
1. En dat nog los van het gegeven dat het bij het algemene begrip van gelijkheid niet
louter om sociale verhoudingen of om de verhouding tussen voorwerpen gaat. Het
begrip komt immers ook in bijvoorbeeld de wiskunde of de logica voor. Met de
woorden van Windelband: eine Gleichheitsaussage sei ‘kein Abbild, keine
Aufnahme oder Wiedergabe, keine Wiederholung eines Gegenstandes oder eines
gegenständlichen Verhältnisses’, sondern eine ‘nur im Denken selbst begründete
Beziehung zwischen seinen Inhalten’. Wilhelm Windelband, Über Gleichheit und
Identität, Heidelberg 1910, cit. bij: Otto Dann, Gleichheit und Gleichberechtig-
ung, Berlijn 1980, blz. 17. Vergelijk ook overigens de in dit verband door Dann
gemaakte opmerkingen.

2. Vgl. Klaus Eder (red.), Die Entstehung von Klassengesellschaften, Frankfurt/Main
1973, passim.

3. Otto Dann, Gleichheit, t.a.p.

Hoofdstuk 4
Gelijkheid bij de Antieken

1 Inleiding

Gelijkheid is geen eigenschap van bepaalde zaken, personen of voorwerpen en
duidt ook niet op een natuurlijke verhouding tussen afzonderlijke zaken, perso-
nen of voorwerpen. Het gaat bij de gelijkheid om een in het denken gefundeerde
uitspraak met betrekking tot bepaalde sociale verhoudingen of voorwerpen.  Dat1

wil zeggen dat de bijzondere betrekking die in een gelijkheidsuitspraak tot
uitdrukking wordt gebracht, niet al tevoren bestaat als kenmerk van de vergele-
ken objecten zelf. Ze wordt door de mens tot stand gebracht in de reflectie op een
waarneming, waarbij zich aan de mens in de waarneming voordoende fenomenen
met elkaar worden vergeleken. Dat betekent dat elke gelijkheidsuitspraak tegelijk
een oordeel inhoudt. In die zin draagt elke uitspraak over gelijkheid een norma-
tief element in zich. Die uitspraak komt tot stand door verschijnselen in bepaalde
opzichten met elkaar te vergelijken. Onderscheiden en vergelijken zijn echter
tegelijk grondvormen van het denken zelf, zodat de keuze van het tertium com-
parationis, het criterium voor het onderscheiden en vergelijken, noodzakelijk
verbonden ethische implicaties bezit. Niet voor niets kan worden opgemerkt dat
uitspraken over maatschappelijke gelijkheid een constitutief element vormen voor
de sociaal-filosofische en sociaal-wetenschappelijke theorievorming.  Bij Dann is2

sprake van de constitutieve rol van de gelijkheidsvoorstelling bij het ontstaan van
de westerse filosofie en wis- en natuurkunde in het algemeen.  Dat is voor het3

onderzoek een belangrijk uitgangspunt.
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4. Gusdorf spreekt van een verandering van de structuur van het bewustzijn, als een
soort mutatie in het vitale zijn van de soort. Georges Gusdorf, Mythe et métaphusi-
que, Paris 1953, ned. Vert. Utrecht 1963, blz. 79.

5. Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, Paris 1962, Introduction.
(Du. vert.: Die Entstehung des griechischen Denkens, ed. Suhrkamp 1150,
Frankfurt/Main 1982)

Er is daarom alle reden om voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de
gelijkheid daar te beginnen waar de geschiedenis van het rationele denken een
aanvang neemt: bij het ontstaan van de Griekse natuurfilosofie. Vervolgens
handelt dit hoofdstuk over de ontwikkeling van het gelijkheidsbeginsel bij de
Romeinen, die in hun cultuur in veel opzichten het tegenovergestelde van de
Griekse cultuur vertegenwoordigden. En ten slotte is het antieke christendom aan
de orde als het derde element in de klassieke ontwikkeling, waar enerzijds de
antieke beschaving tot een afsluiting kwam en anderzijds de opening naar de
Middeleeuwen werd gemaakt. 

2 De Grieken

Vooral bij de Grieken wordt  de overgang zichtbaar van wat bijvoorbeeld bij
Gusdorf de overgang heet van mythe naar rationaliteit of van mythe naar geschie-
denis. Het denken - en daarmee ook de problematiek van de gelijkheid zoals wij
die nu kennen - ontstond veel minder als een ontwikkeling van wat altijd al
voorhanden was, als wel als een te markeren overgang, waarbij het rationele
bewustzijn andere vormen van beleving hoe langer hoe meer verving. Hoe boei-
end ook, het is hier niet de plaats om op die overgang uitvoerig in te gaan. Hier
wordt die voorondersteld als een dramatische overgang in de ontwikkeling van de
mensheid.  Een overgang ook, die vooreerst veel meer beschreven en beleefd4

wordt binnen de mythe dan dat die begrepen wordt binnen het rationele bewust-
zijn dat van die overgang het gevolg is. In die overgang was sprake van een
hechte verwevenheid van die nieuwe vormen van beleving en bewustzijn met het
contemporaine maatschappelijke en politieke leven. Met de komst van het zelfbe-
wuste denken werd de maatschappelijke realiteit van de omnipotente god-koning
in zijn tempelpaleis afgelost door de geboorte van de stad, waarin het politieke
leven onderwerp van debat was waaraan alle burgers deelnamen in de openbaar-
heid van de agora. In dat debat waren allen gelijkberechtigd en werd de politiek
beschouwd als een gemeenschappelijke aangelegenheid.5

De Griekse bijdrage aan de ontwikkeling van het gelijkheidsbegrip vertoont op
het eerste gezicht geen grote eenvormigheid. Deels is er sprake van een ontwikke-
ling, waarbij standpunten elkaar afwisselen, deels gaat het om naast elkaar staan-
de, fundamenteel van elkaar verschillende opvattingen. Om te beginnen moet hier
aandacht worden besteed aan de overgang naar de natuurfilosofie.
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6. Vgl. hiervoor bijv. Dann, Gleichheit, blz. 31 e.v. en de door hem aangehaalde en
besproken literatuur. Ook overigens wordt hier, m.n. wat de concrete voorbeelden
betreft, veel aan Dann ontleend.

7. Vgl. ook E. Topitsch, Mythos - Philosophie - Politik, Freiburg 1969, blz. 26 e.v. en
met name ook zijn verwijzingen naar E. Cassirer, Philosophie der symbolischen
Formen II, Berlin 1925, m.n. blz. 65.

2.1 De overgang naar de natuur-filosofie

De overgang naar het denken bij de Grieken kan worden gekarakteriseerd als een
emancipatie van de mens, vanuit een beleving van de werkelijkheid als een
natuurlijk samenhangend geheel, waarin de mythische herhaling de vastheid van
het universum waarborgde (Gusdorf), naar een beleving van de werkelijkheid
waarin gepoogd wordt door de rede als het constante identificatie-principe, het
worden tot verstaanbaarheid te brengen. In deze overgang ontstaat in de Griekse
natuurfilosofie als een centraal element van die overgang het begrip van de
gelijkheid. Er was binnen de mythische beleving geen sprake van een abstra-
herende reflectie met betrekking tot concrete verschijningen, zodat ook van
gelijkheid in die zin geen sprake kon zijn. Op z’n best was er sprake van het
concreet aan elkaar gelijk stellen van afzonderlijke zaken, natuurverschijnselen of
personen, op grond van een (magische) soortverwantschap die in de werking van
het afzonderlijke kon worden waargenomen.  In het beeld dat van de werkelijk-6

heid bestond, kon besef zijn van concrete analogie of van concrete ordening,
maar dat is nog geen door abstractie ontstane gelijkheid, laat staan dat sprake
kon zijn van gelijkheid als een ethische of juridische imperatief. Bovendien was
er bij de beleving van concrete analogie in de werking van afzonderlijke ver-
schijnselen geen sprake van een onderscheid tussen die verschijnselen en een
menselijke waarnemer die over die verschijnselen uitspraken zou kunnen doen.
Integendeel: mensen ervoeren zichzelf als onderdeel van de verschijnselen, waar-
bij de hier bedoelde ‘werkingen’ niet als iets buiten hen staande werd beleefd,
maar eerder als iets dat henzelf rechtstreeks betrof, iets dat zich als het ware in
hen zelf afspeelde.7

Met name in die laatste betekenis is de opmerking over de voor-filosofische
beleving van de werkelijkheid bedoeld. Bijvoorbeeld, een verhouding die wij als
een van grote ongelijkheid zouden ervaren - zeg, die tussen vorst en onderdaan -
kon onmogelijk in de voorfilosofische tijd op die manier, als een verhouding van
ongelijkheid in de menselijke beleving aanwezig zijn. Hoogstens was er sprake
van de beleving van het met het koningschap verbonden complex van krachts- en
machtsverhoudingen binnen het besef van de werkelijkheid van de afzonderlijke
mensen, vorst of onderdaan. Uiteraard zal het zo nooit gezegd zijn, maar in
zekere zin voelde men zich steeds beide: vorst zowel als onderdaan. Wellicht
beter geformuleerd: men had, ieder voor zich, deel aan het geheel van de als
mythisch-organisch ervaren, maatschappelijke verhoudingen die bij gebrek aan
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8. Zo wordt bijv. in Homerus’ Ilias de vrijers niet hun opdringerigheid aan Penelope
verweten, maar hun uit hun gedrag blijkende gebrek aan inzicht in de agape van
Odyseus.

9. MacIntyre: ‘The society reflected in the Homeric poems is one in which the most
important judgments that can be passed upon a man concerning the way in which
he discharges his allotted social function. It is because certain qualities are
necessary to discharge the function of a king or a warrior, a judge or a shepherd,
that there is a use for such expressions as authoritative and courageous and just.’
Alisdair MacIntyre, A short history of ethics, London 1974, blz. 5 e.v.

10. Dann: Gleichheit, blz. 32, ‘Mann abstrahierte nun von den individuellen Erschei-
nungen und wurde sich der Gleichheit als eines allgemeinen Prinzips bewußt, daß
man begrifflich zum Ausdruck brachte.’  Het hier gesignaleerde onderscheid met
Dann is overigens vooral van kennistheoretische aard; van belang is de discussie
voor het begrip van de met de gelijkheid verbonden vrijheid, zie daarover hieronder,
hoofdstuk 6. Vgl. ook: Carl Müller, Gleiches zu Gleichem. Ein Prinzip des
frühgriechischen Denkens, Wiesbaden 1965.

het vermogen tot abstractie, niet als individueel problematisch werden ervaren.8

In normatieve zin ging het om een mythisch-natuurlijk-organisch geheel, waar-
binnen de maatschappelijke verhoudingen zoals die bestonden als gegeven,
konden worden opgevat. Maatgevend is het juist begrijpen van dat geheel van
maatschappelijke verhoudingen. Begrijpen in de zin van het verinnerlijken en tot
richtsnoer maken voor het handelen. Laakbaar is een handelen dat niet in over-
eenstemming is met een bepaalde functie die binnen het maatschappelijk geheel
vervuld moest worden, in overeenstemming met de gelding van het geheel van de
maatschappelijke verhoudingen.  Het gaat daarbij dus niet om een door mensen9

vastgestelde regeling van de onderlinge maatschappelijke verhoudingen van
personen, maar om de ervaring van functionaliteit binnen het geheel van een in
zijn werkingen als gegeven ervaren samenleving.

Anders dan Dann suggereert, kan daarom niet worden volgehouden dat het bij
het vraagstuk van de (maatschappelijke) gelijkheid gaat om een probleem dat
zich al voordoet in de geschiedenis van de vroegste vormen van menselijk samen-
leven. De vraag is daarbij niet of gelijkheid in de prefilosofische tijd wel of niet
bestond of tot stand werd gebracht, maar of mensen zich van
gelijkheid/ongelijkheid bewust waren en of er in die zin sprake was van het
vraagstuk van de gelijkheid als een probleem binnen de menselijke
werkelijkheid. Het antwoord op die vraag moet ontkennend zijn. Ook Dann
noemt de primaire ontwikkeling van het gelijkheidsdenken een prestatie van de
natuurfilosofie. In de natuurfilosofie wordt het concrete gelijkstellen van afzon-
derlijke verschijnselen door de vergelijkbaarheid van de van die verschijnselen
uitgaande (magische) krachten in het denken overwonnen. Dann spreekt in dit
verband van de epochemachende Leistung (der) Naturphilosophie. Als het
daarom gaat om de gelijkheid als element van de menselijke werkelijkheid, moet
worden vastgesteld dat daarvan in de tijd vóór het ontstaan van de natuurfilosofie
nog geen sprake was.10

Illustratief voor de overgang zoals die in de natuurfilosofie wordt gemaakt is de
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11. H.J. van Eikema Hommes, Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechtsfilosofie,
Deventer 1972, blz. 3.

