
2 Grondslagen van het recht 2021

De democratische 

rechtsstaat als 

legitiem 

staatsmodel?
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Delen van het college

Deel I Fukuyama en Huntington over het model van de 

democratische rechtsstaat: is het universeel?

Deel II De innerlijke spanningen binnen het model van 

de democratische rechtsstaat
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Doel van het college

- Kunnen reflecteren op de concepten rechtsstaat en

democratie

- In staat zijn samen te vatten wat de essentie is van 

het werk van de volgende denkers over rechtsstaat en

democratie:

(1) Fukuyama

(2) Huntington

(3) Van den Bergh
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Deel I

Fukuyama en Huntington 

over het model van de 

democratische rechtsstaat

4



De reden voor deze twee denkers

• Zij vertegenwoordigen twee contraire posities in het 

denken over universele waarden en normen, ook de 

waarde van de democratie

• Hun werk wordt vervolgens vergeleken met het 

standpunt van de Amsterdamse hoogleraar Van den 

Bergh over weerbare democratie. Dat is een 

democratie die zichzelf  weerbaar opstelt tegenover 

de krachten die deze ondermijnen
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Francis Fukuyama

“The end of  history” 

(1989)

• Geschiedenis als 

ideologie-geschiedenis

• Liberalisme heeft 

“gewonnen”
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Bezwaren

• Geschiedenis gaat toch door?

• De tijd staat toch niet stil?

• De wereld vergaat toch niet?
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Het “einde” van de geschiedenis?

Nee, maar de ideologische evolutie stopt, omdat geen nieuwe 

ideologische uitdagingen zich aandienen voor het liberalisme 

(volgens F).
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Wat is “liberalism” volgens

Fukuyama?

1. The Rule of  law

2. Economische markt

Ad 1. The Rule of  law is de “Rechtsstaat” en “liberal 

democracy” is de democratische rechtsstaat
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Democratische rechtsstaat

De democratische rechtsstaat is de combinatie van:

1. Democratie (invloed van het volk op het bestuur; 

het volk dat zichzelf  regeert)

2. Rechtsstaat (grenzen aan elke vorm van bestuur: 

“limited government”)
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De vraag van Fukuyama

• Heeft ook de democratische rechtsstaat bepaalde 

contradicties?

• Gaat deze ook tegen onder aan bepaalde inherente 

tegenstellingen?

• Zijn antwoord: Nee, maar we zullen ons wel gaan 

vervelen.
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1993 Huntington’s Clash-these

• Ging niet uit van 

“ideologieën”, maar van 

“beschavingen”

• Die beschavingen 

zouden “botsen”
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Huntington’s beschavingen

1. Westerse

2. Confuciaanse

3. Japanse

4. Islamitische

5. Hindoeïstische

6. Slavisch-orthodoxe

7. Latijns-Amerikaanse

8. Afrikaanse
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Controverse

Alle aandacht ging uit naar de botsing van westerse (1) 
en islamitische (4)

V.S. Naipaul (1932-2018) had gezegd: Westerse 
beschaving is een “universal civilization”, een die “fits 
all”

Huntington ontkent dat
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Huntington’s standpunt over 

unversalisme

“Western ideas of  individualism, liberalism, 

constitutionalism, human rights, equality, liberty, 

the rule of  law, democracy, free markets, the 

separation of  church and state, often have little 

resonance in Islamic, Confucian, Japanese, 

Hindu, Buddhist or Orthodox cultures.”
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The West and the Rest

• Zijn alle culturen wel 

hetzelfde?

• Zijn alle culturen wel 

“compatible”?

• Kan je vanuit de ene 

cultuur de andere 

cultuur wel begrijpen?
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Consequenties van dit 

“cultuurrelativisme”

Huntington beluisterend kan je betogen:

1. De westerse cultuur moet en “toontje lager zingen” 

in de VN

2. En mogen we “westerse waarden” wel tot norm 

verheffen in pluriforme westerse samenlevingen?

17



Huntington: cultuurrelativist

• Volgens Huntington zou het westerse model geen

universaliteit moeten/kunnen nastreven

• Andere delen van de wereld zullen niet ontvankelijk 

zijn voor het “westerse model” van de democratische 

rechtsstaat
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Fukuyama: democratische rechtsstaat 

universeel

• Verwerkelijking van democratische rechtsstaat is 

nodig voor de hele wereld

• Relevant voor deze week: hoe belangrijk is de 

democratische rechtsstaat?

• Is het een “legitiem” model voor de hele wereld?

• Of  is het slechts “the way we live now” (and “here”)?
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Gevolgen van de universaliteit van de 

democratische rechtsstaat

Als de democratische 

rechtsstaat niet universeel 

is, legitimiteit ontbeert, 

dan kan deze ook worden 

“weggestemd”
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Moeten we dat “wegstemmen” 

mogelijk maken?

