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Hoofdstuk 3
Gelijkheid en de Déclaration van 1789

1 Inleiding

1.1. De Franse Revolutie als de verbinding van soevereiniteit en individualiteit

In de ontwikkeling van de juridische gelijkheid vormt de Franse Revolutie een
belangrijke mijlpaal. Voor het eerst werd expliciet onder woorden gebracht dat
individuele politieke gelijkheid onlosmakelijk met de politieke soevereiniteit
behoort te zijn verbonden. Volgens Geacht  lag in die verbinding ook het1

élément explosif van de Franse Revolutie: statelijke soevereiniteit op de grond-
slag van de vertegenwoordiging van afzonderlijke mensen. Beide begrippen
konden bogen op een lange traditie. Maar beide, soevereiniteit en individualiteit,
hadden zich vooral los van elkaar ontwikkeld. Eerst in de Franse Revolutie
werden ze met elkaar verbonden in het begrip van de droits de l’homme. Daarin
ligt ook het belangrijkste onderscheid met de Amerikaanse onafhankelijkheids-
strijd. Anders dan de Amerikanen hadden de Fransen zich bij hun revolutionaire
arbeid behalve om het verloop van de revolutie, ook nog te bekommeren om het
verwerken van de oude soevereiniteitsstructuren in de op individuele vrijheid
gebaseerde nieuwe politieke en sociale vormen.  Omdat veel van de in het eerste2

hoofdstuk gesignaleerde problemen rond het gelijkheidsbeginsel te maken heeft
met de verbinding van individuele vrijheid en statelijke soevereiniteit, lijkt het
van belang de betekenis van het gelijkheidsbeginsel zoals dat in en rond de
Franse Revolutie een rol speelde, vast te stellen.

In dit hoofdstuk gaat het niet in de eerste plaats om de historische ontwikkeling
van het gelijkheidsbegrip in bijvoorbeeld de filosofie van de Verlichting. Die
ontwikkeling komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 9. Hier gaat het om een
eerste verbreding van het thema. Daarbij wordt het rechtsbeginsel van de gelijk-
heid onderzocht in de context van de idealen van de Franse Revolutie zoals die
werden uitgedrukt in de van de graaf van Saint-Germain  afkomstige triade3

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Het gelijkheidsbeginsel wordt hier opgevat
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als een geïntegreerd bestanddeel van die leus als een (organisch) geheel. In die
samenstelling heeft het begrip van gelijkheid zijn historische betekenis ten tijde
van de Franse Revolutie. Vervolgens wordt die samenhang geanalyseerd door de
bestudering van de Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen van 26
augustus 1789. In dat document wordt de leus van de Revolutie immers uitge-
drukt in verbinding met een verwoording van constitutionele beginselen van
rechtsvorming in de zin van de mensenrechten. Het gaat in de Déclaration im-
mers ook om soevereiniteit, om wetgeving, om de regering, enzovoort.

1.2. Vrijheid, gelijkheid, broederschap

De samenhang van het gelijkheidsbeginsel met dat van de vrijheid en dat van de
broederschap is overigens ten tijde van de Franse Revolutie niet geheel nieuw.
Ook bij de oude Grieken was de samenhang bekend. Zo noemt Perikles als
correlaten van de isonomia, als het algemene normatieve gelijkheidsbeginsel, de
gelijkheid voor de wet: de isegoria, als de gelijke deelneming van allen aan de
politiek, en de philantropia, de welwillendheid tegenover medeburgers en de
openheid tegenover vreemdelingen. Deze drie beginselen, isegoria, isonomia en
philantropia, zijn volgens Berber geen andere dan de drie beginselen van de
Franse Revolutie: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.4

Met het terugplaatsen van het gelijkheidsbeginsel in de trits vrijheid, gelijk-
heid en broederschap wordt overigens op zichzelf genomen nog geen grotere
duidelijkheid verkregen over de betekenis van de juridische gelijkheid. Zo wijst
Hessel  er op dat men met de (materiële) beginselen vrijheid, gelijkheid en broe-5

derschap in principe alle kanten op kan. Zij krijgen eerst een zinvolle,
onderscheidende betekenis vanuit het mensbeeld dat men hanteert. In het kader
van zijn studie rond rechtsstaat en economische politiek illustreert Hessen zijn
opmerking als volgt. Bij een collectivistisch mensbeeld hebben de materiële
beginselen de volgende inhoud: solidariteit in de zin van ieder zorgt voor de
gemeenschap en de gemeenschap zorgt voor een ieder; het gelijkheidsbeginsel als
afgeleide daarvan, in de zin van ieder gelijk naar - door de gemeenschap vastge-
stelde - behoefte (consumptie) en vermogen (produktie); het vrijheidsbeginsel als
afgeleide daarvan, in de betekenis van vrijheid van gebrek. Bij een individualis-
tisch mensbeeld behoort een interpretatie van het vrijheidsbeginsel, gezien als
individuele keuzevrijheid (van consumptie, van ondernemen, van arbeid); het
gelijkheidsbeginsel heeft de betekenis van gelijkheid van kansen en werkzame
concurrentie op de markt. Bij het solidariteitsbeginsel kan dan uitsluitend ge-
dacht worden aan solidariteit in de zin van het Burgerlijk Wetboek.6

Het is in deze fase van het onderzoek nog niet aan de orde een welomschreven
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mensbeeld te expliciteren.  Hier gaat het er voorlopig slechts om aannemelijk te7

maken dat inderdaad de gelijkheid, opgevat als een onderdeel van het grotere
geheel van Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, voldoet aan de behoefte om te
kunnen beschikken over een ruimer geformuleerd begrip van gelijkheid dan bij
de in het vorige hoofdstuk besproken grondwetsherziening werd gebezigd. In het
hier weergegeven voorbeeld van Hessel blijkt de concrete invulling die voor de
gelijkheid gevonden kan worden, afhankelijk te zijn van de positie die wordt
ingenomen op het continuüm tussen vrijheid en broederschap. In een collectivis-
tisch mensbeeld, waarbij de nadruk op de broederschap ligt, wordt de gelijkheid
tot een door de gemeenschap vastgestelde gelijkheid van een ieder naar behoefte
en vermogen, in de zin van consumptie en produktie; in een individualistisch
mensbeeld met nadruk op de vrijheid, krijgt de gelijkheid de betekenis van gelijk-
heid van kansen en concurrentiemogelijkheden. Zonder een nadere precisering
van de betekenis en de onderlinge samenhang van vrijheid en broederschap lijkt
het dus niet goed mogelijk een evenwichtig begrip te ontwikkelen van wat onder
gelijkheid wordt verstaan. Dat betekent dat ook moet worden stilgestaan bij een
mogelijk aan de Déclaration ten grondslag liggend mensbeeld.

2 De Déclaration des droits de l’homme et du citoyen van 17898

2.1. Inleiding

Zoals gezegd wordt hier als uitgangspunt voor de interpretatie van de Déclaration
de gedachte genomen dat de bepalingen van de Déclaration van 1789 een consti-
tutionele uitwerking zijn van de drievoudige leus van de Franse Revolutie. Niet
in die zin dat de Déclaration de zuivere en noodzakelijke verwoording van die
leus vormt, maar als de door allerlei omstandigheden historisch bepaalde vorm
waarin toen een juridische uitwerking van die leus mogelijk was. Kan men de
leus van de Franse Revolutie zelf nog opvatten als een min of meer tijdloze uiting
van een in zeker opzicht boven de concrete geschiedenis staand begrip van poli-
tieke ethiek, de Déclaration zelf heeft toch een veel meer historisch bepaalde
context. Er is over gediscussieerd, er is gekozen uit verschillende voorstellen, er
is geschaafd aan de uiteindelijke redactie. In die zin is de Déclaration ook een
produkt van de Franse Verlichting. Ook de sporen van het 17e-eeuwse natuur-
recht zijn er uiteraard ruimschoots in te vinden.9
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Anderzijds is de Déclaration van 1789 aanzienlijk minder tijdsbepaald dan
bijvoorbeeld de revolutionaire Constitutie van 1791. Daar ging het om een veel
meer concrete uitwerking van allerlei staatkundige verhoudingen die in de
Déclaration van 1789 niet met zoveel woorden aan de orde komen. Men kan de
Déclaration opvatten als een tussenvorm. Naar de ene kant uiteraard minder
algemeen en minder intuïtief dan de simpele triade Vrijheid, Gelijkheid, Broeder-
schap, naar de andere kant toch ook aanzienlijk minder bepaald dan gebruikelijk
is voor juridische documenten die een specifieke regeling naar aanleiding van
concrete historische omstandigheden beogen. De geschiedenis sinds de Franse
Revolutie levert daarvan ook het bewijs. De leus van de Franse Revolutie is nog
even actueel, maar ook nog even algemeen en weinig concreet als ten tijde van de
Franse Revolutie.  De Constitutie van 1791 heeft, evenals overigens onze10

Grondwet van 1814, voornamelijk historische waarde. De Déclaration zit daar
tussenin. Enerzijds is het een historisch document, maar anderzijds valt er een
zekere metahistorische waarde niet aan te ontzeggen.11

Hieronder wordt niet een interpretatie van de Déclaration gegeven aan de hand
van bijvoorbeeld de travaux préparatoires of van wat bekend is over de opvat-
tingen van hen die bij de opstelling van de Déclaration betrokken waren. Hier
wordt vooral gezocht naar een interpretatie aan de hand van de tekst van de
Déclaration zoals die tenslotte werd aangenomen, waarbij die tekst wordt opge-
vat als een uitdrukking van de leus Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Een
belangrijke overweging is daarbij, dat de tekst van de Déclaration zo kan worden
beleefd als een organisch geheel. De argumenten voor deze of gene interpretatie
worden voornamelijk ontleend aan de innerlijke samenhang van het geheel van de
zeventien artikelen van de Déclaration. Op die wijze kan wellicht ook - achteraf -
het mensbeeld dat ten grondslag ligt, worden achterhaald.

2.2. Algemeen

De Déclaration des droits de l’homme et du citoyen van 1789 bestaat uit een
preambule en zeventien artikelen. In de proloog wordt kort de aanleiding en
betekenis van de gepresenteerde mensenrechtenverklaring aangeduid. Als enige
oorzaak van alle publieke ongeluk en regeringscorruptie wordt gezien:
l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme. Daarom is er nu deze
mensenrechtenverklaring om allen steeds hun rechten en plichten in herinnering
te brengen, zodat alle daden van wetgeving en uitvoering steeds vergeleken
kunnen worden met wat het doel is van elke politieke instelling: de handhaving
van die mensenrechten.

Dan volgt de eigenlijke verklaring, vervat in een zeventien-tal artikelen. In de
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eerste drie wordt niets geregeld; ze zijn van declaratoire aard. De eerste daarvan
doet enigszins denken aan ons artikel 1 Grondwet 1983: Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune. Het tweede artikel geeft meteen het doel van
elke politieke verbondenheid: la conservation des droits naturels et imprescrip-
tibles de l’homme. In de derde bepaling wordt ten slotte alle publiek gezag
(souverainité) aan die uitgangspunten gebonden. Niet aan de staat, of aan zoiets
als de staatsraison, maar aan de belichaming van het in artikel 2 verwoorde doel
van elk politiek samenleven: la Nation, als de actualiteit van mensenrechten.

Vervolgens komen meer concrete bepalingen aan de orde. Voorop staat een
juridische omschrijving van de Vrijheid. Daarna komen er zes bepalingen waarin
op de een of andere wijze sprake is van wetgeving, min of meer als een uitvloei-
sel van het vierde artikel, waarin het begrip van wetgeving al werd geïntrodu-
ceerd als begrenzingsmechanisme voor de vrijheid. Na die zes bepalingen volgen
er vier over de regering, eveneens in de een of andere vorm, te beginnen met het
leger (la force publique) en eindigend met het beginsel van de openbare
verantwoordelijkheid. Het gedeelte over wetgeving en regering sluit met een
aparte bepaling over wat men een constitutiebegrip zou kunnen noemen. Ten
slotte is er dan nog een bepaling over de eigendom. De plaats van dat artikel aan
het einde van de Déclaration is even opvallend als de plaats van artikel 1 aan het
begin van onze Grondwet. Ook hier is de vraag gesteld naar de betekenis van de
plaatsing van dit artikel over de eigendom aan het einde van de verklaring. Ook
nu is in de commentaren het antwoord: daar valt niets over te zeggen; de enige
reden voor de plaatsing van dit artikel aan het slot van de verklaring, is dat er
geen verdere bepalingen zijn. Het artikel staat aan het slot van de Déclaration
omdat het het laatste artikel is!12

2.3. Mensenrechten, recht en algemeen belang

In de eerste drie bepalingen van de Déclaration wordt een groot aantal van de
vragen die rond de Nederlandse grondwetsherziening van 1983 rezen al op
voorhand beantwoord. Uitgangspunt voor het politieke handelen is de verbinding
van vrijheid en gelijkheid in rechten. Het uitgangspunt ligt niet in zaken als orde
en veiligheid of economische gegevenheden. De gelijkheid heeft in deze zin geen
instrumentele betekenis, het gaat slechts om een constatering in de trant van: in
het begin, als er nog niets gebeurd is, is ieder vrij en in die zin ook gelijk. Vóór
alle positieve recht is er de gelijkheid. Gelijkheid die in die zin blijkbaar een
logische samenhang vertoont met de oorspronkelijke vrijheid. Daarom behoeft in
de openingszin van artikel 1 van de Déclaration ook de broederschap niet te
worden genoemd; vrijheid en gelijkheid zijn in de Déclaration nog ongedifferen-
tieerd, er is nog niets gebeurd. Eerst ná die uitgangssituatie is er sprake van
maatschappelijk onderscheid. Dat wordt gemáákt en is in die zin niet-natuurlijk.
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Daarom rijst eerst bij het maatschappelijk onderscheid (het element dat vervol-
gens als niet-natuurlijke stand van zaken een morele notie oproept, namelijk de
broederschap) de noodzaak tot een fundering van dat onderscheid. Vrijheid en
gelijkheid worden in eerste instantie zonder nadere bepaling gepostuleerd. Maat-
schappelijk onderscheid is niet zo’n postulaat en behoeft daarom een verklaring
of een theoretische fundering. Die fundering vindt de Déclaration in de utilité
commune, het algemeen belang.  Maar zodra het maatschappelijk onderscheid13

door de fundering ervan is geaccepteerd, is het onbepaalde karakter van de vrij-
heid en van de gelijkheid verdwenen. De tekst van artikel 1 maakt dat ook zicht-
baar door vrijheid en gelijkheid te verbaliseren als adjectieven. Onderwerp van
handeling zijn in de eerste zin de mensen. Zij zijn vrij en gelijk. Vrijheid en
gelijkheid als bepaalde begrippen komen eerst in het tweede artikel voor, als het
maatschappelijk onderscheid al is geaccepteerd.