12. Dann: daarmee ontstaat een sindsdien voor de gehele ontwikkeling van het recht
constitutief gebleven voorstelling (Anschauung), die bestaat in de overtuiging, ‘daß
alle in das Verhältnis der Gleichheit den Inbegriff eines gerechten Verhältnisses
zwischen rechtsfähigen Menschen darstellt, daß Gleichheit als das Kriterium von
Recht und Gerechtigkeit zu gelten hat.’ Dann, Gleichheit, blz. 32.

bekende uitspraak van Anaximander (611-549 v.C., met Thales van Milete een
van de eerste Ionische natuurfilosofen): ‘Waaruit de bestaande dingen hun ont-
staan hebben, daarin zullen ze ook bij hun ondergang terugkeren naar het nood-
lot, want ze betalen elkaar boete en straf voor hun ongerechtigheid naar de orde
van de tijd.’  In deze uitspraak wordt een overgang geïllustreerd van de loutere11

gewaarwording van de bestaande dingen naar de beleving van een de bestaande
dingen omvattende cosmologische ordening. In de loutere gewaarwording kan
slechts sprake zijn van vergelijkbaarheid van de werkingen van de bestaande
dingen. Bijvoorbeeld, het ene is werkzamer dan het andere, de een is machtiger
dan de ander. Het gaat daarbij om het besef dat in de concrete omgang met de
bestaande dingen aanwezig is op basis van ervaring en herinnering. In die
gewaarwording is geen sprake van een reflexief moment waarin afstand zou
kunnen ontstaan tussen de bestaande dingen en degene die daarvan een
gewaarwording ondergaat. Het begrip de bestaande dingen omvat ook degene die
de gewaarwording ondergaat.

In de prestatie van de Milezische natuurfilosofen wordt het geheel van de
ervaring met betrekking tot de bestaande dingen samengevat in de reflexieve idee
van een cosmologische ordening. Binnen die cosmologische orde is er opeens
sprake van een geheel ander begrip van gelijkheid. Concrete analogie wordt tot
abstracte gelijkheid; concrete ervaring wordt tot metafysisch begrip.

In de uitspraak van Anaximander worden de bestaande dingen binnen het
geheel van een cosmologische ordening geplaatst en wordt iets gezegd over hun
onderlinge verhoudingen. Die verhoudingen worden gekarakteriseerd door een
identiteit (gelijkheid) van ontstaan en ondergang. Met het denken is de gelijkheid
ogenblikkelijk gegeven. Bovendien wordt in de uitspraak van Anaximander
direct een verbinding gelegd tussen die gelijkheid - als identiteit van ontstaan en
ondergang - en de gerechtigheid. De gerechtigheid treedt op als een boete- en
strafprincipe met betrekking tot ongerechtigheid, die mogelijkerwijs de identiteit
van ontstaan en ondergang in gevaar zou kunnen brengen. De conclusie kan dan
ook zijn dat met het optreden van de eerste filosofen wordt geabstraheerd van de
afzonderlijke verschijnselen, waarbij men zich bewust wordt van de gelijkheid
als een algemeen principe, dat begripsmatig tot uitdrukking wordt gebracht door
de gelijkheid als definiërend principe van de kosmos. Dat principe brengt dan
direct de notie van gerechtigheid met zich mee.12

De geboorte van de idee van de gelijkheid vindt op deze wijze bij de natuurfi-
losofen plaats in de context van een cosmologisch natuurrecht. Binnen de wer-
king van dat natuurrecht is nog geen sprake van een onderscheid tussen de wer-
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13. B.v. Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen, blz. 7.
14. Heel duidelijk bijvoorbeeld ook nog bij Aristoteles: ‘Indien nu het onrechtvaardige

ongelijkheid betekent, dan betekent het rechtvaardige gelijkheid (to dikaion ison);
dat is een algemeen verbreide aanname, waarvoor geen bewijs noodzakelijk is.’
Aristoteles, Nikomachische ethiek, 1131 a 10.

king van de natuur en van dat wat door mensen tot stand wordt gebracht. Recht
is niet beperkt tot binnen menselijk samenleven geldende regels, maar omvat nog
de gehele natuurlijke orde.  Dat verklaart het axiomatische karakter van de13

gelding van de gelijkheid als het meest wezenlijke begrip van het recht voor de
Grieken.14

Uiteraard vormt dit alles slechts het begin van de ontwikkeling die het gelijk-
heidsbegrip bij de Grieken doormaakt. Bij het ontstaan van het gelijkheidsbegrip
met het denken van de Milezische natuurfilosofen is dat beginsel nog onproble-
matisch. Het wordt als het ware door de denkende mens rechtstreeks uit het
geheel van de bestaande dingen afgelezen, zodra dat geheel binnen het denkend
bewustzijn verschijnt. Direct daarna beginnen uiteraard de verschillen zichtbaar
te worden, met het ontstaan van de eerste vragen naar het wezen en de oorsprong
van de orde van de bestaande dingen.

2.2. Gelijkheid in de polis; demokratia en abstracte gelijkheid

Bij de hiervoor besproken overgang van de gelijkheid als het concrete gelijk-
stellen door de gewaarwording van de werking van afzonderlijke verschijnselen
naar de gelijkheid als op denkende activiteit gebaseerde abstracte uitspraak
behoren twee verschillende benamingen. In het eerste geval gaat het om het
descriptieve homoios-begrip, in het tweede geval om het abstracte isos-begrip.

Het homoios-begrip verwijst naar de voorfilosofische beleving, waarin de maat
van het ene genomen wordt aan de hand van de maat van het andere; er is geen
abstract-algemene maateenheid, slechts onderlinge vergelijkbaarheid, bijvoor-
beeld: deze koning is (even) machtig als die. De oorspronkelijke structuur van de
Griekse polis kan verregaand aan de hand van de gelijkheid volgens het
homoios-begrip worden beschreven; het begrip correspondeert met de opbouw
van de oorspronkelijke hiërarchisch georganiseerde standenstaat. De gelijkheid
volgens het homoios-begrip vormt daarbij als het ware de bescherming en be-
grenzing van de status quo, waardoor de heerschappij door de gelijken, de Griek-
se stadsadel, werd bevestigd en gewaarborgd. Het heeft de connotatie van het
beschermen van de posities van de machtigen. Gelijkheid als soortgelijkheid, zo
men wil: kwalitatieve gelijkheid.

Met de ontwikkeling van het denken voltrekt zich de overgang van de mythi-
sche homoios-gelijkheid naar de rationaliteit van het isos-begrip. Na het concrete
vergelijken ontstaat de mogelijkheid van het abstraherende aan elkaar gelijk
stellen. Uiteindelijk culmineert deze stand van zaken politiek-juridisch in het
adagium van de isonomia, de gelijkheid voor de wet. De feitelijke ontwikkeling
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15. Een fraaie beschrijving van het optreden van Solon is te vinden in A. Vloemans,
Politeia, Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie, Den Haag 1980, blz. 15
e.v.

16. Een aardige illustratie van wat hier bedoeld wordt kan gevonden worden in de
ontwikkeling van de wijze van oorlogvoering. Aanvankelijk was de oorlogvoering
een privilege van de Griekse (land)adel, de eupatriden. Het ging daarbij steeds om
individuele strijd tussen afzonderlijke personen (hippeis). Nieuw is nu dat ook
burgers, indien ze de kosten voor een wapenrusting konden opbrengen, mochten
deelnemen aan de strijd: de hoplieten. Onder omstandigheden konden zelfs de
havelozen, de thetieten, aan het gevecht deelnemen. In de plaats van de individueel
gerichte tweestrijd ontstaat de tactiek van de phalanx, waarin schouder aan schou-
der wordt gestreden. Niet langer telt de individuele prestatie die door de enkeling
werd geleverd in een toestand van extase of krijgshaftige razernij (de lyssa), waarbij
de afzonderlijke strijder min of meer buiten zich zelf raakte in een godgegeven
ijver, maar de gezamenlijke prestatie, waarin allen gelijk zijn. De hoplieten strijden
in groepen, gaan slechts gezamenlijk ten aanval en bewaren ook in het heetst van de
strijd hun eigen plaats binnen het geheel. Ook hier maakt de homoios-gelijkheid
plaats voor de isos-gelijkheid.

17. Het Duitse 'Öffentlichkeit' is moeilijk te vertalen; in dit verband gaat het om twee
elementen: de openbaarheid en het element van de 'publiciteit'. In het Franse origi-
neel is sprake van 'pratiques publiques', Vernant, Les origines, blz. 52.

naar de gelding van de isonomia begint bij het aantreden van Solon (ca. 640-560
v. C).  Directe aanleiding lijkt de economische malaise te zijn waarin het Athene15

van zijn tijd zich bevindt. Solon treedt daartegen op met zijn seisachteia, de
afschudding der schulden. Alle schulden werden kwijtgescholden, waarbij alle
land onbezwaard aan de oorspronkelijke eigenaars moest worden teruggegeven.
Lijfeigenen werden weer vrije boeren en zelfs de slaven werden zoveel mogelijk
teruggekocht. Leningen met als onderpand de persoon van de schuldenaar moch-
ten niet langer worden aangegaan. De overtuiging op basis waarvan dergelijke
maatregelen werden genomen, lag in de overweging dat heilzame sociaal-econo-
mische samenlevingsvormen alleen door een goede ordening van het openbare
leven tot stand kunnen komen: de eunomia. In de plaats van de onontwarbaar-
heid van het gewordene komt de goede ordening van het gedacht oorspronkelijke
met het karakter van regelmatigheid. In de plaats van de (on)vergelijkbaarheid
van het gewordene treedt zo de ordelijke gelijkheid van het (als oorspronkelijk
gedachte) bepaalde.16

Vernant onderscheidt drie grondelementen in de ontwikkeling van het geeste-
lijke universum van de Griekse polis ten tijde van Solon. De eerste twee zijn
respectievelijk de eerbied voor het woord en het ontstaan van wat kan worden
genoemd: de publieke zaak of de openbaarheid (Öffentlichkeit) . Als derde17

element komt daar de gelding van de isonomia bij als uitdrukking van de gelijk-
heid voor de wet.

Dit ontstaan van de isonomia in samenhang met de eerbied voor het woord en
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18. Vernant: ‘So verschieden die Menschen, aus denen sich die Stadt zusammensetzt,
auch nach Herkunft, Rang und Funktion sein mögen, in gewisser Weise scheinen
sie einander ähnlich zu sein. Auf diese Ähnlichkeit ihrer Bürger gründet sich die
Einheit der Stadt, denn für die Griechen vermögen nur gleichartige Menschen
durch die Philia verbunden und in derselben Gemeinschaft vereinigt zu sein.’ Les
origines, blz. 58 e.v.

19. Dit laat overigens analyses als die van Habermas over het ontstaan van Öffentlich-
keit en politiek als gevolg van economische structuren onverlet. Bij hem gaat het om
ontwikkelingen sedert de Renaissance. Het gaat niet aan om soortgelijke ontwikke-
lingsschema's zonder meer te extrapoleren naar de tijd van de Griekse polis. Hier
gaat het om de in dit opzicht volstrekt eigensoortige Griekse ontwikkeling. J. Haber-
mas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Darmstadt 1962, blz. 28 e.v..

20. Dann, Gleichheit, blz. 35.

de openbaarheid, geeft aan het begrip van de isos-gelijkheid een speciale kleur.18

Voor de isos-gelijkheid is daarom niet langer de sociale functie maatgevend - in
dat opzicht verstond men elkaar als homoioi - maar de daarboven uitgaande
verbondenheid die samenhangt met de primaire menselijkheid die zijn uitdruk-
king vindt in de tot de openbare zaak leidende eerbied voor het woord. In dat
opzicht begrepen de leden van de polis elkaar, in de eerste plaats op een abstract
niveau, als isoi. De Griekse polis, waar zich voor het eerst de gelijkheid in een
abstracte betekenis ontwikkelt, komt in deze zin voort uit de abstraherende
werking van het denken zelf. Daarmee wordt de Griekse stad tot staat, tot polis.
De Griekse polis ontstaat uit en door de filosofie, en niet omgekeerd.  Langs19

deze weg wordt de eunomia van Solon vanaf de 5e eeuw tot de isonomia.
Op deze wijze is ook begrijpelijk hoe het begrip van de isonomia tot voorloper

wordt van het in het midden van de 5e eeuw opkomende begrip van de
demokratia.  Het begrip van de homoi-gelijkheid leidt op z'n best tot gelijkheid20

binnen een maatschappelijke stand, bijvoorbeeld tot zaken als de isomoiria, de
gelijke verdeling van grond en goederen, maar dan vooral als de verdeling van
buit tussen de homoioi, overeenkomstig hun soortgelijkheid. Het begrip van de
isonomia gaat boven dat van de isomoiria uit door zijn rechtstreekse verbinding
met veel algemener menselijke waarden dan die van de standsgelijkheid. Daar-
door ontwikkelt zich het gelijkheidsbegrip van de isonomia als rechtsgelijkheid
of gelijkheid voor de wet in passieve zin, tot een meer actief gelijkheidsbegrip: de
gelijke berechtiging tot deelname aan de politieke besluitvorming. Het belang
van deze ontwikkeling blijkt al uit de begrippen die zich in Athene vormen ter
concretisering van deze meer actieve vorm van de isonomia: isologia (het gelijke
recht van spreken) en isophephia (gelijkheid in het stemrecht).

De gelijkheid voor de wet als de gelijke gelding van de wet voor allen, wordt
tot de gelijkheid van allen, nog voordat de wet tot stand is gekomen. De eunomia
als de goede natuurlijke ordening is via de isonomia als de (abstracte) gelijkheid
van allen als een bewuste vaststelling van mensen, geworden tot de demokratia
als het gelijke recht van allen tot vaststelling van de eunomia. Demokratia wordt
nu tot de grondslag van de isonomia en daarom verzet het beginsel van de isono-
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21. Zo heet het in de bekende lijkrede van Perikles: ‘Omdat de regering bij ons niet in
de hand is van weinigen, maar in de handen van allen gezamenlijk, noemt men onze
samenlevingsvorm democratisch. Want zoals in de aangelegenheden van de enk-
elingen gelijke rechten voor allen gelden, zo geldt ook met betrekking tot recht en
aanzien in de staat en de gemeenschap slechts de persoonlijke deugdzaamheid als
een voordeel, niet echter het behoren tot een bepaalde stand; en zelfs armoede kan
niemand die iets kan, verhinderen tot ambten of waardigheden te komen.’ Thukydi-
des 2, 37.

