
Staatsrecht 

De staatsleer van 
Couwenberg, 
andermaal kritisch 
beschouwd*) 
door prof. mr. P. de Haan 

Zowel de democratie als de rechtsstaat zijn in de 
Nederlandse bevolking diep geworteld. Prof. De Haan 
bespreekt, 'Modem constitutioneel recht en emancipatie van 
de mens' van prof. dr. S. W. Couwenberg. De Haan 
concludeert o.a. dat de democratie niet is overgewaaid uit 
het Frankrijk van de Verlichting, maar in een eeuwenlang 
proces tot ontwikkeling is gekomen. 

Prof. mr. P de Haan (1927) is hoogle
raar onroerend-goedrecht en sys
teemontwikkeling van de administra
tieve wetgeving aan de T.U. Delft en 
buitengewoon hoogleraar grondge
bruikrecht aan de V.U. te Amsterdam. 

Tot twee maal toe heeft de redactie van 
Christen Democratische Verkenningen kans 
gezien mij een deel van mijn vakantie te Iaten 
doorbrengen in het intellectuele gezelschap 
van de Rotterdamse hoogleraar in het 
staats- en bestuursrecht dr. S.W. Couwen
berg. De eerste keer leverde dat niet aileen 
een uitgebreide boekbespreking op over de 
delen I en II van zijn vierdelige hoofdwerk (zie 
noot titel), doch ook een reactie van zijn kant 
met naschrift mijnerzijds. lk verwijs hiervoor 
naar nummer 1/83, biz. 39-55. 
Evenals toen heb ik ook nu zijn boeken, in 
totaal meer dan 11 00 bladzijden omvatten
de, met ietwat gemengde gevoelens gele
zen. Enerzijds heb ik grote bewondering 
voor zijn streven de algemene staatsleer hier 
te Iande op een hoger peil van ontwikkeling 
te brengen en tegelijk het staatsrecht te 
bevrijden uit de klu1sters van de liberale 
rechtsstaat met zijn •9genover de maat
schappij staande organisatievorm uit de vo
rige eeuw. Anderzijds betwijfel ik met andere 
recensenten 11 of hij op deze wijze zijn doel 
wei zal bereiken, al was het aileen maar, 
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omdat hij aan het eigenlijke staatsrecht wei
nig toekomt en volgens Van den Brink zelfs 
niet aan een staatsleer. Laatsgenoemde wil 
hem derhalve nog een nieuw boek Iaten 
schrijven en Couwenberg enigermate ken
nende denk ik niet, dat die oproep tever
geefs zal zijn. In ieder geval geef ik hem in 
het onderstaande maar vast enkele sugges
ties mee, met name betreffende de ge
schiedenis van de democratie en de rol die 
christen-democraten daarin gespeeld 
hebben. 
Maar eerst nog iets over de algemene opzet 
van Couwenbergs werk. Ofschoon er wei 
wat herhalingen in zitten, is het in bepaalde 

·) Modern constitutioneel recht en ernancipat1e van de 
mens; een ontwikkelingstheorie van het moderne consti
tutionele recht, door prof. dr. SW. Couwenberg, Uitg. Van 
Gorcum, Assen. Deellll: Constitutionele ontwikkelingsmo
dellen (1984). 
Dee! IV: Dialectiek van macht en emancipatie (1984). 

1) H. van den Brink in TvO 1985-4, biz. 63 e.v., AM. 
Donner 1n Civis Mundi 1985-1, biz. 1 e.v. en J. Zwart en 
J.J. Bade in Phi/osophia Reformata 1985-2, biz. 149 
e.v. 
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opzichten magistraal te noemen. Oat betrett 
vooral de brede orientatie, niet aileen op 
juridisch, maar vooral ook op politicologisch 
en sociologisch terrein. Die orientatie had hij 
nodig, omdat hij in feite niet aileen een staat
sleer, maar ook een bijbehorende maat
schappijleer wil ontwikkelen. Naast een poli
tieke onderscheidt hij telkens een sociale 
constitutie en naast een staatsmodel ook 
een samenlevingsmodel. Aan de ene kant 
heett dit iets zeer aantrekkelijks, omdat staat 
en maatschappij nu eenmaal sterk verweven 
zijn. Aan de andere kant valt hem uit chris
ten-democratisch oogpunt wei te verwijten, 
dat hij de eigen verantwoordelijkhe1d van de 
maatschappij in al haar geledingen (maat
schappelijke organisaties) daarbij onvol
doende onderkent. 
Anders gezegd, nog altijd ontbreekt aan 
Couwenbergs democratie-opvatting, naast 
de liberale en sociale, teveel een corpora
tieve dimensie. Zulks niettegenstaande het 
feit dat hij er - waarschijnlijk mede onder 
invloed van eerder geleverde kritiek - wei 
meer aandacht aan heett geschonken dan in 
de eerste beide delen. Op biz. 130 e.v. van 
het derde deel komt plotseling naast die van 
het overheidsgezag ook de volkssoevereini
teit van de georganiseerde maatschappij om 
de hoek kijken. Afgezien van de hier wat 
misplaatste term 'volks'soevereiniteit, laat hij 
er onmiddellijk een schets van de daaruit 
voortvloeiende grote problemen op volgen. 
Op biz. 139 spreekt hij zelfs van een 'jungle 
van de met elkaar concurrerende belan
gengroepen die eensgezind er op uit zijn de 
staat zoveel mogelijk ten eigen bate te ex
ploiteren en de kosten op anderen af te 
wentelen'. 
Alvorens deze kritiek verder uit te werken wil 
1k eerst stilstaan bij de vier constitutionele 
ontwikkeiJngsmodellen die hij in zijn staats
en maatschappijleer onderscheidt. Het be
trett hier de monarchale machtsstaat, be
handeld in het eerste deel, de liberale of 
burgerlijke democratie, behandeld 1n het 
tweede, met de sociale rechtsstaat als cor
rectie daarop in het derde deel, het reeel 
bestaande socialisme, eveneens te vinden in 
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het derde deel en tenslotte de fascistische 
machtsstaat in hetzelfde werk. Op elk van 
deze modellen, zoals door hem beschreven, 
valt het nodige af te dingen, evenals op zijn in 
het vierde deel voorop gestelde constitutio
nele relativiteitstheorie, erop neerkomend 
dat er in elk model in een bepaalde cultuur
fase wei ·Jets goeds zou zitten. Daarom ko
men ze achtereenvolgens aan bod, waarna 
ik de genoemde theorie wat nader zal be
spreken, mede tegen de achtergrond van 
het constitutionele ontwikkelingsperspectief 
waarmee Couwenberg de serie besluit. 

