
DEBAT 

De antithese: democratie 
tegenover regentendom 

Door H. Kruyer 

D it artikel is gewijd aan de notie 
dat democratie en rechtsstaat 
slechts zeer moeizaam tot stand 

komen en nimmer voor altijd gerealiseer
de verworvenheden zijn. Dit is het gevolg 
van een ander leidend principe, namelijk 
dat het al dan niet tot stand komen of ge
handhaafd blijven van democratie het 
resultaat is van een, soms openlijke maar 

Hoe staat het met het belangrijke rol speelde, namelijk de te
genstelling tussen democraten en conser
vatieven (om de termen van destijds te ge
bruiken). 

denken over democratie 
in de partij? Hoe regentesk 

is de bestuurspraktijk? 
Een kritische reflectie . 

Deze laatste tegenstelling kwam bijvoor
beeld tot uiting in de discussie over de in
voering van het algemeen kiesrecht. Een 
tiental jaren eerder was een wetsontwerp 

vaak ook verborgen, antithetische krachtmeting tussen demo
cratische of progressieve beginselen enerzijds en conservatieve of 
reactionaire beginselen anderzijds. 
Het begrip 'antithese' is aan het begin van deze eeuw in de Ne
derlandse staatkunde geïntroduceerd en gehanteerd door de anti
revolutionair Abraham Kuyper, om de tegenstelling tussen een 
christelijke en een niet-christelijke politiek aan te geven. In dit 
artikel wordt het begrip echter gebruikt voor een tegenstelling 
die in de Nederlandse staatkundige historie, getuige bijvoorbeeld 
de al in de 18e eeuw plaatsvindende strijd tussen de toenmalige 
patriotten en regenten, van veel wezenlijker betekenis is geble
ken, namelijk die tussen democratie en regentesk conservatisme. 
Na een schets van historische, staatkundige en maatschappelijke, 
achtergronden worden de pogingen tot staatkundige vernieuwing 
van de afgelopen drie decennia besproken. De voorstellen die ook 
thans weer in de belangstelling staan, concentreren zich op het 
tot stand brengen van vrij spectaculaire nieuwe politieke in
stanties, bijvoorbeeld een gekozen minister-president. Aan de 
hand van een bespreking van een viertal voorbeelden wordt aan
dacht gevraagd voor de noodzaak van een bescheidener en wel
licht effectievere democratische verbetering van bestaande in
stituties, met name ook in het bedrijfsleven. 

Staatkundige achtergronden (1) 

Het begrip 'antithese' is in de Nederlandse staatkundige geschie
denis geïntroduceerd en gehanteerd door de antirevolutionaire 
voorman Abraham Kuyper, bij de verkiezingen in 1901. Kuyper 
streefde naar een grotere politieke samenwerking tussen de con
fessionele poUtieke groeperingen, met name tussen antirevolutio
nairen en katholieken en zette zich daarbij scherp af tegen de 
overige politieke groeperingen, met name liberalen en socialisten. 
In Kuyper's antithese, een radicalisering van de ideeën van 
Groen van Prinsterer (grondlegger van de antirevolutionaire 
beweging) ging het dus om de tegenstelling tussen een christelij
ke (inter-confessionele) en een niet-christelijke politiek. 
En dit, terwijl een andere politieke tegenstelling nog steeds een 

TI. Kmyer is werkzaam als sell ior cO/l$ulalnl illfonnaliel.echnologie bij het 

KoninklijA"1l/SI, eU Laboratorillm Ie Amslerdam. 
(!) Zie uil'voeriger: PJ . Oud, 'flollderdjarel/. - een eeltlovan slanlkulldige 
'vom.geving in Nel/erlalld (1840-1940)', Van Gorc'IIIl, Assen, 1967. 

