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Samenvatting	van	het	boek	

	
Het	is	belangrijk	om	aan	het	begin	op	te	merken	dat	de	argumenten	die	ik	
ontwikkel	geen	volledige	theorie	van	politieke	legitimiteit	vormen;	er	zijn	meer	
overwegingen	die	relevant	zijn	voor	de	verdedigbaarheid	van	het	handelen	van	
de	staat	dan	degene	die	ik	bespreek.	Toch	zijn	de	legitimiteitscriteria	die	ik	
ontwikkel	zowel	noodzakelijk	als	zwaarwegend.	Als	mijn	argumenten	kloppen,	
dan	zal	een	legitimiteitstheorie	die	deze	criteria	verwerpt,	of	die	er	niet	
verenigbaar	mee	is,	ontoereikend	zijn.	Nu	zal	ik	de	structuur	van	het	boek	
uiteenzetten,	en	mijn	criteria	voor	politieke	legitimiteit	introduceren.	
	

Hoofdstuk	1:	het	concept	van	politieke	legitimiteit	
	

Het	eerste	hoofdstuk	gaat	in	op	het	concept	van	politieke	legitimiteit.	Het	doel	
van	het	hofdstuk	is	om	een	definitie	van	politieke	legitimiteit	te	verschaffen	die	
breed	geaccepteerd	wordt	in	de	literatuur.	Meer	specifiek	situeer	ik	mijn	
bespreking	in	de	context	van	liberale	politieke	theorie.	Ik	verhoud	me	primair	tot	
de	post-Rawlsiaanse	traditie	van	politieke	theorie,	zowel	tot	het	werk	van	
degenen	die	voortbouwen	op	de	Rawlsiaanse	aanpak,	als	tot	het	werk	van	
degenen	die	hier	alternatieven	voor	bieden.	
Politieke	legitimiteit	heeft	betrekking	op	de	vraag	of	een	staat	moreel	
gerechtvaardigd	is	in	het	gebruiken	va	dwingende	macht	–	dat	wil	zeggen:	of	die	
staat	het	recht	om	te	heersen	heeft.	Een	staat	geniet	politieke	legitimiteit	
wanneer	hij	dit	recht	heeft.	Bij	het	uiteenzetten	van	wat	‘heersen’	behelst,	en	wat	
het	betekent	om	een	recht	te	hebben	om	dit	te	doen,	moeten	verscheidene	
andere	concepten	worden	uitgelegd.	Ten	eerste	wordt	politieke	legitimiteit	vaak	
nauw	gerelateerd	aan	de	concepten	van	politieke	autoriteit	en	politieke	
verplichting	(e.g.	Pitkin	1966,	39,	Raz	1986,	46,	Peter	2009,	4,	Valentini	2012a,	
595).	Niet	alle	auteurs	relateren	deze	concepten	op	dezelfde	manier	aan	elkaar.	
Ik	volg	hierin	Allen	Buchanan,	en	accepteer	de	relaties	die	hij	tussen	deze	
concepten	legt.	Een	staat	heeft	politieke	autoriteit	als	hij	politieke	legitimiteit	
heeft	én	burgers	de	plicht	hebben	om	te	gehoorzamen	(Buchanan	2004,	237).	
Deze	ordening	van	concepten	zou	schematisch	geparafraseerd	kunnen	worden	
als	‘politieke	autoriteit	=	politieke	legitimiteit	+	politieke	verplichting’.	Ik	beperk	
mijn	discussie	tot	politieke	legitimiteit	en	ga	niet	in	op	politieke	autoriteit	en	
politieke	verplichting.	
Vervolgens	bespreek	ik	het	concept	van	‘heersen’:	wat	betekent	het	om	te	
heersen?	Opnieuw	volg	ik	Allen	Buchanan,	volgens	wie	‘heersen’	bestaat	uit	(1)	
het	gebruiken	van	dwingende	macht,	en	(2)	(redelijk	succesvol	zijn	in)	het	
vestigen	en	volhouden	van	overwicht	(supremacy)	bij	het	gebruik	van	die	macht.	
De	eerste	component,	de	component	van	dwingende	macht,	is	van	toepassing	in	
situaties	waar	de	staat	wetten	en	beleid	maakt	en	toepast	of	uitvoert.	De	tweede	
component,	de	component	van	overwicht,	is	van	toepassing	waar	de	staat	
pogingen	van	anderen	bedwingt	om	met	de	staat	te	concurreren	in	zijn	gebruik	
van	dwingende	macht.	Verschillende	soorten	rechten	zouden	kunnen	worden	
geassocieerd	met	beide	componenten	van	staatsheerschappij.	Ik	beperk	mijn	



