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Beide delen worden besproken door prof. mr. P. de 
Haan, hoogleraar aan de TH-Delft en de VU te 
Amsterdam. 

Moderne staatsleer en emancipatie 
van de mens 

1. Inleiding 
De redactie van Christen Democratische Verkenningen heeft mij uitgenodigd 
speciaal het tweede deel van bovenstaand standaardwerk te bespreken. Aangezien 
dit echter niet zonder kennisneming van het eerste deel kan, zal ik aan beide aan
dacht schenken. Uiteindelijk zal nog een derde deel verschijnen over de democra
tisch-sociale rechtsstaat waarin wij thans leven en over wat Couwenberg noemt de 
socialistisch geleide democratie op marxistisch-leninistische grondslag. Aan dat deel 
hoop ik te zijner tijd nog een afzonderlijke bespreking te kunnen wijden, al was het 
alleen maar omdat de ontwikkeling van het bestuursrecht in de sociale rechtsstaat 
mij in niet mindere mate bezig houdt dan die van het staatsrecht de heer Couwen
berg. 

Aanleiding voor de redactie om mij te 
vragen was overigens dat aan de hand 
van deze studie een goed beeld geschetst 
kan worden van de onderscheiden opvat
tingen vanuit christen-democratische, libe
rale en socialistische kring over begrippen 
als democratie, overheid, volkssouvereini
teit etc. Tegen die achtergrond wil ik deze 
boeken dan ook bespreken en niet tegen 
die van de staatsrechtswetenschap waar
van Couwenberg een vernieuwer wil zijn, 

zoals ik dat zelf ten aanzien van de be
stuursrechtswetenschap nastreef t. 

Ik zeg dit dáárom met enige nadruk, om
dat ik mij als wetenschapper aanmerkelijk 
meer aan Couwenberg verwant voel dan 
in politiek opzicht. Zijn streven om tot 
een drievoudige vernieuwing van de staats
rechtsbeoefening te komen, ook reeds 
uiteengezet in boeken als 'De omstreden 
staat' en 'Westers staatsrecht als emanci
patieproces', spreekt mij sterk aan. Het 

1 Zie over een politieke verantwoording van dat streven Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 
Een politieke verantwoording, slotnummer AR-Staatkunde 80/10.11.12. 
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betreft de opbouw van een ontwikkelings
theorie ter verklaring van staat en staats
recht, vanuit een constitutiebegrip dat 
zowel de staatsorganisatie als de organi
satie van de maatschappij omvat. Zulks 
teneinde aldus tot een staatsrechtelijke 
theorie te komen, waarin de ontwikkeling 
van het constitutioneel recht als algemeen 
verschijnsel centraal staat en waarop de 
nationale staats- en bestuursrechtbeoefe
ning kan voortbouwen als algemeen refe
rentiekader. De opbouw van een dergelij
ke theorie biedt - zo schrijft Couwenberg 
op blz. 2 van deel 1 - tevens goede mo
gelijkheden het staatsrecht een bredere 
theoretische basis te verschaffen, waarin 
filosofische, historisch-wetenschappelijke, 
politicologische, sociologische en econo
mische inzichten zijn verwerkt. ln feite 
betekent dit- aldus nog steeds de auteur
een teruggrijpen op de vroegere genera
listische conceptie van de staatsweten
schap, die in de vorige eeuw onder invloed 
van het juridisch positivisme steeds meer 
op de achtergrond is geraakt. Voor dat 
streven alle hulde en ook voor de wijze 
waarop daaraan tot nu uitvoering is ge
geven. 
Prof. Couwenberg, hoogleraar in het 
staats- en bestuursrecht aan de Eramus
universiteit te Rotterdam, is echter niet 
alleen een in mijn ogen belangrijk ver
nieuwer van de staatsrechtswetenschap. 
Hij is ook degene die destijds getracht 
heeft de KVP om te vormen tot een niet
christelijke centrumpartij, het zgn. Demo
cratisch Centrum Nederland. En in die 
hoedanigheid vindt hij mij pas goed op 
zijn weg, nu echter met de stelling dat een 
echter centrumpolitiek praktisch alleen 
op christen-democratische grondslag mo
gelijk is, zoals ik nader hoop aan te tonen. 
Jn ieder geval is het mij nu na het lezen 
van ongeveer zes honderd pagina's Cou
wenberg als vakantieliteratuur wel duide
lijk geworden, hoe hij tot zijn neutrale 
middenpositie is gekomen, namelijk door 
een reeks van misverstanden omtrent de 
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ontwikkeling van de westerse democratie 
en de rol die christendom en humanisme 
daarin hebben gespeeld. 