verworpen van de liberaal Tak van Poort
vliet, waarin een vergaande uitbreiding van het kiesrecht werd 
voorgesteld. Als gevolg hiervan ontstond er zowel in de liberale 
als in de antirevolutionaire partij, waarvan de leiding achter de 
democratische voorstellen van Tak van Poortvliet stond, een 
scheuring. De conservatieve tegenstanders van deze voorstellen 
verlieten de beide partijen. De conservatieve liberalen stichtten 
de groepering van zogenaamde oud-liberalen; de antirevolutionai
ren met elitaire voorkeur stichtten, onder leiding van De Sa
vornin Lohman, de christelijk-historische unie. Van De Savornin 
Lohman is de bekende uitspraak afkomstig dat "niet de majo-
riteit maar de autoriteit" dient te beslissen. 
Het is de tegenstelling tussen democraten en conservatieven die 
(en dus niet de door Kuyper geïntroduceerde antithese tussen 
christelijke en niet-christelijke politiek) opnieuw de politieke ver
houdingen beheerste. Kuyper won de verkiezingen evenwel met 
zijn op deze antithese gebaseerde strategie. Hetgeen gedurende 
1901-1905 resulteerde in het door hem beoogde en geleide chris
telijke kabinet (zijn enige). Maar al spoedig keerden de 'normale' 
politieke verhoudingen en tegenstellingen terug, met het kies
rechtvraagstuk bovenaan de politieke agenda. Ook wanneer men 
de Nederlandse staatkundige geschiedenis in een wijder verband 
beschouwt kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de te
genstelling tussen democratie en conservatisme een veel belang
rijker en wezenlijker antithese in de Nederlandse politiek is dan 
die tussen christelijke en niet-christelijke poUtiek. 
Dit gold al in de 18e eeuw, die wordt gekarakteriseerd door een 
groeiend verzet van de democraten van die tijd, de patriotten, te
gen de klasse van conservatieve regenten onder wier oligarchi
sche leiding Nederland steeds verder wegzonk in een poUtieke en 
economische stagnatie, met grote werkloosheid en sociale apat
hie. Na een mislukte revolutie door de patriotten in 1786/1787 
vond er in 1795, met hulp van de Franse interventie, een geslaag
de democratische revolutie plaats die de oude Republiek der 
Verenigde Nederlanden verving door de Bataafse RepubUek. De 
staatsregeling, als eerste Nederlandse grondwet, uit 1798 begon 
met een uitvoerige opsomming van de grondrechten van de bur
gers. (Deze aanpak zou bijna twee eeuwen later, bij de laatste 
herziening van onze huidige Grondwet in 1983, weer in ere her
steld worden.) 
Na de inlijving in 1810, onder Napoleon, bij Frankrijk en de ver
drijving van de Franse overheersing in 1813 kwam er een 
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conservatieve terugslag. Het bewind van koning Willem I, op de 
basis van de grondwetten van 1814 en 1815, is wel gekenschetst 
als dat van een 18e eeuws verlicht despoot. In de 'volksvertegen
woordiging' (Tweede en Eerste Kamer) speelden de aristocraten 
een belangrijke rol, dit kwam door het getrapte systeem van ver
kiezing en het feit dat de oude standen, incl. de ridderschappen, 
weer in ere waren hersteld. Het democratische verzet hiertegen 