Nadat het maatschappelijk onderscheid in artikel 1 is gefundeerd in het alge-
meen belang, rijst vervolgens de vraag naar de bestaanswijze van het algemeen
belang, de orde in het onderscheid. In de Nederlandse grondwetsdiscussie is dat
de vraag naar de verhouding tussen de (rechts)orde als geheel en zaken zoals de
grondrechten. Op geen enkele wijze werd daarbij een definitieve uitspraak ge-
daan over die verhouding, laat staan over een vooropstelling van de grondrech-
ten. In de Déclaration is dat anders. Het algemeen belang wordt, zodra het als
gegeven in het eerste artikel op het toneel is verschenen, in het tweede artikel
omgezet in een actieve vorm: l’association politique. Het algemeen belang, niet
als een verwijzing naar de status quo zoals die in de Nederlandse discussie de
ontwikkeling van de mensenrechten kan bedreigen, maar als een verband waarin
(doelmatige) politiek wordt bedreven. Dat doel is: la conservation des droits
naturels en imprescriptibles de l’homme. In de tweede volzin worden die na-
tuurlijke en onaantastbare rechten vervolgens geëxpliciteerd: la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Dat alles betekent dat uitgangspunt is de natuurlijke vrijheid en gelijkheid.
Nadat daarna sprake is van maatschappelijk onderscheid, ontstaat het algemeen
belang. Dat algemeen belang bestaat in een doelgerichte, actieve vorm: de poli-
tieke verbondenheid. Ten slotte wordt de cirkel weer gesloten met de omschrij-
ving van het doel van die politieke verbondenheid: de verzekering van de
mensenrechten. Mensenrechten zijn zo in de Déclaration begin en einde van alle
politiek. Aanvankelijk bestaan ze als adjectief van het menselijk bestaan über-
haupt; ten slotte zijn ze het doel van alle politieke activiteit. Over het antwoord
van de Déclaration op de vraag naar de verhouding tussen de mensenrechten en
de rechtsorde als geheel kan geen enkele twijfel bestaan. Mensenrechten zijn
volgens de Déclaration begin en einde van de rechtsorde.

Heel duidelijk en expliciet wordt in de Déclaration de vraag naar het criterium
voor de toelaatbaarheid van maatschappelijk onderscheid of discriminatie in de
neutrale zin van het woord beantwoord: maatschappelijk onderscheid kan slechts
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14. Voor alle zekerheid: hier is niet de miserabele praktijk van de Franse Revolutie aan de
orde, hoezeer die ook veel met de formuleringen van de Déclaration te maken heeft.
Daarvoor zij hier verwezen naar hst. 9, par. 4.

15. Ook hier zij voor een uitgebreide behandeling van de filosofie van de Verlichting en
ook van Rousseau verwezen naar hst. 9.

16. Vgl. de titel van de desbetreffende paragraaf in Gauchet, La Révolution, blz. 16 e.v.
(Du droit de Dieu au droit du citoyen).

bestaan als dit gefundeerd is in het algemeen belang. Het begrip van
maatschappelijk onderscheid wordt niet in verband gebracht met vrijheid of met
gelijkheid of met de menselijke waardigheid, maar met het algemeen belang,
waarbij het algemeen belang gezien moet worden als een activiteit, gericht op de
handhaving van de mensenrechten. In dit verband geeft daarom de term alge-
meen belang niet volledig de inhoud van het begrip utilité commune weer. De
connotatie van het huidige begrip algemeen belang is daardoor eigenlijk te
passief. Te gemakkelijk wordt het geassocieerd met bestaande belangen. Daarvan
kan in de Déclaration geen sprake zijn. Dat zou niet stroken met het rationalisti-
sche karakter van de Franse Verlichting. Met dat rationalisme is een uitgesproken
vooruitgangsgeloof verbonden. Het in artikel 1 genoemde utilité commune moet
worden begrepen in het licht van dat vooruitgangsgeloof. Het gaat niet om de
bescherming of handhaving van bestaande belangen, maar om het belang van de
gemeenschappelijke vooruitgang. In die context is er vervolgens sprake van
maatschappelijk onderscheid. Het maken van maatschappelijk onderscheid is
dienstig of nuttig als aanjager van de vooruitgang.  Het gegeven van het14

maatschappelijke onderscheid markeert de overgang van de passieve en enigs-
zins indolente situatie van de natuurtoestand, waarin volgens Rousseau slechts
sprake is van les perfectibilités als voorlopig niet meer dan mogelijkheden voor
ontwikkeling , naar de voorhanden werkelijkheid die juist door dynamiek en15

vooruitgang wordt gekarakteriseerd. Zonder maatschappelijk onderscheid lijkt
daarom volgens de Déclaration vooruitgang niet mogelijk. In die zin drukt het
begrip van de utilité commune eerder het tegendeel uit van de bescherming van
bestaande belangen.

De clausulering van artikel 2 over het geoorloofd zijn van het maken van
maatschappelijk onderscheid, ligt dan in het motief dat voor dat onderscheid
geldt. Maatschappelijk onderscheid is slechts geoorloofd als de erdoor in gang
gezette ontwikkeling uitloopt op een verzekering van de mensenrechten. Door
deze formuleringen wordt de overgang gekenschetst van het natuurrecht als droit
de Dieu naar het mensenrecht als droit du citoyen.  Dat komt uiteraard in de16

door de geest van de Verlichting geïnspireerde redactie van de Déclaration in de
woordkeuze niet tot uitdrukking. In het woordgebruik van de Déclaration vloeien
droit de Dieu en droit du citoyen ineen in de uitdrukking: droits (naturels et
imprescriptibles) de l’homme.
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2.4. Gelijkheid als de vorm van het recht

2.4.1 Algemeen

Wat betekent dat alles nu voor de nadere bepaling van de inhoud van de drieslag
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap en wat is als gevolg daarvan de betekenis van
het gelijkheidsbeginsel in de Déclaration?

In het rijtje mensenrechten van artikel 2 wordt de gelijkheid niet genoemd; het
gaat bij de mensenrechten om la liberté, la propriété, la sûreté en la résistance
à l’oppression. Men kan daarom niet zonder meer volhouden dat het in artikel 1
klinkende libres et égaux onmiddellijk in positieve mensenrechten wordt omge-
zet. Het verband tussen het declaratoire vrij en gelijk in rechten en de als vrij-
heid, eigendom, veiligheid en verzet tegen onderdrukking geformuleerde
mensenrechten is evenwel middellijk. Beide worden met elkaar verbonden door
de association politique. Het libre van artikel 1 van de Déclaration is niet
hetzelfde als de liberté van artikel 2; tussen beide bevindt zich het politieke
handelen.

De interpretatie van artikel 1 van de Déclaration dient daarom eerst af te zien
van de verderop geformuleerde mensenrechten. In de zinsnede Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits worden geen mensenrechten als
bijvoorbeeld vrijheid en gelijkheid geformuleerd, maar wordt het uitgangspunt
van alle politiek of staatkundig handelen vastgelegd, namelijk het recht met
betrekking tot mensen die in dat verband worden gekarakteriseerd met behulp
van de adjectieven libres en égaux. In die zin is de drieslag Vrijheid, Gelijkheid,
Broederschap in de eerste zin van artikel 1 van de Déclaration als imperatief nog
niet aan de orde. Vrijheid en gelijkheid typeren in artikel 1 slechts de uitgangspo-
sitie van politiek en staatkunde, namelijk het natuurlijke recht en kunnen op deze
plaats daarom niet als afzonderlijke mensenrechten worden begrepen. Wat is dan
wel hun betekenis op deze plaats?

Het kan bij deze vrijheid en deze gelijkheid niet om twee afzonderlijke zaken
gaan. Beide typeren immers een en hetzelfde, namelijk het natuurlijke recht dat
nog niet in gepositiveerde vorm is bepaald. Het kan daarom hoogstens gaan om
twee aspecten waaronder dat ene natuurlijke recht kan worden begrepen. Bij de
vrijheid gaat het dan om de inhoud of de betekenis van het recht in algemene zin.
Bij de gelijkheid is vervolgens het aspect van de gelding aan de orde als de
historisch bepaalde zijnswijze van het recht, indien de vrijheid van de één con-
flicteert met die van de ander. Gelijkheid is dan niet een apart grondrecht, maar is
de typering van de vorm waarin het recht als vrijheid verschijnt. Die vorm van
het recht is dan de voorwaarde voor een rechtssysteem dat gericht is op de hand-
having van mensenrechten.

In deze interpretatie is er ook geen spanning tussen de eerste en de tweede zin
van het eerste artikel. Het geoorloofde maatschappelijke onderscheid van de
tweede zin is niet in tegenspraak met de gelijkheid van de eerste. Het demeurent
van de eerste zin betekent slechts dat bij alle onderscheid dat tussen mensen
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17. Ook Hegel maakt een dergelijk onderscheid met betrekking tot het algemene vrijheids-
begrip in zijn bespreking van de gang van de Franse Revolutie: ‘Die Freiheit hat eine
doppelte Bestimmung an sich: die eine betrifft die Inhalt der Freiheit, die Objektivität
derselben - die Sache selbst, die andere die Form der Freiheit, worin das Subjekt sich
tätig weiß (...).’ En even verder: ‘Die Gesetze der Vernünftigkeit, das Rechts an sich,
die objektive oder die reelle Freiheit: hierher gehört Freiheit des Eigentums und
Freiheit der Person’. G.F.W. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte,
uitg.  Suhrkamp,  Hegel Werke 12, ed. 1968, Blz. 529.

gemaakt wordt, de hantering van dat onderscheid gebonden blijft aan het recht. In
die zin blijven alle mensen vrij en gelijk.

2.4.2. Vrijheid en gelijkheid

De vrijheid van artikel 1 als de inhoud van het (natuurlijke) recht, krijgt na de
constatering van maatschappelijke verscheidenheid en het algemeen belang zijn
concrete uitwerking in het doel van alle politieke verbondenheid: de mensenrech-
ten. Door bemiddeling van de politiek wordt de oorspronkelijke vrijheid tot
gedifferentieerde vrijheid in de zin van: liberté en propriété. Evenzeer wordt de
oorspronkelijke gelijkheid als de vorm van het recht (art. 1) door bemiddeling
van de politiek tot sûreté en résistance à l’oppression (art. 2). De vrijheid van
artikel 2 is daarom een andere dan de vrijheid van artikel 1. In artikel 2 is vrij-
heid de ene kant van de onmiddellijk gegeven vrijheid van artikel 1; de andere
kant van die vrijheid is: de eigendom.17

In verband gebracht met de tekst van de Déclaration slaat dan het vrijheidsbe-
grip van artikel 1 op de inhoud van de vrijheid, de objectieve betekenis ervan, de
zaak zelf. Het gelijkheidsbegrip van artikel 1 Déclaration is dan de vorm van de
vrijheid, waarin het gaat om het handelen van het subject, i.e. de burger. Vervol-
gens slaat de liberté van artikel 2 op de vrijheid van de persoon en de propriété
op de vrijheid van (de) eigendom. Het gelijkheidsbegrip van artikel 1 komt dan
weer terug in de tekst van artikel 3 van de Déclaration: daarin wordt de vorm,
waarin de vrijheid als vrijheid van persoon en vrijheid van eigendom kan be-
staan, geëxpliciteerd: de bestaanswijze van het recht, de politiek, te weten: het
principe van de soevereiniteit. Die soevereiniteit is wezenlijk verbonden met het
volk; in dit stadium van de behandeling in de Déclaration betekent dat: Nation.

De liberté van artikel 4 van de Déclaration heeft daarom een heel andere band
met de gelijkheid dan het libres van artikel 1. De vrijheid in artikel 4 kan worden
begrepen als culturele of geestelijke vrijheid, als een aspect van de algemene
vrijheid van artikel 1. Daarbij is nu expliciet het sociale aspect van de vrijheid
aan de orde. Anderzijds kan de vrijheid zich ook als handelingsvrijheid met
betrekking tot de natuurlijke omgeving of in het economsiche leven uitdrukken.
Dan gaat het om de materiële eigendom, maar die is in artikel 4 niet aan de orde.
Daarover gaat artikel 17 van de Déclaration. Dat betekent dat de algemene
vrijheid zich niet zonder meer laat vertalen in termen van recht. Er kan bijvoor-
beeld ook sprake zijn van de uitoefening van vrijheid waarbij een ander niet is
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betrokken. Dat doet zich voor bij de vrijheid van artikel 1 als de uitoefening van
de vrijheid nog niet een maatschappelijke uitdrukking vindt. Dan is er geen
aanleiding voor de bepaling van de vrijheid door het recht omdat dan in principe
alles recht is. Hetzelfde doet zich naar de kant van de eigendom voor bij het
hierna te bespreken suum. Daar geldt het absolute dictaat van de behoefte, waar-
door in principe ook geen sprake kan zijn van positief recht, nu door de absolute
bepaling van behoeftigheid. Voor het recht is de natuurlijke menselijke behoef-
tigheid een gegeven, net zoals naar de kant van de culturele of godsdienstige
vrijheid het feit van de menselijke waarneming en het menselijke denken dat is.
Het recht als positief of geldend recht bevindt zich ‘daartussen’, tussen de voor
het recht absolute vrijheid van het menselijke denken en de menselijke waarne-
ming en het voor het recht absoluut bepaald zijn van de menselijke behoefte. Bij
artikel 4 gaat het om de uitoefening van de vrijheid die als culturele of geestelijke
handelingsvrijheid gevolgen heeft voor de ander. Daar eindigt dan volgens artikel
4 de algemene vrijheid. Er ontstaat een zuiver rechtsconflict, meer niet. Op dat
moment behoeft de vrijheid een vorm waarin die tot gelding kan worden ge-
bracht. Die vorm is de gelijkheid, waardoor de vrijheid tot inhoud van het recht
wordt. De vrijheid is daarmee de inhoud van het recht in algemene zin, en de
gelijkheid de bestaanswijze van het historisch geconcretiseerde recht. Het gege-
ven van het historisch geconcretiseerde recht is daarbij slechts aan de orde, als er
sprake is van geconcretiseerd maatschappelijk samenleven, als het handelen van
de één concreet gevolgen heeft voor het handelen van de ander. Buiten die om-
standigheden bestaat de gelijkheid als aspect van het recht slechts als potentie
van het recht en gaat dan op in de vrijheid als het wezen van het recht. Als alles
recht is - bijvoorbeeld bij gebrek aan intermenselijke conflicten - behoeft het
geen vorm. Dat betekent dat de gelijkheid als de potentie van het recht - zo men
wil: van het natuurrecht - ook nog niet specifiek omschreven kan worden; elke
werkelijkheid is dan tegelijk ook uitdrukking van de gelijkheid. De gelijkheid als
te definiëren vorm van het recht ontstaat eerst, als er sprake is van een sociaal
conflict, dat als onrecht wordt ervaren. Zonder een conflict valt de gelijkheid voor
het recht überhaupt niet te beschrijven, omdat nog niets tot gelding behoeft te
worden gebracht.