De monarchale machtsstaat 
Reeds bij mijn eerste bespreking heb ik be
zwaren geuit tegen de monarchale machts
staat als vertrekpunt van een ontwikkelings
theor'Je van het moderne constitutionele 
recht. Hoewel Couwenberg op biz. 21 e.v. 
van deel 3 deze kritiek bespreekt, blijtt hij aan 
zijn uitgangspunt vasthouden. Voor hem is 
de Franse Revolutie het begin van de demo
cratJseringsbeweging en op biz. 22 gaat hij 
zelfs zo ver, dat hij de Nederlandse patriot
tenbeweging als zodanig aanduidt. In feite 
speelde deze beweging bij de zogenaamde 
Bataafse omwenteling en daarop volgende 
Franse bezetting niet bepaald een verheven 
rol. Juist deze omwenteling en bezetting 
hebben de beslissende start gegeven tot het 
ontstaan van de constitutionele monarchie 
ten onzent. Meer dan enige andere factor is 
ons Oranjehuis betrokken geweest, al vanaf 
de zest1ende eeuw, bij de opbouw van de 
democratie hier te Iande in voortdurende 
concurrentie met de aristocratische regen
tenstand21. En wij zijn het enige land niet in 
West-Europa, wat dit betrett. Zelfs heden ten 
dage bewijst Spanje hoe belangrijk een con
stitutioneel kon1ngschap voor de democrati
sering kan zijn. Juist vanwege de integreren
de werking die het heeft. 
Maar er is meer. De monarchale machts
staat met haar feodale onderbouw is slechts 

2) Z1e daarover u1tvoeng Dr. N. Jap1kse. De geschiedems 
van het Huis van Oranje Nassau. Zuid-Hollandsche Uit
gevers MaatschappiJ. Den Haag 1938. delen I en II 
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een van de vele mogelijkheden van staats
vorming, die z1ch in de loop der tijden heb
ben voorgedaan. De republikeinse standen
staat, zoals Nederland en Zw1tserland, maar 
ook Ianden elders in de wereld d1e hebben 
gekend, is een andere. Weer een aparte 
ontwikkeling geeft Engeland te zien, waar 
het constitutionele koningschap op basis 
van een standendemocratie al vroeg opgeld 
deed. Maar in feite stamt de democratie al 
uit de stad-staatjes in Griekenland, Klein
Azie en eerder Mesopotamie, terwijl ook de 
geschiedenis van het volk Israel volgens het 
Oude Testament duidelijk democratische 
elementen bevat, naast theocratische en 
monarchale31

. In praktisch heel West-Europa 
heeft voorts de staatsopbouw oorspronkelijk 
plaats gehad vanu1t democratische lokale 
gemeenschappen. 'De staat' - zo roept 
Donner in Couwenbergs eigen blad Civis 
Mundi uit- 'dat zijn de dijken'. 
En inderdaad, in ons land behoren de wa
terschappen tot de oudste democratische 
gemeenschappen, evenals bijvoorbeeld de 
grietenijen in Friesland en allerlei gemeenten 
en gewesten elders. Alles op basis van 
grondbezit, waaraan het stemrecht voor de 
Staten der gewesten was verbonden. Pas 
later kwamen daar de steden met hun bur
gerij op basis van de toekenn1ng van stads
rechten bij. Slechts in streken waar zich 
naast een allodiaal (eigengeerfd) grondbezit 
ook een feodaal stelsel van door een vorst 
verleende rechten ontwikkelde, kon op den 
duur een monarchale machtsstaat ontstaan, 
zoals in Frankrijk wei, maar in de meeste 
Westeuropese Ianden niet het geval 1s ge
weest. En het 1s bepaald onJUISt om dit land 
als de bakermat van de democratie aan te 
duiden, terwijl het in werkelijkheid aan het 
eind van de 18e eeuw hopeloos achter was 
komen te lopen uit democratisch oogpunt 
en JUISt daarom een revolutie nodig had. 
Montesquieu keek niet voor niets naar Enge
land; in zijn eigen land was immers op de
mocratisch geb1ed niets te beleven, laat 
staan te beleren. 
Couwenberg zal, voordat hij opnieuw een 
boek over algemene staatsleer gaat schrij-
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' Couwenberg heeft een 
flinke klap van de liberale 
mol en meegekregen. ' 