werd aangetekend door de liberalen. Onder leiding van hun voor
man Thorbecke kwamen er uiteindelijk, mede gesteund door 
revolutionaire woelingen elders in Europa, drastische staatkundi
ge verbeteringen in democratische zin tot stand in de grondwet 
van 1848 en de daarop gebaseerde en volgende organieke wetten 
(kieswet, provinciale wet en gemeentewet). 
Hiermee was de democratische strijd echter verre van gestreden. 
Zo moest het tot 1868 duren voordat de in deze grondwet vastge
legde ministeriële verantwoordelijkheid zich daadwerkelijk door
zette, tegen de conservatieve ideeën over het gezag van de koning 
in. Het zou nog tot 1917 resp. 1919 duren voordat het algemeen 
kiesrecht voor mannen resp. vrouwen een feit werd, door toedoen 
van het liberale kabinet Cort van der Linden. 
Na de lange aanloop gedurende de 18e en 1ge eeuw hebben de de
mocratische beginselen in onze 20e eeuw zwaar onder druk ge
staan. Als gevolg van de verschrikkingen en desorganisatie van de 
eerste wereldoorlog en gevoed door de economische crisis van de 
jaren dertig kwamen op grote schaal in Europa totalitaire en anti
democratische beginselen (communisme, fascisme, nationaal-so
cialisme) aan de macht, hetgeen ook op de democratisch gebleven 
landen zijn invloed uitoefende. Gedurende de tweede wereldoorlog 
zou Nederland door de Duitse bezetting zelfs rechtstreeks onder 
de macht van deze totalitaire ideeën worden gebracht. Op de be
vrijding in 1945 volgde weliswaar een periode van economische 
heropbouw, maar het democratisch gehalte van de Nederlandse 
maatschappij kwam pas serieus in discussie in de jaren zestig, 
met het mondig worden van de ná de oorlog geboren generatie. De 
eis tot democratisering van de samenleving werd op nieuwe gebie
den geuit, met name in het onderwijs. En D66 ontstond als een 
nieuwe partij die zich sterk maakte voor staatkundige hervormin
gen, specifiek in democratische zin. Een en ander culmineerde aan 
het begin van de jaren zeventig in de door de socialist Den Uyl 
geïntroduceerde polarisatie tussen progressieven en overige partij
en, op een wijze en met effecten die herinneringen oproepen aan 
de door Kuyper aan het begin van deze eeuw (in)geleide antithese. 
Inmiddels zijn we zo'n 20 jaren verder en lijkt het democratische 
vuur grotendeels gedoofd. Er is zelfs sprake van een groeiende 
kloof tussen de politiek en de burgers. Soms worden er vanuit de 
politiek pogingen gedaan om deze kloof te dichten, waarbij D66 
nog steeds een voortrekkersrol vervult. Kamercommissies worden 
aan het werk gezet om voorstellen tot staatkundige hervormingen 
te doen, maar tot echte resultaten leidt dit om de een of andere 
reden nog steeds niet. Intussen is de groei van de economie dras
tisch afgenomen en is de werkloosheid (waarbij het door de ziekte
en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gedekte deel meegere
kend dient te worden) tot grote hoogte gestegen. Karakterise
ringen als 'stagnatie' en 'apathie', die zo duidelijk van toepassing 
waren op de regententijd in de 18e eeuw, doemen weer op. 