22. Eerst onder Solon werden alle vier de standen (inclusief de Thetes) tot de volksver-
gadering toegelaten.

23. Het koningsoffer van Athene was al een eerdere stap in de richting van de met ge-
lijkheid verbonden Griekse democratie. Een koninklijke hiërarchie, als de verbin-
ding met het heilige, verdraagt zich niet met een ontwikkeling die tot politieke ge-
lijkheid moet leiden. Vgl. L. Vogel, Sozialanthropologische Studien zum Kultur-,
Rechts- und Wirtschaftleben, Eckwälden 1973, blz. 158 e.v.

24. Vloemans, Politeia., blz. 21 e.v.: ‘Verstaat men onder democratie de gelijkheid in
wetgevend opzicht van alle burgers, dan werd zij door deze inrichting wel het
dichtst benaderd. De geschiedenis kent geen tweede voorbeeld.’

mia zich tegen alleenheerschappij of de heerschappij van sommigen.21

Bij dat alles moet het begrip van de demokratia niet verward worden met de
hedendaagse connotatie van het begrip democratie. In de context van de Griekse
polis gaat het bij demokratia zeker niet om parlementen, politieke partijen en
zaken als vertegenwoordiging en meerderheidsregel. Het Atheense begrip van de
demokratia is vooralsnog veel abstracter dan het huidige. Vooropstaan niet
allerlei praktische regelingen om tot een goed en slagvaardig bestuur te kunnen
komen, maar de idee van de principiële betrokkenheid van allen  bij de geza-22

menlijke aangelegenheden, als een eis van politieke moraliteit.  23

Via de hervormingen van Kleisthenes (ca. 500 v. C.) komt een volgende fase in
het democratiseringsproces tot stand. Nu werd ook de werkelijke macht bij de
volksvergadering gelegd. Zowel de Areopagus als de grote raad (uit inmiddels
vijfhonderd leden bestaande) zagen hun macht beperkt door onderwerping aan
het oppergezag van de volksvergadering als de vergadering van het gehele volk
(ekklesia). Het Atheense burgerrecht werd geschonken aan alle inwoners van
Attika. Elk jaar werden de leden van de grote raad vernieuwd, eenvoudig door
aanwijzing door het lot.24

Een belangrijk kenmerk van de hervormingen van Kleisthenes lag in de
doorbreking van de band tussen politieke macht enerzijds en grondbezit en
stamverwantschap anderzijds. De inrichting van de polis vindt plaats overeenk-
omstig getalsverhoudingen die niet aansluiten bij bestaande sociale verhouding-
en. Daardoor ontstaat een zekere vermenging van de bevolking, die voor de
roulatie van de bezetting van openbare ambten, opnieuw worden ingedeeld
volgens abstracte maatstaven. Hetzelfde geldt voor de in politicis te hanteren
tijdsverlopen. Er vindt een loskoppeling van de religieuze en de politieke kalen-
der plaats. Naast de (religieus-cultisch) gebruikte verdeling van het jaar in maan-
den, overeenkomstig de natuurlijke maancycli, wordt een politieke kalender
ingevoerd, waarbij het jaar in tien gelijke delen wordt verdeeld overeenkomstig
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25. Vernant: ‘Mit Kleisthenes gewinnt das Ideal der Gleichheit, gleichzeitig mit seiner
abstrakten Formulierung im Begriff der isonomia, unmittelbar politische Realität
und führt zu einer tiefgreifende Umbildung der Institutionen. Die Gesamtheit der
gesellschaftlichen Beziehungen stellt nun ein zusammenhängendes System dar, das
durch in Zahlen ausdrückbare Verhältnisse geregelt ist, welche es die Bürger
erlauben, sich für identisch mit den anderen zu erklären, mit einander in von
Gleichheit, Symmetrie und Wechselseitigkeit bestimmte Beziehungen zu treten und
gemeinsam einen einigen Kosmos zu bilden.’ Vernant, Die Entstehung,. blz. 101
e.v..

26. Dann, Gleichheit, blz. 36.

de nieuw door Kleisthenes ingestelde stamverbanden, die dwars door de structu-
ren van de 12 oude stamverbanden (trittyes) heenliepen.  Opvallend is ook hier25

de nauwe verbondenheid van eunomia, isonomia en demokratia. Men kan daar
nog de eleutheria (vrijheid) aan toevoegen.  Deze verbondenheid wordt bereikt26

door de onmiddellijke koppeling van het abstracte gelijkheidsbeginsel van de
isonomia met de sfeer van de politiek. De zuivere gelding van dit gelijkheidsbe-
ginsel komt tot stand door het bewust afzien van bestaande en gegroeide verhou-
dingen, zowel religieus, historisch als economisch. Dat laatste vindt bijvoorbeeld
zijn uitdrukking in het ingevoerde stelsel van vergoedingen voor het bekleden
van openbare ambten en zelfs voor het deelnemen aan het openbare debat in de
Agora. En ten slotte wordt het radicale karakter van de Griekse democratie -
vergeleken met de onze - helemaal duidelijk, als de ontwikkeling zover gaat dat
zelfs voor het theaterbezoek vergoedingen worden betaald.

2.3. Concretisering van de gelijkheid bij de Sofisten; van abstractie tot 'physis'

Naast de hier beschreven ontwikkeling van de eunomia naar de demokratia met
zijn radicale opvattingen over de fundamentele gelijkheid van alle burgers wordt
door de Sofisten een alternatieve gelijkheidsconceptie ontwikkeld. Ook zij
argumenteerden op de basis van de gelijkheid volgens het isos-begrip, maar de
verwantschap met het homoios-begrip van de gelijkheid blijft toch veel meer
intact. Hun opvattingen omtrent de gelijkheid zijn van belang, omdat aan de ene
kant de inhoud ervan meer op de waarneming dan op een idee lijkt te zijn geba-
seerd, terwijl aan de andere kant de ontwikkelde gelijkheidsconceptie boven de
concrete binding aan de Griekse polis uitgaat.

Beide aspecten zijn van belang als bedacht wordt dat door de met Kleistenes
ingezette hervormingen het abstracte begrip van de isonomia weliswaar onmid-
dellijke politieke realiteit verkrijgt, evenwel met slechts grote beperkingen. Een
belangrijke beperking was dat de isonomia zich slechts uitstrekt over de polis,
hoezeer ook het begrip van de polis tegelijkertijd een uitbreiding ondergaat. Een
andere belangrijke beperking lag in het gegeven dat de gelijkheidsrechten die uit
de isonomia voortvloeien, slechts van toepassing waren op de polites, de burgers
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27. Volgens Dann waren de isonomia en de daaruit voortvloeiende gelijkheidsrechten
steeds slechts toepasselijk voor maximaal 20% van de bevolking. Uitgezonderd zijn
zonder meer de vrouwen, de slaven en de vreemdelingen, terwijl ook binnen de
kring van de polites de mogelijkheden niet steeds gelijk waren. De politieke ambten
waren onder de gelding van de isonomia voornamelijk in handen van de adel, die
alleen al door opleiding en vrije tijd een voorsprong hadden. Verder werden on-
danks de isegoria de redevoeringen in de Agora vooral gehouden door daartoe
geschoolde redenaars. Dann, Gleichheit, blz. 37. Om de gedachten te bepalen: rond
340 v. C. leefden in Athene ca. 42.000 'polites', ca. 70.000 vreemdelingen en meer
dan 100.000 slaven, b.v. C. Meijer, Die Entstehung des Begriffs Demokratie,
Frankfurt/Main 1970, blz. 36 e.v.

28. Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen
1976, blz. 57. Interessant is ook in dit opzicht, dat Windelband bij het optreden van
de Sofisten de overgang legt tussen wat hij noemt: de cosmologische periode, resp.
de anthropologische periode van de Griekse filosofie.

29. Windelband: Satzung en Natur. ‘Der Gegensatz von Natur und Satzung ist die am
meisten charakteristische Begriffsbildung der griechischen Aufklärung; er
beherrscht ihre ganze Philosophie, und er hat von vornherein nicht etwa nur denn
Sinn eines prinzips der genetischen Erklärung, sondern die Bedeutung einer Norm
der Wertschätzung’. Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch, blz. 63.

van de stad.27

Uit deze beperkingen volgde bijvoorbeeld dat de Sofisten, die voornamelijk uit
alle delen van Griekenland als vreemdelingen naar Athene waren toegestroomd ,28

geen deel hadden - overigens ook niet wilden hebben - aan de Atheense burger-
rechten. Het feitelijk van die rechten uitgesloten zijn, zal op hen dan ook meer
indruk hebben gemaakt dan de glans van de abstracte idee van de isonomia,
waarbij begripsmatig een zekere identiteit werd verondersteld tussen kosmos en
polis. Enerzijds ging het de Sofisten om de praktijk van alledag, waarin de (poli-
tieke) gelijkheid geen gemeengoed was, anderzijds om een gelijkheidsbegrip
waaraan toch algemene geldigheid kon worden toegekend.

Kenmerkend voor de opvattingen van de Sofisten is het tegenover elkaar plaat-
sen van de begrippen nomos en physis.  Nomos staat voor de door mensen29

gemaakte wetten, die niet zoals in de natuurfilosofie, zonder meer samenvallen
met de wetten van de natuur (physis). Het ging daarbij niet om een tegenstelling
tussen zoiets als positief recht, door mensen vastgesteld, en natuurrecht, dat
natuurnoodzakelijk met de werkelijkheid zou zijn gegeven. Een dergelijke opvat-
ting over de tegenstelling tussen nomos en physis doet geen recht aan de ont-
staansgeschiedenis van dit begrippenpaar. Bij de Sofisten ging het niet om een
tegenstelling tussen menselijke activiteit, uitmondende in de nomos met een
gelding die navenant is aan die van de waarde van die menselijke activiteit, en de
natuur (als physis) zoals die bestaat, los van die menselijke activiteit, waarvoor
men slechts het hoofd zou kunnen buigen. Integendeel: bij beide, nomos en
physis, hebben de Sofisten het over menselijke activiteit.

Wat in feite gebeurt is het uiteenvallen van het oorspronkelijke nomos-begrip
van de natuurfilosofen in de twee begrippen nomos en physis, waardoor een
devaluatie van het oorspronkelijke nomos-begrip optreedt. Nomos volgens het
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30. Vgl. C.J. Friedrich , Rechtsfilosofie in historisch perspectief, Hilversum 1964, blz.
17.

31. Volgens Plato, Protagoras, 337 c. Hippias, sofist (ca 485-415).
32. Hippias in de door Plato overgeleverde rede: ‘Ik denk (!), dat wij verwanten, vrien-

den en medeburgers zijn van nature, niet door de wet (nomos); want het gelijke is
het gelijke van nature verwant, de wet echter, die een tiran der mensen is, etc.’
Dann, Gleichheit, blz. 38.

33. Dit zgn. natuurlijke gelijkheidsbegrip komt vervolgens via de Stoa in het latere
natuurrechtsdenken terug. Eraan ten grondslag ligt de antropologie van de Sofisten
met haar scheiding tussen het menselijke willen met zijn wetgevende activiteit
(nomos) en het menselijke denken met zijn abstraherende werking (physis). De
kwestie is van belang, al was het maar in verband met de doorwerking van de
opvatting van Hegel over de Natur der Sache als een Begriff des Geistes. In de
volgende hoofdstukken zal het vraagstuk van aard en wezen van het natuurlijke, in
samenhang met de problematiek rond het menselijk willen, steeds aan de orde zijn.
Hier, bij de Sofisten, verglijdt het begrip van het natuurlijke al op een wijze waar-
van verderop zal blijken dat daarmee ook wezenlijk het zicht op de aard van de
menselijke moraliteit en van het recht voor lange tijd verloren gaat. Zoals later kan
blijken wordt hier al de prijs bepaald voor het ontstaan van de mogelijkheid van
menselijke vrijheid. Hierna, m.n. hst. 6 en 8.

34. Dit scherpe tegenover elkaar stellen van nomos en physis is behalve bij Hippias met
vergelijkbare bewoordingen te vinden bij Antifoon (eind 5e eeuw): ‘De gerechtig-
heid bestaat daarin, dat men de wetten van de staat, waarvan men burger is, niet
overtreedt (...), nochtans zijn de voorschriften van deze wetten willekeurig, die van
de natuur daarentegen noodzakelijk; de voorschriften van de eerste berusten op een
overeenkomst, zij zijn niet gegroeid; die van de natuur zijn wel gegroeid en zij
berusten niet op een overeenkomst.’ Volgens Antifoon zijn zelfs de meeste bepa-
lingen van de wetten in strijd met die van de natuur; een zienswijze die hier overi-
gens wordt gedeeld. Vloemans. Politeia, blz. 28.

nomos basileus pantoon, het recht van de heilige gewoonte als heerser over alles
en allen (Pindarus) , wordt tot nomos als de wet, die ‘een tiran der mensen is en30

velen dwingt tegen de natuur in te gaan’ (Hippias).  Daartegenover komt de31

physis te staan, niet als het natuurlijke, buiten menselijke activiteit om, maar als
verstandelijke abstractie.  De natuurlijke gelijkheid, waardoor de mensen van32

nature homoiotes zijn, berust voor de Sofisten niet op empirische waarneming,
maar op abstract denkvermogen.33

Zo staan bij de Sofisten naast elkaar: de (gedacht) natuurlijke gelijkheid (phy-
sis) en de door wetgeving tot stand gebrachte (positiefrechtelijke) gelijkheid
(nomos). De als natuurlijk gedachte gelijkheid van de natuurfilosofen wordt bij
de Sofisten expliciet tot een these, een op grond van de conclusies van het denken
betrokken stelling: volgens de wetten van de natuur zouden allen gelijk zijn.
Daartegenover staat de gelijkheid volgens de wetten, en die wetten komen tot
stand, aldus de Sofisten, volgens het recht van de sterkste.  Daarom kan de34

gehoorzaamheid die aan de wetten van de polis verlangd wordt, zich ook niet
uitstrekken over het privé-leven; daar gelden de hogere wetten van de natuur. Bij
de gelding van het natuurlijke gaat het voor de Sofisten niet om een noodzake-
lijkheid die voortvloeit uit het natuurlijke als zodanig maar om noodzakelijkheid,
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35. B.v. Van Eikema Hommes, a.w., blz. 10.
36. Dann, Gleichheit, blz. 38. Vgl. ook C. Morris, Western political thought, Oxford

1967, The ‘Miraculous Birth’ of Political Thought, blz. 19 en A. Passerin
d'Entrèves, The notion of the state, Oxford 1967, The Argument of Trasymachus,
blz. 15-20.