ven, er goed aan doen zich eerst nog eens in 
de geschiedenis van de democratie te ver
diepen. In plaats van bij de Bataven, die 
volgens een recente studie slechts handlan
gers van de Romeinen zouden zijn geweest, 
kan hij beter bij de Friezen en de Saksen 
terecht (niet bij de Franken, omdat die al 
vroeg werden geromaniseerd en de preten
ties kregen van het Heilige Roomse Rijk). Hij 
zal dan ontdekken, dat er vanouds naast 
landsheerlijke rechten ook 'willekeuren', ge
kozen rechten- van onderop in vrijwilligheid 
gevormd - bestonden en dat zelfs het Hof 
van Friesland als het ware bij maatschappe
lijk verdrag tussen de Friese gouwen is tot 
stand gebracht. lnteressant kan het ook zijn 
om eens in gedachten een volksvergadering 
(ding) in het oude Drentse landschap bij te 
wonen, bijvoorbeeld in de Balloer kuil. Een 
'geding' was oorspronkelijk zelfs een demo
cratische vorm van rechtspraakbeoefening. 
Maar overtuigen zullen mensen als Algra en 
Fockema Andreae Couwenberg wei niet. 
Want hij heeft nu eenmaal een stev1ge klap 
van de liberale molenwiek uit de voriqe eeuw 

3) In Handelingen 19: 38 en 39 wees de gemeentesecreta
ns van Efeze Demetrius de z1lversmid er zelfs op, dat er 
drie machten waren. tot w1e hiJ z1ch in verband met ziJn 
gesch1l met Paulus kon wenden. nameiiJk de rechterliJke. 
de u1tvoerende en de wetgevende macht (aldaar wettige 
volksvergadenng geheten) Het 1s een beetje sneu voor 
Montesquieu en de Engelsen. maar dit was b11na 1800 
1aar voor hun democrat1sche tijd. Wat het Oude Testa
ment betreft z1e men biJV. de volksvergadenngen 1n 
Deuteronomiunn 29 9-15 en Jozua 8. 33-35. waarin de 
wetten van Mozes door het hele volk werden aanvaard. 
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meegekregen. Oat blijkt vooral uit zijn twee
de ontwikkelingsmodel. 

De liberale of burgerlijke democratie 
In mijn vorige bespreking heb ik kritiek geoe
fend op het gebruik van de term liberale 
democratie, omdat die een te grate invloed 
suggereert van het liberalisme in de vorige 
eeuw, terwijl in werkelijkheid de christen
democratische en de sociaal-democratische 
beweging minstens zo belangrijk zijn ge
weest. Couwenberg ontkent dat niet, maar 
de enige verandering die hij nu heeft aange
bracht is de systematische vervanging van 
het woord 'liberaal' door 'burgerlijk'. Daar
mee volgt hij onbedoeld het marxistische 
jargon waarin deze term min of meer syno
niem is met 'kapitalistisch'. Zo wordt het 
althans door Van den Brink t.a.p. opgevat. 
Maar in de marxistische gedachtengang zijn 
de 'burgers' niet aile staatsburgers zoals wij 
die onderscheiden, doch de heersende klas
se in een kapitalistische maatschappij. Ook 
Couwenberg zelf spreekt bij de sociale stra
tificatie in deel 4 op biz. 84 e.v. over een 
zelfbewuste burgerklasse die als midden
klasse de toon aangeeft. Volgens hem is de 
westerse burgerlijke democratie de constitu
tionele vrucht van het politieke streven van 
de opkomende derde stand. In feite bestond 
die stand aileen in Frankrijk naast adel en 
geestelijkheid, omdat bij ons de eigengeerf
de boerenstand een veel grotere en de 
geestelijkheid een minder grate rol speelde, 
evenals in Duitsland en Engeland. 
Maar hoe dat zij, het is in elk geval niet juist 
om onze huidige staats- en maatschappij
vorm in die zin als burgerlijk aan te merken, 
dat zij in hoofdzaak door een bepaalde klas
se zou worden beheerst. Meer verzet nog 
roept bij mij op de gedachte, telkens door 
Couwenberg geuit, dat ook de christen-de
mocratische en de sociaal-democratische 
beweging, hoewel anti-burgerlijk van oor
sprong, toch uiteindelijk verburgerlijkt zou
den zijn, omdat zij bepaalde democratische 
waarden, zoals individuele vrijheid, machten
scheiding en volksvertegenwoordiging, die 
ook door de liberalen worden beleden, heb-

546 

Staatsrecht 

ben aanvaard. In feite weigert hij de christen
democraten in hun verzet tegen het liberalis
me au serieux te nemen. Dit blijkt opnieuw 
uit zijn jongste bijdrage over ldeologie en 
Nederlandse Staatsrechtbeoefening in TvO 
1986-5, biz. 87 e.v. waar hij Donners afwij
zing van het emancipatiemotief als constitu
tionele rechtsidee verklaart uit diens antire
volutionaire 'verleden' dat volgens hem nog 
lang nawerkt. Zelfs gaat hij daar zover, even
als in zijn boeken, om- wat hij noemt- de 
pluralistische democratietheorie van Dooye
weerd en Koekkoek af te doen als een in 
christelijke termen gefundeerde en geformu
leerde variant van het burgerlijke politieke 
denken, daarbij wijzend op de grote gelijke
nis met de liberale democratietheorie van S. 
van Houten41 . 