Dat betekent ook dat maatschappelijke ongelijkheden tegelijk met de juridische
gelijkheid kunnen bestaan. Zoals hiervoor aangeduid: in het denken van de
Verlichting wordt het maatschappelijk onderscheid eerder gezien als een voor-
waarde voor vooruitgang. Dat hangt samen met de vrijheid die in het denken
wordt beleefd. In algemene zin bezit daarom de gelijkheid in de Déclaration een
abstract karakter en heeft het bijvoorbeeld niets van doen met een streven naar
een egalitaire samenleving.

Uiteraard geldt iets vergelijkbaars voor de vrijheid. Als het recht in algemene
zin zich concretiseert in geldend recht, dat wil zeggen in de vorm van de gelijk-
heid, wordt de vrijheid van artikel 1 van de Déclaration door die vorm een andere
dan die daarvoor was. De vrijheid wordt nu in zekere zin bepaald, is niet langer
meer zuivere inhoud en in die zin onvrij. Vervolgens komt daarom de concrete
structuur van de verbinding van vrijheid en gelijkheid aan de orde.
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18. Vgl. Hegel, Vorlesungen, blz. 529. Na de uitlating over de dubbele bepaaldheid van
de vrijheid, nl. naar inhoud en naar vorm, volgt de uitwerking van de inhoud volgens
die Gesetze der Vernüftigkeit in de twee vormen van de algemene vrijheid, die van de
persoon en die van de eigendom. Bij de nadere bepaling van de vorm van het recht -
volgens de hierboven gegeven interpretatie van de Déclaration: de gelijkheid - gaat het
om die Form der Freiheit, worin das Subjekt sich tätig weiß. In de uitwerking van dat
gegeven gaat het bij Hegel om wetgeving en regering: <Die verwirklichende Tätigkeit
der Gesetze ist (...) die Regierung überhaupt’.

2.5. Wetgeving en regering als de concrete vormen van de gelijkheid

De overige bepalingen van de Déclaration laten de structuur zien van deze
verbinding van vrijheid en gelijkheid: eerst artikel 4, waarin ‘la liberté’ wordt
behandeld, dan artikel 17, waarin ‘la propriété’ wordt behandeld en de overige
artikelen 5 tot 16, die de grondstructuur van de staatsinrichting vaststellen. Het
gaat er om, niet met een aan moderne constituties ontleend Vorverständnis de
bepalingen van de Déclaration te lezen, om daarin achteraf allerlei grondrechten
te willen ontdekken, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. De men-
senrechten of grondrechten waren immers al in artikel 2 opgesomd: vrijheid (van
persoon), (vrijheid van) eigendom en veiligheid en verzet tegen onderdrukking
(als de vorm waarin het recht in een politieke gemeenschap bestaat). De volgende
artikelen van de Déclaration zijn daarvan een uitwerking: artikel 4 is een uitwer-
king van de vrijheid van persoon, artikel 17 omschrijft de vrijheid van eigendom
en de tussenliggende bepalingen werken uit hoe die vrijheden kunnen bestaan: de
vorm van de algemene vrijheid in artikel 1, de gelijkheid.

De vorm waarin het recht als algemene vrijheid verschijnt is die van wetgeving
en regering. Daarin zou de uitwerking van de gelijkheid moeten liggen.  Wetge-18

ving en regering, dat zijn precies de zaken waarover de artikelen 5 tot 16 van de
Déclaration handelen. De eerste daarvan gaan over de wetgeving, de volgende
vier over de regering en het laatste bevestigt de gelding van al die bepalingen en
geeft daarvoor de context aan.

2.5.1. Karakter van de wetgeving

De artikelen 5 en 6 handelen over inhoud, totstandkoming en werking van de
wetgeving. Over de mogelijke inhoud van een wet is artikel 5 zeer expliciet en
beslist: ‘La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société’.
Met als consequentie: ‘Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce quelle n’ordonne pas’. Daar-
mee formuleert artikel 5 van de Déclaration een wetsbegrip dat nauwelijks her-
kenbaar is onder het stof dat zich sinds 1789 in twee eeuwen wetgeving heeft
opgehoopt.

Het eerste is dan blijkbaar dat de gelijkheid zich slechts met wetgeving ver-
draagt, die slechts daar dwingt waar anders schade voor de maatschappij zou
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19. Het hier gemaakte onderscheid tussen wetgeving en maatschappij is uiteraard een
ander dan dat tussen staat en maatschappij.

20. Het worde hier vast beklemtoond dat deze overwegingen t.a.v. wetgeving mijlenver van
de hedendaagse praktijk zijn verwijderd. De tussenliggende ontwikkelingen worden
hierna besproken in hst. 10.

21. Over het wetsbegrip van Rousseau nader hieronder, hst .9, par. 4.

ontstaan. Al het overige is vrij, dat wil zeggen: niemand kan gedwongen worden
tot gedrag dat niet in wetgeving is voorzien, en die wetgeving kan slechts verbie-
den wat schadelijk is voor de maatschappij (la société).  Een absoluut verbod19

van regelzucht! Bij alle wetgeving dient vast te staan dat een maatschappelijk
belang in het geding is. Uiteraard vergt dat een notie van wat de maatschappij is
en kan langs die weg het stringente karakter van de wetgeving weer worden
uitgehold. Toch staat voorop dat bij elke daad van wetgeving moet worden
overwogen op welke wijze, zonder de desbetreffende wet de burgers maatschap-
pelijke schade zouden kunnen veroorzaken. Met andere woorden: de bewijslast
ligt bij de wetgever. Maatschappij laat zich binnen deze constructie van de
Déclaration niet definiëren met behulp van de wetgeving; slechts het omgekeerde
is mogelijk. Steeds dient bij de bepaling van het maatschappelijk belang te
worden geabstraheerd van eventueel in te voeren wetgeving. Eerst als binnen die
analyse sprake is van maatschappelijk schadelijk gedrag, is er ruimte voor wetge-
ving. En uiteraard geldt dan ook voor vervolgwetgeving, dat steeds eerst een
bezinning op mogelijke schadelijke werking van anterieure wetgeving dient
plaats te vinden. De samenleving is immers niet een vast gegeven, maar aan
voortdurende verandering en ontwikkeling onderhevig.

Het op deze wijze afgebakende gelijkheidsbeginsel ligt in het verlengde van de
omschrijving die in artikel 4 van de Déclaration van de vrijheid (la liberté) wordt
gegeven: ‘la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui
(...)’. Deze afbakening vloeit ook voort uit de tweede zinsnede van het eerste
artikel: ‘les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité com-
mune’. Zoals hiervoor uiteengezet kan er sprake zijn van ongelijkheid die in
overeenstemming is met het algemeen belang. Temeer een argument dat wetge-
ving en algemeen belang twee afzonderlijke zaken zijn. Wetgeving die per defini-
tie het gehele openbare leven bestrijkt kan daarom volgens de Déclaration nooit
op het gelijkheidsbeginsel worden gebaseerd, is er zelfs mee in strijd. De gelijk-
heid van de Déclaration is altijd gelijkheid als de vorm van het recht waarvan de
vrijheid de inhoud vormt.20

Eerst na dit alles volgt in artikel 6 van de Déclaration de beroemde zin: La loi
est l’expression de la volonté générale. De plaats van deze bepaling, na een
materiële afbakening van het wetsbegrip, maakt eens te meer duidelijk dat deze
formulering geen ruim baan maakt voor een omnipotente wetgever. Ook bij
Rousseau, van wie de formule afkomstig is, is daarvan geen enkele sprake.  De21

vraag die in deze bepaling wordt beantwoord is die naar het gezag dat bevoegd is
de inhoud van de wetten te vinden en vast te stellen. In deze bepaling wordt niet
de bron van het recht gedefinieerd, maar een uitspraak gedaan over wie de vinder
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22. G. Burdeau, La Déclaration de 1789, Archives de Philosophie du droit et de
Sociologie juridique, 1939, blz. 15, 17. Vgl. F.R. Böthlingk, a.w., blz. 16.

23. Ook hierover meer bij de bespreking van de opvattingen van Rousseau, hieronder, hst.
9, par. 3.

24. In die zin bijv. ook de interpretatie van P. Burgelin in J.J. Rousseau, Du contrat social,
ed. Garnier - Flammarion, Paris 1966, blz. 19 e.v.

van dat recht zal zijn, namelijk de volonté générale. De wetgever is slechts ‘un
interprète docile et dépourvu de toute initiative; il rédige la loi, mais son
autorité nest qu’un reflet de celle de la loi’.  Voorop staat de uit een oogpunt22

van gelijkheid mogelijke inhoud van de wet, eerst daarna is sprake van de vinder
van dat recht.

Het is in dit verband van belang er op te wijzen dat het bij de volonté générale
gaat om een moreel begrip. De uitdrukking wil veel meer zijn dan een verwijzing
naar de feitelijke wetgever in de vorm van een technische uitdrukking voor de
som van alle burgers. In dat geval zou het immers ook slechts om de volonté de
tous gaan. De volonté générale is daarentegen een uitdrukking die slechts effec-
tief gebruikt kan worden als bij alle deelgenoten aan het wetgevingsproces sprake
is van de morele overgang van bourgeois naar citoyen.  Op deze wijze wordt in23

het gelijkheidsbeginsel als vormvereiste voor het recht een morele notie
ingevlochten. Niet: alle (wetgevende) macht ligt bij het volk als verzameling van
alle feitelijke burgers, maar: het in de wetten vast te stellen recht wordt gevónden
door de vergadering van alle burgers die, kort gezegd, niet uit zijn op de beharti-
ging van hun privé-belang, maar die hebben leren inzien dat hun eigen belang
slechts tot uitdrukking kan komen in de behartiging van het belang van de
ander.  Met het oog daarop institueert de Déclaration vervolgens de vertegen-24

woordiging als feitelijke uitdrukking van het morele principe van de volonté
générale.

De wet echter, zo tot stand gekomen, ‘doit être la même pour tous, soit quelle
protège, soit qu’elle punisse’, vervolgt artikel 6. De wet heeft gelijke werking
jegens ieder. ‘Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et
sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents’. Hier gaat
het dan eindelijk over de gelijkheid van allen voor de wet. Maar niet als een
formele definitie in een context waarin ook het wetgevingsbegrip slechts formeel
bepaald zou zijn. Integendeel: eerst wordt in de artikelen 5 en het eerste deel van
6 een wetsbegrip ontwikkeld, waarin de begrenzing van het mogelijke terrein
voor wetgeving wordt gegeven en een morele eis aan de vinders van de inhoud
van de wet wordt gesteld. Voor díe wetgeving, in haar begrip reeds volledig
bepaald, geldt dan tenslotte dat in haar ogen allen gelijk zijn. Vervolgens vallen
direct twee termen die een al te egaliserende werking van de wet, voorzover nog
mogelijk, verhinderen: de in het denken van de Franse Verlichting zo belangrijke
termen vertus en talents, ook al worden die hier slechts in verband gebracht met
de vervulling van openbare ambten.
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2.5.2. Inhoud van de wetgeving; verleden, heden en toekomst

Na zo het karakter van de wetgeving te hebben vastgesteld, vervolgt de Déclara-
tion met een aantal bepalingen, de artikelen 7 tot 11, waarin een nadere concreti-
sering wordt gegeven. Bij de interpretatie van die bepalingen doet zich een
moeilijkheid voor. Voor het oog van de moderne rechtswetenschap laten de
artikelen zich lezen als een - zij het korte - grondrechtencatalogus. Respectieve-
lijk komen dan aan de orde: het habeas corpus-beginsel (art. 7), het nulla poena-
beginsel (art. 8), de presumptio innocentiae (art. 9), de vrijheid van overtuiging
en godsdienst (art. 10) en het recht van vrije uiting van gedachten en meningen
(art. 11).

Als de betrokken artikelen op deze manier als een opsomming van vrijheids-
rechten worden gelezen, wordt echter een aantal zaken over het hoofd gezien. In
de eerste plaats zou er sprake zijn van een doublure met het oog op artikel 4,
waarin ook al de vrijheid wordt omschreven, namelijk als handelingsvrijheid,
waarbij al het handelen dat aan een ander geen schade toebrengt tot juridisch
irrelevant wordt verklaard; ‘la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance
de ces mêmes droits’. Deze ruime formulering van artikel 4 verdraagt zich niet
met een interpretatie waarbij de artikelen 7 tot 11 worden opgevat als een uitwer-
king van artikel 4. Het in artikel 4 gegevene zou dan immers ogenblikkelijk een
dramatische inperking krijgen. En omgekeerd: als deze laatste artikelen zouden
worden opgevat als een explicatie van artikel 4, lijkt de formulering van artikel 4
verwarrend of tenminste overbodig; die suggereert dan immers meer dan in de
volgende bepalingen aan de orde is. In de tweede plaats is dan niet duidelijk,
waarom de artikelen 7 tot 11 niet onmiddellijk na artikel 4 zijn opgenomen. De
plaatsing van twee bepalingen over de wetgeving tussen artikel 4 en artikel 7
verliest dan haar zin. 

Het ligt daarom veel meer voor de hand de artikelen 7 tot 11 te zien als een
vervolg van de artikelen 5 en 6, die over de wetgeving handelen. De overgang
naar de wetgeving wordt in het slot van artikel 4 ook al gemaakt: ‘ces bornes ne
peuvent être déterminées que par la loi’.

De interpretatie van de artikelen 7 tot 11 als een opsomming van vrijheids-
rechten - met bijvoorbeeld als conclusie dat zaken als de vrijheid van onderwijs
of de vrijheid van vergadering in de Déclaration nog ontbreken - doet ook geen
recht aan het karakter van de Déclaration. De Déclaration is niet een document
waarin burgerlijke vrijheden worden opgesomd, ook al wordt zij wel in zo’n
traditie geplaatst. Een dergelijke opsomming van fundamental freedoms of civil
rights is ook vreemd aan het organische karakter van het 18e eeuwse Franse
politieke denken. In de Déclaration gaat het om een geheel, waarin de droits de
l’homme et du citoyens tot uitdrukking worden gebracht, en niet om een opsom-
ming van vrijheidsrechten zonder innerlijke samenhang. Ook in latere Franse
constituties is van zo’n opsomming nergens sprake. Het begrip van de funda-
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25. Vergelijk bijvoorbeeld het geheel van de Amerikaanse constitutie met haar naderhand
tot stand gekomen opsomming van vrijheidsrechten in de lijst van ‘amendments’; daar
gaat het niet om een organisch geheel, maar om een steeds voor uitbreiding vatbare
enumeratieve opsomming.