37. Dann, Gleichheit, blz. 38.

die voortvloeit uit de abstracte logica van het denken. De met de waarneming
verbonden noodzakelijkheid verbindt zich juist met het begrip van de nomos. In
de plaats van een onderscheid tussen nomos en physis, waarbij het eerste uit het
laatste voortvloeit, zij het door menselijke activiteit, wordt binnen het oorspronk-
elijke nomos-begrip (opnieuw) onderscheiden tussen nomos en physis. Het
physis-begrip van de Sofisten wordt zo tot een binnen het oorspronkelijke
nomos-begrip onderscheiden deel van ervan. Als gevolg daarvan raakt het na-
tuurlijke als zodanig buiten het begrip ervan. Gedachte natuurlijkheid is niet
hetzelfde als het natuurlijke zoals dat in de waarneming verschijnt.  

Daarmee is de nomos, als het recht in de polis, ook als begrip van elke boven-
willekeurige normatieve binding losgemaakt. Aanvankelijk is er bij de Sofisten
slechts sprake van een binding aan de algemene opvatting in de polis (Protago-
ras), bij de jongere Sofisten wordt de nomos als positief recht slechts beschouwd
als voortkomend uit de wil van de sterksten (Kallikles).  Ten slotte vindt een35

volledige omkering van de begrippen plaats door met behulp van de natuurlijke
gelijkheid de nomos te hebben gedeprecieerd, legitimiteit te proclameren van de
sociale positie van de natuurlijk sterkste (Trasymachus) .36

2.4. Plato en Aristoteles; aritmetrische en geometrische gelijkheid

Ten slotte vindt de Griekse ontwikkeling met betrekking tot de gelijkheid een
zekere afsluiting bij Plato (427-347) en Aristoteles (384-322). Bij hen is een
theoretische samenvatting te vinden die bestaat in een systematisering van, en een
kritiek op de ontwikkelingen tot dan toe. Het werk van beiden vormt de basis
voor de verdere Europese traditievorming met betrekking tot het gelijkheids-
beginsel.  Bij Plato en Aristoteles - zij staan daarin overigens in hun tijd niet37

alleen - is sprake van het expliciet aan de orde zijn van kennis als probleem en
daarmee tegelijk van het problematische karakter van ethische en politieke vraag-
stukken in het algemeen.

Het is moeilijk kort aan te geven wat de precieze betekenis van Plato en Aristo-
teles voor de ontwikkeling van het gelijkheidsbegrip is geweest. Daarvoor zijn
hun opvattingen enerzijds te complex en ook te veel in ontwikkeling en ander-
zijds op zichzelf genomen moeilijk te vatten in begrippen die voor het heden-
daagse bewustzijn een vaste betekenis bezitten. In beginsel gaat het bij de gelijk-
heid om een constitutioneel gelijkheidsbegrip, bestaande in de gelijkheid van alle
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38. Voor deze opvatting is het volgende citaat van Aristoteles illustratief: ‘Dat zijn de
gemeenschappelijke eigenschappen van alle democratieën: uit de gerechtigheid die
als democratisch geldt, namelijk dat allen kwantitatief het gelijke hebben,
ontspringt nu die constitutie, die het meest democratisch en overeenkomstig de
volksaard te zijn. De gelijkheid bestaat daarin, dat armen en rijken op gelijke wijze
aan de regering deel hebben, dat niet enkelen alleen besluiten, maar allen in gelijke
mate naar hun getal. Zo, meent men, worde voor de constitutie de gelijkheid en de
vrijheid gegarandeerd.’ (Via Dann:) Politeia 1318 a 1 ff.

39. Aristoteles: ‘De grondslag van de democratische staatsvorm is de vrijheid. Tot de
vrijheid behoort echter ten eerste, dat men afwisselend regeert en geregeerd wordt.
Want de democratische gerechtigheid bestaat daarin, dat men niet de waardigheid,
maar het getal naar gelijkheid laat heersen; en waar die gerechtigheid heerst, daar
moet de veelheid heer zijn; en wat de meerderheid als recht oordeelt, dat moet het
geldige en het rechtvaardige zijn. Men zegt namelijk: het is rechtvaardig, dat iedere
burger het gelijke heeft. Bijgevolg zijn in de democratiën de armen machtiger dan
de rijken (...). Een ander kenmerk van de democratie is, dat men kan leven zoals
men wil. Ze zeggen, dat daarin de prestatie van de democratie ligt; want niet leven
zoals men wil, dat is kenmerkend voor slaven (...). Ook dat draagt dus bij tot de
vrijheid in de zin van de gelijkheid.’, Politeia 13177 a 40 ff.

40. Plato, Nomoi VI, 757.

burgers in de polis tegenover wetgeving en rechtspraak, hun actieve deelname
aan het politieke besluitvormingsproces en de toegang tot de openbare ambten.38

Vervolgens is er een verbinding van gelijkheid en vrijheid als een kenmerk voor
de democratische constitutie.  In deze algemene verbinding van begrippen39

waaruit volgens Dann de tot op heden geldige innerlijke samenhang tussen de
centrale politieke begrippen van politieke gelijkberechtiging en de als onafhank-
elijkheid begrepen democratische vrijheid blijkt en ook vastligt - wordt een zo
algemeen begrip van de gelijkheid gebezigd, dat vervolgens een relativering
noodzakelijk wordt. Die relativering bestaat in de introductie van een dubbel
gelijkheidsbegrip. In die relativering stemmen Plato en Aristoteles overeen.

Plato: ‘Er zijn twee soorten van gelijkheid, die weliswaar met dezelfde naam
genoemd worden in werkelijkheid echter in vele opzichten eerder elkaars
tegenstelling zijn ... De ene is die, die op maat, gewicht en getal gebaseerd is ...
maar de meest waarachtige en beste gelijkheid vermag niet meer door ieder met
gemak gekend worden. Want zij is ‘het scheiden van Zeus’ en zij staat de
mensen slechts in geringe mate ter beschikking; alle goeds wordt er evenwel door
bewerkstelligd. De machtigen namelijk deelt zij meer toe, de zwakkeren minder
en zo geeft zij ieder van hen wat passend is in verhouding tot zijn natuur".40

Bij Aristoteles wordt dit onderscheid nader gepreciseerd en van tot op heden
gebruikelijke termen voorzien: aritmetische gelijkheid (isotes arithmetike) en
geometrische gelijkheid (isotes geometrike), samenvallend met het onderscheid
tussen kwantitatieve en kwalitatieve gelijkheid. De kritiek van Plato en Aristote-
les op het gangbare en als uitgangspunt gehanteerde constitutionele gelijkheids-
begrip bestaat dan daarin, dat het aritmetische gelijkheidsbegrip slechts toepasse-
lijk is voor privaat- en handelsrechtelijke verhoudingen, terwijl voor het politieke
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41. Dann, Gleichheit, blz. 41.
42. Idem, blz. 42.
43. Vergelijk bijvoorbeeld het onvermogen van een Popper om een positieve betekenis

van Plato voor de ontwikkeling van politiek theorie te zien. K. Popper, The open
society and its enemies, vol. I, The Spell of Plato, London 1945.

leven het geometrische gelijkheidsbegrip maatgevend zou moeten zijn.  Bij de41

aritmetische of kwantitatieve gelijkheid gaat het om een verhouding, die tot
uitdrukking komt in een kwantitatief gelijke maat (aantal) met betrekking tot
bepaalde attributen (bezit, rechten). Bij de geometrische of kwalitatieve gelijk-
heid gaat het erom een bepaald bestaand onderscheid tussen personen, gelijkelijk
met betrekking tot andere zaken of op andere terreinen maatgevend te laten zijn
(analogie).

Deze leer van de dubbele gelijkheid, ontwikkeld als een relativering van de leer
over de individuele gelijkberechtiging van allen in het publieke leven of de demo-
cratische gelijkheid heeft evenzeer grote invloed op de ontwikkeling van constitu-
tionele opvattingen en verhoudingen gehad. Het lijkt alsof men naar gelang het
uitkwam zich beriep op de leer van de democratische gelijkheid of op de leer van
de dubbele gelijkheid; de ene keer om de ontwikkeling van een (kwantitatieve)
democratie te bevorderen, de andere keer om die te weerstaan. De kritiek van
Plato en Aristoteles op het democratische gelijkheidsbegrip, namelijk dat de
hantering van dat begrip in de dagelijkse praktijk, al in hun tijd het nemen van
(politieke) beslissingen door (slechts) een meerderheid betekende, leidde ten
slotte lange tijd tot een pejoratieve beoordeling van een op gelijkheid gebaseerd
democratiebegrip; Dann: tot aan het einde van de 18e eeuw.  Eerst in de Décla-42

ration van 1789 is weer sprake van een meer positieve beoordeling van dit
gelijkheidsbegrip.

Het is de vraag of het nodig is om met Dann te blijven staan bij dit naast elkaar
zetten van twee opvattingen over gelijkheid - het democratische gelijkheidsbegrip
en het begrip van de dubbele gelijkheid. Weliswaar blijven Plato en Aristoteles
dan voor de ontwikkeling van het democratische gelijkheidsbegrip hun betekenis
behouden door de binnen hun systematiek tot stand gebrachte verbinding van
democratie met gelijkheid en vrijheid, maar uiteindelijk zouden ze door hun
verwerping van de democratie als beste staatsvorm toch geen beslissende beteke-
nis kunnen hebben voor een verdere ontwikkeling van dat democratische
gelijkheidsbegrip. Veel indrukwekkender dan hun betekenis voor de ontwikke-
ling van het democratische gelijkheidsbegrip zijn dan immers de leer van Plato
over de standenstaat, zoals ontwikkeld in de Politeia, of de opvattingen van
Aristoteles over de wenselijkheid van gemengde staatsvormen.  De vraag is43

daarom of het mogelijk is de opvattingen van Plato en Aristoteles ook voor de
beschrijving van de ontwikkeling van een democratisch gelijkheidsbegrip vrucht-
baar te maken, zonder die los te maken uit het geheel van hun opvattingen,
inclusief die over standen en slaven.

De oplossing kan liggen in het serieus nemen van op hen uitgeoefende kritiek.
Zo schrijft bijvoorbeeld Van Eikema Hommes in zijn beschrijving van de hoofd-
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44. Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen, blz. 14.
45. Idem, blz. 18.
46. Over deze problematiek uitgebreid in hst. 5; de daar te trekken conclusies worden

overigens hier al gebruikt.
47. Vloemans, Politeia, blz. 48 e.v., vertaalt bijvoorbeeld de Aristotelische trits, die

meestal wordt weergegeven als: monarchie, aristocratie, democratie als: monar-
chie, aristocratie, politeia, terwijl dan de term democratie wordt gebruikt als de
vertaling voor de slechte vorm van de politeia, naast tirannie en olichargie als de
slechte vormen van resp. monarchie en aristocratie.

lijnen van de geschiedenis van de rechtsfilosofie: ‘Plato's opvatting van de staat
is een totalitaire staatsidee. Van een eigen vrijheidssfeer van enkelingen en niet-
statelijke samenlevingskringen, zoals die in onze moderne rechtsstaten in de
grondrechten en de fundamentele mensenrechten zijn erkend, is geen sprake.’44

Bij Van Eikema Hommes (hier slechts als voorbeeld voor vele anderen) leidt
deze kritiek uiteindelijk tot een veroordeling van Plato: ‘het licht is voor hem niet
opgegaan’. Hetzelfde geldt dan voor Aristoteles, die verwijtend krijgt toegevoegd
dat hij de individuele onsterfelijkheid dan ook niet kende.  Als het er nu om gaat45

deze en dergelijke kritiek serieus te nemen, dienen de in die kritiek vervatte
zakelijke waarnemingen en de er gebruikelijk bijgeleverde morele waardering
van elkaar te worden gescheiden. Het gaat toch niet aan vast te stellen dat bij-
voorbeeld bij Plato geen plaats is voor ‘een eigen vrijheidssfeer van enkelingen’,
om vervolgens op basis daarvan te oordelen dat ‘Plato's opvatting van de staat
een totalitaire staatsidee is’. Het lijkt op het veroordelen van middeleeuwse
stedebouwkundige ontwerpen, omdat daarin geen plaats is ingeruimd voor
bijvoorbeeld stations en vliegvelden. De conclusie zou immers kunnen zijn dat
bijvoorbeeld in Plato's staatsleer geen plaats is voor individuele vrijheden, een-
voudig omdat individuen, die drager van dergelijke vrijheden zouden kunnen
zijn, (nog) niet bestaan. Laat staan dat sprake zou kunnen zijn van grondrechten
en fundamentele mensenrechten, ‘zoals die in onze moderne rechtsstaten zijn
erkend’. Als men al aan Plato, zeker in zijn vroegere werk zoals de Politeia, het
bewustzijn van zoiets als menselijke individualiteit zou willen toeschrijven, zoals
voor het hedendaagse bewustzijn daarvan sprake kan zijn, dan zou hooguit de
polis daarvan drager kunnen zijn. Individualiteit als de kleinst denkbare en
kleinst waarneembare grootheid, waarbinnen alle werkelijkheid zich als een zich
van zichzelf bewust geheel voordoet , komt in de zienswijze van Plato's Politeia46

slechts aan de polis toe. Daarom ook is polis eigenlijk niet te vertalen met staat
en is het Griekse demokratia iets anders dan onze democratie.  De inhoud van47

de Politeia is wellicht beter te vergelijken met wat nu een leerboek voor mens-
kunde en psychologie zou heten dan met een hedendaagse staatsleer. Zoals in
dergelijke leerboeken bijvoorbeeld zonder moreel bezwaar onderscheid gemaakt
kan worden tussen hoofd, romp en ledematen, waarbij aan alle drie onderschei-
den functies kunnen worden toegedacht en waarbij wellicht de opmerking kan
worden gemaakt dat een mens beter met zijn hoofd dan met zijn ledematen kan
denken, zonder daarmee veel morele verontwaardiging op te roepen, zo beschrijft
Plato zijn individualiteit: de polis en onderscheid dan tussen denkers, wachters
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48. Windelband: ‘Die auf das Allgemeine gerichtete Tendenz der Ideenlehre (bij Plato,
DB) hat ihre höchste Wirkung darin entfaltet, daß das ethische Ideal der
platonische Philosophie nicht in der Tüchtigkeit und dem Glück des Individuums,
sondern in der sittlichen Vollkommenheit der Gattung lag. Getreu dem logischen
Prinzip der Ideenlehre ist das im ethischen Sinne wahrhaft Seiende nicht der
einzelne Mensch, sondern die Menschheit und ihre Erscheinung ist die organische
Verbindung der Individuen im Staat.’ Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch, blz. 107-
108.