In werkelijkheid is het precies omgekeerd en 
hebben Thorbecke en in diens navolging 
Van Houten en anderen zich in hoge mate 
Iaten inspireren door de organische staats
en maatschappijleer, zoals die aanvankelijk 
door de conservatieven en later door de 
christen-democraten juist tegenover de indi
vidualistische en deels ook collectivistische 
opvattingen van de Franse revolutionairen 
werd gesteld51 . Ver voordat er van een libe
rale partij als politieke beweging sprake was, 
was er al de christen-democratische bewe
ging, aanvankelijk in haar verzet tegen 
Roomse overheersing en later ook tegen het 
geseculariseerde liberalisme en socialisme. 
In feite was de opstand tegen Spanje mede 
het resultaat van een christen-democrati
sche revolutie, waarin de nu door Couwen
berg als 'burgerlijk' omschreven mensen
rechten, met inbegrip van het nationale zelf
beschikkingsrecht, de inzet vormden. En het 
is niet voor niets dat Johannes Althusius uit 
het begin van de 17e eeuw als grondlegger 

4) S. van Houten, De staatsleer van mr. J.R. Thorbecke, 
1888 

5) Zie over de conservatieve inslag van de liberaal Thor
becke E.H. Kossmann, Mededelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling 
Letterkunde, Nieuwe reeks- deel 45- No. 2, Amster
dam/Oxford/New York 1 982. 
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wordt beschouwd van de leer van de soeve
reiniteit in eigen kring, waarvan de Wijsbe
geerte der Wetsidee een hedendaagse filo
sofische uitwerking vormt. 
Maar de Reformatie is voor Couwenberg 
kennelijk nog enigszins een gesloten boek. 
Hij heeft meer belangstelling voor de Renais
sance en de Verlichting. Wat dat betreft 
heeft zijn Rotterdamse collega Van Maarse
veen, een alleszins achtenswaardige anar
chist van katholieken huize, de zaak beter 
door, wanneer hij in zijn bijdrage voor de 
Staatsrechtconferentie 198461 stelt dat de 
Nederlandse staatsrechtswetenschap in ho
ge mate beheerst is door religieuze inzichten 
van christelijken huize. Misschien hangt dit 
samen met het feit dat de meeste handboe
ken over staats- en bestuursrecht in belang
rijke mate geschreven of bewerkt worden 
door (oud)anti-revolutionairen. Vermelding 
verdient in dit verband dat na Max Weber nu 
ook Michael Novak een nauwe relatie heeft 
gelegd tussen (protestants) christendom en 
democratisch kapitalisme7

) Frankrijk had in 
deze gedachtengang aileen een Revolutie 
nodig, omdat het de Reformatie- ondanks 
Calvijn - goeddeels was misgelopen. 
lntussen belet de genoemde zienswijze 
Couwenberg wei het staatsrecht en ook de 
staatsleer te onzent eindeiijk aan te passen 
aan de ontwikkeling van de sociale rechts
staat, die ook - zij het minder juist - vaak 
verzorgingsstaat wordt genoemd. Minder 
juist acht ik die benaming, omdat de sociale 
rechtsstaat zich weliswaar hierin van de libe
rale uit de vorige eeuw onderscheidt, dat zij 
naast ordenings- ook verzorgingstaken op 
zich heeft genomen, doch in feite ge
schiedde dit slechts in aanvullende zin. De 
meeste verzorgingstaken worden door parti
culiere organisaties verricht. Vandaar dat het 
CDA liever spreekt over een verzorgings
maatschappij. Maar daerin zit nu net de kern 
van de zaak. Want juist omdat de staat op 
verzorgingsgebied aileen maar een aanvul
lende functie heeft, moet zij in de verschillen
de maatschappelijke sectoren - bijv. land
bouw, milieu, volkshuisvesting, verkeer en 
vervoer, onderwijs, volksgezondheid, water-
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staat- nauw samenwerken met de betrok
ken maatschappelijke organisaties. En het 
gaat niet aan deze samenwerking in navol
ging van sommige politicologen af te doen in 
termen van 'gesloten circuits van belan
gengroepen, ambtenaren en volksvertegen
woordigers', waarin slechts deelbelangen 
zouden worden behartigd, welke zo buiten 
een politieke afweging tegen andere deelbe
langen worden gehouden (deel 3, biz. 130). 
Het is niet toevallig dat juist een sectorde
partement als dat van Landbouw en Visserij, 
hetwelk zijn kracht zoekt en vindt in een 
goede samenwerking met de georganiseer
de landbouw, natuurbescherming, open
luchtrecreatie enz. in een recent onderzoek81 

