHOUWINGEN
	III. SCHETS VAN HET POLITIEK PROCES