49. Over de kennistheoretische problematiek van het verband tussen denken en waarne-
men, nader hieronder, hst. 6, bijv. par. 4.1.

en werkers, enzovoort.  48

Het gelijkheidsbegrip van de natuurfilosofen, de isotes-gelijkheid, die via
Solon zijn concretisering vond in de Atheense demokratia van Perikles en Kleist-
henes, was steeds een begrip dat direct met de eerste ontwikkeling van het denk-
of abstractievermogen was gegeven. Daartegenover stond niet het homoios-
begrip van de gelijkheid als de concrete gelijkheid, omdat een dergelijke tegen-
stelling slechts achteraf zou kunnen worden geconstrueerd. Bij de isotes-gelijk-
heid van de natuurfilosofen ging het om een proclamatie van de gelijkheid on-
danks voorhanden ongelijkheden, als een abstracte these die tot stand kon komen,
omdat in het denken nog geen sprake was van het verwerkt zijn van de concrete
waarneming van bestaande ongelijkheden. Die vorm van het bewustzijn, waarin
de verbinding van de waarneming en het tot voorstellingen komende denken
problematisch wordt, ontstaat eerst met de voortgaande ontwikkeling van het
denken.49

Na het problematisch worden van de kennis en daarmee van de ethiek bij Plato
en Aristoteles, is de eenheid en de betrekkelijke vanzelfsprekendheid van de
oorspronkelijke natuurfilosofie verdwenen. De ‘waarheid’ is nu, zo zou men
kunnen zeggen, afhankelijk geworden van de mensen zelf en kan niet meer recht-
streeks worden vertaald uit wat als natuurlijk werd ervaren. Daarmee komen de
conclusies van het denken ook meer en meer tegenover de ervaring van het na-
tuurlijke te staan. Het abstracte physis-begrip van de Sofisten opent die ontwik-
keling. Als daarom bij Plato en Aristoteles een systematisering van de vooraf-
gaande ontwikkeling te vinden is in de verbinding van vrijheid, gelijkheid en
democratie, is dat de weergave van een dan al oude waarheid, die door ‘het
uiteenvallen van mens en wereld door het denken’ (Merleau-Ponty) haar geldig-
heid heeft verloren. Zo valt te begrijpen dat Plato spreekt over de ware en beste
gelijkheid als ‘het scheiden van Zeus’, die de mensen niet meer volledig ter
beschikking staat, en spreekt Aristoteles over de ‘isotes geometrike’ als een niet
minder verhullend begrip, dat in het verlengde daarvan ligt.

In de concrete Atheense verhoudingen ten tijde van Plato bestaat de publiek-
rechtelijke gelijkheid nog slechts als idee, namelijk als de harmonische verhou-
ding tussen alle afzonderlijke deugden, waarin de polis is uiteengevallen. Alleen
zo is de gelijkheid als wezen van de gerechtigheid nog denkbaar. De idee van de
gelijkheid als harmonische verhouding tussen denkers, wachters en werkers
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50. Vgl. hiervoor, de identiteit van gelijkheid en gerechtigheid in de Milezische natuur-
filosofie.

51. De leuze van de Franse Revolutie kan worden gezien als een omvorming van de
bekende platoonse driedeling van de met specifieke deugden verbonden delen van
de ziel: logos, thomos en eros, die op haar beurt uiteraard weer correspondeert met
de drie standen binnen de polis. Vgl. hst. 6 en 7.

52. Aristoteles, Nicomachische ethiek, V 1132 b.
53. Nicomachische ethiek, V 1131 a 10 e.v.
54. Bijv. Politikos, 558 C en Nomoi ,757 A.
55. Vgl. Vloemans, Politeia, blz. 41 e.v.

binnen de polis, als de verwezenlijking van het goede ; komt als realiteit weer50

aan het einde van de 18e eeuw tevoorschijn, als in de Déclaration van 1789
sprake is van een juridische concretisering van dezelfde triade, dan verwoord als
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’.51

Ook bij Aristoteles zijn dergelijke indelingen te vinden. Daarenboven is er bij
hem nog de concretisering voor het recht in de bekende drie vormen van de
gerechtigheid: de verdelende, de vergeldende en de ruilgerechtigheid.  Deze drie52

vormen van gerechtigheid zijn concrete uitwerkingen van de gelijkheid als een
specifiek kenmerk van de bijzondere gerechtigheid, naast de algemene gerechtig-
heid, die bestaat in de gehoorzaamheid aan de positieve wetten en natuurrechte-
lijke normen die gelden in de polis. De drie typen van de gerechtigheid, die een
uitwerking zijn van de geometrische gelijkheid, dienen nog slechts om tot een
rechtvaardige toepassing van die wetten en normen te komen. Ze hebben geen
directe betekenis voor ontstaan en gelding van het recht in de polis. Ze vormen
niet het recht, maar zijn leidraad bij de vaardigheid in de toepassing van het
recht. Ook daarin ligt een aanwijzing dat het bij Aristoteles er al niet meer om
gaat het begrip van de (geometrische) gelijkheid te hanteren als bron of funde-
rend principe voor het concreet geldende recht. De gelijkheid heeft zich bij Aris-
toteles als het ware reeds teruggetrokken in de ideële sfeer van een deugden-
ethiek. Daar krijgt de gelijkheid dan de betekenis van gematigdheid (mesetos) bij
de concrete toepassing van het recht.53

Datzelfde is ook in het latere werk van Plato  het geval. De staat, ingericht54

volgens de Politeia, noemt Plato dan zelf een utopie, slechts geschikt voor goden
en godenzonen. In de staat volgens de Nomoi nemen de wetten de plaats in van
de wijsheid van de denkers/heersers uit de Politeia. De wachters zijn gemetamor-
foseerd in een college van ambtenaren, die streng dienen te letten op de moraliteit
van de burgers om zo hun zedelijke streven in juiste banen te leiden. Ten slotte is
er dan een ‘hoge raad’, bestaande uit de opperste vertegenwoordigers van recht
en rede in de staat. Ze vergaderen iedere nacht (!) om over de toepassing van de
wetten te waken, waarbij ter sprake komt wat bij de bespionering van de burgers
aan wetteloosheid werd ontdekt.55

In zekere zin is in het werk van Plato, met zijn opeenvolging van Politeia,
Politikos en Nomoi, de gehele ontwikkeling van het Griekse denken, ook met
betrekking tot de gelijkheid, terug te vinden. Aanvankelijk is er gelijkheid als de
congruentie van alle bestaande dingen met het geheel van de werkelijkheid. Het
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gaat erom steeds het juiste evenwicht tussen verschillende zaken en personen vast
te stellen. De bekwaamheid daartoe is aanwezig als de deugd (en daarom de
wijsheid) van de denkers. Vervolgens treedt die vorm van gelijkheid terug achter
de wijsheid van dode wetten. Ten slotte ligt de macht bij een in de nacht vergade-
rende raad, die zich bezighoudt met de overtreding van die wetten, en daarbij
gebruik maakt van zaken als spionage en doodstraf. Vloemans: ‘Welk een af-
stand ligt er tussen de zonbestraalde wereld van de Homeriden en de naar inqui-
sitie en kazernetucht neigende wetten-staat!’

Er is een verwantschap, maar geen directe identiteit tussen de geometrische of
kwalitatieve gelijkheid van Plato en Aristoteles en het oorspronkelijke begrip van
de homoios-gelijkheid. Bij de homoios-gelijkheid gaat het om identiteit van
datgene wat in hun respectievelijke werkingen als vergelijkbaar wordt ervaren. Er
is daarbij geen sprake van een op reflectie gebaseerd oordeel met betrekking tot
de vergelijkbaarheid van datgene waarvan die werking uitgaat. Er is als het ware
een eenheid van wat dan later waarneming en denken kan heten; een in de
gewaarwording bestaande rechtstreekse identiteit. Met het ontstaan en de ontwik-
keling van het abstraherende denkvermogen gaat die oorspronkelijke eenheid
verloren. Dat lijkt het ook te zijn gegaan wat wordt uitgedrukt in de verwijzing
van Plato naar ‘het scheiden van Zeus’ en in het spreken van Aristoteles over de
vaardigheid van de geometrische gelijkheid. Wil men immers gelijk behandelen
overeenkomstig kwalitatieve gelijkheden, dan wordt inzicht in het wezenlijke van
die kwaliteit verondersteld. De zekerheid omtrent de waarheid van inzichten is
evenwel - getuige de in de Griekse Verlichting aan de orde gestelde problematiek
- verloren gegaan met de ontwikkeling van het abstraherende vermogen tot reflec-
tie. Daarom spreekt Plato over de ware gelijkheid, die niet meer licht door een
ieder is te kennen. Wat overblijft is de met het denken zelf verbonden kwanti-
tatieve gelijkheid, maar die is naar het oordeel van Plato zowel als van Aristote-
les, voor toepassing in het publieke leven en in het constitutionele recht niet
bruikbaar.

Men kan daarom de kwantitatieve of aritmetische en de kwalitatieve of
geometrische gelijkheid niet - zoals bijvoorbeeld bij Dann gebeurt - zonder meer
naast elkaar stellen alsof het om twee vormen van gelijkheid zou gaan, die wisse-
lend, al naar gelang het geval en de omstandigheden, toepassing zouden kunnen
vinden. Dat zou een miskenning inhouden van de ontwikkeling die zich in het
Griekse denken voltrok.

2.5. Samenvatting, duiding en conclusie

Uit de hier gegeven beschrijving van de ontwikkeling van het Griekse denken
met betrekking tot het (juridische) gelijkheidsbeginsel rijst het volgende beeld.

Met het ontstaan van het abstraherende denkvermogen bij de natuurfilosofen
wordt - bewust - de abstract-algemene these van de gelijkheid geponeerd. Onder
invloed van dit denken ontwikkelt zich binnen de Griekse polis de isos-gelijk-
heid, die zich constitutioneel-juridisch concretiseert tot de demokratia binnen de
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56. Door het gebruik van die term wordt de problematiek van causaliteit of synchronici-
teit open gelaten.

polis. Naast deze isos-gelijkheid is er nog de op het oude gelijkheidsbesef geba-
seerde gelijkheid, die binnen het bewustzijn verschijnt als de homoios-gelijkheid.
De concretisering van de isos-gelijkheid verbijzondert zich binnen de polis (via
Solon, Kleisthenes en Perikles) tot het positieve recht binnen de polis. Het posi-
tieve recht van de polis kan zo gezien worden als de abstract-bijzondere uitwer-
king van de abstract-algemene isos-gelijkheid, waarnaast een zekere werking van
de vóór-filosofische gelijkheid als de homoios-gelijkheid blijft bestaan.

De als positief recht binnen de polis geconcretiseerde isos-gelijkheid stuit -
binnen het geheel van de werkelijkheid - op de kritiek van de Sofisten. Volgens
hun waarneming kan niet worden volgehouden dat het positieve recht binnen de
polis een volledige of algemene concretisering van de oorspronkelijke these van
de isos-gelijkheid is. Dat leidt tot het onderscheid tussen nomos en physis.
Nomos staat daarbij voor het gepositiveerde recht, physis voor de intellectuele
aanname of bepaling van de wetten van de natuur. Naast de gelijkheid volgens de
nomos is er in de opvatting van de Sofisten sprake van natuurlijke gelijkheid, die
boven het positieve recht uit zou gaan.