als een van de meest succesvolle werd aan
gemerkt, naast typische afwegingsdeparte
menten als Financien en VROM. 
Mijn grootste bezwaar geldt overigens de 
gelijkschakeling van sociale en liberale 
rechtsstaat, die Couwenberg toepast. Uit
eindelijk wordt de eerste slechts een correc
tie op de tweede genoemd, terwijl die cor
rectie bovendien nog hoofdzakelijk onder 
invloed van socialistische maatschappijkri
tiek zou zijn tot stand gekomen. De rol van 
de christen-democratische en conservatieve 
partijen, die in de meeste Westeuropese ian
den het voortouw hebben gehad bij de op
bouw van de sociale rechtsstaat, wordt in 
hoofdzaak als een brugfunctie tussen libera
lisme en socialisme aangemerkt (derde deel, 
biz. 78). Volgens de schrijver (biz. 87) is het 
sociaal-economische, -medische en -cultu
rele recht, waarin de sociale grondrechten 
tot gelding komen, qua strekking min of 
meer socialistisch (sociale ongelijkheid be
strijdend), qua uitvoering christen-democra
tisch (bij voorkeur inschakeling van maat
schappelijke organisaties) en qua handha
ving liberaal (handhaving van eigen initiatief 
en verantwoordelijkheid van de burgers). 

6) H.Th.F. van Maarseveen, Het anti-vrouwen-discrimina
tieverdrag, in: De vrouw en het staatsrecht, Workshop 
Staatsrechtenconferentie 1984. 

7) Michael Novak, The spirit of democratic capitalism, New 
York 1982. 

8) U. Rosenthal e.a. in Acta Politica 1986, biz. 133 e.v. 
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Nu wil ik geen moment de belangrijke bijdra
gen van liberalen en sociaal-democraten 
naast die van de christen-democraten aan 
de opbouw van de sociale rechtsstaat ont
kennen, maar of men het sociale, corpora
tieve en liberale element daarin zo scherp 
kan onderscheiden is zeer de vraag. Ook 
christen-democraten stellen de sociale ge
rechtigheid met de daaraan verbonden soli
dariteit voorop en heus niet aileen de 
gespreide verantwoordelijkheid - om over 
het rentmeesterschap maar niet te spre
ken - en ook liberalen en sociaal-democra
ten erkennen uiteindelijk de vrijheid van 
maatschappelijke organisat1es om belangen 
te behartigen, al hebben zij moeite met de 
inpassing ervan in het staatsbestel. Oat ech
ter het zevenvoudige veranderingsproces, 
hetwelk Couwenberg op biz. 119 e.v. met 
betrekking tot de ontwikkeling van de ver
zorgingsstaat uit de liberale rechtsstaat be
schrijft, niet een geheel eigen constitutioneel 
ontwikkelingsmodel zou hebben meege
bracht, wil er bij mij niet in. Wanneer hij zich 
aan een beschrijving van het staatsrecht in 
de sociale rechtsstaat zou zetten op soort
gelijke wijze als 1k dat, samen met Drupsteen 
en Fernhout, ten aanzien van het bestuurs
recht heb gedaan91

, dan zou h1j waarschijnlijk 
tot de ontdekking komen, dat de verande
ring zeer fundamenteel is. Voor het be
stuursrecht zijn in ieder geval de consequen
ties buitengewoon ver strekkend, niet aileen 
wat het door mij benadrukte instrumentele 
aspect betreft (deel 1 ), maar ook wat betreft 
de normatieve en waarborgsaspecten (deel 
2). Op de gevolgen voor het democratisch 
stelsel kom ik nog terug. 
Eerst echter iets over het derde constltutio
nele ontwikkelingsmodel dat Couwenberg 
onderscheidt. 

Het reeel bestaande socialisme 
Om maar d1rect met de deur in huis te val len: 
hij bewijst naar mijn rnening teveel eer aan 
dit door hem in navolging van anderen aldus 
genoemde marxistisch-leninistische stelsel 
en wei door het als een soort concurrent of 
alternatief voor onze democrat1e aan te dui-
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den. Volgens hem zou het een uitwerk1ng 
zijn van de klassieke democratietheorie van 
Rousseau, neerkomend op een collectivisti
sche wijze van democratiseren. Nu is het 
opmerkelijk dat de toepassing van deze the
orie al tijdens de Franse Revolutie eindigde in 
een Jacobijns schrikbewind. N1et minder op
merkelijk is dat zich nergens ter wereld een 
reeel bestaand social is me in marxistische zin 
heeft kunnen vestigen en handhaven dan 
met behulp van een onderdrukkingssys
teem, neerkomend op de dlctatuur van een 
bevoorrechte partij die heel het staatkundig 
en maatschappelijk Ieven in zijn greep houdt 
ten koste van de vrijheid, gelijkheid en broe
derschap van zowel burgers als maatschap
pelijke organisaties. 
Couwenberg komt ook wei tot deze conclu
sie, maar meent niettemin het emancipatoire 
karakter van dit ontwikkelingsmodel te moe
ten staande houden. Maar als men de 
staatsopvoeding van de socialistische mens 
een vorm van emancipatie wil noemen, 
waarom dan niet de ontwikkeling van het 
Arische menstype? Hoe dat zij, van een reele 
concurrentie is nauvv:elijks sprake, als men 
bedenkt dat China druk bezig is onder de 
dekmantel van het communisme een kapita
listisch stelsel in te voeren, terwijl het even 
duidelijk is dat in de Oosteuropese Ianden 
het reeel bestaande socialisme binnen de 
kortste keren zou wegsmelten als sneeuw 
voor de democratische zon, wanneer Rus
land zich daadwerkelijk uit die Ianden zou 
terugtrekken. Polen, Tsjecho-Siowakije, 
Oost-Ouitsland en Hongarije hebben dat 
overduidelijk bewezen en Roemenie en Joec 
goslavie zouden best nog verder willen gaan 
dan zij nu al doen. De Sovjet-Unie zelf heeft 
nooit enige vorm van democratie gekend, 
tenzij men het democratisch centralisme 
met zijn oligarchische en hierarchische 
structuur als zodanig wil aanduiden. 'Men 
moet constateren dat het democratisch ele-