2. Ontwikkelingstheorie 
Volgens Couwenberg zou de westerse de
mocratie zich historisch ontwikkeld heb
ben langs een lijn die loopt van de mo
narchale machtsstaat met zijn feodale ge
zagsstructuur via de liberale democratie 
als eerste emancipatiemodel naar de de
mocratisch-sociale rechtsstaat als belang
rijke correctie daarop. 
Deze centrale stelling nu uit zijn beide tot 
dusver verschenen boeken zou ik op alle 
drie punten willen bestrijden. Naar mijn 
mening vormt niet de monarchale machts
staat het begin van de evolutie, maar de 
monarchale of republikeinse standende
mocratie, zoals die resp. in Engeland, 
Nederlan:i en Zwitserland is ontwikkeld. 
Wanneer men tenminste niet nog verder 
terug wil gaan, namelijk naar de germaan
se volksvergaderingen als beperkte vorm 
van democratie binnen de stam. Verder 
weiger ik te geloven in het bestaan van 
een liberale democratie, omdat ik dit als 
een zware overschatting van de betekenis 
van het Lbcralisme beschouw. En ten
slotte zie ik de democratisch-sociale 
rechtsstaat niet als een correctie op de 
liberale uit de vorige eeuw, maar als een 
wezenlijk andere oriëntatie. Op alle drie 
punten behoeft een en ander uiteraard 
nadere toelichting. 
In de eerste plaats wat betreft de monar
chale machtsstaat als oorsprong of achter
grond voor het ontstaan van de westerse 
democratie. Couwenberg oriënteert zich 
hier te veel op Frankrijk en op de Franse 
burgerlijke revoluties van 1795, 1830 en 
1848. In feite was dit land uit democra
tisch oogpunt in die jaren zo sterk achter
gebleven, dat het zijn wijsheid in hoofd
zaak via Montesquieu aan de Engelse 
standendemocratie moest ontlenen, hoewel 
deze st<wtkundige net zo goed in Neder
land of Zwitserland terecht had gekund 
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om zijn leer omtrent de trias politica 
- scheiding van de machten van wetge
ving, rechtspraak en uitvoering - tot ont
wikkeling te brengen. 
Couwenberg geeft zich enige moeite om 
toch ook voor Engeland en de Republiek 
der Verenigde Nederlanden vol te houden, 
dat zich een overgang van monarchale 
machtsst2.at naar liberale democratie zou 
hebben voltrokken. In feite heeft zich daar 
de ontwikkeling van een dergeliike staat 
nooit kunnen doorzetten, niet alleen van
wege het verzet van feodale standen, maar 
ook door dat van allodiale adel, eigen
geërfde boerenstand. stedelijke burgerij 
en vooral de Reformatie. Couwenberg 
gaat er te veel van uit, dat overal feodali
teit zou hebben geheerst, terwijl deze in 
ons land lang niet algemeen is geweest, 
zoals een eenvoudig onderzoek naar de 
geschiedenis van bijvoorbeeld de Staten 
van Friesland kan leren. In een groot deel 
van de germaanse streken is de feodaliteit 
als machtsinstrument om een sterk cen
traal gezag te vestigen in de kiem ge
smoord. Alleen in sterk geromaniseerde 
gebieden als Frankrijk, Spanje en Italië 
zijn de koningen van het Heilige Roomse 
Rijk er min of meer in geslaagd het voor
beeld van de Romeinse keizers te volgen, 
die zelf trouwens ook eerst de macht van 
de Senaat hadden moeten overwinnen. 
Het feit dat in die landen de Reformatie 
achterwege bleef of mislukte heeft er alles 
mee te maken. Ik kom daar in verband 
met de rol van de christen-democratie op 
terug. Eerst echter iets over de zogeheten 
liberale democratie. 

3. Liberale democratie 
Hoe Couwenberg er toe komt de westerse 
democratie een liberale democratie te noe
men wordt uit zijn boeken aanstonds dui
delijk. Hij wil deze vanwege de individuele 
vrijheidsrechten van de burgers (burger
lijke grondrechten) en vanwege de meer 
of minder consequent toegepaste mach
tenscheiding duidelijk CJnderscheiden van 
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de door hem aldus benoemde socialistisch 
geleide democratie uit Oost-Europa. Voor 
mij is het woord democratie teveel eer 
aan het communistische regiem dat daar 
heerst, maar daar wil ik het nu niet over 
hebben. Veel erger vind ik, dat Couwen
berg ook teveel eer bewijst aan het libera
lisme, waaraan hij zo ongeveer alles toe
schrijft, wat wij aan democratische waar
den kennen en erkennen. 
Op dit punt heb ik bij lezen van zijn boe
ken vrijwel constant dezelfde ergernis ge
voeld, die Groen van Prinsterer moet 
hebben gekweld, toen hij de Franse revo
lutionairen en hun Bataafse naäpers hier 
te lande op verwaten - immers intellec
tualistische en rationalistische- toon hoor
de verkondigen, dat de fundamentele vrij
heidsrechten, de scheiding van machten 
en zelfs de representatiedemocratie hun 
uitvinding zouden zijn geweest. Maar 
waar ter wereld heeft Amerika bij zijn 
sterk christelijk geïnspireerde revolutie in 
de zin van opstand tegen koloniale over
heersing dit gedachtengoed dan vandaan 
gehaald? En nog eerder de Nederlanden 
in hun calvinistisch verzet tegen Rooms
Spaanse overheersing? Of Engeland dat al 
sinds de dertiende eeuw geleidelijk aan een 
zekere mate van democratie tegenover het 
opkomend monarchisme had weten op te 
bouwen en in 1688 bij een dreigende 
Roomse coup een handje werd geholpen 
door ons Oranjehuis? Volgens Couwen
berg was dat allemaal liberalisme. Nou, 
als dat zo is, dan ben ik het ook. 