Bij het optreden van Plato en Aristoteles is in zekere zin sprake van het verval
van beide: het positieve recht binnen de polis, als ook de natuurlijke gelijkheid
volgens de Sofisten. Het verval van het eerste hangt samen met het algemene
verval van de Griekse polis, het verval van de natuurlijke gelijkheid door de
verdere ontwikkeling van de filosofie van de Sofisten, waarbij de natuurlijke
gelijkheid uitmondt in een pleidooi voor de macht van de sterkste. In beide - zo
zou men kunnen zeggen - is het element van de zuivere reflectie verloren gegaan.
Daarmee is ook de oorspronkelijk met het begrip van de gelijkheid verbonden
notie van de vrijheid tot probleem geworden. In de eerste vorming van het begrip
van de gelijkheid is er immers een moment van objectivering, waarmee vrijheid
is verbonden. Als vervolgens het gevormde begrip tot (politieke) gelding wordt
gebracht, komt diezelfde vrijheid door het met de reflectie verbonden karakter
van het begrip ook weer in het gedrang.

Samengevat is de stand van zaken bij het optreden van Plato en Aristoteles als
volgt te typeren. a) Na een periode waarin sprake was van een zekere identiteit
van denken en werkelijkheid heeft het denken zich verzelfstandigd tot een in
zekere zin los van het geheel van de werkelijkheid staand verstandelijk vermo-
gen; denken als (abstracte) rationaliteit. b) Als een noodzakelijke pendant  van56

die ontwikkeling is sprake van een verlies van het oorspronkelijke inzicht in de
geometrie van het geheel van de werkelijkheid. Het oorspronkelijke besef is
uiteengevallen in de dualiteit van enerzijds (rationele) kennis, anderzijds ethiek.
Met de ontwikkeling van het denken tot rationaliteit (zoals bedoeld onder a)
ontstaat het probleem van de ethiek, als het inzicht in de ‘ware’ samenhang
binnen het geheel van de werkelijkheid, of het inzicht in de ‘werkelijke’ kwaliteit
van het afzonderlijke. Dat inzicht is niet langer vanzelfsprekend; het natuurlijke
kan slechts gezocht of geponeerd worden. c) Door dat alles is ook de aanvank-
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57. Het gebruik van de termen abstract-algemeen, abstract-bijzonder en concreet-
algemeen vloeit hier voort uit de in deze paragraaf weergegeven ontwikkeling, ook
al is het de terminologie van de Hegeliaanse dialectiek.

58. Ver de kennistheoretische problematiek waarop deze en dergelijke uitspraken zijn
betrokken, zie hieronder, vooral hst. 5.

elijk met de abstract-algemene isos-gelijkheid verbonden vrijheid tot idee gewor-
den, niet (langer) zonder meer voorhanden met de concretisering van de gelijk-
heid in de bijzonderheid van het positieve recht binnen de polis, laat staan als
concrete algemeenheid.57

In de leer van de dubbele gelijkheid correspondeert nu de aritmetische of
kwantitatieve gelijkheid met de onder a) bedoelde rationaliteit, en de
geometrische of kwalitatieve gelijkheid met de problematiek, weergegeven onder
b). Dat betekent dat de aritmetische gelijkheid slechts toepasbaar is in sociale
verbanden, die even ‘anorganisch’ zijn als het verstandelijke of rationele denken
dat is. Dat wil zeggen: in het privaatrecht of het handelsrecht, waar het immers
niet gaat om een natuurlijk verband tussen partijen, maar om hun onderlinge
onafhankelijkheid of autonomie, zoals die door het recht wordt geconstrueerd. In
die verbijzondering van de burgerlijke samenleving gaat het daarom om strikt
rationele gelijkheid. Daarentegen is die vorm van gelijkheid in organische ver-
banden - hier: de polis - niet toepasbaar. Daar geldt de problematiek van de
geometrische of kwalitatieve gelijkheid. Bij die vorm van de gelijkheid gaat het
daarom niet, zoals wordt voorgesteld door Dann, om het alternatief van de arit-
metische gelijkheid, maar om de gelijkheid waarin de diversiteit van het rationele
en het niet-rationele een oplossing zoekt. Waar het directe inzicht in de samen-
hang tussen rationaliteit en niet-rationaliteit, aanvankelijk bestaande als de isos-
gelijkheid, door de voortgaande ontwikkeling van het denken niet (langer) voor-
handen is , kan de geometrische gelijkheid voorlopig slechts als vaardigheid of58

als deugd bestaan. Vaardigheid in de zin van streven naar gelijkheid, als (politie-
ke) ethiek en deugd in de zin van de gematigdheid. Bij die vaardigheid, dat
streven, spelen de drie aristotelische vormen van de gerechtigheid een rol. Het
zoeken naar de juridische gelijkheid neemt daarbij de vorm aan van een proces
van ‘trial and error’ in de voortdurende praktijk van de omgang met het recht.
Het in zekere zin toch nog mythische karakter van het op de natuurfilosofie
gebaseerde isos-begrip van de gelijkheid kan nu het rationele bewustzijn ook niet
langer overtuigen.

De geschiedenis van de onderlinge verhoudingen tussen de Griekse stadstaten
wordt uiteindelijk beheerst door dezelfde problematiek als die ten grondslag ligt
aan de ondergang van de Griekse polis en de Griekse democratie. Ook daar
verbleekt ten slotte door de ontwikkeling van het rationele denken, het inzicht in
het wezenlijke van de verschillende kwaliteiten van de afzonderlijke staten.
Daardoor verschuift de gelding van het beginsel van de geometrische gelijkheid
steeds meer in de richting van de toepassing van aritmetische of kwantitatieve
gelijkheid. Kwaliteit wordt daarmee tot het particularisme van de afzonderlijke
stadstaten en daarmee werd ook de ondergang van de vrijheid van het Griekse
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59. Hegel: ‘Die besondere Eigentümlichkeit, wodurch sich die griechischen Staaten
unterschieden, war eine verschiedene, wie die der schönen Götter, deren jeder
seinen besonderen Charakter und besonderes Dasein hat, doch so, daß diese
Besonderheit ihrer gemeinsamen Göttlichkeit keinen Eintrag tut. Indem nun diese
Göttlichkeit schwach geworden und aus den Staaten entwichen ist, so bleibt nur die
trockene Partikularität übrig, die häßliche Besonderheit, die sich hartnäckig und
eigensinnig auf sich hält und die eben damit schlechthin in die Abhängigkeit und
den Konflikt mit anderen gestellt ist. (...) Dieser Partikularität der Leidenschaft,
dieser Zerrissenheit, die Gutes und Böses niederwirft, steht ein blindes Schicksal,
eine eiserne Gewalt gegenüber, um den ehrlosen Zustand in seiner Ohnmacht zu
offenbaren und jammervoll zu zertrümmern, denn Heilung, Besserung und Trost ist
unmöglich. Dieses zertrümmernde Schicksal sind aber die Römer’. G.W.F. Hegel,
Vorlesungen, blz. 336-338.

60. Vgl. bijv. Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen, blz. 27-32.

volk zelf bezegeld.

Daarmee eindigt ook de ontwikkeling van het gelijkheidsbegrip bij de oude
Grieken. In hun wereldhistorische betekenis worden zij afgelost door de Romei-
nen. 59

3 De Romeinen

Men kan er wellicht voor kiezen een soepele overgang te construeren van de
Grieken naar de Romeinen. Die overgang zou dan kunnen lopen via de Stoa en
het Hellenisme naar schrijvers als Cicero (106-43 v.C.) en Seneca (4 v.C.-65
n.C.). Aan de orde moeten dan komen zaken als het goddelijke nous van de Stoa,
waaraan alle mensen via de logoi spermatikoi deel hebben, waardoor allen in
beginsel gelijk zijn. Onder de gelding van de universele natuurlijke zedenwet is
het dan alle mensen gelijkelijk gegeven om te streven naar de verwerkelijking
van de hoogste zedenwet in zichzelf, waardoor één grote, door de natuurlijke
zedenwet instandgehouden wereldgemeenschap kan ontstaan. Binnen die zeden-
wet, de lex aeterna bij bijvoorbeeld Seneca, is er dan een onderscheid tussen ius
naturae en ius civile als het positieve recht. En via allerlei omwegen wordt zo
opeens de staat van de aristotelische zedelijke gemeenschap tot een
rechtsgemeenschap.  De vraag is alleen: hoe?60

Vervolgens zou op diepzinnige wijze aandacht besteed kunnen worden aan het
probleem van de scheiding tussen subject en object, zoals dat in de hele Griekse
ontwikkeling is voorbereid en eindelijk bij de Stoïcijnen als de uitdrukking voor
de verhouding tussen zijn en denken tevoorschijn komt. Op die wijze is er dan in
de Romeinse ontwikkeling sprake van een subjectief tot stand gebrachte rechtsor-
de, die niet meer in rechtstreeks kenbaar verband staat met een ‘Vorstellungsin-
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61. Bijv. Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch, blz. 169 e.v.
62. ‘Hier ist es in der Antike überhaupt nicht zur Ausbildung eines politisch-sozialen

Gleichheitsbegriff gekommen. Im Unterschied zu Griechenland hat der Begriff in
den politischen und sozialen Auseinandersetzungen der römischen Geschichte als
Leitbegriff nie eine besondere Rolle gespielt. Von einer Entwicklung oder
Kontinuität des politisch-sozialen Gleichheitspostulats kann für die Antike
demnach kaum gesprochen werden.’ Dann, Gleichheit, blz. 43.

halt unkörperlicher Natur’.  Maar als dat verband niet meer te traceren valt,61

rijst de vraag: waar komt die rechtsorde dan vandaan? Alleen al om deze redenen
lijkt het construeren van een vloeiend verloop tussen Griekse en Romeinse
ontwikkelingen gekunsteld. Er is reden om aan te nemen dat dusdoende het
karakteristieke van de Romeinse ontwikkeling juist wordt gemist. Het ligt daar-
om meer voor de hand de Romeinen voor zichzelf te laten spreken.

Daarmee wordt ook de gang van het hiervoor veel aangehaalde, maar ook
gekritiseerde betoog van Dann voorlopig losgelaten. Na de constatering dat de
bijdrage van de Romeinen aan de ontwikkeling van het hedendaagse gelijks-
heidsbegrip op het terrein ligt van de rechtstheorie en de filosofische ethiek,
concludeert Dann met betrekking tot de Romeinse maatschappelijke ontwikke-
ling tot de afwezigheid van een ontwikkeling met betrekking tot het juridische
gelijkheidspostulaat.  Vervolgens wordt het betoog voortgezet met een bespre-62

king die zich in hoofdzaken beperkt tot een bespreking van de Romeinse eclecti-
sche filosofie.

Ook hier lijkt kritiek op de gang van het betoog bij Dann gerechtvaardigd. Wil
men immers zicht krijgen op de historische ontwikkeling van het juridische
gelijkheidsbegrip, dan is nu juist expresse aandacht voor die fasen in de geschie-
denis, waarin van rechtsgelijkheid geen sprake is en het gelijkheidsbegrip geen
rol van betekenis lijkt te vervullen, zo mogelijk nog belangrijker dan het bespre-
ken van die fasen waarin het gelijkheidsbegrip wel expliciet aan de orde is.
Blijkbaar is dan juist het andere dan de gelijkheid aan de orde en de betekenis
van het gelijkheidsbegrip kan toch eerst oplichten, als beide, de explicitering én
de negatie van het begrip, in de historische ontwikkeling worden nagegaan.

Van bestudering van de Romeinsrechtelijke ontwikkeling mag daarom worden
verwacht dat zichtbaar wordt, welke elementen en omstandigheden nu juist niet
rechtstreeks bijdragen aan de praktische ontwikkeling van de juridische gelijk-
heid, en daarmee de weerstanden vormen voor de historische verwerkelijking van
de juridische gelijkheid in positieve zin. Alleen op die wijze is bestudering van
de juridische gelijkheid mogelijk, die verder gaat dan de abstract-algemene
verschijning ervan, en daarom ook nooit juridisch, slechts quasi-ethisch en theo-
retisch kan zijn. Daarbij dient dan overigens voorshands het antwoord op de
vraag of inderdaad bij de Romeinen geen sprake is van politiek-sociale gelijk-
heid, open te blijven.
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63. Om de sfeer van de Griekse geest, ‘die Geistigkeit in ihrer Freude, in ihrer
Heiterkeit und in ihrem Genusse’ (Hegel) los te kunnen laten en de overgang naar
het geheel andere van de Romeinen te kunnen maken, kan een citaat van Von Ihe-
ring helpen: ‘Der Anfang Roms ist nach der Sage der Zustand der Wildheit und
Gesetzlosigkeit. Die Gründer Roms sind Räuber und Abenteurer, die von den
Ihrigen ausgestoßen sind oder einem zügellosen Leben zu Liebe sich von ihnen
losgerissen haben, Götter und Familie daheim lassend und nichts mitbringend als
ihrem Arm und ihr Schwert. Sie sind ein Aggregat von Individuen, von Atomen,
durch nichts vereinigt als durch ihren wilden Sinn und den gemeinsamen Zweck
des Raubens. Nicht einmal Frauen bringen sie mit, und die benachbarten Völker,
denen sie als Ausgestoßene erscheinen, weisen mit Hohn und Entrüstung die
Zumutung zurück, ihnen ihre Töchter zur Ehe zu geben. Aber was ihnen nicht
vergeben wird, nehmen sie sich. Sie laden ihre Nachbarn zur Feier von Spielen ein,
überfallen die Gastfreunde, deren Verletzung nach den Begriffen des Altertums
eins der frevelhaftesten Verbrechen war, und rauben ihnen die Töchter. Ihr
Anführer Romulus, den die Sage zu den Göttern erhebt, geht ihnen mit guten
Beispiel voran; Brudermord verschafft ihm die Alleinherrschaft. (...) Als die
einzigen Bindemittel des wilden Haufens werden Ordnung und Recht zur
Herrschaft gebracht, und als Schirmerin derselben das Königtum errichtet, (...).
Nachdem der Staat eingerichtet, folgt mit die Raube der Sabinerinnen die
Gründung des Hausstandes und der Familie.’ Rudolph von Ihering, Geist des
römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, naar de 5e
druk, Leipzig 1891, blz. 94.