discussie	tot	het	Hohfeldiaanse	privilege.	Dat	wil	zeggen	dat	mijn	voornaamste	
vraag	is	wanneer	het	is	toegestaan	dat	de	staat	dwingende	macht	gebruikt	en	
hierin	overwicht	vestigt	en	volhoudt.	Gegeven	het	feit	dat	dit	privilege	moet	
worden	verkregen	tegen	de	achtergrond	van	de	presumptie	tegen	dwang,	kan	de	
vraag	van	politieke	legitimiteit	betrekking	hebben	op	iedere	dwingende	
handeling	van	de	staat.	Het	is	aan	theoretici	om	het	bereik	van	het	concept	te	
beperken	als	ze	dit	normatief	gezien	gepast	achten.	
	

Hoofdstuk	2:	inhoudsafhankelijkheid	

	
Hoofdstukken	2,	3	en	4	ontwikkelen	drie	normatieve	criteria.	Deze	worden	
specifieker	naarmate	het	proefschrift	vordert.	Elke	volgende	stap	bouwt	voort	op	
de	vorige	stap.	Hoofdstuk	2	verdedigt	het	legitimiteitscriterium	van	
inhoudsafhankelijkheid	(content-dependence).	Met	inhoudsafhankelijkheid	bedoel	
ik	dat	de	morele	rechtvaardiging	van	staatsheerschappij	afhangt	van	de	inhoud	
van	die	heerschappij	–	dat	wil	zeggen:	de	inhoud	van	de	wetten	en	het	beleid	van	
die	staat.	Als	de	inhoud	van	een	wet	of	beleidsmaatregel	niet	moreel	acceptabel	
is,	is	het	niet	moreel	acceptabel	dat	die	wet	of	dat	beleid	aangenomen	en	in	stand	
gehouden	wordt.	

Inhoudsafhankelijkheid	heeft	een	plek	in	veel	theorieën	van	politieke	legitimiteit.	
Rawls	zijn	theorie,	bijvoorbeeld,	hanteert	inhoudelijke	vereisten	voor	wat	hij	
‘grondwettelijke	kernelementen	en	basale	kwesties	van	rechtvaardigheid’	
(Rawls	1993,	137)	noemt:	hoe	deze	zaken	geregeld	zijn,	moet	verdedigbaar	zijn	
op	grond	van	redenen	die	iedereen	redelijkerwijs	zou	kunnen	accepteren	(Rawls	
1993,	447).	Wetten	en	beleidsmaatregelen	die	geen	grondwettelijke	
kernelementen	of	basale	kwesties	van	rechtvaardigheid	betreffen,	zijn	
daarentegen	gerechtvaardigd	als	ze	voortkomen	uit	eerder	gelegitimeerde	
procedures.	Omdat	de	meeste	wetten	en	beleidsmaatregelen	geen	
grondwettelijke	kernelementen	of	basale	kwesties	van	rechtvaardigheid	
betreffen,	is	legitimiteit	doorgaans	procedureel	volgens	Rawls	(Rawls	1993,	
429).	Hij	is	niet	de	enige	die	dit	zo	ziet.	Laura	Valentini	en	David	Estlund	
verdedigen	soortgelijke	hybride	theorieën	(Valentini	2012a,	600,	Estlund	2008,	
110).	Anderen	baseren	zich	nog	minder	op	inhoudsafhankelijkheid;	Fabienne	
Peter	en	Philip	Pettit	ontwikkelen	allebei	een	puur	procedurele	benadering	van	
politieke	legitimiteit	(Peter	2009,	124,	Pettit	2012,	65).	