Maatschappelijke achtergronden 

Om de antithese tussen democratie en regentendom goed te 

schetsen kan niet volstaan worden met staatkundige beschouwin
gen maar dienen met name ook de maatschappelijke verhoudin
gen in ogenschouw te worden genomen. 
Van de Nederlandse beroepsbevolking ter grootte van 7,0 miljoen 
waren in 1990 slechts 730 duizend personen, dus slechts 10 pro
cent, als zelfstandige werkzaam(2). In 1987 waren er 1,4 miljoen 
mensen of ongeveer 20 procent werkzaam bij ondernemingen ter 
grootte van 100 of meer werknemers, en 540 duizend of ongeveer 
8 procent bij ondernemingen ter grootte van 35-100 werknemers 
(3). Ongeveer 20 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is 
werkzaam bij de overheid, en het aantal der niet-werkenden (met 
inbegrip van de zieken en arbeidsongeschikten), die aangewezen 
zijn op de sociale voorzieningen, bedraagt eveneens ongeveer 20 
procent. 
Met andere woorden, het overgrote deel van de Nederlandse be
roepsbevolking verkeert voor de economische basis van zijn be
staan in een positie van afhankelijkheid en onzelfstandigheid. 
Men is lid van hiërarchisch ingerichte en vaak grote werkorga
nisaties (in het bedrijfsleven of bij de overheid) of is afhankelijk 
van sociale uitkeringen. Dit kan moeilijk een goede leerschool ge
noemd worden voor de deelname, als volwaardige en gelijkwaar
dige burgers, aan een politieke democratie. 
Het is vooral de theoretische grondlegger van socialisme en com
munisme, Karl Marx, geweest die ons heeft gewezen op de door
slaggevende invloed van de economische inrichting van de maat
schappij op de inrichting van de staat en van het recht en van de 
cultuur überhaupt. In de staatkundige geschiedenis zijn dan ook, 
van de door Marx op de voorgrond geplaatste invloed tussen eco
nomie en politiek, duidelijke bevestigingen te vinden. In het 
klassieke voorbeeld van een democratische staatsinrichting, na
melijk de Atheense stadsstaat van de 5e eeuw voor Christus, was 
er sprake van een open, handeldrijvende maatschappij ; het me
rendeel van de stemgerechtigde bevolking was werkzaam als 
zelfstandig ambachtsman of handelaar. De herleving van de de
mocratische ideeën in Nederland in de 18e en 1ge eeuw vond 
plaats door toedoen van patriotten en liberalen, die qua afkomst 
bestonden uit intellectuelen en vooruitstrevenden uit de gegoede 
burgerij. Hun tegenstrevers, de regenten en conservatieven van 
die tijd waren veelal vertegenwoordigers van de economische 
macht. Zij ontleenden daaraan hun politieke macht die zij wilden 
handhaven alsOf het de economisch eigendom betrof. 
De industrialisatie, met de daarmee gepaard gaande enorme ver
groting van de arbeids- en produktenorganisatie, deed in Neder
land betrekkelijk laat, pas in de 2e helft van de 1ge eeuw, zijn in
trede. De sociale strijd die nodig bleek ter verbetering van de ar
beidsomstandigheden van arbeiders viel in belangrijke mate sa
men met de strijd om méér democratie. Toen de parlementaire 
enquetecommissie, die een onderzoek deed naar de toestanden in 
de fabrieken en werkplaatsen had ingesteld in 1886 met zijn 
schokkende bevindingen kwam, vormde dit 66k een sterke stimu
lans voor de kiesrechtbeweging. De eerste sociale wet van Neder
land, de wet van 1874 met een verbod op kinderarbeid, was af
komstig van dezelfde liberaal Van Houten die de kieswet van 
1896 tot stand bracht (met een aanzienlijke uitbreiding van het 
kiesrecht, zij het minder vergaand dan Tak van Poortvliet enkele 
jaren eerder had voorgesteld). 

(2) CBS, Slal;"l;"chjaarboek 1992, p . 82 
('1) K. lIfu/der, 'Werknelllersllledezeggenschap bij particuliere olll/ernelllingen 
in Ned~r/allli', proefschrift, Eras/ll1l~ Universiteit Rotterdam, 1992, p. 114 
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Sinds die tijd heeft de ontwikkeling naar steeds grotere bedrijfs
organisaties zich alleen maar voortgezet. Dit alles roept de vol
gende vraag op: Kan de staatkundige democratie verbeterd of 
zelfs maar gehandhaafd worden indien niet tevens serieus werk 
gemaakt wordt van een democratisering van de economie? Of 
scherper geformuleerd, komt de antithese 'democratie tegenover 
regentendom' niet altijd óók neer op de vraag of de politiek erin 
kan slagen democratische structuren aan te brengen in de econo
mie, of dat de hiërarchische structuren van de economie alleen 
maar hun orde opleggen aan de politiek? Deze vragen verwijzen 
naar de antithese (polarisatie) zoals die aan het begin van de ja
ren zeventig door Den Uyl, zij het in grover bewoordingen onder 
de slogan "spreiding van inkomen, kennis en macht", werd gefor
muleerd, 