26. Eerst in het hedendaagse Franse constitutionele denken wordt langzamerhand de
begripsmatige overgang gemaakt van libertés publiques, als door de staat verstrekte
vrijheden, naar als oorspronkelijke en nu los van de staat beleefde droits de l’homme.

mental freedoms als een naar believen uit te breiden opsomming van welom-
schreven, afzonderlijke rechten, behoort thuis in het Angelsaksische rechtsdenk-
en, waarin het begrip van burgerlijke vrijheden begripsmatig ligt vervat.  Bij die25

denkwijze behoort bijvoorbeeld ook een constructie als die van de scheiding van
staat en maatschappij, die vooral begripsmatig wordt voltrokken. Hiervoor is
daar al op gewezen.

In het Franse revolutionaire denken is van een dergelijke scheiding van staat en
maatschappij geen sprake. In dit verband is alleen al het begrip van de volonté
générale daarmee volstrekt in tegenspraak. Burgerlijke vrijheden die een staats-
vrije sfeer scheppen, komen daarom ook in het Franse politieke denken van de
18e eeuw niet voor. De burgerlijke vrijheid gaat in het gedachtengoed van de
Franse Verlichting op in de deelname van een ieder aan de politieke besluitvor-
ming: de volonté générale, waarvan de wetgeving de uitdrukking is. Zo is
bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting geen burgerlijke vrijheid volgens de
Déclaration van 1789, omdat die als recht in artikel 11 zou zijn gegarandeerd,
maar bestaat die vrijheid van meningsuiting sowieso vanuit de algemeenheid van
de formulering van artikel 4 over la liberté, los van welke wetgeving of mogelij-
ke opsomming van grondrechten dan ook.26

Tegelijkertijd is in de algemeenheid van de formulering van artikel 4 de begren-
zing van die vrijheden gegeven: ‘la liberté consiste à pouvoir faire tout (!) ce
qui ne nuit pas à autrui’. Als sprake is van schade voor een ander bij de uitoefe-
ning van de vrijheid, houdt de vrijheid als algemene vrijheid op. Niet om dan te
verkeren in onvrijheid, maar om over te gaan in de gelijkheid. En in dat verband
is dan uiteraard de wetgeving, de gelijkheid als vorm van de vrijheid, aan de
orde.

In de bepalingen van de artikelen 7 tot 11 gaat het dus om de gelijkheid, niet
om de vrijheid. Het gaat om de begrenzing van de vrijheid zoals die tot uitdruk-
king komt in de wet als uitdrukking van de gelijkheid. Na de bepalingen in de
artikelen 5 en 6 over het karakter van wetgeving en de wijze waarop die tot stand
komt, handelen de volgende artikelen over de mogelijke inhoud van de wetge-
ving. Het gaat hier om de materiële bepaling van de gelijkheid als de inhoud van
de wet, het terrein van de wetgever.

De artikelen 7 tot 11 vormen, zo begrepen, een organisch geheel. De eerste drie
artikelen zijn naar hun concrete inhoud te begrijpen als een reactie op het verle-
den, het ancien régime met zijn lettres de cachet. Ook in meer algemene zin gaat
het in deze bepalingen om het retrospectieve deel van het recht: het straf- en
procesrecht. Het is bij uitstek dat deel van het recht, waarbij het verleden aan de
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27. De gang van zaken na de omwentelingen in Oost-Europa in 1989 is illustratief voor
deze gang van zaken.

orde is, ook staatkundig. In het straf- en strafprocesrecht is de mens als subject
aan de orde, zichtbaar binnen het kenbare geheel van het verleden. In elk revolu-
tionair proces is er altijd om te beginnen de blik naar het verleden; de stand van
zaken tot dan toe behoeft opheldering en de benadering is die van het strafrecht.27

Criterium voor dit recht is de gehoorzaamheid: ‘tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi doit obéir à l’instant: il se rend coupable par la résistance’.

Vervolgens gaat het in artikel 10 om de actuele stand van zaken: ‘nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, même religieuses (...)’!. Daarin is het heden aan
de orde. Nu gaat het niet om het strafrecht, als het juridische terrein van actie,
maar om de ordre public’. Het gaat daarbij niet om de vrijheid van mening en
godsdienst, maar om dat gebied, waar ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de
Déclaration, de uitoefening van die vrijheden de verzekering van diezelfde vrijhe-
den aan een ander in gevaar zou kunnen brengen. Het stuk van het recht waar de
gelijkheid voor het heden vorm krijgt: de openbare orde, als instrument van de
gelijkheid. Handhavingsmodus is de zorg voor de openbare orde.

Ten slotte kijkt artikel 11 naar de toekomst. Nu gaat het niet om het hebben
van meningen maar om de vrije uiting ervan. Alweer: niet om de vestiging van
die vrijheid op zichzelf, maar om het recht dat aan de orde is als de uitoefening
van die vrijheid, doordat de één dezelfde vrijheid voor een ander in gevaar
brengt. Kenmerkend voor de uiting van mening en gedachte is dat het daarbij niet
in de eerste plaats gaat om de handhaving van de bestaande orde. Daarop ziet nu
juist artikel 10, waarin het hebben van een mening centraal staat, in samenhang
met het begrip van de openbare orde. Hier gaat het er om dat mensen met hun
gedachten en meningen ook iets willen: de naar de toekomst gerichte kant van de
mening of de gedachte. In verband daarmee moet de mening ook kunnen worden
geuit. Een politiek systeem dat haar burgers het uiten van hun meningen en
gedachten zou verbieden, zou daarmee haar eigen toekomst negeren. Daarom is
in dit artikel, bij dit recht, sprake van ‘un des droits les plus précieux de
l’homme’. Dat het bij deze toekomstgerichte bepaling in de Déclaration dan met
name gaat om ‘des pensées et des opinions’ laat zich uiteraard vooral historisch
verklaren.

De begrenzing van de vrije uiting van meningen en gedachten kan uiteraard niet
liggen in de notie van de gehoorzaamheid en de daarmee verbonden bepalingen
van het strafrecht, of in het begrip van de openbare orde zoals dat respectievelijk
het geval was bij de juridificering van de zaken met betrekking tot het verleden
en het heden. In het eerste geval zou immers de begrenzing van de vrije menings-
en gedachtenuiting liggen maatstaven aan het verleden ontleend, waaraan men de
waarde van de toekomst nu eenmaal niet kan meten, terwijl in het tweede geval
de toekomst evenzeer al bij voorbaat om zeep zou zijn gebracht, indien de pu-
blieke orde van het moment de maatstaf zou zijn voor de toelaatbaarheid van
bepaalde uitingen van mening of gedachte. Daarom moet het criterium hier een
ander zijn.
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28. Het verdient daarbij de aandacht, dat m.n. het nulla poena-beginsel een novum was
ten tijde van de Franse Revolutie, ook al suggereert de Latijnse formulering ‘nullum
delictum, nulla poena sine praevia legi poenali’, een Romeinsrechtelijke oorsprong.
Vgl. D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht,
Groningen 1977, blz. 333.

De in artikel 11 gevonden maatstaf ligt in het tevoren niet nader te specificeren,
in algemene termen gestelde verbod, van de misbruik van vrijheid. Alle burgers
kunnen vrij spreken, schrijven en drukken, ‘sauf à répondre de l’abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi’.

Volgens de Déclaration kan de inhoud van het recht daarom drieërlei zijn:
respectievelijk betrokken op het verleden, het heden of de toekomst. De histo-
risch bepaalde inhoud van de desbetreffende bepalingen in de Déclaration wordt
gevormd door respectievelijk het straf- en strafprocesrecht , het hebben van een28

(religieuze) mening en het uiten van gedachten en meningen. De staatkundig-
juridische noties zijn respectievelijk de gehoorzaamheid, de publieke orde en
het verbod van misbruik van recht. En dat alles omwille van de gelijkheid in de
vorm en volgens de bepalingen van de wet.

Binnen het kader van de gelijkheid is dus volgens de Déclaration veel meer
mogelijk dan slechts de bepaling van een openbare of publieke orde, waarbinnen
ieder dezelfde rechten en plichten heeft. Wel gaat het steeds om de bepaling door
de wet. Maar daarom gaat het nog niet altijd om gehoorzaamheid of openbare
orde. Het kan ook gaan om het veel opener begrip misbruik van vrijheid.

2.5.3. Het complexe mensbeeld van de Déclaration; de mens als persoon

In de bepalingen van de artikelen 7 tot 11 wordt ook een zekere spanning binnen
het systeem van de Déclaration zichtbaar. Op zichzelf is immers een onderschei-
ding tussen verleden, heden en toekomst als het om het begrip van recht en
politiek gaat, een vreemde constructie, althans tot de tijd van de Franse Revolu-
tie. Tot dan toe werd de met het recht verbonden notie van de ethiek immers
vooral ervaren als boven-tijdelijk. Door het tot begrip brengen van het recht als
vooral een menselijk maaksel komt ten tijde van de Franse Revolutie ook het
aspect van de tijd en het ontwikkelingskarakter van het recht sterk in de aan-
dacht. Het lijkt van belang na te gaan hoe binnen het kader van de Déclaration
juist met behulp van het gelijkheidsbeginsel deze met de tijd verbonden noties in
het rechtsbegrip worden geïntegreerd.

Maatgevend is voor de Déclaration steeds dat het doen en laten van de burgers
in beginsel vrij is. Althans voor zover het gaat om de in artikel 4 onder woorden
gebrachte uitoefening van de natuurlijke vrijheden van elke mens. Daartoe dient
die vrijheid als algemene vrijheid te worden gepostuleerd. Eerst als die algemene
vrijheid praktisch tot maatschappelijk conflicterende omstandigheden leidt, is er
sprake van (de noodzaak van) recht en neemt de gepostuleerde vrijheid de ge-
daante aan van de gelijkheid. Dat is dan de verschijningsvorm van het recht, in
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29. Het gaat hier uiteraard slechts om een ideaaltypische beschrijving van de politieke
verhoudingen voor de Franse Revolutie. In werkelijkheid was ook de soeverein aan
allerlei beperkingen gehouden.

30. Dezelfde zaak is hierna, hst. 8, op een andere manier opnieuw aan de orde.
31. Vgl. Böthlingk/Logemann, Het wetsbegrip, blz. 14.

de vorm van de wet. Op die manier kan de algemene vrijheid waarover in artikel
1 werd gesproken, ook werkelijk worden. Dat betekent dat grote delen van het
menselijk handelen in het geheel niet vatbaar zijn voor juridische regeling. Men
heeft zijn vrijheden volgens de Déclaration immers niet op basis van het geposi-
tiveerde recht, maar als het voor ieder geldende natuurlijke recht, dat aan alle
positivering voorafgaat. Slechts daar waar het menselijk handelen in aanraking
brengt met andere mensen kan - volgens de Déclaration - gepositiveerd recht
ontstaan. Dat betekent een radicale breuk met de voorrevolutionaire tijd, toen het
de soeverein krachtens zijn persoonlijk recht was toegestaan alle handelen en
elke gezindheid van de onderdanen te allen tijde aan een rechtsoordeel te onder-
werpen. Mensen waren in absolute zin subject van het door de soeverein krach-
tens het droit divan vast te stellen recht.  Het begrip van die subjectiviteit moet29

daarbij worden opgevat in de letterlijke betekenis ervan als onderworpen zijn, en
wel in het geheel van zijn menszijn. Kenmerkend was de hiërarchische verhou-
ding tussen vorst en onderdaan. Binnen de sociale verhoudingen was ook ieder
mens subject van het recht. In die zin was er een eenvoudig en onmiddellijk
verband tussen natuurlijk en gepositiveerd recht op basis van een enkelvoudig
mensbeeld. Zoals het menselijke als geheel onder het beslag van een naar oor-
sprong transcendent ethisch oordeel lag, zo was dat ook ten aanzien van het
statelijke recht het geval. Bron van dat recht was de vorst, krachtens het droit
divan.  30

Door de introductie van het natuurlijke vrijheidsbegrip in artikel 1 van de
Déclaration wordt het juridische mensbeeld in vergelijking met het mensbeeld
van de prerevolutionaire politieke filosofie op dramatische wijze gecompliceerd.
Het enkelvoudige mensbeeld van de voorrevolutionaire tijd wordt vervangen
door een mensbeeld waarbinnen de mens nu eens wel, maar dan weer niet vatbaar
is voor de regeling door het recht. Door het vooropstellen van vrijheid en gelijk-
heid wordt de mens van subject voor het recht tot persoon. Maar het persoon-
zijn voor het recht valt niet samen met het geheel van zijn mens-zijn.

Als persoon is de mens bepaald voor het recht. Bij dat bepaaldzijn van de
mens gaat het door de eigen aard van het begrip, steeds om de actuele stand van
zaken binnen het geheel van zijn existentie. Met dat bepaaldzijn als persoon, met
die actualiteit, correspondeert het juridische begrip van de ordre public. Van die
ordre public geldt dat die is ‘établi par la loi’. Dat is ook in overeenstemming
met het rationele karakter van de Franse Verlichting, waarin sprake is van de
principiële kenbaarheid van de maatschappelijke verhoudingen, zodat die in de
wet tot uitdrukking kan worden gebracht. De wet als de waarheid met betrekking
tot de maatschappelijke verhouden.  In die zin liggen het begrip van de wet en31

dat van de ordre public in elkaars verlengde.
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32. De in deze paragraaf geïntroduceerde terminologie ter typering van verschillende
aspecten van het mens-zijn (subject, persoon, individu) vloeit voort uit de noodzaak
het meer complexe of samengestelde mensbeeld van de Déclaration onder woorden te
brengen. Een nadere behandeling van deze typologie is hierna te vinden in de
hoofdstukken 5  en 6. Hier wordt vooreerst volstaan met de karakteriseringen, zoals die
in de tekst worden gegeven in een direct verband met de bepalingen van de
Déclaration.

33. Deze conclusie is van belang, omdat de hierna in hst. 11 te bespreken problematiek van
de rechtsstaat goeddeels door dit gegeven wordt bepaald. Het gaat in de Déclaration
steeds ook om een begrenzing van het overheidsoptreden, die in de 19e en 20e-eeuwse
rechtsstaat verregaand wordt overschreden, met alle desastreuze gevolgen van dien.