De kernfout in de redenering van Cou
wenberg zit in het feit dat hij voortdurend 
over het hoofd ziet, dat de Europese be
schaving, ook de Europese democratie is 
gevormd door twee geestelijke stromingen, 
christendom en humanisme, die elkaar 
over een zeer lange tijd beurtelings hebben 
bestreden en beïnvloed. Het calvinisme 
bijvoorbeeld was van begin af aan een 
zeer politiek georiënteerde stroming die 
niet alleen het democratisch element in de 
kerk trachtte te versterken in de vorm 
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van het presbyteriale stelsel, maar ook dat 
in de staat in de vorm van verzet tegen 
monarchie en regentendom. En ook reeds 
in de Middeleeuwse kerk en staat waren 
duidelijke democratische grondtrekken te 
onderscheiden. Maar evenzeer van begin 
af aan was er het libertinisme van de 
staatsgezinde regenten en het humanisme 
van Brasmus en Spinoza. Juist die richting 
kreeg in Renaissance en Verlichting tijde
lijk de overhand en de Franse Revolutie 
met alles wat daar aan revolutionair libe
ralisme en later ook socialisme uit voort
vloeide was in wezen ook een stuk door
werking van het humanistische weten
schapsideaal (rationalisme) in de politiek. 
Die doorwerking was er echter ook in kerk 
en maatschappij. Het neo-calvinisme van 
Groen en vooral Kuyper was dan ook een 
strijd op alle fronten: kerk (vrijzinnig
heid), staat (liberalisme en socialisme) en 
maatschappij (secularisatie), in wezen kan
ten van dezelfde rationalistische medaille. 
Het was echter niet alleen de calvinist 
Groen, maar ook de lutheraan Thorbecke, 
die zich tegen de ideeën en de geest van 
de Franse Revolutie keerde. Hij moest 
niets hebben van de individualistische 
staats- en maatschappij-opvatting van de 
revolutionaire liberalen en nog minder 
van de collectivistische opvatting van de 
socialisten. In feite is het Thorbeckiaanse 
liberalisme even goed uit het Europese 
conservatisme voortgekomen als de chris
ten-democratie van Groen van Prinsterer. 
Wie daaraan mocht twijfelen moet de 
rede van E. H. Kossmann over Thorbecke 
en het historisme voor de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschap
pen maar eens raadplegen 2• Hij zal daar 
een uitgesproken conservatieve liberaal 
tegenkomen, niet met een individualisti
sche, doch met een organische staats- en 
maatschappij-opvatting en het is dan ook 
niet voor niets, dat hij zoveel brieven heeft 
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gewisseld met de antirevolutionair Groen. 
Oók over de opstand van de Zuid-Neder
landse katholieken en liberalen in 1830, 
waar hij zich fel tegen kantte, hoewel die 
leidde tot de Belgische grondwet van 1831, 
die jarenlang model heeft gestaan voor 
het liberale constitutionalisme. Kortom, 
de zaken lagen niet zo eenvoudig, want 
ook de Noord-Nederlandse katholieken 
zochten aanvankelijk ter wille van hun 
emancipatie aansluiting bij de liberalen 
en pas later bij de antirevolutionairen. 
In ieder geval is er geen sprake van, dat 
het liberalisme de burgerlijke vrijheids
rechten, de machtenscheiding en de repre
sentatieve democratie zou hebben voort
gebracht. Wel heeft het op deze belang
rijke democratische waarden een eigen 
individualistisch stempel gedrukt. Ook de 
Engelse en Nederlandse standendemo
cratie was echter op representatie geba
seerd, weliswaar gekoppeld aan eigen
geërfd grondbezit ten plattelande of aan 
een andere maatschappelijke positie (adel, 
geestelijkheid, stedelijke burgerij), maar 
dat doet aan het principe niet af. Zelfs het 
liberalisme ontleende zijn politieke macht 
uitsluitend aan censuskiesrecht. Thor
becke zag het algemeen kiesrecht alleen in 
het licht van de stijgende welvaart ont
staan, maar toen het eenmaal mede door 
toedoen van christen-democraten en so
ciaal-democraten werd gerealiseerd was 
het meteen gedaan met de liberale macht. 
En, zoals gezegd, de leer van de machten
scheiding werd door Montesquieu in ver
band gebracht met de standendemocratie, 
zodat Couwenberg hem nauwelijks een 
liberaal durft te noemen. Trouwens, de 
calvinistische leer van de soevereiniteit in 
eigen kring, waarvoor Johannes Althusius 
de grondslag legde, mede ter verklaring 
van het staatsbestel van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, was óók een leer 
van machtenscheiding, zij het een andere 

2 Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 
Nieuwe reeks- deel45- No. 2, Amsterdam/Oxford/New York 1982. 
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dan die van Montesquieu. En niet voor 
niets is zelfs wel getracht de oorsprong van 
de vrijheidsrechten bij het calvinisme te 
zoeken, hoewel de bijdrage van het huma
nisme ook al in de Republiek zeker niet 
geringer is geweest. 