Derrwcrawenng van de economie 

Aan het begin van de jaren zestig zijn er in de geest van de demo
cratiseringsbeweging, door een naar zijn voorzitter vernoemde re
geringscommissie Verdam, belangrijke voorstellen ontwikkeld 
voor een herziening van het Nederlandse ondernemingsrecht die 
onder meer met het oog op de medezeggenschap van de werkne
mers, alsook de publieke verantwoording van de ondernemingen, 
nodig werd geacht(4). Deze voorstellen hebben aan het begin van 
de jaren zeventig geresulteerd in wetgeving: De Wet op de jaarre
kening van ondernemingen, met o.a. een publicatieplicht van 
jaarstukken; een herziening van het enquêterecht, waardoor ook 
aan werknemersorganisaties het recht werd gegeven om, in geval 
van een gegrond vermoeden van misstanden in een onderneming, 
een enquête te doen instellen; een herziening van de Wet op de 
ondernemingsraden, met een versterking van de positie van de 
ondernemingsraad; en de Structuurwet, met een nieuwe regeling 
voor de structuur van grote vennootschappen. Deze wetgeving is 
een voorbeeld van een politieke activiteit die beoogt om demo
cratische structuren aan te brengen in de economie. En men kan 
zich afvragen of en in hoeverre deze poging geslaagd is. 
Een onderdeel dat aan steeds meer kritiek bloot staat, is de 
Structuurwet. In de onder deze wet vallende (grote) vennoot
schappen berust de hoogste zeggenschap bij de raad van com
missarissen: Deze raad benoemt en ontslaat de bestuurders, stelt 
de jaarrekening vast, en dient zijn goedkeuring te geven aan be
langrijke bestuursbesluiten. De essentiële vraag is dan ook hoe 
de raad zelf, als hoogste gezagsorgaan, wordt benoemd en ontsla
gen. Dit nu blijkt te gebeuren op een typisch oligarchische en re
genteske wijze: De raad vult zichzelf aan door coöptatie. Welis
waar zijn aan de algemene vergadering van aandeelhouders en 
aan de ondernemingsraad het recht van aanbeveling voor (en van 
bezwaar tegen) een benoeming toegekend, alsmede het recht om 
aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam 
het ontslag van een commissaris te verzoeken, maar in de prak
tijk zijn deze rechten vrijwel inhoudsloos gebleken. Als gevolg 
hiervan heeft de vakbeweging zich er al vrij snel tegengekeerd(5). 
Men was bij de totstandkoming van de Structuurwet nog een 
voorstander vanwege de gelijke positie die aan werknemers en 
aandeelhouders werd toegekend. 

(4) Zie Ilitvoeriger: H.F J. JoostelI, 'De recllts/Jraak vall de 
OlldememillgskaIlUlr', SMObl/omfOlie/ 89-6. 
(5) Advies mdell vall cOlllmissarissell strltctltllrvellllOotscha/Jpell, 
SER 13 april 1984. 

Het zou langer duren voordat de aandeelhouders hun stem erte
gen verhieven. Zij waren door de Structuurwet toch hun belang
rijkste bevoegdheden kwijtgeraakt, maar misten een orgaan 
waardoor zij de politieke besluitvorming konden beïnvloeden (in 
tegenstelling tot de werknemers en de zogenaamde werkgevers, 
d.W.Z. de ondernemingsbesturen, zijn zij bijvoorbeeld niet in de 
SER vertegenwoordigd). Inmiddels hebben zij dit gedaan, o.a. 
door stellingname in de Vereniging van Effectenbezitters. Deze 
vereniging heeft er onlangs nog eens op gewezen(6) dat er, als ge
volg van het oligarchische mechanisme van de Structuurwet, 
steeds meer topfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven terecht
komen bij een kleine groep mensen. Men noemt als nadelige 
gevolgen hiervan de geringe onafhankelijkheid van topfunctiona
rissen, een verzwakking van het toezicht op de ondernemingsbe
sturen en de toenemende invloed van financiële instellingen. Te 
vrezen valt overigens óók dat van de aanwezigheid van een olig
archie aan de top van de belangrijkste Nederlandse ondernemin
gen ook een ondermijnende invloed uitgaat op het democratisch 
functioneren van deze ondernemingen en daarmee van het hele 
bedrijfsleven. 
De Wet op de ondernemingsraden, die beoogt aan de werknemers 
medezeggenschap te geven in belangrijke ondernemingsaangele
genheden, is sinds de voorstellen van de commissie Verdam nog 
enkele keren uitgebreid, met name in 1979 en 1990. Op dit punt 
is er sinds de jaren zeventig dus geen sprake van stilstand. De in
vloed van de ondernemingsraden is toegenomen. Toch blijkt er 
nog steeds een grote kloof (in de politiek ook wel een democra
tisch gat of een democratisch tekort genoemd) te bestaan tussen 
deze ondernemingsraden en diegenen die zij geacht worden te 
vertegenwoordigen, namelijk de werknemers(7). Bij de herziening 
van de wet in 1979 is zeer nadrukkelijk op deze kloof gewezen 
door de PvdA-fractie, die krachtig aandrong op een wettelijk vast
gelegde uitbreiding van de informatie- en verantwoordingsplicht 
van de ondernemingsraad jegens de werknemers. Van regerings
zijde werd dit evenwel afgewezen, met als argument dat "de wet 
er slechts voor heeft te zorgen dat de noodzakelijke voorwaarden 
voor een goed contact aanwezig zijn, hetgeen zij onder meer doet 
door voor te schrijven dat het reglement van de ondernemingsra
den voorschriften moet bevatten m.b.t. het bekend maken van de 
agenda's, van vergaderingsverslagen, enz'"(8). 
Recente jurisprudentie (9) heeft nu uitgewezen dat deze door de 
bestaande 'noodzakelijke voorwaarden' voorgeschreven informa
tie- en verantwoordingsplicht van de ondernemingsraad heel wei
nig om het lijf heeft: De huidige wetsbepalingen laten de onderne
mingsraad vrij om te bepalen wat wel en wat niet gepubliceerd 
wordt over de eigen vergaderingen en over de overlegvergaderin
gen met de bestuurder. De werknemers hebben geen enkel recht 
op de bekendmaking van de verslagen van deze vergaderingen, 
zelfs niet warmeer het overleg over voor hen wezenlijke zaken 
gaat zoals primaire arbei dsvoorwaarden(l 0). Eenmaal gekozen, 
kan een ondernemingsraad desgewenst gedurende de rest van 
zijn mandaatsperiode opereren als een gesloten club van pseudo-