Dat is anders met het behandelde in de artikelen 7 tot 9 en 11. Daar is immers
het onbepaalde aspect van het menselijk handelen aan de orde. In de bepalingen
van de artikelen 7 tot 9 is de mens als subject (in modern jargon: van de geschie-
denis, van zijn eigen verleden) in het geding. In artikel 11 gaat het om de andere
kant van de menselijke onbepaaldheid: de mens als individu, met de mogelijk-
heid van ontwikkeling en ontplooiing.  De juridische markering van dat gegeven32

ligt wat de subjectzijde betreft, in het begrip van de gehoorzaamheid (tout citoy-
en (...) doit obéir à l’instant) en wat de individu-zijde betreft in het verbod van
misbruik van vrijheid (répondre de l’abus de cette liberté). Het lijkt daarom
alsof de mens binnen de Déclaration ook als subject en als individu vatbaar is
voor het gepositiveerde recht, om in naam van de gelijkheid inpasbaar te zijn in
het geheel van de ordre public. Maar dan zou toch in de artikelen 7 tot 11 weer
worden teruggenomen wat als vrijheid in artikel 4 eerst was gegeven.

De oplossing van de Déclaration is dat beide, gehoorzaamheid en misbruik van
vrijheid, met de wet worden verbonden. Er wordt een overgangsgebied gecreëerd
tussen enerzijds de subjectieve, respectievelijk de individuele vrijheid en ander-
zijds de persoonlijke gelijkheid. Voor een rechtsoordeel over menselijk handelen
en menselijke gezindheid, voorzover die niet bepaald zijn in het kader van de
ordre public - dat wil zeggen, in al die gevallen, waarin sprake is van de mens
als subject of als individu - is er slechts ruimte voorzover daaraan tóch een
persoonsaspect valt te onderscheiden: dans les cas déterminés pas la loi, dat wil
zeggen: voorzover die onbepaaldheid toch weer door het recht (in de vorm van
de wet) wordt bepaald. Er worden overgangen gecreëerd tussen subject en
persoon en tussen persoon en individu. Op die overgangen gaat het dan welis-
waar primair om menselijk handelen als subject of individu, maar tegelijk is er
toch een aanknopingspunt voor het recht als gelijkheid, namelijk omdat en voor-
zover er in verband met maatschappelijke conflicten toch een persoonsaspect
aan dat handelen valt te onderscheiden. 

Deze gehele exercitie van de Déclaration zou uiteraard volstrekt overbodig zijn,
als het vervolgens de vrijheid van de wetgever zou zijn om naar eigen goeddunk-
en alle gevallen te bepalen waarin die gehoorzaamheid zou kunnen worden
gevergd of sprake zou zijn van misbruik van vrijheid. Dan zou het subject-
aspect, respectievelijk het individu-aspect weer door het persoonsbegrip worden
opgeslorpt.  Maar dan zou het gehele stelsel van de Déclaration het karakter van33
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Ook de keerzijde van de rechtsgelijkheid als de ideologie van het egalitarisme is met
deze problematiek verbonden.

34. Over die problematiek uitgebreid hierna in hst. 10, par. 5.

een petitio principii krijgen. Maar het tegendeel is waar: de vrijheid van de mens
als subject en individu staat voorop. Mogelijkheden tot het inperken van die
vrijheid geeft de Déclaration in beginsel niet; het gaat immers om - zoals de
preambule formuleert - les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme.
Ruimte waarbinnen de vrijheid in onvrijheid zou verkeren, is er daarom binnen
de Déclaration ook niet; steeds gaat het om de gelijkheid als de vorm waarin de
vrijheid binnen de samenleving verschijnt. Wel is er de nuchtere constatering van
sociale onderscheidingen, al direct in artikel 1, waar die met het algemeen wel-
zijn in verband worden gebracht. Daar is dan sprake, zoals uitgewerkt in artikel
4, van de mogelijkheid dat de uitoefening van natuurlijke rechten voor de één
botst met de uitoefening van diezelfde (vrijheids)rechten door de ander. In dat
geval behoeft de vrijheid een meer bijzondere uitwerking, wordt die aan een vorm
gebonden, namelijk de gelijkheid. Die gelijkheid blijft evenwel steeds verbonden
met de onmiddellijk gegeven vrijheid. Als daarom de wetgever de gevallen vast-
stelt waarin gehoorzaamheid kan worden gevergd of waarin sprake is van mis-
bruik van vrijheid, wordt de vrijheid voorondersteld en kan alleen in de vorm
van wetgeving, als het instrument van de gelijkheid, regelend worden opgetreden.
En dat kan alleen indien er sprake is van dreigende schade voor de samenleving
in het andere geval. 

In die zin gaat het bij wetgeving volgens de Déclaration niet zozeer om vrijheid
als zelfwetgeving waarbij alles aan de wet zou kunnen worden gebonden, maar
gaat het bij wetgeving om de sociale techniek van de vrijheid, namelijk de gelijk-
heid. Het strafrecht kan zo niet langer een middel zijn tot opvoeding en
terechtwijzing van de onderdanen, maar kan als recht slechts bestaan omwille
van de gelijkheid. En recht als beleidsinstrument, waarbij autoritair de onder-
danen worden verplicht ten aanzien van de doelstellingen van politieke
machthebbers, wordt evenzeer onmogelijk. Op dat terrein is er slechts ruimte
voor recht, indien de ontplooiing van de één de ontplooiing van de ander dreigt te
belemmeren. In die zin is de ‘revolutie van de Déclaration’ gecompliceerder dan
de Kantiaanse revolutie van de categorische imperatief, waarbij door de onken-
baarheid van het Ding an sich het gehele menszijn aan de praktische rede dreigt
te worden opgeofferd.34

2.5.4. Regering; onmiddellijke binding aan de mensenrechten

Na de wetgeving vervolgt de Déclaration met een vier-tal bepalingen over de
wijze waarop in de samenleving de wetten ook werkelijk worden. Ook bij die
bepalingen gaat het om de gelijkheid; nu niet om het begrip ervan voor het recht
in algemene zin, maar om de wijze waarop die in de samenleving concreet kan
worden.



3.2.5.  WETGEVING EN REGERING 65

35. Over die overgang meer uitgebreid hierna, hst. 10, par. 1.

De eerste van deze bepalingen, artikel 12, opent met de binding van de force
publique aan de mensenrechten: ‘La garantie des droits de l’homme et du
citoyen nécessite une force publique’. De binding van de force publique aan de
mensenrechten is dus een onmiddellijke. In beide gevallen, leger en politie, gaat
het direct om de mensenrechten. De fundering van de openbare macht ligt niet in
de voorafgaande bepalingen, zodat in wetgeving, onverschillig welke, voorzien
kan worden in een aan die wetgeving gebonden openbare macht. Integendeel, de
noodzaak van de openbare macht ligt volgens de Déclaration rechtstreeks in de
verzekering van de mensenrechten. De verzekering van de mensenrechten alleen
door middel van wetgeving is blijkbaar niet voldoende. Er is nog iets anders
noodzakelijk. En wel als onmiddellijke noodzaak met het oog op de verzekering
van de mensenrechten.

Blijkbaar valt er aan de verzekering van de mensenrechten een aspect te onder-
scheiden, waarvoor wetgeving alleen niet toereikend is. Binnen de vorm van het
recht, de gelijkheid, moet een tweedeling zijn te maken in enerzijds wetgeving en
anderzijds openbare macht. Bovendien is er binnen die tweedeling blijkbaar
sprake van gelijkwaardigheid; de openbare macht vloeit niet voort uit wetgeving,
noch omgekeerd. Naast elkaar is sprake van wetgeving en openbare macht, beide
evenzeer van belang en evenzeer onmisbaar voor de vorm of verwerkelijking van
de mensenrechten: de gelijkheid.

Het begrip van de force publique verwijst naar de staat. In de bepaaldheid door
de binding van de mensenrechten aan de staat wordt het historische karakter van
de Déclaration zichtbaar, historisch in de zin van tijdgebonden. De gelijkheid als
de vorm van het recht is slechts realiseerbaar in de staat. Het begrip van de staat
valt niet samen met het veel bredere begrip van de rechtsorde. Ook zonder staten
is een rechtsorde denkbaar, zoals die altijd al heeft bestaan. Binnen die rechtsor-
de bestonden allerlei (brand)punten van politieke macht, zichtbaar in een bonte
verzameling van allerlei grotere en kleinere vorsten, allen op hun eigen wijze
soeverein binnen de universaliteit van een tussen alle mensen bestaande rechtsor-
de. Op diezelfde wijze was ook sprake van allerhande forces publiques. Allerlei
niet aan bepaalde staatkundige structuren gebonden legertjes en huurlegertjes
trokken door het land, ten voordele van deze of gene.

Aan die toestand beoogt de Déclaration in artikel 12 een einde te maken. De
openbare macht ‘est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour
l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée’. Binnen de rechtsorde is geen
ruimte meer voor politiek particularisme. Tegelijkertijd geldt de noodzaak van de
force publique als een voorwaarde voor de garantie des droits de l’homme et du
citoyen. Daarmee is de rechtsstaat geboren.  Dat wil overigens nog niet zeggen,35

dat tegelijkertijd daarmee de noodzaak tot het bestaan van afzonderlijke staten is
gegeven. Integendeel, heel de theorie van de Franse Verlichting tendeert juist
naar universaliteit. Die universaliteit is met het rationele karakter van het
Verlichtingsdenken gegeven. Eén grote wereldgemeenschap, waarin de verzeke-
ring van de mensenrechten voor allen vorm krijgt, lijkt redelijkerwijs de enig
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mogelijke concrete politieke uitwerking van de Déclaration. Maar is in dit ver-
band de betekenis van de concrete uitwerking die de Déclaration die ene grote
wereldgemeenschap moet dan wel een stáát zijn; slechts dan is verzekering van
mensenrechten mogelijk. Op die wijze impliceert het gelijkheidsbegrip van de
Déclaration een staatsbegrip. Naar de inhoud kunnen mensenrechten gestalte
krijgen als wetgeving, indien die wetgeving uitdrukking is van de volonté
générale. Naar hun vorm kunnen mensenrechten slechts gestalte krijgen indien
de rechtsorde tot staat wordt. Daarmee staat de garantie des droits de l`homme
et du citoyen in een historisch proces.

De gelijkheid kent zo in de Déclaration twee aspecten: enerzijds de materiële
bepaling van het recht door de wet als uitdrukking van de volonté générale,
anderzijds de formele uitoefening van het recht en de handhaving ervan buiten de
universaliteit van de staat, die er is à l’avantage de tous.

Het nieuwe en in die zin revolutionaire van dit met de gelijkheid verbonden
begrip van de staat wordt vervolgens ook duidelijk door de volgende artikelen,
13, 14 en 15. Als de staat, gesymboliseerd in de force publique een noodzaak is
die voortvloeit uit de verzekering van de mensenrechten, dan behoren de kosten
daarvan en van de nu daarmee in een adem genoemde administration ook door
allen gedragen te worden: ‘elle doit être également répartie entre tous les citoy-
en, en raison de leurs facultés’. En vervolgens: ‘Les citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contri-
bution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée’. In plaats van de hante-
ring van een soort profijtbeginsel zoals tot dan toe gebruikelijk, een uit de alge-
mene middelen betaalde en door allen als noodzakelijk erkende staatsmacht.

Het sluitstuk van deze bepalingen wordt gevormd door artikel 15: ‘la société a
le droit de demander compte à tout agent public de son administration’. Ook
dat behoort bij de uitwerking van het gelijkheidsbeginsel. Als het bij de instelling
van de force public gaat om ‘ceux à qui elle est confiée’, dient die uit de nood-
zaak van de mensenrechten voortkomende publieke macht, ook weer van hen aan
wie die macht is toevertrouwd, terug te komen bij tous, om wie die macht is
ingesteld. De uitwerking van het gelijkheidsbeginsel vergt daarom volgens de
Déclaration de institutie van de politieke verantwoordelijkheid vanwege hen aan
wie publieke macht is opgedragen, aan hen in wier belang die macht wordt
uitgeoefend.

2.6. Constitutie als politiek-morele gezindheid

De laatste bepaling in deze serie met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel is er
een van declaratoir karakter: ‘Toute société dans laquelle la garantie des droits
n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de consti-
tution’. Vanuit het 18e-eeuwse politieke denken in Frankrijk berust de noodzaak
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36. E. Blum, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Texte et commentaire
suivi, Paris-Montpellier 1902, blz. 335.

van een constitutie op drie argumenten.  In de eerste plaats vigeerde de superio-36

riteit van geschreven wetten boven gewoonte en conventies, een argument dat a
fortiori voor constitutionele regelingen geldt. Vervolgens werd een plechtig
afgekondigde constitutie beschouwd als een ‘véritable renouvellement du Con-
trat social’. En ten slotte werd van een heldere en systematisch opgeschreven
constitutie verwacht dat het een uitstekend middel voor de politieke opvoeding
van de burgers zou zijn, ‘qui répondrait sûrement parmi les citoyens la con-
naissance et, en même temps, l`amour de leurs droits’. En, zo voegt ruim
honderd jaar later het commentaar van Blum er aan toe, ‘il est difficile de nier
que, sur ce point, l’experience et l`histoire ne leur aient donné raison’.

Dit voor de Franse Revolutie kenmerkende constitutiedenken wordt in artikel
16 voorondersteld. Het is binnen de Déclaration een sterk bepalend element. Bij
een constitutie in de hier gebezigde betekenis gaat het vooral ook om het assure-
ren en determineren. Op die wijze staat de bepaling van artikel 16 tegenover de
dynamiek die voelbaar is in de eerste artikelen van de Déclaration. Tegenover de
ontwikkelingen uit de eerste bepalingen, met name zichtbaar in de omschrijving
die artikel 2 geeft van de association politique aan de hand van een in de toe-
komst gelegen doelstelling of taak, staat hier een duidelijke markering van de
weg waarlangs dat doel moet worden bereikt. Doel is: ‘la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme’ (art. 2). De weg is die van de
constitutie: ‘l’assurance de la garantie des droits en le détermination de la
séparation des pouvoirs’ (art. 16).

Om de betekenis van deze bepaling - en daarmee de uitwerking ervan op het
gelijkheidsbeginsel - te kunnen vaststellen is het nodig twee interpretatieproble-
men op te lossen. De eerste is de vraag wat in deze bepaling wordt bedoeld met
droits, de tweede is de vraag, welke pouvoirs worden bedoeld.