4. Christen-democratie 
Dit alles brengt mij op de rol die de 
christen-democratische beweging bij de 
opbouw van de westerse democratie heeft 
gespeeld. Comvenberg spreekt daar heel 
wat positiever over dan menigeen. Toch 
ziet ook hij de oorspronkelijke rol van het 
christendom teveel in het licht van samen
spanning of concurrentie met de monar
chale macht en te weinig in dat van het 
Middeleeuws en reformatorisch verzet 
juist tegen het ab~olute vorsten- of regen
tendom. Hij noemt op blz. 140 van het eer
ste deel de Reformatie alleen als voorspel 
in het emancipatieproces, maar in feite was 
zij veel meer. Waarschijnlijk was er nooit 
een Franse Revolutie gekomen, als het 
protestantisme in Frankrijk niet met ge
weld was onderdrukt. hetgeen in Engeland 
en Nederland net niet gelukte. 
Maar ook de rol van de katholieke demo
cratische beweging wordt door Couwen
berg teveel in vcrband gebracht met de 
sociale beweging aan het eind van de vo
rige eeuw en te weinig met de liberale be
weging aan het begin van die eeuw. Welis
waar spreekt hij daarover op blz. 336 e.v. 
van het tweede deel. maar dan in de zin 
dat een liberaal katholicisme zou zijn mis
lukt. Dat was in het licht van de zeer anti
godsdienstige liberale revoluties van 1795, 
1830 en 1848 ook niet anders te verwach
ten. Maar wel was het optreden van de 
katholieke christen-democraten vanaf 
1830, met name in België en Ierland, een 
duidelijk bewijs van de emancipatiedrang 
ook onder katholieken die op een of an
dere wijze - gelijk te onzent (aprilbewe
ging 1853)- in de verdrukking leefden. 
Dat allemaal onder de noemer van het 
liberalisme te willen brengen is even grote 
onzin als de christen-democratische bewe-
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ging aan het einde van de negentiende 
eeuw te vereenzelvigen met het socialisme. 
Dat laatste doet Couwenberg gelukkig 
ook niet. Integendeel, op blz. 345 van het 
tweede deel wijst hij op de nieuwe dimen
sie die de christelijke democratie zou 
hebben gekregen in het streven naar ver
zoening van politieke en maatschappelijke 
tegenstellingen als antwoord op de socia
listisch-liberale polarisatie, waardoor 
haar een bemiddelende politieke rol in de 
ontwikkeling van de sociale rechtsstaat ten 
deel viel. Eerder zou de christen-demo
cratie echter niet veel meer zijn geweest 
dan een conservatieve antipode van het 
liberalisme en anti-klerikalisme. ln beide 
opzichten wordt echter belangrijk tekort 
gedaan aan wat deze democratische bewe
ging werkelijk bezielde en bezielt. Als het 
enkel om het behoud van traditioneel
christelijke waarden in het openbare leven 
zou gaan, dan had zij zich niet van de con
servatieve richting behoeven los te maken, 
hetgeen in Engeland trouwens ook niet ge
beurd is. 
Veel meer dan daar is het echter in an
dere landen gekomen tot een eigen chris
ten-democratische uitwerking van de 
organische staats- en maatschappij-opvat
ting. Of nog anders gezegd: de oorspron
kelijke katholieke leer van de subsidiari
teit tussen staat en territoriale en maat
schappelijke organisaties werd hier aange
vuld met de reformatorische leer van de 
soevereinitert in eigen kring, die nog wat 
minder hiërarchisch en daardoor meer de
mocratisch van karakter was. 

Couwenberg zal er goed aan doen deze 
leer in zijn derde deel ten volle in zijn 
politieke en maatschappelijke betekenis te 
doorgronden. Hij moet zich dan echter 
niet beperken tot de filosofische uitwer
king ervan in de wijsbegeerte der wetsidee, 
maar beginnen bij de staats- en maat
schappijleer van Johannes Althusius 
( 1603), wiens naam niet voor niets gedra
gen wordt door een rechtsfilosofisch ge
zelschap aan de V.U. Niet toevallig ook 
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werd deze leer herontdekt door Otto von 
Gierke in zijn bekende werk uit 1880, het
zelfde jaar waarin Abraham Kuyper zijn 
beroemde rede over de soevereiniteit in 
eigen kring ter inwijding van de V.U. 
hield. Het jaar daarvoor was op dezelfde 
basis door hem de antirevolutionaire partij 
opgericht. En alles wat er daarna op 
volgde aan instelling van christelijk-maat
schappelijke organisaties op vrijwel alle 
terreinen van het leven moet in dat licht 
worden bezien. Genoemde V on Gierke 
houdt in 1897 op een christelijk-sociaal 
congres in Duitsland zijn bekende rede 
over de sociale functie van de eigendom. 
Eerder was deze al van katholieke zijde 
benadrukt in de encycliek Rerum Nova
rum van 1891. Die encycliek markeerde de 
eigen katholiek-democratische positie ten 
opzichte van het sociale vraagstuk op 
soortgelijke wijze als de encycliek Mirari 
Vos dat in 1832 ten opzichte van het libe
rale vraagstuk had gedaan. 
Het gaat dan ook beslist niet aan om, 
zoals Couwenberg op blz. 343 e.v. van het 
tweede deel doet, te spreken over een ver
zoening van het traditionele christendom 
met het liberaal-democratische staatstype. 
Die verzoening is er nooit gekomen, noch 
wat de humanistische ideologie van het 
liberalisme betreft, noch wat de even hu
manistische leer van de volkssoevereiniteit 
betreft. Afgewezen wordt nog steeds de 
individualistische staats- en maatschappij
leer van de liberalen, even goed als de 
collectivistische van de socialisten. fn 
plaats daarvan geldt onverkort een orga
nische staats- en maatschappijleer, waarin 
behalve aan individuen ook aan maat
schappelijke organisaties (corporaties) een 
eigen plaats wordt toegekend, ongeacht 
of deze op belangen dan wel ideeën zijn 
gebaseerd. En juist met die belangenorga
nisaties heeft Couwenberg het moeilijk. 
Hij beschouwt hun invloed op het over
heictsgebeuren onder de benaming neo
corporatisme als het grootste probleem 
van de democratisch-sociale rechtsstaat, 
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waarin wij nu leven. Dat komt echter, 
doordat hij deze staat ten onrechte als een 
gecorrigeerde versie van de liberale demo
cratie beschouwt. 