9) Bestuursrecht in de soC/ale rechtsstaat. derde geheel 
herziene druk. deel 1 Ontwikkeling. orgamsatie. instru
mentarium deel 2: Bestuurshandelmgen en waarbor
gen. Deventer 1986 
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ment van het democratisch centralisme 
weing betekenis heeft.' Aldus dr. G.J.M. van 
Wissen in zijn lezenswaard1ge boek over het 
staatsrecht van de DDR 10

} Ook overigens 
valt in dit boek weinig over de emancipatie 
van de socialistische mens te lezen en uiter
aard nog minder over die van de niet-socia
listische. 
Wat men in de boeken van Couwenberg 
mist· is niet zozeer een kritische analyse van 
wat er van het reeel bestaande socialisme 
geworden is, want in dat opzicht is zijn analy
se vernietigend. Ook hij ontkomt op biz. 188 
van het derde deel niet aan het trekken van 
een parallel met het fascisme: 'De identifica
tie van de arbeidersklasse met de partij is 
een gedachtenconstructie die even fictief is 
als de identificatie van partij en volk in het 
(populistisch) fascisme'. Nee, wat men mist 
is een onderzoek naar de vraag of het marx
IStisch-leninistische stelsel, gezien zijn uit
gangspunten, wei ooit iets anders zou kun
nen opleveren dan een partijdictatuur. Direct 
tlaarmee samen hangt de vraag of het de
mocratisch socialisme eigenlijk geen tegen
spraak in 'zichzelf is 111

, even goed trouwens 
als een democratisch corporatisme of libera
lisme. En zou het daarom toch maar niet 
beter zijn om van sociaal·democraten te 
spreken, zoals men ook van liberalen (niet 
liberalisten) en christen-democraten 
spreekt? Hoe dat zij, in ieder geval korn ik op 
het unieke karakter van de democratie (niet 
aileen de westerse) terug. 

Maar wij moeten eerst nog met Couwenberg 
naar een stelsel dat minder democratische 
pretenties heeft, namelijk het fascistische. 

De fascistische machtsstaat 
Alhoewel, is Hitler niet door verkiezingen aan 
de macht gekomen en was hij het niet, die 
de massa's van het Duitse volk als geen 
ander wist op te zwepen? En was die mas
sademocratie, ook van Mussolini en andere 
populistische fascisten, gelijk Couwenberg 
ze aanduidt, toch ook niet een toepassing 
van de klassieke democratietheorie (volks
soevereiniteit) van Rousseau? De nationaal
socialisten droegen het tweede deel van hun 
naam toch niet helemaal zonder reden, al 
zullen sociaal-democraten hiervan terecht 
gruwen, zoals oprechte christenen dat doen 
ten opzichte van de apartheidspolitiek in 
Zuid-Afrika. Behalve tegen het internationale 
socialisme richtten de nazi's zich ook tegen 
de plutocratie, zoals zij het liberale kapitalis
me noemden. 
Overigens wijst Van den Brink er t.a.p. te
recht op, dat het fascisme toch niet zo anti
burgerlijk is als Couwenberg laat voorko
men, nu het de kapitalistische orde wei de
gelijk handhaaft, zij het in het kader van een 
strak geleide economie. Ook is het wei eens 
de revolutie van de middenstand genoemd, 
terwijl men er evenzeer bepaalde emancipa
toire trekken, maar dan gericht op het slech
te in de mens, in kan ontdekken. Aileen bij 
niet populistische vormen van fascisme (zo
als destijds in Spanje en Portugal) wordt 
teruggegrepen op het principe van elitaire 
machtsuitoefening van de traditionele mo
narchie, waar de schrijver op biz. 227 van 
zijn derde deel het over heeft. Van het popu
listische fascisme zegt hij trouwens terecht, 
dat het wei degelijk gebruik maakt van be
paalde democratische vormen en procedu
res, maar dan doelbewust ten dienste van 
de heersende politieke elite. In het commu-

' Uit democratisch of 
emancipatorisch. 
oogpunt is er weinig 
verschil tussen 
communisme en 
fascisme. ' 1 0) G.J.M van Wissen, Het staatsrecht van de OOR, Zwolle 
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1986, biz. 63. 
11) Ook i~ovak a.w. beschouwt democrat1e en socialisme 

praktisch onveren1gbaar 
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nistische stelsel is dit echter n1et anders en ik 
zie dan ook geen al te groot verschil uit 
democratisch of emancipatorisch oogpunt. 
Ook de concentratiekampen en psychiatri
sche inrichtingen vertonen gelijkenis. Linkse 
en rechtse dictaturen raken elkaar in hun 
uitersten, militaire trouwens ook. 