Als men artikel 16 onbevangen binnen het geheel van de Déclaration leest, lijkt
het voor de hand te liggen dat met droits de mensenrechten worden bedoeld. Dan
blijft het evenwel de vraag waarom niet ook hier eenvoudig over droits de
l’homme wordt gesproken. Hetzelfde lijkt het geval bij de interpretatie van het
séparation des pouvoirs. Ook hier lijkt de interpretatie op het eerste gezicht
eenvoudig. Als er sprake is van machtenscheiding ligt het immers voor de hand
te denken aan de scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende,
eventueel federatieve macht. Maar ook dan is het de vraag waarom elders in de
Déclaration op geen enkele wijze expliciet over die drie machten wordt gespro-
ken. Slechts la loi is in de Déclaration aanwezig en ook la force publique. Bij de
wetgeving is alleen nog in abstracte zin sprake van sa formation, als een gebeu-
ren. Een wetgevende macht als bevoegdheid of als orgaan komt in de Déclaration
niet voor. Er is in artikel 15 nog slechts sprake van tout agent public en son
administration. Een rechtsprekende macht is binnen de Déclaration sowieso
opvallend afwezig. Het lijkt daarom op zijn minst voorbarig om artikel 16 van de
Déclaration zo te lezen, dat bedoeld is dat er slechts sprake kan zijn van een
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constitutie als de gelding van de mensenrechten is verzekerd en er een systeem
van machtenscheiding volgens de opvattingen van bijvoorbeeld Montesquieu
bestaat.

Om de bedoeling van de Déclaration op het spoor te kunnen komen moet het
begrip van la loi in de voorafgaande artikelen worden opgevat als de materiële
bepaling van de droits de l’homme. Daarnaast is dan sprake van la force publi-
que als de formele bepaling en handhaving van die door la loi naar hun inhoud
bepaalde rechten. Beide vormen samen het recht in positieve zin als het ‘gelden-
de recht’: les droits (pluralis). Het gaat er nu om dat beide ‘machten’ van elkaar
worden gescheiden. De materiële bepaling van de mensenrechten en de formele
handhaving ervan zijn niet onmiddellijk met elkaar verbonden. Vinden en hand-
haven van de droits de l’homme zijn twee verschillende zaken. Beide zijn on-
middellijk met de droits de l’homme verbonden. Anders gezegd: de ene activiteit
kan zich niet achter de andere verschuilen of zich op de andere beroepen. Natuur-
lijk is er een wederkerige oriëntatie. Maar dat is iets anders dan een onmiddellijk
met elkaar verbonden zijn. Er is geen sequentie van droits de l’homme naar
wetgeving en vervolgens naar zoiets als een blind uitvoerende macht. In de
formule van de séparation des pouvoirs is dat onderscheid aan de orde. Tegelijk
is hun onderlinge verbinding verzekerd in het begrip van de constitution.

De verzekering van beide in hun onderlinge verscheidenheid is volgens artikel
16 de voorwaarde voor en de inhoud van de constitution. Les droits wijst dus op
de onderscheiden zaken van het vinden en het vaststellen en handhaven van het
recht. Als zodanig verwijst het niet direct naar de algemene inhoud van het recht
als vrijheid, maar naar de samenhang tussen de algemene inhoud van het recht als
vrijheid en het concreet geldende recht, waarbij de bestaanswijze van dat recht de
gelijkheid is. Voorwaarde en inhoud van de constitution is daarom niet de gel-
ding van bijvoorbeeld een catalogus van mensenrechten, maar de verzekering van
het geldende recht überhaupt, waarvan de vorm de gelijkheid is, juist door de
samenhang met de algemene objectiviteit van het recht, de vrijheid. De wijze
waarop die samenhang wordt gerealiseerd wordt tenslotte zichtbaar als la
constitution (artikel 16).

Dat alles lijkt een nogal ingewikkelde interpretatie van de Déclaration op te
leveren. Dat is evenwel slechts schijn. Het enige wat nodig is, is af te zien van al
te zeer ingesleten noties die samenhangen met opsommingen van mensenrechten
en onderscheidingen als die in wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
Dergelijke noties, waarvoor in de tekst van de Déclaration geen steun is te vin-
den, vormen veeleer een belemmering voor het interpreteren van de Déclaration
van 1789 als een organisch geheel.

Terugkerend tot de tekst van artikel 16, blijkt het in die bepaling bij het begrip
constitution vooral te gaan om een politiek-morele gezindheid. Die gezindheid
wordt verbonden met de aan artikel 16 voorafgaande bepalingen, waarin ener-
zijds sprake is van la loi als de materiële bepaling van de mensenrechten,  daar
waar de vrijheid van de één de vrijheid van de ander kan belemmeren en daarom
de gelijkheid troef wordt, en anderzijds van la force publique als de formele
bepaling en handhaving van het uit diezelfde gelijkheid voortvloeiende recht. De
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37. De betekenis van het begrip van de constitution als een verwijzing naar een politiek-
morele gezindheid is ook bij Hegel te vinden waar hij uit het onderscheid van
wetgeving en regering concludeert tot een derde element dat uit het samengaan van de
eerst onderscheiden elementen te voorschijn treedt: die Gesinnung. ‘Diese Kollision
der subjektiven Willen führt dann noch auf ein drittes Moment, auf das Moment der
Gesinnung, welche das innere Wollen der Gesetze ist, nicht nur Sitte, sondern der
Gesinnung, daß die Gesetze und die Verfassung überhaupt das Feste seien und daß es
die höchste Pflicht der Individuen sei, ihre besonderen Willen ihnen zu unterwerfen’.
Hegel, Vorlesungen, blz. 530. Zie ook zijn Grundlinien der Philosophie des Rechts,
STW 145, Frankfurt/M 1976, Par. 258 Anm. Vgl. ook Rials, La Déclaration, blz. 397.

38. G. Gusdorf, Mythe et métaphysique, Parijs 1953, blz. 151. Vergelijkbare noties zijn
ook te vinden bij Böthlink Logemann, Het wetsbegrip, p. 14: ‘de wet als waarheid’.

identiteit tussen beide, materiële en formele bepaling en handhaving van de
mensenrechten, is blijkbaar geen vanzelfsprekende. Die identiteit wordt slechts
bereikt als er sprake is van een op de mensenrechten en de verwerkelijking daar-
van gerichte gezindheid. Als die gezindheid aanwezig is, dan is er sprake van
constitutie, zo men wil als een samengaan van volonté de tous en force publique
in de volonté générale.37

Deze interpretatie ligt ook meer in de lijn van de drie door Blum in zijn
commentaar op de Déclaration genoemde argumenten. In die argumenten ligt
immers een sterk Gesinnungs-element. Constitutie is volgens Blum ‘une vérita-
ble renouvellement du Contrat social’ en vervolgens instrument voor politieke
opvoeding. In beide gevallen gaat het meer om een mentale instelling ten opzich-
te van het recht dan om de nauwkeurige inhoud van dat recht zelf. Ook het derde
element, dat van de superioriteit van geschreven regelingen boven conventie en
gewoonte, is daarmee niet in strijd. Op zichzelf is immers het gegeven van ge-
schreven regelingen een vorm van Gesinnung vanuit de met waarheid verbonden
hang naar rationaliteit binnen de opvattingen van de Franse Verlichting. Veel
meer dan in ons besef hangt rationaliteit in het denken van de Verlichting immers
samen met morele noties. Men denke daarbij bijvoorbeeld aan de karakterisering
die Gusdorf  geeft van het rationele bewustzijn als een vorm van het bewustzijn38

waarbinnen een voorrang geldt van het ware op het werkelijke (primat du vrai
sur le réel). De met de waarheid verbonden rationaliteit is daarbij ook in zedelijk
opzicht hoogste doel. Het structureren en vastleggen van zaken in op rationaliteit
gebaseerde regelingen hangt in dat denken samen met het gehele levensgevoel.

Deze opmerkingen over levensgevoel en politieke moraliteit als verwijzingen
voor het vaststellen van de inhoud van het begrip van de constitutie zijn overi-
gens niet en marge bedoeld. Het zou een misvatting zijn te menen dat het bij de
bepaling van artikel 16 toch vooral om de noodzaak van een geschreven docu-
ment gaat, waarbij het dan aardig is daarbij een verband met een bepaalde
gezindheid en instelling ten aanzien van het recht te leggen. Eerder andersom:
juist de hier bedoelde gezindheid en instelling ten aanzien van het recht zijn
constitutief in deze bepaling. Het is van belang dat vast te stellen; het contrat
social is er door een met moraliteit verbonden vorm of is er in het geheel niet.
Het is immers ook een belangrijke ervaring van de omgang met het publiekrecht
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dat de mooiste regelingen geen hout snijden als ze niet vergezeld gaan van de met
mentaliteit te maken hebbende rechtswil van de bij het publiekrecht betrokkenen.
Dat geldt sterker naar de mate waarin het bij dat recht gaat om zaken als staat en
mensenrechten. De eis van constitutie is dan die waarbij het, uitgaande boven
alle afzonderlijke particularisme, gaat om de ware samenhang. Een samenhang
overigens, die slechts bewust tot stand kan worden gebracht, als de zaken eerst
zijn onderscheiden.

2.7. Eigendom

In het hier gebruikte interpretatiekader valt artikel 17 van de Déclaration in
beginsel buiten het gedeelte waarin de gelijkheid haar uitwerking vindt. De
openingszin van de bepaling laat ook geen enkele ruimte voor een tegelijk
betrokken zijn van meer personen: la propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé. In die zin is de bepaling de tegenhanger van
artikel 4, waarin de vrijheid van de persoon werd omschreven. Ook daar gaat het
in de eerste plaats om een declaratoire bepaling over de persoonlijke vrijheid.
Een dergelijke bepaling laat door dat declaratoire karakter in beginsel geen
ruimte voor nadere regeling. Er wordt slechts een grens aangegeven. Bij de
vrijheid van artikel 4 ligt die grens daar waar de uitoefening van die vrijheid
anderen in de uitoefening van diezelfde rechten zou belemmeren. Maar in begin-
sel is het gebied van de persoonlijke vrijheid niet vatbaar voor juridische rege-
ling; men is vrij om te doen wat men wil.

In welke zin kan nu artikel 17 worden opgevat als de tegenhanger van artikel 4
van de Déclaration? En ook: op welke wijze is de bepaling van artikel 17 te
begrijpen als de regeling waarin het gaat om de broederschap? Uitgangspunt
voor de behandeling van de Déclaration was immers de gedachte dat daarin
juridisch uitdrukking wordt gegeven aan de leuze Vrijheid, Gelijkheid, Broe-
derschap. Weliswaar is de Déclaration als geheel de uitdrukking van die leuze en
zijn alle drie, vrijheid, gelijkheid en broederschap, als idee in elke bepaling
aanwezig, dat neemt niet weg dat in de concrete juridische uitwerkingen van de
artikelen 4 tot 16 slechts de vrijheid, en daar waar ook de ander binnen de hande-
ling werd betrokken, de gelijkheid aan de orde kwam. De opvatting dat de Décla-
ration ook in zijn concrete juridische bepalingen uitdrukking moet zijn van de
leuze Vrijheid, gelijkheid, broederschap, kan daarom slechts worden volgehou-
den, als dan ten slotte artikel 17 de expliciete juridische regeling van de broeder-
schap bevat. Toch lijkt bij eerste lezing artikel 17 nu juist voor het hedendaagse
rechtsbewustzijn het tegendeel van een bepaling waarin de broederschap wordt
geregeld. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, een minder sociale regeling dan een dergelijke heiligverklaring van de
eigendom lijkt niet goed voorstelbaar.

Bij de eigendom gaat het om een complex begrip. Een indruk daarvan valt al te
krijgen uit een opsomming van teksten die bij de besluitvorming in de Assemblée
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39. In de verklaring van de Tiers-Etat namens de stad Parijs werd door Duport voorgesteld:
‘Les lois n'existent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de ses biens et la
garantie de sa personne. Toute propriété est inviolable’. Van La Fayette was het
voorstel le droit de propriété op te nemen onder des droits inaliénables et imprescrip-
tibles. Sieyès stelt voor: ‘Tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa
propriété et de régler sa dépense, ainsi qu'il le juge à propos. La liberté, la propriété et
la sécurité des citoyens doivent reposer sous une garantie sociale supérieure à toutes
le atteintes’. En vervolgens: ‘Nul homme nest plus libre qu'un autre. Nul n'a plus de
doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité’ (Sieyès, Exposition
Raisonnée, art. VIII, IX en XVII). Mirabeau schrijft  in het rapport van het Comité des
Cinqs: ‘Tout citoyen a le droit d'acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire le
commerce, d'employer ses facultés et son industrie et de disposer à son gré de ses
propriétés. La loi seule peut apporter des modifications à ce droit pour l'intérêt général.
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice
n'est dû qu'a la société entière, mais, seulement, dans le cas dune nécessité publique,
et alors, la société doit au propriétaire une indemnité équivalente’ (Projet du Comité
des Cinq, art. XII). En dan ten slotte nog de aangenomen tekst van artikel 17: La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidement, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.

40. Het geheel van de problematiek is binnen het kader van dit onderzoek natuurlijk m.n.
van belang in verband met de later te bespreken kwestie van de sociale grondrechten.
Vgl. m.n. hierna, hst. 11, par. 3.

41. Vgl. K. Olivecrona, Das Meinige nach der Naturrechtslehre, in: Archiv für Rechts-
und Sozialphilosophie, 59 (1973), blz. 197 e.v.

42. I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Einleitung, Einteilung der
Rechtslehre.

circuleerden.39

Hier gaat het er vooral om eigendom en gelijkheid met elkaar in verband te
brengen. Daarvoor is het nodig eerst in te gaan op de eigendom als zodanig. Een
aantal zaken is daarbij van belang. In de eerste plaats is dat het probleem van de
verhouding tussen persoon en eigendom. Vervolgens de kwestie van het verband
tussen eigendom en recht. Ten slotte nog het vraagstuk van het verband tussen
eigendomsrecht en gelijkheid. Alle drie de kwesties spelen in de discussies, ook
rond de interpretatie van de Déclaration, vaak door elkaar. Het is daarom van
belang ze eerst van elkaar te onderscheiden.40

2.7.1. Eigendom en persoon

Eerst dan het vraagstuk van de verhouding tussen persoon en eigendom.
Uitgangspunt is de bekende maxime suum cuique tribuere, het eerste gebod van
het 17e-eeuwse natuurrecht.  De betekenis van deze maxime voor het41

natuurrechtsdenken was een negatieve. Reeds Kant heeft er op gewezen dat de
naderhand in zwang geraakte vertaling van het suum cuique tribuere, namelijk
als ieder het zijne geven een ongerijmdheid bevat.  Men kan iemand niet geven42

wat het suum is, omdat hij dat immers al heeft. De vertaling moet daarom zijn:
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43. A. Bos, De voorgeschiedenis van de grondrechten, Groningen 1967, blz. 33 e.v.
44. Grotius rekent de volgende elementen tot het suum: vita, corpus, membra, libertas,

fama, honor,actiones propriae. Grotius, De iure belli ac pacis, prol. 44. 

men moet (of zal) ieder het zijne laten. In overeenstemming daarmee was het de
opvatting van het 17e-eeuwse natuurrecht met namen als Grotius en Pufendorff,
dat het omgekeerde, namelijk inbreuk maken op het suum van de ander, onrecht
is. In de natuurtoestand was de enkeling aan geen ander onderworpen; allen
waren immers van nature gelijk. Over het suum kon ieder vrij beschikken. Bin-
nen de sfeer van het suum was ieder soeverein. De enkeling genoot daarbij een
ideële bescherming: de sfeer van het suum was heilig. Daarom vormde elke
inbreuk daarop een onrecht. Het gebod van het suum cuique tribuere veronder-
stelt het bestaan van een suum voor iedereen.