5. Democmtisch-sociale rechtsstaat 
Couwenberg heeft gelijk, wanneer hij stelt 
dat deze staat - niet alleen ten onzent, 
maar ook elders - is te beschouwen als 
een compromis tussen liberaal-democra
ten, sociaal-democraten en christen-demo
entten. Zelfs in de Amerikaanse democra
tie zijn deze drie geestelijke stromingen 
heel goed als onderstromen te onderken
nen, ook al hebben zij daar nooit tot par
tijvorming geleid. Maar dat komt, omdat 
de ideeën van de Franse Revolutie daar 
nimmer hun funeste polariserende invloed 
tussen christendom en humanisme ener
zijds en tussen liberalisme en socialisme 
als humanistische stromingen anderzijds 
hebben gehad. Die ideeën hebben daar
entegen op het Europese vasteland het po
litieke leven eeuwenlang verscheurd en 
Frankrijk zelfs zodanig geteisterd, dat 
men nooit tot een volwaardige parlemen
taire democratie is kunnen komen. Op
nieuw heeft een sterke man daar in de 
vijfde republiek uitkomst moeten brengen, 
net zo goed als de keizers (en niet de 
kiezers) in de vorige eeuw. Het is eigenlijk 
een wonder dat in Nederland, nog wel 
bij een stelsel van evenredige vertegen
woordiging - kortom een minderheden
stelsel - het compromis tussen de drie 
stromingen in de vorm van de sociale 
rechtsstaat tenslotte wèl tot stand is ge
komen. 
Dat ligt niet alleen aan het bemiddelend 
optreden en de relatieve machtspositie 
van de christen-democratie, zoals Cou
wenberg lijkt te veronderstellen. Neen, het 
ligt ook aan het zeer gematigde karakter 
van zowel het liberalisme als het socialis
me te onzent. 1 k zei al, dat het Thor
beckiaanse liberalisme de organische 
staats- en maatschappijleer van begin af 
aan aanvaardde. Voor de Nederlandse 
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liberalen was de corporatieve opbouw 
van de samenleving, zoals die zich parallel 
aan de ontwikkeling van de democratische 
rechtsstaat voltrok, dan ook niet iets, 
waar men van schrok. Voor de Nederland
se socialisten was dit evenmin het gevaL 
ook al hadden die af en toe de neiging de 
corporaties vooral in het verlengde van 
de staat te willen zien, getuige hun voor
keur voor geleide loonvorming en ook 
voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
bij wijze van functionele decentralisatie. 

Ik kom aanstonds op de ambivalente hou
ding van liberalen en socialisten ten op
zichte van de maatschappelijke organisa
ties nog terug, wanneer ik spreek over de 
uit democratisch opzicht zo belangrijke 
polariteit tussen corporatisme en techno
cratie, waarop de Rotterdamse socioloog 
J. A. A. van Doorn zo'n scherp licht heeft 
geworpen. Hier wil ik eerst nog pertinent 
tegenspreken, dat de sociale rechtsstaat 
slechts een correctie op de liberale zou 
zijn. De laatste beperkte zich, althans 
theoretisch, tot de zorg voor openbare 
orde en veiligheid en in het algemeen tot 
ordeningstak~en. Daarvoor is ;etgcving, 
althans regelgeving het aangewezen instru
ment. Verzorgingstaken werden in de vo
rige eeuw tot het uiterste beperkt. Zij zijn 
pas onder druk van het algemeen kies
recht, dat - ik herhaal het - niet van libe
rale, doch van sociale oorsprong is, opge
komen. Naast regelgeving vragen zij om 
planning als bestuursinstrument Ook dat 
is geen uitvinding van het liberalisme, 
want in de liberale gedachtengang behoef
de de burger geen verzorging, althans niet 
van de zijde van de overheid. En juist in 
een verzorgingsstaat, die precies het tegen
deel is van wat de liberalen oorspronk;lijk 
bedoelden, spelen belangencorporatics 
naast ideële zo'n belangrijke rol. Dat kan, 
juist om democratische redenen, ook niet 
anders. 

6. CorporatÄsme en technocratie 
Niet alleen Couwenberg, ook anderen 
raad ik aan zich grondig te verdiepen in 
het uiterst belangwekkende opstel dat 
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J. A. A. van Doorn over dit onderwerp in 
Beleid en Maatschappij heeft geschreven 3. 