De	reden	dat	(hybride)	proceduralisten	sterke	inhoudsafhankelijkheid	afwijzen,	
ligt	in	het	feit	van	pluralisme	(zie	hoofdstuk	2,	paragraaf	3).	Proceduralisten	zijn	
bang	dat	het	aannemen	van	inhoudsafhankelijke	criteria	voor	legitimiteit	
impliceert	dat	ze	een	kant	kiezen	in	meningsverschillen	tussen	burgers	met	
verschillende	opvattingen	en	ideeën.	Ze	vrezen	dat	dit	een	schending	zou	
betekenen	van	de	norm	van	gelijk	respect	(Peter	2008,	36,	Pettit	2015,	13,	
Valentini	2012a,	600),	en	dat	het	zou	neerkomen	op	het	omzeilen	van	de	
democratie	(Peter	2009,	80,	Pettit	2015,	30).	

Het	voornaamste	doel	van	hoofdstuk	2	is	om	te	laten	zien	dat	deze	zorg	
ongegrond	is	in	de	vorm	waarin	die	gepresenteerd	wordt	door	proceduralisten,	
en	om	een	criterium	van	inhoudsafhankelijkheid	te	verdedigen	dat	de	problemen	



vermijdt	die	proceduralisten	signaleren.	Ik	beargumenteer	dat	
inhoudsafhankelijkheid	niet	impliceert	dat	we	in	onze	legitimiteitscriteria	een	
opvatting	onderschrijven	die	onderdeel	uitmaakt	van	de	pluraliteit	aan	
opvattingen	in	de	samenleving.	Het	criterium	van	inhoudsafhankelijkheid	moet	
juist	op	zo’n	manier	geformuleerd	worden	dat	wetten	en	beleidsmaatregelen	als	
gerechtvaardigd	worden	beschouwd	wanneer	ze	een	inhoud	hebben	die	kan	
worden	verdedigd	gegeven	die	pluraliteit.	Degenen	die	besluiten	nemen	in	de	
politiek	moeten	de	opvattingen	van	burgers	in	ogenschouw	nemen	voordat	ze	
kunnen	vaststellen	welke	wetten	en	beleidsmaatregelen	gepast	zijn.	Als	ze	dit	
doen,	hoeven	ze	gelijk	respect	niet	te	schenden.	Bovendien	is	het	zo	dat	we,	in	
plaats	van	de	democratie	te	omzeilen,	juist	behulpzaam	zijn	voor	politieke	
actoren	die	een	rol	spelen	in	democratische	procedures	als	we	argumenten	
ontwikkelen	die	ze	kunnen	gebruik	om	tot	moreel	gerechtvaardigde	beslissingen	
te	komen.	

	
Hoofdstuk	3:	contextafhankelijkheid	

	

Het	tweede	legitimiteitscriterium	dat	ik	voorstel	is	contextafhankelijkheid	
(context-dependence).	Na	in	hoofdstuk	2	inhoudsafhankelijkheid	verdedigd	te	
hebben,	gaat	hoofdstuk	3	in	op	de	vraag	wanneer	de	inhoud	van	wetten	en	beleid	
dan	gerechtvaardigd	is,	namelijk:	als	die	inhoud	gepast	is	voor	de	context	waarin	
die	wetten	en	dat	beleid	van	toepassing	zijn.	