64. Hegel, a.w., blz. 340.

3.1. Het eigen karakter van het Romeinse recht

De overgang van de Grieken naar de Romeinen is er een  tussen twee geheel
verschillende werelden.  Zoals de Griekse ontwikkeling wortelde in een ver63

mythisch verleden, zo is bij de Romeinen het tegenovergestelde het geval. Rome
staat, zo te zeggen, niet in de stroom van de geschiedenis, het kent geen traditie
en geen op oeroud gebruik teruggaande zeden. Zelfs de geschiedenis moet in
Rome eerst nog gemaakt worden. Rome is de ‘eeuwige stad’ omdat ze zich in
haar ontwikkeling niet afhankelijk maakt van het ‘overige’ van de geschiedenis.

Daarmee is een belangrijke karakteristiek van de Romeinse ontwikkeling
gegeven: de algemeenheid. In de ook door Von Ihering in zijn hier gebruikte
beschouwingen aangehaalde passages noemt Hegel deze algemeenheid: de vrije
algemeenheid.  Deze algemeenheid heeft zich niet ontwikkeld uit deze of gene64

natuurlijke verhouding, maar wordt zonder meer gesteld, als ongebonden vrij-
heid. Ze wordt niet ontwikkeld, zoals bij de Grieken, maar gedáán. Met een doel,
namelijk de doelmatige verwerving van eigendom, ook al is die verwerving naar
onze maatstaven niet anders dan roof. De grondslag voor die gestelde, vrije
algemeenheid is de Romein zelf, met - naar Von Ihering - niets anders dan zijn
arm en zijn zwaard. Met andere woorden: de Romein zelf is in zijn nemen van
het andere de grondslag (wij zouden zeggen: bron) voor het recht. De grondtrek-
ken van dat recht zijn: geweld en discipline (Von Ihering).

Kenmerkend voor deze ontwikkeling is het zichzelf met geweld tot gelding
brengen van de mens als vrije algemeenheid. Dat wil zeggen: als persoon, zonder
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65. Heel duidelijk weer Von Ihering: ‘Mit dem Schwerte ist die römische Welt gegrün-
det, und das Schwert oder der Speer ist das älteste Symbol des römischen Rechts.
Nicht die Götter gaben den Römern ihre erste Ausstattung (... ); die Römer haben
kein abgeleitetes Eigentum im Sinne der Rechtssprache, abgeleitet von Gott oder
andern Menschen, sondern sie haben ein ursprüngliches, bei dem der Eigentümer
sein eigner Auctor ist, sie haben es sich genommen, wo sie es fanden. (...) Eigentum
übertragen (...) wird in alter Zeit aufgefaßt als einseitiges Nehmen des Erwerbers.
(...) Der Satz, daß die persönliche Tatkraft die Quelle des Rechts sei, ist eine der
Initialen der römischen Rechtsgeschichte.’ Von Ihering, Geist, blz. 107 e.v.

66. a.w., blz. 106.
67. Fanum is: heiligdom.
68. Th. Mommsen, Römische Geschichte, Wenen uitg. 1934, blz. 32. Het is bijna

vermakelijk de voorbeelden te lezen bij Mommsen, die hij ter adstructie van het
onderscheid tussen Grieken en Romeinen gebruikt. Vgl. blz. 27-33.

zedelijke bindingen. In het Romeinse recht treedt de mens op als persoon, hoofd-
zakelijk met betrekking tot de eigendom, namelijk als het handelend onderwerp
met betrekking tot de manu-captum, het mancipium, of het daarbij nu ging om
roof, of om de latere meer gereglementeerde eigendomsverwerving. En na het
mancipium volgt het imperium, de heerschappij over het verworvene.65

Vanuit deze vrije algemeenheid - ieder neemt krachtens zijn subjectieve wil
rechtens voor zich - ontstaat de private eigendom als de grondslag voor het
Romeinse recht. Eerst daarna wordt op dit uitgangspunt de staat gebouwd en
eerst weer daarna worden - legendarisch verbeeld in het verhaal van de Sabijnse
maagdenroof - zedelijkheid en religie binnengehaald, die dan vervolgens een
zekere invloed uitoefenen op recht en staat. Von Ihering onderscheidt vier princi-
pes die achtereenvolgens de bouw van het Romeinse recht sturen: het principe
van de subjectieve wil, het staatsbouwende principe en de daaruit voortvloeiende
gemeenschapsvormende familieverbanden en ‘Wehrverfassung’ en ten slotte het
religieuze principe.66

De tegenstelling tussen het Griekse rechtsleven in de polis en de aanvankelijke
ontwikkeling van het Romeinse recht kon nauwelijks groter zijn. In de plaats van
het karakter van het Griekse recht als fas, het met de goden of de natuur verbon-
den recht , verschijnt het Romeinse ius, berustend op de persoonlijke oordeels-67

kracht. In de plaats van de algemene Griekse menselijkheid, die in de polis tot
individualiteit komt, verschijnt de abstracte Romeinse persoonlijkheid, niet
gebonden aan ideeën met betrekking tot een mogelijk geheel van de werkelijk-
heid, maar slechts rustend in eigen persoonlijke verstandelijkheid, rijkdom en
kracht.  Dáár de binding aan een in het denken beleefde zedelijke werkelijkheid,68

hier het zich gelding verschaffen van de kracht van de subjectieve wil.

3.2. Romeins recht als privaatrecht; gelijkheid en subjectiviteit

Alvorens aandacht te geven aan de Romeinse staatsvorming is het hier eerst de
vraag op welke wijze dit op de eigendomsverwerving gebaseerde privaatrecht
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69. ‘Der erste Ansatz des Rechtsgefühls ist das Gefühl der eigenen Berechtigung,
gestützt auf die Bewährung der eignen Kraft und gerichtet auf die Behauptung der
Früchte derselben.’ Von Ihering, Geist, blz. 109.

70. Von Ihering wijst er bijvoorbeeld op dat de gewelddadige toe-eigening, zoals het
verwerven van krijgsbuit, naar het bericht van Gaius (Gaius IV, 16) de beste ver-
wervingsvorm van eigendom was. Roof was de meest eervolle vorm van eigendoms-
verwerving, tegenover de verachtelijke, met lafheid en bedrog verbonden eigen-
domsverwerving door de handel.

71. In het vroegste Latijn hebben capere (nemen) rapere (roven) en emere (kopen) nog
een gemeenschappelijke betekenis als begrip voor het 'nemen', Von Ihering,Geist,
blz. 111; vgl. overigens ook de stamverwandschap van ons kopen en kapen.

72. Von Ihering, Geist, blz. 117.

zich verhoudt tot zoiets als de juridische gelijkheid. In de gedachtegang van Von
Ihering komt de staatsvorming immers na de (aanvankelijke) vorming van het
private recht. Niet de staat vormt het recht, maar de persoonlijke daadkracht van
de Romeinen. Het Romeinse recht wortelt in het subjectieve rechtsbewustzijn dat
ontstaat na de daad, of als begeleiding van de daad van het nemen.  Deze zich69

vanuit de vrije algemeenheid vormende, op het subjectieve willen gebaseerde
kracht van het Romeinse recht, als - in eerste instantie - privaatrecht, verdraagt
zich op het eerste gezicht niet met het abstracte beginsel van de gelijkheid. Von
Ihering benadrukt, dat een dergelijke, in de subjectiviteit van de enkeling gefun-
deerde rechtsorde voor het hedendaagse rechtsbewustzijn nauwelijks nog voor-
stelbaar is. Er moet inderdaad vanuit de gewenning van de hedendaagse rechts-
statelijke beleving echte moeite voor worden gedaan, dit volstrekt subjectieve
karakter van het recht navoelbaar te maken. Nogmaals: subjectief niet als subjec-
tief recht, voortvloeiend uit bovenpersoonlijke regelingen of gemeenschappelijke
overeenstemming, zoals bij ons aan rechtsregelingen subjectieve rechten kunnen
worden ontleend, maar als subjectiviteit, waarbij al het andere of alle anderen
voor de fundering van het recht volstrekt indifferent zijn.  In de oudste Romeins-70

rechtelijke opvattingen over eigendomsverwerving speelt de vorige eigenaar geen
constituerende rol. De grondslag van de eigendom is slechts het eigen nemen
(capere).  Ook als in later tijd bij de eigendomsverwerving sprake is van een71

overeenkomst, blijft de grondvorm het afnemen van de zaak. Niet het verdrag
constitueert de eigendom, maar het ontnemen van de zaak aan de vorige eige-
naar.  Constituerend is het geweld, niet de afspraak.72

Voor een goed begrip van dit recht dient daarom te worden afgezien van elke
rationalisatie, van elke zingeving. Elke naar een bepaalde algemeenheid tende-
rende opvatting dient buiten beschouwing te blijven. Het gaat hier niet om
ethiek, maar om het zuivere handelen. Het enige wat als typering van dit recht
overeind kan blijven, is deze overweging zelf, namelijk dat elke specifieke zing-
eving onjuist en onwaar is. Anders gezegd: bij het Romeinse recht gaat het in
zijn ontstaan om de volstrekt ongebonden algemeenheid, de abstracte algemeen-
heid in zichzelf.

Ook bij de Grieken ging het om het abstract-algemene begrip van de isotes-
gelijkheid, maar die werd daar verbonden met het geheel van de werkelijkheid,
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73. Vgl. Hegel, Vorlesungen, blz. 340 en 386.
74. De vergelijking dringt zich hier op met de beschrijving die Rousseau geeft van de

overgang van ‘volonté de tous’ naar ‘volonté générale’. Ook daar: ‘van ieder alles’
is ‘van allen gelijk’, is ‘van alles hetzelfde’. J.J. Rousseau, Du contrat social, uitg.
Paris Flammarion 1962, blz. 55.

75. Hegel: ‘(Dadurch) sind die Individuen als Atome gesetz; zugleich aber stehen sie
unter die harten Herrschaft des Einen (nl. het geheel waarin allen binnen de
werking van dat geheel ongelijk zijn, DB), welche als monas monadum die Macht
über die Privatpersonen ist. Dies Privatrecht ist daher ebenso ein Nichtdasein, ein
Nichtanerkennen der Person, und dieser Zustand des Rechts ist vollendete Rechtlo-
sigkeit. Dieser Widerspruch ist das Elend der römischen Welt. Das Subjekt ist nach
dem Prinzipe seiner Persönlichkeit nur zu dem Besitze gerechtigt, und die Person
der Personen zum Besitz aller, so daß das einzelne Recht zugleich aufgehoben und

met het goddelijke, met de natuur. Hier is het abstract-algemene als vrije
algemeenheid of abstracte vrijheid volledig op zichzelf gesteld. Dat kan natuur-
lijk alleen maar - het gaat hier nog steeds over menselijke werkelijkheid - als die
abstracte algemeenheid gedacht wordt als volledig teruggetrokken in de
(afzonderlijke) mens. Alle waarheid en moraliteit bestaat dan in alle volledigheid
binnen elke afzonderlijke mens, lees: elke Romein. Met andere woorden: dat wat
nu juist bij de Grieken tot hun ondergang als volk leidde, namelijk het
particularisme, omdat daar het element van de concrete innerlijkheid ontbrak,
wordt hier bij de Romeinen tot de grondslag van het recht.  De subjectieve wil73

van de Romein, die de grondslag van het Romeinse recht vormt, is daarom een
abstracte subjectiviteit.

Als nu de hier op deze wijze getypeerde Romein tot handelen overgaat - en dat
handelen kan dan uiteraard niet anders zijn dan zuiver geweld - manifesteert hij
zich als persoon. In het nemen van de eigendom maakt de Romein zichzelf tot
persoon, dat wil zeggen als afgesloten universum op zichzelf. Daarin ligt zijn
humanitas. Daarin is elke afzonderlijke Romein aan elke ander gelijk. Omdat
elke Romein ten opzichte van de ander slechts persoon is, zijn alle Romeinen
onderling - als het om de eigendomsverwerving gaat - rechtens gelijk. Als elke
Romein immers een universum op zichzelf is, als elke Romein elke inhoud
volledig in zichzelf bezit, is hij tegelijk volledig inhoudsloos,  volledige74

uiterlijkheid, slechts vorm. Dat betekent dat het element voor de concrete gelijk-
heid, het tertium comparationes ontbreekt. De gelijkheid van de Romeinen
bestaat daarom als een abstracte gelijkheid, als atomistische gelijkheid.

Bij dat zich geldend maken als persoon is uiteraard de macht om dat te doen
beslissend. Van een buiten de persoon gelegen zingeving is immers geen sprake.
Omdat de macht van de één niet gelijk is aan die van de ander, ontstaat uiteraard
bij het zich geldend maken van elke afzonderlijke persoon concrete ongelijkheid.
Uiteindelijk is de gelijkheid immers een rationeel, niet een op de concrete wil
betrokken principe. Binnen het geheel, als volk, kan daarom nooit sprake zijn
van onderlinge gelijkheid van de Romeinen. Als afzonderlijke Romeinen elkaar
ontmoeten zal dus steeds sprake zijn van een dramatische tegenspraak. Tegelijk
zijn ze elkaar volstrekt gelijk en volstrekt ongelijk.75
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rechtlos ist.’ Hegel, Vorlesungen, blz. 387 e.v.
76. Er zij hier al op gewezen, dat zich volgens de beschrijving van F. Neumann, Der

Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft, 1937,
soortgelijke samenhangen voordoen in het in de 19e eeuwse rechtsstaat door abs-
tract privaatrecht beheerste maatschappelijke leven. Het gaat daarbij om het kern-
vraagstuk van de rule of law in de rechtsstaat. Vgl. hierna, hst. 10.