• Drie auteurs van belang: Popper (1902-1994), 

Loewenstein (1891-1973), Van den Bergh (1890-

1960)

• Hier focus op: Van den Bergh, George, De 

democratische Staat en de niet-democratische partijen (in 

English: The democratic State and the non-democratic 

parties), De Arbeiderspers, Amsterdam 1936.
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Fukuyama en Van den Bergh

• Fukuyama ziet de democratische rechtsstaat als 

universeel

• Maar hij acht deze ook niet bedreigd. Deze is de facto 

het einde van de geschiedenis (1989)

• Van den Bergh ziet de democratie ook als universeel

• Maar hij weet deze ook bedreigd door het opkomend 

nazisme van zijn tijd (1936)
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De “aanvliegroute” voor Van den 

Bergh

• Wat moet een democratische staat doen tegenover 

niet-democratische partijen?

• Wat kan een democratie doen tegenover de krachten 

die deze ondermijnen?

• Focus is dus op partijen. Partijen die van de 

democratie gebruik maken met als doel de 

democratie af  te schaffen
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Partijen

• Dus niet primair individuen

• Bewegingen

• Boeken

(p. 367)
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Democratisch: wat is dat?

1. Voorbeelden van Van den Bergh: Verenigde Staten, 

Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland (p. 

367)

2. Inhoudelijk: systemen gebaseerd op “de rule of  law”, 

met vrijheid van geweten, met “governance by 

consent of  the governed” (p. 367)

“Democratisch” dus verzamelterm voor rechtsstatelijk

én democratisch (in engere zin)
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Inspiratiebron voor die 

omschrijving: Bonger

• Toevoeging Bonger nog aan definitie van democratie: 

“and whose spirit is well-anchored in its members” (p. 368)

• Bonger ziet een “democratisch ethos” (niet zijn term) 

als onderdeel van de democratie
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Democratisch tegenover 

dictatoriaal

• Dictaturen: Duitsland, Italië, Rusland

• Niet-democratische partijen “wish to change the 

democratic system of  government to a non-

democratic one” (p. 368)

27



Hoe probeert men de 

verandering te bewerkstelligen?

• Essentieel is: via legale weg (p. 369)

• Door proberen de constitutie te veranderen

• Niet door middel van geweld

• “by participating in elections they appeal to this 

selfsame electorate and cheer when the result 

demonstrates their progress” (p. 370)
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Met wie gaat Van den Bergh de 

discussie aan?

1. Met de voorstanders van dictatuur

2. Maar ook met diegenen die hen vrij baan geven

Ad 2. Diegenen die zeggen: als de niet-democraten

maar democratische middelen blijven gebruiken dan 

kunnen we hen niets in de weg leggen (p. 370)
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Vergelijking met afschaffing van 

de monarchie

• Het veranderen van de monarchie in een republiek. 

Kan men dat gedogen in een democratie?

• Zo ja, waarom zou men dan een democratie niet in 

een dictatuur mogen veranderen?

Monarchie → Republiek

Democratie → Dictatuur
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Van den Bergh’s definitie van 

democratie

• De essentie van democratie ligt in niet in het 

meerderheidsprincipe, maar in het respect voor de 

persoonlijkheid

• Reden: een meerderheid zonder meer (“simple 

majority” (p. 371) is niet voldoende voor verandering 

van de constitutie
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Essentie van democratie is ook: 

zelfcorrectie

• Kenmerkend voor democratie is de mogelijkheid om 

fouten te corrigeren (p. 371)

• Die mogelijkheid kan een democratie nooit opgeven

• Maar als men de democratie laat afschaffen dan 

verliest men ook de mogelijkheid om die beslissing te 

corrigeren

• Niet zijn bewoordingen, maar toch: een jaartje 

experimenteren met een dictuur is niet mogelijk
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Zelfcorrectie als essentieel voor 

democratie

“The lawful decision to put an end to 

democracy is – technically – a democratic 

decision, but is the only decision that is 

unaffected by the self-corrective power 

of  democracy” (p. 372)
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Britse burger tegen fascist 

Mosley

• Vraag aan Mosley: 

“How can I get 

rid of  you, if  you 

don’t please me?” 

(p. 372)
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Onderscheid recht “zoals het is” 

en “moet zijn”

• Van den Bergh onderscheidt:

(a) Ius constitutum: recht zoals het wettelijk geregeld is

(b) Ius constituendum: recht zoals je zou wensen dat

het geregeld was

35



Het positieve recht dat de 

verenigingsvrijheid beperkt

• Art. 2: “The 

organization 

inconsistent with 

public order is 

forbidden”

• Wet 22 April 

1855
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