(6) Effect, april 1993. 
(7) K. lIlllider, op. cit ., pp. 139-143 
(8) Memorie vall AlltWOortl, wetsolltwerp 1395411r. 6 (1976-1977), p. 2 
(9) Kalttollger/'chtlllfOrlelll, 11-1-93 (Olldememillgsraad SheU Research), 

lAR 1993, 240. 
(10) n.S.1I1. Kruijer, 'Opellbaarheid vall olldememÏJlgsml/lI,', Ars Ael/lli 
1994110.2, PIJ. 87-89. 
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fende bepalingen in verdragen die 
Nederland heeft mede-ondertekend, 
namelijk het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM, art. 6) en het Internatio
naal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten (IVBP, art. 14). 
De lagere wetgeving, die de prak
tijk van de rechtspraak bepaalt, is 
door de Nederlandse wetgever ech
ter nog steeds niet met de herziene 
grondwet en met de internationale 
bepalingen in overeenstemming ge
bracht. Voor de rechtszaken die met 

De uitslag van een referendum over het horeca-sluitillgsuur was negatief voor de kasteleins 

een verzoekschrift worden ingeleid, 
is bijvoorbeeld nog steeds bepaald 
dat slechts belanghebbenden recht 
hebben op inzage en afschrift van 
de uitspraak (art. 4291 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvorde
ring), hetgeen duidelijk in tegen
spraak is met de openbaarheid van 
rechterlijke uitspraken. Van derge
lijke openbaarheid is pas sprake in-

bestuurders, zonder last en zonder ruggespraak, zonder demo
cratische openbaarheid, met informatieverstrekking aan de werk
nemers geheel volgens eigen believen. (Deze situatie doet denken 
aan die beschreven door Thorbecke in zijn brochure "Over plaat
selijke begroting" van 1847, waarin Thorbecke de onverkwikkelij
ke ervaringen weergeeft die hij had opgedaan als lid van de Leid
se gemeenteraad, een vertegenwoordigend orgaan dat destijds 
nog niet in openbaarheid opereerde: "Tot hoe lagen stand het in 
gesloten vergaderingen soms daalt, stelt niemand, dan die er in 
zat, zich voor".) Het is dus de vraag of deze Wet op de onderne
mingsraden, die aan de werknemers medezeggenschap beoogt te 
verschaffen, niet eerder afbreuk doet aan het democratisch func
tioneren van de ondernemingen in plaats van dit, zoals toch de 
bedoeling is, te bevorderen. 