Hij spreekt van een verwaarloosde polari
teit in de Nederlandse politiek en plaatst 
deze terecht haaks op de polariteit tussen 
overheid en individuele burgers en be
langen. Hij doet dat naar aanleiding van 
de tegenstelling tussen de technocratisch 
samengestelde Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) en de 
overwegend corporatief samengestelde 
Sociaal-Economische Raad (SER). Hij 
had echter voor de laatste net zo goed een 
andere kunnen nemen, want de meeste ad
viesraden van de regering zijn- terecht
deels corporatief, deels technocratisch 
van samenstelling. Met de fracties in de 
Tweede Kamer ligt het overigens - al 
evenzeer terecht -niet veel anders, althans 
in de praktijk. 
Wat nu het interessante in het betoog van 
Van Doorn is, dat is zijn stelling, dat libe
ralisme en socialisme, voortgekomen als 
zij zijn uit het rationalisrne als uitdruk
kingsvorm van het humanistisch weten
schapsideaal, van oorsprong, maar ook nu 
nog sterk technocratisch van inslag zijn. 
Hij werkt dat alleen uit ten aanzien van 
het socialisme aan de hand van het we
tenschappelijk socialisme als oervorm, het 
aandeel van technici en technisch denken 
in de beweging en de voorliefde voor ra
tionele planning. Voor de technocratische 
inslag van het liberalisme kan men bij 
Couwenberg zelf terecht, wanneer deze de 
invloed bijv. van de wetenschappelijke 
religie (De Tocqueville) op de ontwikke
ling van het liberale emancipatiemodel be
schrijft (eerste deel, blz. 45 e.v.), of de 
formalisering en instrumentalisering van 
de liberaal-democratische staatsidee in de 
tweede helft van de 19e eeuw (tweede deel, 

'1 Co.rporatisme en technocratie- Een verwaarloosde polariteit in de Nederlandse politiek, 
Beleid en Maatschappij 1981, blz. 134 e.v. 
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blz. 52), of de bureaucratisering van het 
overheidsapparaat (tweede deel, blz. 156 
e.v.). 
Maar minstens zo interessant is, dat Van 
Doorn de christen-democratie rangschikt 
aan de kant van het corporatisme. Vol
gens hem kan de verzorgingsstaat zelfs 
worden gezien als een zeer succesvolle 
toepassing van confessioneel gesteund 
corporatisme. Dat is wat anders dan het 
verschil haast niet kunnen ontdekken met 
liberale of socialistische programma's, 
zoals Van Hulten ten aanzien van het 
CDA-programma meent te moeten con
stateren. Als er al toenadering is tussen 
de partijen, dan ligt dat meer aan het feit 
dat liberalen en socialisten zoveel corpo
ratief water in hun vrijheids- en gelijk
heiciswijn hebben gedaan. Eerder consta
teerde ik iets soortgelijks ten aanzien van 
de verschillende eigendomsopvattingen, 
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met de opmerking dat men vervolgens ons 
niet moet gaan verwijten dat wij onduide
lijk zijn 4. In onderstaand schema van 
Van Doorn komt D'66 als typische tech
nocratische tegenhanger van het CDA 
uiteraard aan de linkerzijde terecht. 

Naar mijn mening ontbreekt in het sche
ma alleen nog een pijl van I naar C voor 
het liberalisme, dat de corporaties nu een
maal wel van het individu, maar niet van 
de overheid uit ziet zitten. Voor het overi
ge klopt het allemaal wonderwel. Dit 
schema nu verklaart ook, waarom Cou
wenberg, hoewel van katholieke huize, 
niet meer met de C van corporatisme en 
trouwens ook niet met die van christen
democratie uit de voeten kan. Hij onder
scheidt wel deskundigheidsmacht van be
slissende politieke macht, maar niet als 
tegenhanger daarvan de corporatieve 
macht van de maatschappelijke organisa-
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4 Eigendomsverhoudingen in driestromenland, in 100 JAARP 1879-1979, AR-Staatkunde 79/ 
1.4, blz. 129-138. 
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ties. Hij gooit, met name als hij vol af
schuw over het neocorporatisme spreekt, 
beide machten zelfs herhaaldelijk op één 
hoop. Ik zou hem graag een tijdje mijn 
plaats in de deels corporatief, deels tech
nocratisch samengestelde Raad van Ad
vies voor de Ruimtelijke Ordening 
(RARO) willen afstaan om hem tot betere 
gedachten te brengen. Tussen h<~akjes: hij 
zou er in komen te zitten als deskundige, 
niet als belangenvertegenwoordiger. Waar
schijnlijk zou hij dan ook een beter zicht 
krijgen op de democratische dimensie van 
de maatschappelijke organisaties. Voor 
mijn besef gaat het in de RARO bij de 
beleidsvorming vaak heel wat democrati
scher toe dan in de Tweede Kamer of 
althans in sommige politieke partijen. 
Dit brengt mij dan tegelijk op de verhou
ding tot het algemeen belang waar eau
wenberg zó aan hecht, dat hij het groeps
belang verwaarloost. In feite is het alge
meen belang helemaal niet denkbaar los 
van individuele èn groepsbelangen. Vrij 
algemeen beschouwt men het als resultaat 
van de afweging van zulke belangen. Be
langenafweging nu is een zaak van de 
overheid, niet van individuele burgers of 
corporaties. Daarvoor bestaan in het mo
derne bestuursrecht procedurele kaders in 
de zin van algemene beleidsplanning en 
facetplanning 5, waar de corporaties geen 
rechtstreekse verantwoordelijkheid voor 
kunnen dragen, omdat het om ordenings
taken, dus om specifieke overheidstaken 
gaat. Maar verzorgingstaken zijn voor het 
merendeel niet primair overheidstaken, 
doch maatschappelijke taken die door be
langenorganisaties worden gediend. De 
overheid bemoeit er zich alleen mee door 
middel van ordening of - maar dan in 
aanvullende (doch zeker niet onderge
schikte) zin - verzorging. 
Daarom is het niet óndemocratisch te 
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noemen, wanneer sector- en multisector
beleid door de overheid in samenspel met 
de maatschappelijke organisaties wordt 
gevoerd, zoals te onzent op economisch, 
sociaal, cultureel, medisch en ook ruimte
lijk gebied algemeen gebeurt, doch juist 
een eis van democratie. Het zou zonder 
meer schandelijk zijn, wanneer bijv. 
agrarisch structuurbeleid of bedrijfsont
wikkelingsbeleid buiten medeverantwoor
delijkheid van de landbouworganisaties 
zou worden gevoerd. Dat gebeurt dan 
ook niet en daaraan danken wij een groot 
deel van onze voorsprong in de wereld. 
Maar ook zonder milieu-organisaties, 
werknemers- en werkgeversorganisaties, 
woningcorporaties, onderwijs- en andere 
sociaal-culturele organisaties enz. zouden 
wij eenvoudig nergens zijn, wat het sec
torale overheidsbeleid betreft. Daarom 
wordt terecht- vooral dankzij het CDA
de voorrang van het particulier initiatief 
in de sociale-verzekeringswetgeving (be
drijfsverenigingen), de Woningwet (wo
ningcorporaties), de Kaderwet specifiek 
welzijn (welzijnsorganisaties) en de onder
wijswetgeving (onderwijsorganisaties) er
kend. In feite gaat het hier om organische 
grondrechten, die minstens zo belangrijk 
zijn als liberale en sociale. Niet voor niets 
wordt in een land als Polen de strijd om 
de democratie op het corporatieve front 
van de vrije vakorganisaties uitgevochten. 
Dat is andere koek dan de collectivistische 
volkssoevereiniteit van Rousseau, name
lijk maatschappelijke soevereiniteit in de 
beste christen-democratische zin van het 
woord. 
Daar komt nog iets bij. Conwenberg wijst 
er in zijn boeken herhaaldelijk op, dat 
wat hij noemt de liberale democratie in 
feite een partijendemocratie is geworden 
en dat het de partij-élites zijn, die met een 
minimum aan actieve deelname van zelfs 

