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COLUMN 

Witte rool(. 
De monarchale erfopvolging is blijkens onze grondwet tot in de puntjes geregeld. Er wordt niets aan 
het vrije spel van wat voor krachten dan ook overgelaten. Er kan ons niets onverwachts gebeuren, met 
al het denkbare is rekening gehouden. 
Onder de monarchieën is Nederland een jonkie. Toen we na de Franse tijd een koninkrijk werden, 
behoorde een fatsoenlijke opvolgingsregeling intussen tot de algemene staatkundige wijsheden. De 
geschiedenis kende immers talloze voorbeelden van niet of slecht geregelde opvolgingen. Veel moord en 
doodslag aan de hoven. 
Zoiets wilde niemand meer. 
Maar er zit iets paradoxaals aan. De fatsoenlijk geregelde erfopvolging werd werkelijkheid in dezelfde 
tijd waarin de koninklijke macht zijn dominante positie kwijtraakte. 
Hangen die twee ontwikkelingen samen? Is de fatsoenlijke regeling er misschien vooral gekomen omdat 
de positie waar het om ging niet zo veel meer voorstelde? 
En is wellicht het omgekeerde ook waar? Dat posities met grote macht slechts met grote moeite aan een 
regeling kunnen worden onderworpen? 
Het antwoord, lijkt mij, is ja en nee en hangt af van de context. Is die democratisch of niet? 
Neem het bedrijfsleven. 
Over de manier waarop topposities worden ingevuld valt in abstracto weinig aan te merken. Leden van 
de raden van bestuur worden meestal benoemd door de raden van commissarissen en de commissa
rissen zelf worden gekozen door de aandeelhouders. Volstrekte willekeur is er dus niet - maar de echte 
beslissing over wie waar komt te zitten ligt toch vooral bij een net goed zichtbare oligarchie, een 'old 
boys network' (met excuses aan de girls), vergelijkbaar met ondemocratische gremia als het politbureau 
van de CPSU of de pretoriaanse garde van het keizerlijke hof in Rome. 
Tussen de monarchale machtsstrijd van vroeger en de hedendaagse machtsverwerving in het bedrijfs· 
leven bestaat enige overeenkomst. Cor Boonstra als de reïncarnatie van een Romeinse keizer ... 
In het hedendaagse staatkundig bedrijf is het beeld anders. 
Als de kiezers het laatste woord hebben is de gang van zaken duidelijk. Democratie levert overzichte
lijkheid op als het gaat om de topposities in bijvoorbeeld de VS en Frankrijk. Waar de kiezers niet 
beslissen maar wel meetellen wordt onderhandeld; de uitkomst staat niet vast maar is wel onderwor
pen aan de goedkeuring van een democratische gekozen gremium - zoals bij ons. Niemand wordt hier 
premier als de parlementaire meerderheid hem / haar niet lust. Democratische constituties verschaffen 
duidelijkheid en voorzienbaarheid. Het onderwerp was te belangrijk om het ongeregeld te laten. 
Maar als het gaat om de dragers van de democratie, de politieke partijen, dan is het beeld opmerkelijk 
wisselend. 
Neem de lijsttrekker, wie wijst hem aan? 
Er bestaan veel verschillende procedures. Bij een onomstreden leiderschap tellen de verschillen niet. 
Maar als er meerdere 'kroonprinsen' zijn of als de enige kandidaat erg omstreden is, dan tellen de ver· 
schillen wel. Bij meningsverschil is een overzichtelijke democratische procedure onmisbaar. Ontbreekt 
zo'n procedure, dan is er alle kans op kleine en grote rampen: beschadiging van de beoogde lijsttrek
ker, van zijn aanhangers, van zijn tegenstanders, van de hele partijleiding, van de hele partij. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of het gebeurt. De recente lotgevallen in de CDA-top zijn een schoolvoorbeeld. 
De partijelite hoopte op witte rook maar het werd een uitslaande brand. 
Het gaat niet om natuurnoodwendige gebeurtenissen. Ze zijn te voorkomen. De voornaamste voor
waarde voor een heilzaam verloop ligt niet zozeer in het nauwkeurig omschrijven van de bevoegdhe
den. Beslissend is de kwantiteit van het gezelschap beslissers. Als dat klein is (en bij het CDA was het 
klein) kan er flink gekonkeld en gerommeld worden, dubbele agenda's zijn aan de orde van de dag, 
coalities kunnen makkelijk worden gevormd en opgebroken, voor de buitenwacht valt er niets te con
troleren. 
Als het gezelschap groot is ( alle partijleden of het hele partijcongres) dan is dat allemaal niet moge
lijk. Door het grote aantal beslissers blijft niets geheim, gekonkel en verraad kunnen nooit een beslis
sende omvang krijgen. Er hoeft niet te worden geworsteld' , er worden gewoon neuzen geteld. 
Democratie, het meedoen van iedereen, werkt heilzaam - ook in de partij. 
In politieke partijen als dragers van de democratie hoort geen interne oligarchie te bestaan. 
In het verzuilde, weinig democratische Nederland van vroeger met alle standsverschillen vandien bleef 
partijpolitiek leiderschap langdurig onaangevochten. De voormannen bleven lang zitten en als er 
iemand vertrok, leverde de oligarchie een opvolger. 
Die tijd is voorbij. Die manier van doen eigenlijk ook -- wie dat niet beseft kan flink wat schade aan
richten . • 
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