Dit brengt mij op een tweede kritiekpunt wat 
het fascisme betreft. Schrijver heeft de nei
ging om aile dictatoriale stelsels, voorzover 
niet marxistisch zijnde, aan te duiden als 
fascistisch. Dit betreft dus 66k de mlitaire 
dictaturen in de ontwikkelingslanden; zie 
daarover dee13, biz. 233 e.v. Het is de vraag 
of dit juist is. Militaire junta's beroepen zich, 
wanneer zij de macht in handen nemen, 
soms op het marxisme, soms op een of 
andere fascistische ideologie, maar vaak ook 
helemaal nergens op, of het moest Z1jn de 
strijd tegen corruptie of tegen parlementair 
gekrakeel. In het gunstigste geval verdrijft de 
ene militaire groep de andere, met het doel 
gaandeweg de democrat'1e te herstellen. 
Soms lukt dat nog ook, zoals Ianden als 
Brazilie en Argentinie min of meer aantonen. 
Maar alles over een fascistische kam sche
ren kan men niet. 

De constitutionele relativiteitstheorie 
De relativerende wijze waarop Couwenberg 
over de voor- en nadelen van de verschillen
de constitutionele ontwikkelingsmodellen 
schrijft en die hijzelf in het vierde en laatste 
deel (biz. 23 e.v.) als relativiteitstheorie om
schrijft, ontmoet vrij veel kritiek, ook van an
dere recensenten. Sommigen verwijten hem, 
dat hij niet wil of kan kiezen 121

. Oat laatste is 
niet helemaal juist. Couwenberg kiest, als het 
erop aankomt, wei degelijk voor wat hij de 
burgerlijke democratie noemt. Maar hij heeft 
er wei veel omhaal van woorden voor nod'1g 
en geeft zich vooral moeite ook de positieve 
kanten van andere ontwikkelingsmodellen 
aan te tonen. Verder acht hij nogal wat nega
tieve aspecten aan ons democratisch sys
teem verbonden. Oat is zijn goed recht uiter
aard, maar het ziet er allemaal tamelijk aca
demisch uit. Want uiteindelijk is zijn oordeel 
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over andere stelsels op grond van hun prak
tische toepassing vernietigend. lk begrijp zijn 
behoefte om het marxisme-leninisme en het 
fascisme zo wetenschappelijk mogelijk te 
benaderen. Maar wetenschap zonder geloof 
is ook niet alles. Zeker op dit gebied waar 
maar al te gauw sprake is van schijnobjecti
viteit. 
Bovendien gaat zijn relativer'1ng wei erg ver, 
met name waar het de mensenrechten be
treft. Oat in communistische Ianden over 
deze rechten anders wordt gedacht dan in 
het westen is duidelijk, maar dat rechtvaar
digt nog niet te wijzen op de betrekkelijkheid 
van de westerse conceptie. Joden en chris
tenen worden in de Sowjet-Unie zwaar ge
discrimineerd, daar valt niets aan af te doen. 
Zowel met de liberale als met de corpora
tieve grondrechten is het in het Oosteurope
se Ianden slecht gesteld. De sociale komen 
er weliswaar beter af, maar de ongelijkheid in 
de verdeling van de gemeenschapsvoor
zieningen is er toch ook groot. En nu kan 
men wei, zoals Couwenberg op biz. 25 e.v. 
doet, het zogenaamde burgerlijke mens
beeld met bijbehorend rechtsbewustzijn 
stellen tegenover het socialistische, alsof het 
gelijkwaardige grootheden zijn, maar ik wei
ger dat te aanvaarden. Met hetzelfde recht 
kan men ook de slavernij opnieuw legitime
ren. En bepaald veel te ver gaat zijn uit
spraak op biz. 30: 'Geen model kan zonder 
meer als definitief en enig juiste worden aan
gemerkt. Welk model het meest juist en 
adequaat is, hangt van de historisch-culture
le situatie af'. Op die manier kan men iedere 
dictatuur goed pr'lten, ook al is dat zeker 
niet zijn bedoeling. 
Naar mijn mening zijn er in uiterste instantie 
qua regeringsvorm - de staatsvorm is een 
andere zaak- maar twee ontwikkelingsmo
dellen te onderscheiden, afgezien van de 
talloze tussenvormen, namelijk de dictatuur 
en de democratie. Voor de dictatuur maakt 
het in wezen niet veel uit, of zij communis-

12) BiJV. Donner in Civis Mundi 1985-1, biz. 4 met reactie 
van Couwenberg op biz. 10 e.v. 
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tisch, fascistisch, monarchaal of mil1tair is, al 
zal de ene vorm meer gematigd zijn dan de 
andere. Oak de democratie kent vele vor
men, die echter aan haar wezen niet afdoen. 
En het is bepaald onjuist het te Iaten voorko
men alsof er naast wat Couwenberg ten 
onrechte de burgerlijke of de westerse de
mocratie noemt nag andere vormen van de
mocratie zouden bestaan. lk zou willen vra
gen: waar dan en onder welke omstandighe
den? Vrijwel overal in de wereld is de demo
cratie momenteel in opmars, niet aileen in 
Europa (Griekenland, Spanje en Portugal), 
doch oak in Latijns-Amerika en zelfs in Azie 
en Afrika, al gaat het met vallen en opstaan. 
Het getuigt juist van westerse zelfoverschat
ting te menen, dat de democratische rechts
staat met zijn liberale, sociale en corpora
tieve dimensies uitsluitend een uitvinding of 
prerogatief van het westen zou zijn. Oat is 
bepaald niet het geval en er zijn gelukkig tal 
van ontwikkelingslanden die het tegendeel 
bewijzen. 