Als het in artikel 17 van de Déclaration heet: La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, dan is dat een nauwkeurige weer-
gave van de natuurrechtelijke opvattingen ter zake van het suum. Moeilijkheden
ontstaan eerst, als het begrip van het suum in verband gebracht wordt met de
mens als persoon. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Bos , als zij bij de bespreking43

van de eigendomsopvattingen van Locke het suum verbindt met de menselijke
persoonlijkheid. De vraag is dan of de natuurlijke wijze van verkrijging van het
suum of de eigendom de toeëigening is. De toeëigening is daarbij de rechtstitel
voor de eigendom. Dat betekent dat er al vóór het kunnen beschikken over het
suum sprake moet zijn van de mens als persoon. Dat betekent vervolgens, dat elk
mens alleen al door de verbinding met zijn lichaam - een deel van het suum - tot
persoon wordt en daarmee, zoals hiervoor werd betoogd, vatbaar voor regeling
door het recht. Dat zou evenwel in tegenspraak zijn met het sacrale karakter van
de eigendom als suum. Dat sacrale karakter van de eigendom kan immers slechts
bestaan in zijn onaantastbaarheid of onbereikbaarheid voor het recht. Het recht
zou op die manier al vóór de ontmoeting van de ene mens met de ander bestaan,
waarmee de gehele gedachte van het contrat social, evenzeer verbonden met de
opvattingen van Locke als met die van de Déclaration, als ontstaansgrond van
het recht zou wegvallen. Recht zou dan al met het lichamelijke karakter van een
mens zijn gegeven.Eigendom kan daarom in de zin van de Déclaration van 1789
slechts onaantastbaar en heilig zijn, als die als vóór- of bui-
ten(positief)rechtelijk wordt opgevat. Dat betekent dat de eigendom in deze zin
met de mens als zodanig is verbonden, waarbij nog geen sprake is van de mens
als persoon. Dat lijkt ook in overeenstemming te zijn met bijvoorbeeld de natuur-
rechtsopvattingen van Grotius, die tot het suum niet alleen het natuurlijk gegeve-
ne rekent, maar ook de actiones propriae: het handelen van de mens als uitdruk-
king van zijn geestelijke persoonlijkheid.  44

Wat hier geestelijke persoonlijkheid wordt genoemd, behoort tot de mens als
zodanig. Daarbij is dan nog geen sprake van de mens als persoon. De reden van
de hier gebruikte terminologie is simpelweg dat het begrip persoon wordt
gereserveerd voor het menselijke zoals dat vatbaar is voor de regeling door het
recht. Het gaat er immers steeds mede om de mogelijke reikwijdte van het recht
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vast te stellen. De uiterste grond voor de gelding van het suum is daarom in deze
gedachtengang niet een als juridisch te kwalificeren gang van zaken, waarbij de
mens als persoon optreedt, maar het godgegevene. Alleen zo ook is de redactie
van de Déclaration te begrijpen als de eigendom daar wordt getypeerd als
inviolable et sacré.

Zo is ook in eerste instantie het karakter van artikel 17 van de Déclaration als
tegenhanger van artikel 4 te begrijpen. Daar bestaat de vrijheid als liberté in het
alles kunnen doen zonder tussenkomst van het recht, zolang de ander maar niet
wordt gehinderd. Voor het recht is daarbij eerst ruimte, indien de uitoefening van
de vrijheid interfereert met de vrijheid van een ander. Hier bestaat de eigendom
als het met het natuurrechtelijke suum verbonden propriété in het karakter van de
eigendom als het godgegevene. Ook hier gaat het slechts om de eigendom en in
eerste aanleg nog niet om het, eventueel tegenover anderen volgens de regels van
het recht te handhaven, eigendomsrécht. Volgens de opvattingen van het natuur-
recht is er daarom al sprake van eigendom, vóór er sprake is van menselijk recht.
Voor het positieve recht wordt de eigendom eerst relevant als daar een op zich-
zelf, buiten de eigendom als zodanig gelegen aanleiding toe is, namelijk. de
inbreuk die door anderen op die eigendom kan worden gemaakt. Dan is er van-
wege het heilige en daarom onaantastbare karakter van de eigendom, ruimte voor
het recht als een weer terecht zetten van die inbreuk. Er is daarom geen aanlei-
ding ook al gebeurt dat veelvuldig, reeds vóór die inbreuk op de eigendom te
spreken over eigendomsrecht als een positief recht of over de mens als persoon,
aan wie die eigendom dan rechtens zou toebehoren. Recht impliceert immers -
ook binnen de context van de Déclaration - steeds een sociale omgeving.

2.7.2. Eigendomsrecht en broederschap

Dat brengt ons vervolgens op de tweede kwestie: het verband tussen eigendom en
recht. Eigendom mag dan op zichzelf genomen een godgegeven zaak zijn, het is
er tegelijk ook een van voortdurende dynamiek. Niet als de eigendom al direct
aan abstracties als bijvoorbeeld een Burgerlijk Wetboek wordt gebonden, wel als
het voorshands slechts met het menszijn als zodanig in samenhang wordt gezien.
Dan is het dynamische karakter van de eigendom immers met de dynamiek van
het menselijke een los van het recht staand gegeven. Het is dat dynamische aspect
van de eigendom dat tot uitdrukking komt in het begrip van de actiones propriae
van de klassieke natuurrechtsleer.

Het is wat dit punt betreft met la propriété als met la liberté: zoals de uitoefe-
ning van de vrijheid de een in aanraking kan brengen met de ander, zo kan de
uitoefening van la propriété als suum, als actiones propriae, evenzeer de een in
aanraking brengen met de ander. Op dat moment krijgt het suum juridische
kwaliteit. Eerst dan kan behalve van eigendom, ook sprake zijn van eigendoms-
recht. Vervolgens kan dan, zoals bij de vrijheid, ook hier geconcludeerd worden
dat de rechtskwaliteit die vervolgens maatgevend is voor de rechtzetting van
mogelijke inbreuken op het suum van de één of de ander, in de gelijkheid ge-
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zocht moet worden. In zoverre is de structuur van vrijheid en eigendom, van
liberté en propriété steeds dezelfde.

Anderzijds is er sprake van een onderscheid tussen liberté en propriété. Dat
blijkt al uit het enkele feit dat de Déclaration beide, liberté én propriété in afzon-
derlijke artikelen behandelt. Uit die afzonderlijke behandeling valt af te leiden
dat het bij de liberté niet kan gaan om zaken die bij de propriété aan de orde
komen. Anders gezegd: de bepaling van artikel 17 zou een overbodige zijn, als
de vrijheid van artikel 4, die bestaat in het alles kunnen doen zolang een ander
geen schade wordt toegebracht, zich (mede) zou uitstrekken over allerlei dat met
de eigendom te maken heeft. Op zichzelf zou men artikel 4, afgaande op de
gekozen redactie, immers ook zo kunnen begrijpen, dat met het doen ook is
bedoeld alle handelen ten aanzien van zaken die voor eigendom vatbaar zijn.
Omgekeerd zou men de eigendom van artikel 17 kunnen beschouwen als een
begrip waarin ook de vrijheid van artikel 4 ligt vervat; het suum als een begrip
waarin mede de vrijheid van de persoon ligt besloten. De opsomming van de
mogelijke inhoud van het suum zoals die bij Grotius is te vinden geeft immers op
zichzelf genomen alle aanleiding voor zo'n interpretatie.

Het onderscheid tussen liberté en propriété en hun onderlinge samenhang zoals
die tot uitdrukking komt in de Déclaration van 1789, kan daarom slechts worden
vastgesteld door een zo direct en dwingend mogelijke binding aan de precieze
tekst van de Déclaration. Uitgangspunt is daarbij dat slechts die interpretatie
juist kan zijn, waarbij geen doublure of overlapping ontstaat tussen de artikelen 4
en 17. Nogmaals, enerzijds is er begripsmatige reden om beide, liberté en
propriété, als elkaar (deels) overlappende begrippen op te vatten; anderzijds
moet binnen het geheel van de Déclaration worden aangenomen dat in de artike-
len 4 en 17 afzonderlijke zaken aan de orde zijn. Anders is niet te begrijpen
waarom er na artikel 16 nog behoefte aan een bepaling ter zake van de eigendom
zou bestaan, terwijl daar volgens de unanieme opvatting van de Assemblée
bepaald in diende te worden voorzien. Dat betekent, dat enerzijds beide begrip-
pen zo nauw mogelijk bij elkaar dienen aan te sluiten, terwijl anderzijds beide
toch ook elkaar dienen uit te sluiten.

Op deze wijze laat het eigendomsbegrip van artikel 17 zich als het andere
afleiden uit de vrijheidsomschrijving van artikel 4. Als de vrijheid daarin bestaat,
alles te kunnen doen waardoor geen schade ontstaat voor anderen, moet eigen-
dom iets zijn wat in beginsel niet onder die vrijheid te begrijpen is. Met andere
woorden: eigendom zou dan juist dat zijn, waardoor in beginsel wél schade
wordt toegebracht aan een ander. Tegelijk geldt dat de eigendom heilig is. Hoe
valt dat met elkaar te rijmen?

De oplossing zal gezocht moeten worden in een aspect van het menszijn, waar-
van tegelijk geldt dat daarin een element aanwezig is dat ten koste van anderen
gaat, terwijl datzelfde voor de menselijke existentie onmisbaar is. Anders gezegd:
de eigendom waarop in artikel 17 van de Déclaration wordt gedoeld, dient ge-
richt te zijn op de behoeften waarin voor het (individuele) menszijn noodzakelijk
dient te worden voorzien, terwijl tegelijkertijd de bevrediging van die behoeften
beslag legt op mogelijkheden die niet daarnaast ook nog door anderen kunnen
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45. Over dit gegeven en de morele kwaliteit daarvan veel uitgebreider hierna in hst. 5 en
7.

worden gebruikt voor de bevrediging van hún behoeften. Met andere woorden:
het moet in de Déclaration gaan om een aspect van het mens-zijn, waarvan
tegelijkertijd geldt dat het als suum voor het menszijn essentieel is én de ander
schade toebrengt en in die zin antisociaal is.

De conclusie moet daarom zijn dat het naast elkaar zetten van een bepaling
over de vrijheid en een bepaling over de eigendom een breuk veroorzaakt binnen
het oude natuurrechtelijke suum-begrip. In de Déclaration valt het oude suum-
begrip uiteen in enerzijds de vrijheid van artikel vier, waardoor een sfeer wordt
geschapen waarbinnen het handelen van de één in beginsel elke mogelijkheid tot
eenzelfde handelen voor de ander onverlet laat, en anderzijds een sfeer waarbin-
nen dat nu juist per se niet het geval is: de onaantastbare eigendom van artikel
17. Mede daarin ligt het revolutionaire karakter van de Déclaration. Viel tot dan
toe het menselijk zijn en handelen als één geheel onder de werking van het recht,
waardoor de mens voor het recht als subject van de rechtsorde moest worden
gekarakteriseerd, door het tot gelding brengen van de vrijheid als beginsel voor
het recht, ontstaan nu twee ‘sferen’ die buiten de werking van het op het sociale
karakter van het menszijn gebaseerde recht vallen. Zo men wil, ontstaat er aan de
ene kant een sfeer die als niet-sociaal of asociaal zou kunnen worden getypeerd,
terwijl er aan de andere kant - min of meer als een gevolg daarvan - een sfeer
ontstaat die zich laat kenmerken als tegen-sociaal of antisociaal. Niet-sociaal,
omdat er van dat handelen in beginsel geen beperkende invloed op de positie van
anderen uitgaat; tegen-sociaal, omdat er van dat handelen potentieel per se een
anderen schade toebrengende werking uitgaat. Bij het eerste gaat het bijvoorbeeld
over geestelijk of cultureel handelen: wat de één denkt of schildert laat voor ieder
ander in beginsel alle mogelijkheden tot denken of schilderen open. Bij het
tweede gaat het om de sfeer van de menselijke behoeftigheid of het economisch
handelen: wat de één consumeert of gebruikt is in beginsel voor een ander niet
meer beschikbaar.

Als hier wordt beweerd dat twee sferen ‘ontstaan’, dan is dat uiteraard in eerste
instantie slechts voor het begrip van het recht het geval. Voor dat begrip wordt
dan een onderscheid gemaakt binnen de eenheid van het menszijn op grond van
het sociale effect van het handelen naar gelang er wel of niet sprake is van een
beperking voor het handelen van anderen als een (noodzakelijke) consequentie
van dat handelen. Het gaat daarbij dan om een onderscheid dat prima facie
feitelijk kan worden gemaakt zonder dat daarmee iets wordt gezegd over de
morele kwaliteit van beide sferen. Beide zijn slechts als een prima facie
tegenstelling, respectievelijk asociaal en antisociaal. Ze zijn dat slechts als een
schijnbare, buitenrechtelijke tegenstelling.  In die zin kunnen ze uiteraard in de45

Déclaration als juridisch document nooit zijn bedoeld. Het gaat in de Déclaration
immers niet om een feitelijke maatschappelijke analyse van een bepaalde stand
van zaken, maar om een juridische karakterisering en normering daarvan.
Daarom vormt de sfeer die hierboven even als asociaal werd benoemd, voor het
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recht de sfeer van de vrijheid van de persoon. Slechts een vaststelling van de
bedoelde werking te stellen sociaal-feitelijke analyse verklaart het terrein van de
vrijheid van artikel 4 tot het asociale, waarin het niet uitmaakt hoe men handelt,
omdat het de ander niet zou kunnen raken. Voor een verklaring van de kant van
het recht is daarmee het laatste woord nog niet gesproken. Recht verwijst immers
altijd naar het geheel van de werkelijkheid; het kritiseert altijd in eerste instantie
de eenzijdigheid van een bepaalde stellingname. Daarom gaat het in het recht er
ook steeds om het geheel opnieuw tot gelding te brengen. Door de verklaring van
het recht wordt daarom de sfeer van het niet-sociale getild naar het niveau van de
vrijheid. In het begrip van de vrijheid gaat het uiteraard om meer dan de prima
facie- analyse van sociale indifferentie, omdat daar uiteraard de ander altijd wel
in het mens-zijn van de enkeling is betrokken.