Door	politieke	legitimiteit	contextafhankelijk	te	maken,	heeft	mijn	benadering	
een	niet-ideaal	karakter.	Ik	verdedig	de	positie	dat	de	normatieve	standaard	
voor	wetten	en	beleid	zo	hoog	zou	moeten	liggen	in	een	bepaalde	context	als	
haalbaar	en	wenselijk	is	in	die	niet-ideale	context.	Wat	haalbaar	en	wenselijk	is	
in	een	context	is	altijd	verschillend.	Haalbaarheidsoverwegingen	kunnen	
bepaalde	zaken	uitsluiten	die	we	wenselijk	zouden	vinden.	Bovendien	kunnen	
maatregelen	die	we	in	principe	wenselijk	zouden	vinden	zeer	slecht	uitwerken	in	
een	daadwerkelijke	context,	wat	hun	implementatie	onder	deze	niet-ideale	
omstandigheden	onwenselijk	maakt.	
Ik	ga	in	op	twee	voorbeelden	van	contextonafhankelijke	legitimiteitscriteria	uit	
de	literatuur	om	te	verduidelijken	hoe	in	zulke	gevallen	problemen	met	
haalbaarheid	en	wenselijkheid	een	rol	gaan	spelen.	Een	van	de	voorbeelden	is	
democratische	procedures.	Democratische	procedures	worden	regelmatig	
voorgesteld	als	een	contextonafhankelijke	vereiste	voor	legitimiteit	(e.g.	Pettit	
2012,	79-80,	Peter	2009,	59).	Niet-democratische	staatsheerschappij	is	dan,	per	
implicatie,	illegitieme	heerschappij.	Het	eerste	probleem	met	zo’n	vereiste	is	een	
haalbaarheidsprobleem.	Er	kunnen	bestaande	staten	zijn	waarvoor	democratie	
niet	haalbaar	is	op	de	korte	termijn.	Om	aan	legitimiteitsvereisten	te	voldoen,	
zouden	zulke	staten	ofwel	democratisch	moeten	worden,	ofwel	moeten	stoppen	
met	heersen.	Als	democratie	inderdaad	niet	haalbaar	is	(zoals	we	hadden	
gestipuleerd),	zouden	zulke	staten	zichzelf	dus	moeten	opheffen.	Als	dit	
voldoende	onwenselijk	is	dat	niet-democratische	heerschappij	te	verkiezen	is	
boven	opheffing	van	de	staat,	dan	moeten	we	concluderen	dat	het	voor	deze	
staat	gerechtvaardigd	is	om,	momenteel,	op	een	niet-democratische	manier	te	
heersen.	We	verwerpen	dan	de	contextonafhankelijke	vereiste.	De	conclusie	van	



het	argument	is	dat	we	geen	contextafhankelijke	vereisten	voor	legitimiteit	
moeten	aannemen	die	niet	altijd	haalbaar	zijn.	
Het	tweede	probleem	is	een	normatief	probleem.	Ik	gebruik	hetzelfde	voorbeeld:	
democratische	procedures.	Zelfs	als	het,	voor	een	niet-democratische	staat,	
haalbaar	is	om	democratie	vrijwel	onmiddellijk	in	te	voeren,	dan	is	het	nog	
steeds	mogelijk	dat	dit	dermate	onwenselijke	effeten	heeft	dat	democratie	niet	
onmiddellijk	geïmplementeerd	zou	moeten	worden.	Als	dit	waar	is,	dan	zou	het	
wenselijker	kunnen	zijn	om	nu	de	samenleving	klaar	te	maken	voor	democratie,	
maar	de	staatsvorm	pas	later	daadwerkelijk	te	implementeren.	Het	kan	dan	
gerechtvaardigd	zijn	om	nu	niet	democratisch	te	heersen,	en	de	
contextonafhankelijke	vereiste	is	opnieuw	verworpen.	De	opbrengst	van	
reflecteren	op	dit	probleem	is	het	inzicht	dat	normatieve	legitimiteitsvereisten	
altijd	zo	zouden	moeten	worden	geformuleerd	dat	het	mogelijk	is	om	ze	aan	te	
passen	aan	de	context.	