Kritiek op de sociale rechtsstaat 
lk kom nu op het laatste punt, namelijk de 
kritiek van Couwenberg op de sociale 
rechtsstaat en het daarmee verbonden de
mocratisch systeem. Naar mijn mening 
wordt in die kritiek onevenredig veel aan
dacht besteed aan wat genoemd wordt de 
culturele revolutie van de jaren zestig en de 
crisis van de verzorgingsstaat in het huidige 
decennium. Beide zijn niet meer dan een 
rimpel in de democratische vijver131

. Nu eens 
is sprake van een oprisping van links, dan 
weer van rechts om aan te tonen dat het 
allemaal geheel anders moet. In werkelijk
heid trekt de caravaan van onze democrati
sche rechtsstaat onverdroten verder. De drie 
grate partijen neigen meer dan ooit naar het 
midden, de extremen van links en rechts 
verdwijnen zelfs - al dan niet tijdelijk - van 
het toneel. En tach is er een levendige be
langstelling voor de polit1ek. 
Men kan evenmin zeggen, dat ons democra
tisch systeem onvoldoende draagvlak zou 
hebben in de bevolking. Couwenberg maakt 
er nag al werk van om aan te tonen, dat een 
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gemeenschappelijke ideologie aan de socia
le rechtsstaat als typisch compromis van de 
drie politieke hoofdstromen zou ontbreken. 
Anders dan hij meen ik, dat aan zo'n ideolo
gie ook geen behoefte bestaat. Want veel 
belangrijker is, dat zowel de democratie als 
de rechtsstaat diep geworteld zijn, omdat zij 
niet maar overgewaaid zijn uit Frankrijk of 
welk ander land oak, maar in een eeuwen
lang proces van strijd, eerst tussen katho
lieken en protestanten en later tussen chris
tenen en humanisten, tot nagenoeg voile 
wasdom zijn gekomen. Nagenoeg, want er 
valt natuurlijk altijd nog wei iets te verbeteren, 
bijv. in de overheidsorganisatie of in de ver
houding tussen de politieke partijen. Maar 
reden tot somberheid is er niet. 
In ieder geval is het beeld dat Couwenberg 
op biz. 54 en 140 van deel 3 schetst van de 
sociale rechtsstaat en de daarmee verbon
den democratie veel te somber. 'De burger
lijke democratie' - zo zegt hij daar - 'is 
verschraald tot een formeel-juridisch instru
mentarium ten dienste van de politieke en 
maatschappelijke belangenstrijd en de ver
zorgingsstaat is in hoofdzaak een kille tech
nocratische constructie, waarin een gespe
cialiseerde elite en een gigantisch en on
doorzichtig bureaucratisch apparaat de 
dienst uitmaken, en daardoor niet in staat tot 
een appel op het gemoed en de verbeel
ding'. In het slotdeel (biz. 81) spreekt hij over 
het verval van het politiek-ideologische den
ken in de toonaangevende politieke stromin
gen en groeperingen in West-Europa en 
over volgzame politieke elites die weinig of 
geen leiderschap meer (durven) ten toon (te) 
spreiden, maar in wisselende mate geneigd 
raken zoveel mogelijk te varen op het kom
pas van mode, trend en opiniepeilingen. 
Volgens mij klopt dit beeld absoluut niet met 
de werkelijkheid. Het poiitiek leiderschap is 

13) En1g recht van spreken meen ik toch wei te hebben wat 
beide verschijnselen betreft, nu ik destijds als prorector 
speciaal belast ben geweest met de bestuurshervom1ng 
aan de TH Delft en later als lid van de Commissie 
Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie-Vonhoff) de 
problemen van de verzorgingsstaat heb leren kennen. 
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de laatste tijd duidelijker dan ooit naar voren 
getreden. De kabinetten-Lubbers slagen er
in niet aileen de economie, doch ook de 
verzorgingsstaat te saneren, alles met de 
instemming van een duidelijke meerderheid 
van het Nederlandse volk. In de ons omrin
gende Ianden is het niet anders. Men kan 
toch waarlijk van mensen als Kohl, Martens, 
Mitterrand en Thatcher niet beweren dat het 
hun aan leiderschap ontbreekt, De sociale 
rechtsstaat is het logisch gevolg van het 
algemeen kiesrecht dat wij in onze democra
tie kennen Het is terecht dat de kiezers veel 
van die staat verwachten. Zoals het ook 
terecht is, dat krachtigA regeringen hun af en 
toe de grens aanwijzen van wat zij redelijker
wijs mogen verwachten. 
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Slotopmerking 
AI met al heeft Couwenberg een viertal ui
terst boeiende boeken geschreven en daarin 
een schat van materiaal bijeengebracht. Met 
Van den Brink ben ik echter de mening 
toegedaan, dat hij het echte boek over alge
mene staatsleer en over het staatsrecht in 
de sociale rechtsstaat nog moet schrijven. 
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