5 Zie over deze vormen ter onderscheiding van multisectorplanning en sectorplanning P. de 
Haan en R. Fernhout, Wetgeving, planning en financiering, Deventer/Den Haag 1981, 
blz. 69 e.v. 
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maar de partijleden het land regeren. 
Daar is op zichzelf niets tegen, maar men 
moet wel bedenken dat de FNV ongeveer 
tienmaal zoveel leden heeft als de PvdA 
en zelfs het CNV nog tweemaal zoveel als 
het CDA. Daartegenover op liberalistisch
élitaire wijze te stellen- zoals Couwenberg 
doet- dat de burgers door zulke maat
schappelijke organisaties in nieuwe af
hankelijkheidsrelaties zouden worden ge
bracht en dat deze zich tussen overheid 
en burgers zouden plaatsen, is gewoon on
houdbaar. De burgers identificeren zich 
vaak veel meer met hun belangenorgani
saties en ook met allerlei ideële organisa
ties dan met de vaak in hun ogen nogal 
ongrijpbare overheid met haar talloze bu
reaucratische machten. Technocratie en 
corporatisme vormen dan ook juist uit 
democratisch oogpunt een niet te verwaar
lozen polariteit. 
Toch wijs ik corporatisme als -isme af, 
net zo goed als liberalisme en socialisme. 
Couwenberg wijst terecht op twee ge
vaarlijke uitwassen: het syndicalisme, 
waarbij de corporaties de staat overheer
sen en het fascisme, waarbij omgekeerd de 
corporaties door de staat worden gemani
puleerd. Beide zijn afschuwelijk, de laatste 
nog wel het meest, hoewel het commu
nisme er in dit opzicht ook wat van kan. 
Maar het liberalisme is in zijn uiterste 
vorm van verabsolutering van de vrijheid 
even goed een uitwas en het socialisme 
met zijn gelijkheidsdogma eveneens. Libe
raal, sociaal en corporatief denken zijn 
alle drie nodig en wel in evenwichtige zin. 
Dit brengt mij op het slotthema, de trias 
van de burgerlijke revoluties, waar Gou
wenberg zoveel betekenis aan hecht. 

7. Vrijheid, gelijkheid en broederschap 
Het is jammer dat Groen van Prinsterer 
destijds de handschoen van de Franse re
volutionaire leus niet voldoende heeft op
gepakt in christelijke zin. Want die drie 
begrippen vormen, náást het rentmeester
schap waar humanisten met hun antropo-
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centrische benadering eenvoudig geen 
weet van kûnnen hebben, toch de kern 
van de gerechtigheid, ook in christen
democratische zin. Toynbee heeft gezegd, 
dat de broederschap de enige mogelijkheid 
is om vrijheid en gelijkheid met elkaar in 
overeenstemming te brengen. Couwen
berg, die uitvoerig de spanning tussen 
vrijheid en gelijkheid oftewel tussen de 
liberale en de democratische conceptie van 
de Frans(~ Revolutie bespreekt, is dit op 
blz. 154 e.v. van zijn tweede deel niet met 
hem eens. Volgens hem is de broeder
schap een vreemd element in de maat
schappelijke ontwikkeling, die het burger
lijk emancipatieproces op gang heeft ge
bracht. Dat klopt, voor zover het om de 
revolutie gaat, want die eindigde in een 
moordpartij en in dictatuur als logische 
consequentie van de volkssoevereiniteit. 