Evenzo kan het recht aan de andere kant, als het gaat om de sfeer die in een
maatschappelijk-feitelijke analyse als antisociaal moet worden gekarakteriseerd,
niet in de werking daarvan berusten. Het gaat bij de eigendom van artikel 17 dan
ook niet om een sfeer waarin in morele zin sprake is van tegen-sociaal handelen,
alsof die kwaliteit ook positief tot gelding zou moeten worden gebracht. In
normatieve zin staat aanvankelijk slechts de onvermijdbaarheid van de voor het
suum kenmerkende behoeftebevrediging op de voorgrond. In juridische zin gaat
het niet in de eerste plaats daarom dat bijvoorbeeld het voedsel dat door de één
genuttigd wordt, niet ook nog eens door een ander kan worden gegeten, maar dat
het nuttigen van voedsel en daarmee het aan anderen tegelijk onttrekken van
datzelfde voedsel, onvermijdelijk is voor de instandhouding van voor het recht
vatbare mensen als zodanig. In die zin maakt iemands voedsel deel uit van zijn
suum en daarom is de eigendom ervan heilig en onaantastbaar.

Dat neemt niet weg dat allen vervolgens op dezelfde wijze in deze sfeer op het
ene natuurlijke zijn aangewezen. Feit blijft immers dat het bij de eigendom van
artikel 17 als complement van de vrijheid van artikel 4, in beginsel gaat om voor
anderen schadelijk gedrag. Dat betekent dat met eigendom in de Déclaration
bedoeld is de eigendom van die zaken die in beginsel ook gelden als noodza-
kelijke eigendom voor anderen. Het gaat daarom bij artikel 17 om het diep
geworteld raken van het menszijn in het (materieel-)natuurlijke. Slechts daar
geldt immers het in beginsel anderen schadende karakter van de eigendom.
Eigendom van gedachten bijvoorbeeld of het hebben van een bepaalde
overtuiging, kunnen in artikel 17 niet bedoeld zijn, omdat dergelijke eigendom
van de één het tegelijkertijd in eigendom kunnen hebben van diezelfde zaken
door een ander onverlet laat. Dergelijke eigendom, dat deel van het suum, moet
daarom wel vallen onder de bescherming van art. 4 van de Déclaration.

De gelding van de eigendom van artikel 17 als een heilig recht kan daarom
nooit door het recht ontstaan. Die eigendom kan hoogstens, door het noodzakelij-
ke karakter ervan, als suum door het recht worden erkend. In die erkenning
behoort evenwel omwille van de eenheid van het recht, ogenblikkelijk het zicht
op de eenheid van het geheel van de werkelijkheid te worden hersteld. Zoals
daarom door de verklaring van het recht de sfeer van het niet-sociale of asociale
wordt opgetild naar het niveau van de vrijheid, zo zou die door de verklaring van
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46. Hoezeer die constatering in het licht van de filosofie van de Verlichting - m.n. als het
over het onvermogen daarvan gaat - geen verwondering behoeft te wekken is  hierna,
in hoofdsuk. 9 aan de orde.

47. Om deze bewering te kunnen laten gelden zou het begrip van de necessité publique
uiteraard ruimer moeten worden opgevat dan als ‘openbaar belang’, tenzij men daartoe
ook het gehele sociale karakter van de samenleving zou willen rekenen.

het recht in deze sfeer kunnen worden getild naar het niveau van de
broederschap, als het morele begrip van de solidariteit die de ethische implicatie
is van de feitelijke omstandigheid dat ieder voor de natuurlijke kant van de
instandhouding van zijn menszijn is aangewezen op, of is verbonden met het ene,
in beginsel ondeelbare, natuurlijke.

Het begrip van de broederschap is echter in de Déclaration niet met zoveel
woorden aanwezig. Wat de verklaring op het stuk van de liberté brengt, komt het
op het stuk van de fraternité duidelijk tekort.  Toch is in het vervolg van artikel46

17 nog een zweem van het begrip van de menselijke solidariteit bespeurbaar,
wanneer het erover gaat dat onder omstandigheden la nécessité publique
onteigening mogelijk kan maken.  De toevoeging dat daar een schadeloosstelling47

tegenover moet staan, doet daar niet aan af, als men bedenkt dat die
schadeloosstelling meestentijds in de vorm van geld zal worden gegeven,
waardoor de reële eigendom van zaken wordt vervangen door niet meer dan een
maatschappelijke mogelijkheid tot eigendom. Op die wijze kan toch in beginsel
in de sfeer van het suum de eigendom van allen worden beschermd.

2.7.3. Eigendomsrecht en gelijkheid

Met dat laatste is ook impliciet al iets gezegd over de verhouding tussen eigen-
domsrecht en gelijkheid. Het is met name de klassieke vraag naar de mogelijke
rechtvaardiging van de ongelijkheid in eigendomsverhoudingen, die daarbij de
aandacht vraagt. Uiteraard kan het binnen de context van de interpretatie van de
Déclaration niet aan de orde zijn die vraag uitputtend te behandelen. Hier gaat
het slechts om de duiding van het gelijkheidsbegrip van de Déclaration in het
licht van het eigendomsbegrip van artikel 17. De constatering moet dan in de
eerste plaats zijn dat de Déclaration op geen enkele manier met zoveel woorden
ingaat op de bestaande ongelijke eigendomsverhoudingen. De gedachte als zou
de Déclaration uit zijn op de beëindiging van die feitelijke ongelijkheden of
zoiets als het primaat van de collectieve eigendom willen vestigen, kan niet
standhouden in het licht van de tekst van de Déclaration zelf.

Integendeel, veel eenvoudiger valt te verdedigen dat de Déclaration de
acceptatie van ongelijkheden impliceert. Om te beginnen valt dat te argumenteren
vanuit het tegendeel. De gehele constructie van artikel 17 is zo, dat een grens
voor de private eigendom wordt getrokken. De grens voor private eigendom ligt
daar, waar de openbare noodzaak voor onteigening wettelijk is vastgesteld. En
eerst daar begint dan ook de gelijkheid. Gelijkheid overigens, die bovendien -
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48. Bijvoorbeeld R. Meij-van Bruggen, Grondrechten als dilemma voor overheidsop-
treden, rapport HRWB, Den Haag 1989, blz. 43.

49. Naar analogie van de overige bepalingen zou men met enige overdrijving, artikel 17
als volgt kunnen formuleren, zonder het stelsel van de Déclaration ten aanzien van het
erin vervatte gelijkheidsbeginsel geweld aan te doen: ‘La propriété consiste à pouvoir
disposer de tout ce que ne nuit pas à la nécessité publique: ainsi, l’exercice du droit
naturel de la propriété de chaque homme n'a de bornes que celles de la nécessité
publique. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Dans ces lois les
rapports des propriétés existant doivent être respectés’. Impliciet wordt daarmee -
abstract geformuleerd - minstens aangenomen, dat de omvang van het individuele suum
(als resultaat van existentiële noodzakelijkheid) steeds verschillend kan zijn. 

50. Daarbij is er meer voor te zeggen om te blijven staan bij de constatering van een tekort
van de Déclaration op het stuk van de broederschap dan om dat tekort direct weer toe
te dekken door bijvoorbeeld - met Hegel - de algemene vrijheid te onderscheiden in de

blijkens de voorwaarde van een rechtvaardige en van te voren vast te stellen
schadeloosstelling - geen volstrekte wijziging van anterieure, ongelijke
eigendomsverhoudingen beoogt.

Blijkbaar wordt uitgegaan van een suum waarvan niet geldt dat die qua
omvang, op een voor ieder dezelfde wijze, door het recht kan worden vastgesteld.
In hedendaagse terminologie: het eigendomsbegrip van de Déclaration verwijst
niet naar een mathematisch voor een ieder gelijk vast te stellen behoefte,
waardoor materiële gelijkheid zou kunnen worden gevestigd of gehandhaafd.
Voor denkbeelden als: gelijkheid in materiële zin verwijst naar opvattingen met
betrekking tot de stoffelijke gelijkheid van burgers , is in de Déclaration geen48

steun te vinden.  Door de binding van het suum aan de (materiële) natuurlijkheid49

verwijst het suum in het kader van de Déclaration - anders dan de sfeer van de
vrijheid - naar het gewordene, het verleden. Dat betekent dat binnen het suum de
kwaliteit van de actiones propriae, inclusief het door het handelen bewerkte
resultaat met betrekking tot het natuurlijke wordt beschermd. Simpel gezegd: de
geschiedenis van de één is die van de ander niet, en het is niet aan het recht om
daar (zonder nécessité publique) verandering in te brengen.

Door het hierboven uitgevoerde redactionele experiment wordt de spiegeling
ten opzichte van artikel 4 maximaal zichtbaar. Tegelijkertijd springen ook de
verschillen in het oog: de handelingsvrijheid van artikel 4 is hier beschik-
kingsvrijheid; de begrenzing van die beschikkingsvrijheid ligt niet in de
beschikkingsvrijheid van de ander, maar in de publieke noodzaak; en ten slotte:
eigendom heeft niet met vrijheid te maken, maar verwijst naar het suum waar een
element van historische gebondenheid in zit, waardoor bestaande eigendomsver-
houdingen binnen de systematiek van de Déclaration behoren te worden
gerespecteerd. Anders gezegd: voor beide, het recht met betrekking tot het in
beginsel vrije menselijke handelen en het recht met betrekking tot de eigendom,
geldt eenzelfde verbinding met het gelijkheidsbeginsel als de vorm van het recht.
Tegelijk is de uitwerking van het recht in beide gevallen een geheel
verschillende: in het ene geval gaat het om de vrijheid, in het andere geval om de
broederschap.  Het is met name ook de spanning tussen die beide die de nog50
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vrijheid van de persoon en de vrijheid van de eigendom. In het laatste geval wordt het
begrip van de eigendom al verbonden met het begrip van de vrijheid, zonder beide eerst
te omschrijven op basis van een binnen het menszijn gelegen onderscheid t.a.v. de
wijzen waarop de mens met resp. ‘geest’ en ‘natuur’ is verbonden.

51. Vgl. ook: M. Gauchet, La révolution des droits de l'homme, Paris 1989.

steeds voortdurende actualiteit van de Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen van 1789 bepaald. Wellicht nog meer als een opgave dan door het erin
vastgelegde resultaat.51

3 Conclusies

Bestudering van de gelijkheid in de samenhang van de Déclaration van 1789 als
het document suprême van de Franse Revolutie leidt ten slotte tot de volgende
conclusies.

In de eerste plaats blijkt het gelijkheidsbeginsel contour te krijgen in samen-
hang met het vrijheidsbeginsel. Daarop concentreert zich de tekst van de
Déclaration ook, terwijl de samenhang met het beginsel van de broederschap
eigenlijk in het geheel niet is uitgewerkt. In samenhang met het beginsel van de
vrijheid blijkt de gelijkheid vooral de vorm van het recht te zijn. In die zin
formaliseert de gelijkheid intermenselijke relaties als een aspect van de algemene
vrijheid. Daardoor ontstaat een meer complex mensbeeld, hier in de zin van wat
men zou kunnen onderscheiden als ruimtelijk. Er is sprake van een dualistisch
mensbeeld met enerzijds de vrijheid van het handelen en het uiten van meningen,
en anderzijds de gebondenheid aan de eigendom als verwijzing naar de
menselijke verworteling in het natuurlijke. Dat dualisme wordt min of meer
opgeheven tot een polariteit door de verbinding van beide aspecten in de werking
van het gelijkheidsbeginsel. In die zin blijken beide aspecten van het menszijn,
respectievelijk tot uitdrukking komend in mening en eigendom, en (impliciet)
verwijzend naar noties als die van de dualiteit van geest en natuur, van elkaar te
moeten worden onderscheiden. Dat compliceert het traditionele mensbeeld van
het 17e- en 18e-eeuwse natuurrecht.

Datzelfde geldt voor de verschijning van de mens in de tijd. Door de verbin-
ding van de gelijkheid met de juridische vorm van de wet wordt de
voorrevolutionaire mens ‘uiteengelegd’ in een verleden, een heden en een
toekomst. Daarbij geldt vooral het heden als het voor het recht vatbare aspect: de
mens als persoon. Wel is er ook de betaling van de schuld aan het verleden en de
proclamatie van de vrijheid naar de toekomst, maar beide zijn voor het recht
slechts van belang voorzover daaraan persoonsaspecten zijn verbonden. Ook
hier worden verleden en toekomst binnen het recht bemiddeld door de gelding
van het gelijkheidsbeginsel, waardoor de dualiteit van verleden en toekomst
wordt omgevormd tot een polariteit van enerzijds de mens als subject en
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anderzijds diezelfde mens als individu.
Door dat alles ondergaat ook, en vooral het begrip van de politiek, een verre-

gaande verandering. Van een in concurrentie met kerk en religiositeit verkerende
alomtegenwoordigheid, versmalt de Déclaration het terrein van de politiek tot het
terrein van de mens als persoon optreedt. Hedendaags verwoord: cultuur en
economie vallen daar niet onder, tenzij daarvoor in de maatschappij gelegen
redenen zijn, die betrekking hebben op de mensen als persoon. De vindicatie van
het gelijkheidsbeginsel in het recht betekent in dit verband tegelijkertijd een
terugtreden van staat en politiek en een versmalling van legitiem politiek
handelen tot de verzekering en de ontwikkeling van mensenrechten.

De overduidelijke context van dit gelijkheidsbeginsel van de Déclaration is de
18e-eeuwse Verlichting en het natuurrecht. Dat betekent dat een historische
relativering noodzakelijk is alvorens de bruikbaarheid van de Déclaration voor
de hedendaagse rechtsvorming kan worden vastgesteld. Het onderzoeksveld moet
daarom andermaal worden verruimd. In het volgende hoofdstuk wordt daarom
eerst aandacht gegeven aan de geboorte van de ontwikkeling waar ook de
Verlichting en het natuurrecht kinderen van zijn: de overgang naar de Griekse
natuurfilosofie.
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Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont
seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans un déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant  comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours
au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. - En conséquence,
l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de
l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

ARTICLE PREMIER. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité com-
mune.
ART. 2. - Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression.
ART. 3. - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
ART. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui:
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
ART. 5. - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire qu'elle n'ordonne pas.
ART. 6. - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont
droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous
les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
ART. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas
déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollici-
tent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être
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punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant: il
se rend coupable par la résistance.
ART. 8. - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment néces-
saires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la
loi.
Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
ART. 11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la loi.
ART. 12. - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
ART. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'adminis-
tration, une contribution commune est indispensables: elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
ART. 14. - Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recou-
vrement et la durée.
ART. 15. - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
ART. 16. - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni
la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
ART. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.