	
Chapter	4:	politieke	legitimiteit	als	impact	op	duurzame	ontwikkeling	

	

De	derde	legitimiteitsvereiste	is	impact	op	duurzame	ontwikkeling.	
Hoofdstukken	2	en	3	resulteerden	in	het	criterium	van	‘contextafhankelijke	
inhoudsafhankelijkheid’,	om	het	in	een	frase	uit	te	drukken.	Hoofdstuk	4	gaat	
door	op	dit	motief	en	gaat	in	op	de	vraag	wanneer	wetten	en	beleid	een	inhoud	
hebben	die	gepast	is	voor	de	context.	Mijn	antwoord	(met	enkele	nuances,	zie	p.	
113)	is	dat	dit	het	geval	is	als	ze	een	adequate	bijdrage	leveren	aan	mensen	hun	
mogeljkheden	voor	duurzame	ontwikkeling.	

Gegeven	het	criterium	van	contextafhankelijkheid	zouden	we	geconcretiseerde	
criteria	moeten	aannemen	die	kunnen	worden	aangepast	aan	verschillende	
contexten.	We	kunnen	op	een	goede	manier	context-sensitief	zijn	als	we	een	set	
aan	waarden	aannemen	die	gediend	moeten	worden	door	het	handelen	van	de	
staat.	Door	op	zoek	te	gaan	naar	een	set	waarden	waaraan	we	kunnen	refereren	
om	handelen	van	de	staat	te	rechtvaardigen,	kan	mijn	benadering	
gekarakteriseerd	worden	als	een	publieke-rede-benadering	(public-reason	
approach).	Zoals	Rawls	uitlegt,	refereert	het	idee	van	publieke	rede	niet	naar	
specifieke	wetten	en	beleidsmaatregelen,	maar	in	plaats	daarvan	naar	de	
redenen	die	gebruikt	worden	om	wetten	en	beleid	te	verdedigen	(Rawls	1993,	
476).	Mijn	bijdrage	aan	bestaande	publieke-rede-benaderingen	is	om	te	wijzen	
op	de	relevantie	die	de	aanwezigheid	van	onredelijkheid	kan	hebben	voor	het	
formuleren	van	publieke	redenen	voor	wetten	en	beleid	(zie	hoofdstuk	4,	
paragraaf	1,	p.	118).	
We	moeten	niet	alleen	een	set	waarden	aannemen,	maar	een	set	waarden	die	de	
bestaansreden	van	de	staat	vangen.	Als	er	geen	bestaansreden	voor	de	staat	en	
zijn	handelen	is	–	als	het	nergens	goed	voor	is	–	waarom	zouden	we	de	staat	dan	
tolereren,	gegeven	de	presumptie	tegen	dwang?	Ik	verdedig	dat	de	waarde	van	
duurzame	ontwikkeling	–	een	samengestelde	waarde,	bestaande	uit	de	waarden	
van	overleven,	welvaart	en	duurzaamheid	–	een	bestaansrecht	verschaft	aan	de	
staat	en	diens	handelen.	Het	bevorderen	van	deze	waarden	komt	neer	op	het	
verzorgen	van	de	omstandigheden	waarin	mensen,	nu	en	in	de	toekomst,	kunnen	



overleven	en	gedijen.	Specifiek	moet	de	staat	mensen	hun	mogelijkheden	
ondersteunen	en	versterken	om	dit	te	kunnen	doen.	Om	deze	reden	komt	het	
rechtvaardigen	van	handelen	van	de	staat	door	te	refereren	aan	de	impact	op	
duurzame	ontwikkeling	neer	op	een	mogelijkhedenbenadering	(capability	
approach)	van	politieke	legitimiteit.	

De	Duurzame-Ontwikkelingsdoelen	(Sustainable	Development	Goals,	SDG’s)	van	
de	Verenigde	Naties	geven	een	nuttig	kader	dat	overheden	kunnen	gebruiken	om	
inhoud	te	geven	aan	een	mogelijkhedenbenadering	van	politieke	legitimiteit.	Er	
is	nu	politiek	momentum	voor	de	SDG’s	en	ze	zijn	expliciet	bedoeld	om	te	
worden	aangepast	aan	lokale	omstandigheden.	Om	deze	reden	voldoen	ze	aan	de	
normatieve	criteria	uiteengezet	in	dit	proefschrift.	