Couwenberg gaat echter tever, als hij de 
broederschapsiclee in wezen een gesecu
lariseerde versie van het christelijke lief
desmotief noemt. Uiteraard werd het door 
de liberale revolutionairen zo bedoeld, 
maar zij brachten er dan ook weinig van 
terecht. Broederschap is van oorsprong 
geen humanistisch, doch een bijbels motief 
dat de erkenning van God als Vader vóór
ondersteiL Van nature is de ene mens voor 
de andere een wolf, ook al wil het huma
nisme hier niet van horen. De christen 
overigens even goed als de humanist, laat 
daar geen twijfel over bestaan. Het is 
echter bepaald onjuist om, zoals Couwen
berg doet, te stellen dat het broederlijke 
wij-gevocl alleen kan ontkiemen op het 
microniveau van de menselijke relaties. 
Maatschappelijke solidariteit ligt ten 
grondslag juist aan belangenorganisaties. 
Weliswaar vanuit een bepaald maatschap
pelijk belang, maar desalniettemin. Als 
men de bijna heldhaftige strijd van de 
vakbonden ook in eigen kring gadeslaat 
om de solidariteit met de niet-actieven in 
stand te houden, dan weet men, dat dit 
niet enkel grote woorden zijn. In die zin 
opgevat is maatschappelijke solidariteit 
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zeker geen prerogatief van christelijke 
organisaties, ook al zijn deze op welzijns
gebied verre in de meerderheid. 
De vraag is echter, in welke staats- en 
maatschapp(jbeschouwing de broeder
schap oorspronkelijk thuishoort. 0'66 
heeft er zich bij monde van Peter A. van 
den Brandhof, voorzitter van de advies
raad van die p:1.rtij, in een ingezonden stuk 
in Trouw in navolging van de vooroorlog
se Vrijzinnig-Democraten voor kandidaat 
gesteld. Het CDA komt volgens hem niet 
in aanmerking, omdat één van haar voor
gangers zich 'anti-revolutionair' noemde. 
Maar met deze term bedoelde Groen: in 
de plaats van de Revolutie het Evangelie. 
En vrijheid, gelijkheid en broederschap 
zijn wel degelijk mede evangelis:.:he mo
tieven. In I Karinthiërs 12 gaat het over 
de broedcsehap in Christus tussen de le
den van zijn lichaam, de bijbelse grondslag 
van de corporatieve gedachte dus. Aan 
het einde van dat hoofdstuk zegt Paulus 
volgens de vertaling van het Nederlands 
Bijbelgenootschap: 'En ik wijs U een weg 
die nog veel verder omhoog voert'. Dan 
volgt in het bekende hoofdstuk 13 het 
hooglied - misschien beter te ze!,!gen: de 
grondwet -van de liefde. Aan het einde 
daarvan luidt het: Zo blijven dan geloof, 
hoop en liefde, deze drie. maar de meeste 
van deze is de liefde. 
De kernvraag is of men die overîreffende 
trap ook op de broederschap mag toepas
sen in verhouding tot de vrijheid en ge
lijkheid. Zou het misschien soms zo zijn, 
dat men pas door christelijke solidariteit 
te betrachten deel gaat krijgen aan de vrij
heid, waarmee Christus ons heeft vrijge
maakt, en ook aan de gelijkheid van alle 
mensen voor God? 
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Gouwenberg lijkt dit impliciet te veron
derstellen wanneer hij op blz. 345 van het 
tweede deel de politieke identiteit van 
christel(jke democratie tracht te omschrij
ven. Volgens hem vindt het streven naar 
verzoening van politieke en maatschappe
lijke tegenstellingen als antwoord op de 
socialistisch-liberale polarisatie zijn ideo
logische verankering in het christelijk so
lidarisme dat met het christelijk persona
lisme en pluralisme behoort tot de belang
rijkste uitgangspunten van de christelijke 
democratie. Afgezien van het feit dat hier 
wat teveel -ismen aan de christen-demo
cratie worden toegeschreven, waar nu juist 
de wijsbegeerte der wetsiclee een broertje 
aan dood heeft, is de bedoeling wel dui
delijk. Broederschap is dus toch een po
litiek beginsel, zij het niet van liberalisti
sche of socialistische oorsprong. Eerlijk 
gezegd had ik niet anders verwacht. In 
ieder geval zal ik graag met de centrum
democraat Gouwenberg verder discussië
ren over deze zaak, als hij zijn derde deel 
heeft voltooid. 
Van mijn kant sluit ik mij graag aan bij 
degenen die, zoals Klapwijk 6 in het juni
nummer van Christen Democratische Ver
kenningen, pleiten voor een opnieuw door
denken van de christen-democratische 
staats- en maatschapp(jleer. Voor het We
tenschappelijk Instituut voor het CDA en 
ook voor dit tijdschrift ligt hier een be
langrijke taak. 

n Prof. dr. J. Klapwijk, Grondhegin,cfen van christen-democmlische f>O!itick, Christen Demo
cratische Verkenningen 6/R2, blz. 316 e.v. 
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