
Openbare orde
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Maar wat houdt dat in?



Strijdig met openbare orde is 

volgens de wet van 1855

…. een organisatie die als doel heeft:

1. Disobedience to or violation of  the law or legal 

ordinance;

2. Violation or decay of  public morals;

3. Disturbing others in the exercise of  their rights

Nadeel: Dit alles geeft grote interpretatievrijheid aan de 

rechter (p. 372)
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Voorbeelden van wat je als strijd 

met de openbare orde zou 

kunnen zien

• Een organisatie die de wet wil veranderen

• Een organisatie die de grondwet wil veranderen

• Een organisatie die de strafwet wil veranderen 

zodanig dat mensen van een bepaalde groep kunnen 

worden vermoord (p. 376)

• Een organisatie herinvoering van de slavernij 

mogelijk zou maken (p. 377)
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Voorbeelden (vervolg)

• Een wet die terugtrekking uit de Verenigde Naties

mogelijk maakt (p. 377)

• Een wet waarbij de doodstraf wordt heringevoerd is  

(p. 377)

Er blijven nog voldoende vragen, maar iure constituto (naar

heersend recht) is de niet-democratische partij een onwettige

organisatie
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Hoe zit dat volgens ius 

constituendum? (normatief)

• Van den Bergh: zouden we dat moeten veranderen? 

Moeten we het mogelijk maken dat een partij bepleit 

dat de democratie wordt afgeschaft?

• Ook die vraag beantwoordt Van den Bergh negatief

• Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het 

tolerantiebegrip
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Voltairiaanse tolerantie
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Van den Bergh contrasteert:

Geen grenzen aan 

tolerantie

• “Democracy respects 
everyone’s convictions, 
including, therefore, the 
convictions of  those who do 
not value this respect” (p. 
381).

• “Democracy is tolerant of  
everyone, including, 
therefore, of  the intolerant” 
(p. 382)

Wel grenzen voor 

tolerantie

• “Only if  I acknowledge 
and respect others, do I, 
myself, have a right to 
acknowledgement and 
respect” (Scholten, p. 383)

• “the principle of  
tolerance carries with it 
the fight against 
intolerance” (p. 383)
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De keuze van Van den Bergh

• Van den Bergh kiest voor de tweede opvatting: de 

democratische tolerantie vraagt niet dat moet worden 

getolereerd dat de democratie kan worden opgeheven

• Dit wordt later genoemd:

• Weerbare democratie (Nederlands)

• Streitbare demokratie (Duits)

• Miltitant democracy (Engels)
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Maar wat als de democratie toch 

wordt weggestemd?

• “At that point the government departments in the 

Hague will be run by a party apparatus that retains 

the appearance of  a normal government, and whose 

leadership will likely also have that pretention” (p. 

388)

• Maar “a Dutch state” (…) will no longer exist (…) 

until, sooner or later, the eternal hunger for liberty 

will cause it to arise from the ashes once again” (p. 

388)
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Van den Bergh eindigt in 1936 

met: “We want to keep Holland”

• Maar in 1940 bezetting

• Daarover gaat: Ignatieff, Michael, Civil 

Courage and the Moral Imagination,

Cleveringa Lecture, 26 November 2013, 

Universiteit Leiden 2013.
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26 November 1940: Decaan 

Cleveringa prijst Meijers

• Prof. E.M. Meijers

• Hoogleraar burgerlijk recht

• Joods

• “dismissed from his post for being Jewish” (p. 3 

Ignatieff)

• Cleveringa “offered a laudatio to a man he considered 

a mentor and a friend” (p. 3)
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Van den Bergh & Cleveringa

• Van den Bergh formuleerde een grens voor 

democratische besluitvorming: geen tolerantie voor 

de intolerantie, geen respect voor het niet 

respectwaardige

• Cleveringa formuleerde een grens voor de 

gehoorzaamheidsplicht aan het gezag: geen 

schending van essentiële grondrechten
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Civil Courage

• Ignatieff: “This university is right to commemorate 

the civil courage of  this man. Without Leiden, it is 

safe to say, no Cleveringa” (Cleveringa lecture by 

Ignatieff, 2013, p. 4)

• Civil courage
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Civil Courage

• „Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto 

weniger Helden wird es einmal brauchen.“ F. 

Magnani, ehemalige Korrespondentin der NZZ

• „Das Böse braucht das Schweigen der Mehrheit.“ K. 

Annan bei der Gedenkfeier der UN anlässlich des 60. 

Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz

• https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/sob/

motivation/zivilcourage/zivilcourage.html
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Tegenovergestelde van Civil 

Courage
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Terug naar Fukuyama: conclusies

1. Als Fukuyama gelijk heeft dat de democratische 

rechtsstaat een universeel ideaal vertegenwoordigt 

dan zou deze ook verdedigd moeten worden

2. Maar Huntington zou wel eens gelijk kunnen 

hebben dat die verdediging niet makkelijk is

3. Van den Bergh bepleit dat democratie weerbaar 

moet worden (in tegenstelling tot “weerloos”)
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Conclusies (vervolg)

4. De weerbare democratie houdt in: aan de tolerantie 

grenzen moeten worden gesteld

5. Tolerantie kan niet betekenen: tolerantie voor de 

intoleranten

6. Deze opvatting zou later ook worden uitgewerkt 

door Karl Popper en andere auteurs die het goed recht 

van een democratie verdedigen tegenover de vijanden 

van de democratie 
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Deel II

De legitimiteit van het 

model van de 

democratische rechtsstaat
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De Rechtsstaat

• Een rechtsstaat is een staat onderworpen aan het recht

• Een rechtsstaat is beperkte overheidsmacht

• De staat heeft zich te houden aan de wetten die de staat 

zelf  maakt

• In Engels: “rule of  law”

• In Amerikaans: “constitutionalism”

• In Duits: “Rechtsstaat”
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Fukuyama en de democratische 

rechtsstaat I

• Fukuyama zag “liberal democracy” (of  de 

democratische rechtsstaat) als een universeel model

• Het zou geen ideologische tegenstanders meer 

hebben gehad in 1989

• Maar die waren er wel en daarom moet de 

democratie weerbaar worden

• Wat een weerbare democratie is, leren we van Van 

den Bergh (en Popper)
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Fukuyama en de democratische 

rechtsstaat II

• Fukuyama denkt ook in termen van “innerlijke 

tegenspraken”

• Iets gaat ten onder eventueel aan “innerlijke 

tegenspraken”, “innerlijke spanningen”

• De democratische rechtsstaat zag hij kennelijk niet als 

een model met innerlijke tegenspraken

• Maar is dat wel zo?
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De spanning tussen rechtsstaat 

en democratie

• Wat nu volgt, is een reflectie op de 

spanningen in het model an de 

democratische rechtsstaat

• Rechtsstaat en democratie moeten 

“in evenwicht” zijn
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