Regentiserillg van de politiek 

Zoals opgemerkt, worden er met enige regelmaat voorstellen ge
daan om de invloed van de burgers op het openbaar bestuur en 
daarmee het democratisch gehalte ervan te vergroten, bijvoor
beeld door verkiezing van burgemeesters of van de minister
president. De praktijk is dat deze voorstellen, en de daarmee be
oogde democratische vooruitgang, telkens na lange discussies 
weer geblokkeerd kunnen worden. Tegelijkertijd zijn er duidelij
ke tekenen dat er regelmatig inbreuk gemaakt wordt op de 
bestaande democratische spelregels. In deze zin is het gezegde 
van toepassing dat het betere een vijand kan zijn van het goede. 
Hieronder volgen daar twee voorbeelden van. 
Openbaarheid van rechtspraak is zowel een kenmerk als een 
voorwaarde voor democratie. Bij de herziening van de Grondwet 
in 1983 is in art. 121, zonder enig voorbehoud, bepaald dat rech
terlijke uitspraken in het openbaar moeten geschieden. Daarmee 
is de grondwet in overeenstemming gebracht met de desbetref-

dien eenieder inzage en afschrift 
van de uitspraak kan verkrijgen, zoals ook door het Europese Hof 
voor de rechten van de mens is bevestigd(ll). Niettemin heeft de 
Hoge Raad nog eens als zijn mening uitgesproken dat de genoem
de Nederlandse beperking van de openbaarheid van rechterlijke 
uitspraken correct is(12), m.a.w. ook de Nederlandse rechterlijke 
macht heeft openbaarheid van zijn rechtspraak niet hoog in het 
vaandel staan. (Dit doet de gedachten gaan naar een ander on
derdeel van de Nederlandse rechtspraak, namelijk het Kroonbe
roep, waarvan tenslotte is vastgesteld dat dit niet voldeed aan 
een ander democratisch principe, namelijk dat rechtspraak onaf
hankelijk en onpartijdig moet zijn. Het is tekenend dat het een 
vasthoudend burger met een scherp rechtsbesef moest zijn door 
wiens toedoen uiteindelijk dit tekortschieten werd vastgesteld 
(13).) 
Bij de discussies over een bestuurlijke herindeling van Nederland 
(regio-en gewestvorming, ook wel bestuurlijke vernieuwing ge
noemd) wordt regelmatig opgemerkt dat dit niet mag leiden tot 
een vierde bestuurslaag. Feitelijk bestaat er echter al lang een 
vierde bestuurslaag, namelijk het bestuur van de Europese 
Gemeenschap (soms ook al de Europese Unie genoemd). In de pu
bliciteit wordt nu de indruk gewekt dat dit bestuur de principes 
van subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring in acht dient te 
nemen. Feitelijk hebben de instellingen van de Europese Ge
meenschap, met name de Raad van Ministers, evenwel een ver
gaande regelingsbevoegdheid die de wetgevende en bestuurlijke 
bevoegdheden van de lidstaten aanzienlijk inperkt en hebben de 
communautaire regels voorrang boven nationale wetgeving(14). 

(ll) EHRM 8-12-1983 (PretIQ) , Serie A, IIQ. 71. 
(12) HR 1-ll-1985 (Veenemans/Val/. der Baan), NJ 1986, 277. 
(13) EIlRM 23-10-1985 (BentIUlm/Staat der Nedçrlarulell) , NJ 1986, 102. 
(14) Zie uit'vQeriger: C.S. Pisltisse, 'Elemelttair EurQpees 
GemeellsclutfJsreecht', WQllers-NQQrdhQjf, GrQltillgel/.1992. 
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Wanneer er bijvoorbeeld een Europese richtlijn wordt uitgegeven, 
is de Nederlandse wetgever verplicht om deze vervolgens zo 
nauwkeurig mogelijk te vertalen in nationale regelgeving, het
geen niet zozeer een wetgevende dan wel een ambtelijke taak ge
noemd kan worden. De vaststelling van zo'n Europese richthjn 
geschiedt zonder openbaarheid door de Raad van Ministers en 
hoeft niet te berusten op de instemming van het Europees Parle
ment (waaraan de Raad immers geen verantwoording verschul
digd is), laat staan op die van enige andere volksvertegenwoordi
ging. Dit is uiteraard volkomen in strijd met het elementaire de
mocratische principe dat voor ingrijpende overheidsmaatregelen, 
waaronder wetgeving en belastingheffing, de in openbaarheid 
verkregen instemming van de burgers - door middel van hun 
vertegenwoordigers - is vereist. (In de Engelse staatkundige 
geschiedenis is dit principe samengevat als: "no taxation without 
representation"). 