	
Hoofdstuk	5:	politieke	steun	en	politieke	legitimiteit	

	

Politieke	legitimiteit	en	steun	van	burgers	worden	vaak	als	nauw	samenhangend	
gezien.	Toestemmingsbenaderingen	(consent	accounts)	van	legitimiteit	zijn	
gebaseerd	op	het	idee	dat	het	uitmaakt	voor	de	morele	rechtvaardiging	van	
staatsmacht	waar	burgers	bereid	zijn	hun	steun	aan	te	verlenen.	Bovendien	zijn	
empirische	metingen	van	politieke	legitimiteit	in	het	algemeen	gebaseerd	op	de	
variabele	van	politieke	steun	(Easton	1975,	451,	Dalton	2004,	2).	Na	de	
ontwikkeling	van	normatieve	criteria	voor	legitimiteit	te	hebben	afgerond	in	
hoofdstuk	4,	overweegt	hoofdstuk	5	of	en	hoe	steun	nog	uitmaakt	voor	politieke	
legitimiteit	als	we	een	impactbenadering	kiezen.	Het	doel	is	om	mogelijke	
relaties	tussen	steun	en	legitimiteit	in	kaart	te	brengen	en	om	een	aantal	testbare	
hypotheses	uiteen	te	zetten	over	wanneer	deze	relaties	zouden	kunnen	bestaan.	
Als	politieke	legitimiteit	gemeten	moet	worden	in	termen	van	de	impact	die	een	
staat	heeft	op	duurzame	ontwikkeling,	dan	is	er	geen	conceptuele	implicatie	van	
politieke	steun	naar	politieke	legitimiteit.	Er	kunnen	echter	wel	contingente	
relaties	zijn	tussen	steun	en	legitimiteit.	Eén	mogelijkheid	is	dat	(een	gebrek	aan)	
legitimiteit	leidt	tot	(geen	gebrek	aan)	steun,	zoals	wanneer	burgers	met	hun	
steun	overheden	belonen	die	een	positieve	impact	maken	op	duurzame	
ontwikkeling,	of	overheden	straffen	die	een	negatieve	impact	hebben	door	hun	
steun	in	te	trekken.	Zo	zijn	er	waarnemingen	dat	burgers	goede	economische	
prestaties	belonen	(Lewis-Beck	en	Stegmaier	2017,	368),	en	corruptie	straffen	
(e.g.	Van	der	Meer	en	Hakhverdian	2017,	98,	Anderson	en	Tverdova	2003,	99,	
Seligson	2002,	424,	Chang	en	Chu	2000,	269).	
Een	andere	mogelijkheid	is	dat	steun	een	voorwaarde	is	voor	legitimiteit.	Een	
bevolking	met	een	hoger	niveau	van	steun	maakt	de	omstandigheden	gunstiger	
voor	overheden	om	te	zorgen	dat	wetten	en	beleid	wenselijke	effecten	hebben.	
Burgers	die	de	overheid	steunen	blijken,	bijvoorbeeld,	meer	geneigd	te	zijn	om	
mee	te	werken	(Levi,	Sacks,	and	Tyler	2009,	355,	Hetherington	1998,	803).	
Wanneer	wetten	en	beleid	op	papier	goed	lijken,	en	men	verwacht	dat	ze	een	
positieve	impact	op	duurzame	ontwikkeling	zullen	hebben,	kan	medewerking	
van	burgers	het	verschil	maken	tussen	of	deze	impact	daadwerkelijk	tot	stand	
komt	of	niet.	Als	impact	tot	stand	komt	door	de	aanwezigheid	van	steun,	dan	
bestaat	er	een	positieve	relatie	tussen	steun	en	politieke	legitimiteit.	Een	



tegengestelde	relatie	zou	ook	kunnen	bestaan.	Een	laag	niveau	van	steun	kan	
bijvoorbeeld	de	legitimiteit	verhogen	wanneer,	door	electorale	volatiliteit,	slecht	
presterende	overheden	worden	verwijderd	en	vervangen	door	nieuwe	politici	
die	gemotiveerd	zijn	of	een	prikkel	ervaren	om	beter	te	presteren	dan	hun	
voorgangers.	

	