SWB Cahier 

Samenvattende slotopmerkingen 

In het voorgaande werd een beschouwing gewijd aan de anti
these, tegenstelling of strijd tussen de democratische beginselen 
en de beginselen die een meer hiërarchische, ohgarchische, ehtai
re, autoritaire staatsinrichting beogen. Waar het om gaat, is dat 
democratie en rechtsstaat nimmer: voor altijd gerealiseerde 
verworvenheden zijn. Sterker nog, ze maken duidehjk dat het 
ontzaghjk veel inzet en tijd kost om een democratie tot stand te 
brengen en te handhaven, zoals ook de lotgevallen van het huidi
ge Rusland leren. En dat bij verslapping van aandacht en inzet, 
onverbiddellijk en soms erg snel, de weg terug naar ondemocra
tische, soms zelfs anti-democratische structuren wordt ingezet. 
In dit verband is er de aandacht op gevestigd dat, terwijl er in de 
politiek wordt gesproken over een democratische ontwikkehng 
die maar steeds niet wil lukken, er tegelijkertijd in de praktijk 
stappen terugwaarts worden gedaan. Dit duidt ten minste op een 
inefficiënte aanwending van politieke energie die de indruk van 
onwaarachtigheid wekt en zo de kloof tussen de politiek en de 
burgers alleen maar kan vergroten. Tevens is gewezen op de 
noodzaak om de democratisering van de economie in het 'project 
van de democratie' te betrekken. Enkele concrete voorbeelden ter 
verbetering zijn genoemd, namelijk de Structuurwet, de Wet op 
de ondernemingsraden, de wetsbepahngen met betrekking tot de 
openbaarheid van rechtspraak en het EG-verdrag. 
In de door de antirevolutionair Abraham Kuyper geïntroduceerde 
antithese was de C van het CDA de christelijke politiek, de inzet. 
In de antithese die ook thans nog, als zo vaak in de staatkundige 
geschiedenis, aan de orde is, gaat het erom daadkrachtig en ge
loofwaardig inhoud te geven aan de D van D66: de idee van de
mocratie. Op dit punt hebben de democraten van de jaren zestig 
een rijke traditie, namelijk die van patriotten en hberalen, voort 
te zetten . • 

POLITIEK & CULTUUR 

Denken over Derrwcratie 

In de reeks SWB-Cahier is het cahier 'Denken 
over Democmtie' verkrijgbaar. Met dit cahier 
wordt een poging gedaan een bnlg te slaan naar de 
analyse van de culnlrele kant van het democratiev
raagstuk. Want is het denken in de partij niet te 
lang blijven stilstaan bij de formule en staatkundige 
kant van de democratie? Met deze uitgave heeft u 
een 'werktekst' in handen, die aanzet tot nadenken 
over de dominantie van het bureaucmtisch mecha
ni me verbonden met een nieuw concept van de
mocratie. Dat is nodig, opdat D66 partner blijft van 
al diegenen die de toekomst van de democratie ter 
halte gaat. 

De serie SWB-Cahier bestaat nu uit de cahiers 
Relatie en Huwelijk (1992), Denken over Demo
cratie (1993), In Goede Banen (1993) en Ingrij
pen in menselijk leven' (1994). 

Prijzen: 
• 'Relatie en huwelijk': f8 ,- + f2,- porti kosten 
• 'Denken over Democratie ': f 10,- + f2,70 porti 
• 'In Goede Banen ': fl0,- + f2,70 pOltÎ 
• 'Ingrijpen in menselijk leven': f 12,50 + f2,70 

BestelJen: 
Bellen met de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D66, van maandag Vm donderdag van 9.00-17.00 
uur, telefoon 070-362.15.15. 
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