77. Zie hierna, paragraaf 3.6.
78. ’So wie in der Körperwelt Gesetze herrschen, nach denen die Verbindung der

Körper vor sich geht, so auch in der sittlichen Welt rücksichtlich der Verbindung
der Individuen’. Von Ihering, Geist, blz. 176 e.v.

79. Par. 2.4.

De gelijkheid van het op het subjectieve willen gebaseerde Romeinse privaat-
recht is daarom - door deze tegenspraak - feitelijk een irreële gelijkheid. Vanuit
vrije algemeenheid laat zich blijkbaar geen concreet geldende juridische gelijk-
heid construeren.  Er zij hier al op gewezen dat één van de latere centrale76

Romeinsrechtelijke begrippen, de aequitas dan ook niet verwijst naar een forme-
le gelijkheid in rationele zin als een constituerend element van het recht, maar
staat voor billijkheid, de behandeling van een ieder overeenkomstig zijn sociale
status.  Dat brengt ons vervolgens bij het tweede sturende element van de Ro-77

meinse rechtsvorming: de staat.

3.3. Romeins imperium en de gelijkheid

Het Romeinse Rijk is in zijn oorsprong niet een abstracte, op ideeën gefundeerde
staat die op de één of andere wijze zou voortkomen uit de noodzaak tot vormge-
ving van gemeenschappelijk leven. Dat zou wel een intellectueel eenvoudige
aanname zijn, waarbij simpelweg tegenover of complementair aan de op vol-
strekte subjectiviteit gebaseerde positie van de afzonderlijke Romeinen een
algemeenheid zou worden geplaatst, die dan de bron zou vormen voor de regeling
van de verhoudingen tussen alle afzonderlijke Romeinen. Daardoor zou dan de
vrije algemeenheid van de afzonderlijke Romeinen toch weer worden bepaald en
zou vanuit die vorm van gemeenschappelijk leven ook op zoek kunnen worden
gegaan naar elementen van gelijkheid.

Zelfs bij Von Ihering - overigens steeds zeer op dergelijke valstrikken bedacht -
is toch iets van zo'n gedachtegang te bespeuren. Ook bij hem is de staat een
Naturnotwendigkeit, ook al is het vervolgens zaak die noodzakelijkheid niet al
op voorhand te vullen met hedendaagse begrippen. Toch ligt aan die gedachte-
gang steeds de noodzaak van een onderscheid tussen individu en gemeenschap
ten grondslag. Als dan aan de ene kant sprake is van het individu of op z'n minst
van afzonderlijke mensen, moet dan tegelijkertijd aan de andere kant sprake zijn
van een gemeenschap. In die zin is een staat dan even oorspronkelijk als een per-
soon, en in die staat is dan op z'n minst sprake van zedelijke wetten.78

Hier geldt in beginsel hetzelfde als wat hiervoor  in verband met de Grieken en79

hun polis is opgemerkt. Zomin als bij de afzonderlijke Grieken sprake kon zijn
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80. Dat klinkt uiteraard rijkelijk abstract. Voor een toelichting zou kunnen worden
verwezen naar de legende van Romulus en Remus, waar Romulus zijn broer doodde
toen die zelfs de gemeenschappelijkheid van de aan beide eigen vrije algemeenheid
negeerde door over het door hem getrokken promerium te springen. Maar ook bij de
begrenzing van dat gemeenschappelijke door Romulus ging het om een menselijke
daad, niet om een natuurlijk gegeven. Het is eerder een voorteken van de lex dan
van een goddelijk gebod.

van individualiteit en bijgevolg ook niet van een gemeenschap in de zin van de
samenstelling individu-gemeenschap - slechts van polis - zomin kan bij de Ro-
meinen sprake zijn van een gemeenschap in de zin van een zich met (abstracte)
zedelijkheid verbindende ordening van het gemeenschappelijke leven. Als in deze
zin wel sprake zou zijn van een gemeenschap (in samenhang met het begrip
staat) zou de afzonderlijke Romein immers als individu moeten worden
beschouwd. Hiervoor is evenwel uitvoerig betoogd dat bij de Romeinen slechts
sprake kan zijn van de afzonderlijke Romein als persoon. Er is immers geen
sprake is van een specifieke verbinding met geestelijke inhouden, slechts de op
subjectief willen gebaseerde daadkracht geeft inhoud aan het optreden van de
Romeinen. Nogmaals: het gaat er niet om dat elke binding met geestelijke inhou-
den afwezig zou zijn, integendeel, er is slechts sprake van het ontbreken van elke
specifieke, door het denken tot stand gebrachte binding met geestelijke inhouden.
Het gaat er niet om de Romeinen tot een geesteloos volk te verklaren; slechts het
onbepaalde karakter van binding aan geestelijke inhouden is hier aan de orde.
Door het ontbreken van elke bepaaldheid is bijgevolg - gelijkheid valt nu een-
maal slechts op deze wijze in algemene zin te omschrijven - ook geen sprake van
gelijkheid. Tenzij men het gelijke zou willen zien in de ‘bepaling van het onbe-
paalde’.80

Het zou overigens allemaal niet zo belangrijk zijn, als in de oorsprong van de
Romeinse ontwikkeling slechts een primitief begin zou worden gezien, waarvan
men bij de beschrijving van het geheel van die ontwikkeling zou kunnen afzien,
om vervolgens vormen van gelijkheid te onderzoeken, zoals die zich bijvoorbeeld
ten tijde van het Principaat  voordoen, als het recht al voor een belangrijk deel in
vormen en procedures is vastgelegd. Het karakteristieke van de Romeinse
ontwikkeling zou dan echter niet zichtbaar worden; evengoed zou elk ander
rechtsstelsel van welk volk in welke tijd dan ook bestudeerd kunnen worden.

Daarom moet voor een goed begrip van de Romeinse publiekrechtelijke
ontwikkeling voorshands volledig worden afgezien van allerlei preëxistente
vormen van gemeenschapsleven die op enigerlei wijze een verbinding met (ab-
stracte) zedelijkheid zouden kunnen betekenen. Ook voor een geregelde rechtsbe-
deling of rechtshandhaving is de vroeg-Romeinse samenleving niet van dergelij-
ke vormen afhankelijk. Von Ihering staat, alvorens het staatsvormende principe
te bespreken, uitvoerig stil bij de rechtshandhaving, van de persoonlijke rechts-
wraak tot en met de mitis contestatio. Steeds gaat het daarbij om vormen van
rechtshandhaving, waarbij geen enkele sprake is van een algemene ordening,
waaraan de afzonderlijke Romeinen ondergeschikt zouden zijn of waarin hun
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81. Von Ihering, Geist, blz. 173.
82. Vgl. het klassieke onderscheid tussen corpus en societas; vgl. hierna, hst. 7, par.

2.1.
83. Mommsen, Römische Geschichte, blz. 59.

rechtsaanspraken zouden zijn ingebed. Zelfs de procedure van de litis contestatio
berust op de vrije overeenkomst tussen personen, waarbij de gekozen rechter
nooit als ambtenaar, maar slechts om zijn door partijen erkende persoonlijke
kwaliteiten optreedt. Zijn uitspraak is nooit meer dan een mening (sententia) of
een verklaring (pronunciatio) ten behoeve van de strijdende partijen, niet een
van overheidswege executeerbare rechtstitel.81

De bewering dat in het vroeg-Romeinse gemeenschapsleven geen sprake van
zedelijke gebondenheid zou zijn, moet overigens niet verkeerd worden opgevat.
Nogmaals: het gaat er daarbij niet om dat de Romeinen zedelijkheid zou worden
ontzegd. De kern van de bewering is juist omgekeerd: onder invloed van
zedelijkheid vormgegeven gemeenschapsleven is wat ontbreekt.  Nog tot ca. 10082

v.C. werden de Romeinse veroveringen gezien als bevrijding van plaatselijk
heersende despotie. Het Romeinse burgerschap stond gelijk met vrijheid en
daardoor met vooruitgang (nulla dies sine linea). Die hooggeroemde zedelijk-
heid vindt echter geen neerslag in gemeenschapsbepalende vormen. De binding
van een Romein aan zijn zedelijkheid loopt niet via een geïnstitutionaliseerd
gemeenschapsleven. De veelvuldig voorkomende barbarij van latere Romeinse
politici tijdens het Principaat ligt in het verlengde van deze waarneming. In
Hegels terminologie: de Romeinse deugdzaamheid is unendlich; die deugdzaam-
heid verkeert eerst later in haar tegendeel als die door binding aan het bepalende
van de macht wordt tot endliche Unendlichkeit.

Hoe kan dan überhaupt begrip worden gekregen van de Romeinse staatkundige
ontwikkeling en hoe speelt daarin eventueel het beginsel van de gelijkheid een
rol? Mommsen  is over de Romeinse staatkundige ontwikkeling en de daarvoor83

bepalende elementen kort en duidelijk: ‘Wie die Elemente des Staates die auf der
Familie ruhenden Geschlechter sind, so ist auch die Form der Staatsgemeinschaft
im einzelnen wie im ganzen der Familie nachgebildet’. Het lijkt zo alsof toch uit
geheel natuurlijke verhoudingen zich een organisch geheel vormt, waarbij de
onderlinge verhoudingen in de politieke structuur vergelijkbaar zouden zijn met
de natuurlijke verhoudingen in een familie. Tegenover het oorspronkelijke denk-
en van de Grieken in de vorming van hun polis, zou dan het oorspronkelijk
natuurlijke staan van de op daadkracht gebaseerde samenleving van de Romei-
nen. Deze vergelijking is verleidelijk door haar eenvoud en symmetrie, ver
loochent echter evenzeer wat hiervoor over de Romeinen als persoon is gezegd.
Op die wijze is de uitspraak van Mommsen ook niet bedoeld.

Reeds de Romeinse familie zelf is geheel door het persoonsbegrip en niet door
natuurlijke verhoudingen bepaald. De in de Romeinse familieverhoudingen
bestaande zedelijkheid is een zedelijkheid die ook niet ontstaat uit natuurlijke
samenhangen (waaruit wellicht de ene of andere natuurlijke gelijkheid zou zijn af
te lezen), maar een op de hierboven door de (oorspronkelijke) emancipatie van de
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84. De voorbeelden en beschrijvingen die deze bewering moeten staven zijn in de
literatuur ruimschoots voorhanden, bijv. Mommsen, Römische Geschichte, blz. 36
e.v., Von Ihering, Geist, blz. 207 e.v., Hegel, Vorlesungen, blz. 347 e.v.

85. Meyer: ‘So war der römische Freiheitsbegriff in seiner notwendigen Begrenzung
durch Unterordnung und Abstufung sehr verschieden von dem griechischen Begriff
der gleichen Freiheit und der gleichen Rechte aller, die Disziplin für den Römer
eine unerläßliche Grundlage des Staates. Den Römern blieb die griechische
Demokratie mit ihrer Gleichstellung aller Bürger und der Beseitigung aller Standes-
und Persönlichkeitsvorrechte unverständlich und ein Greuel; das war keine
staatliche Ordnung mehr, sondern Anarchie, und die Griechen hatten ja auch über
zuviel Freiheit im Staat die Freiheit als Staat verloren.’ Ernst Meyer, Römischer
Staat und Staatsgedanke,  Zürich 1961, blz. 263, met verwijzingen naar Livius en
Cicero.

86. Jacques le Goff, La civilisation de l'Occident médiéval, Parijs 1974, geciteerd naar
de Nederlandse vertaling, Amsterdam 1987, blz. 14; ‘De Stad breidde de haar
omringende ruimte steeds verder uit door middel van veroveringen totdat de voor de
verdediging ideale omvang was bereikt. Vervolgens stelde zij zich ten doel dit
gebied af te grendelen. De limes werden aangelegd, de Chinese muur van het
Westen. Achter deze verschansing wijdde Rome zich aan exploitatie. Van vernieu-

Romeinen tot persoon gekleurde zedelijkheid. Ook de familieverhoudingen
bestonden uit absolute persoonlijke rechten, en dienten-gevolge, absolute per-
soonlijke ondergeschiktheden.  Ook de mens zelf is daarbij als persoon vatbaar84

voor de eigendom. Enerzijds immers is de mens als persoon losgemaakt van,
geëmancipeerd uit de natuurlijke verhoudingen, anderzijds staat de mens als
persoon (nog) niet in verbinding met specifieke geestelijke inhoud die hem ten
opzichte van zijn medemens uniek en onvervangbaar zou maken (‘Zij die gaan
sterven, groeten U!’).

Het vervolg is dan ook dat de karakteristiek van de vrije algemeenheid in de
Romeinse samenleving het volstrekte tegendeel oproept; absolute bepaaldheid.
Zoals in de familie de pater familias de absolute beschikkingsmacht had over
alle leden van zijn familie en hun bezittingen, inclusief de beschikking over leven
en dood van zijn verwanten, zo beschikt de Romeinse res publica in absolute zin
over zijn burgers. Spiegelbeeld van de vrije algemeenheid, als kenmerk van de
Romein als persoon, is de absolute bepaaldheid van de Romein binnen zowel de
familiale als de statelijke gemeenschap. Het Romeinse vrijheidsbegrip verdraagt
zich op geen enkele wijze met concrete gelijkheid, zoals binnen de Griekse
ontwikkeling.85

De volstrekt vrije algemeenheid van het Romeinse mancipium roept de volledi-
ge bepaaldheid van het Romeinse imperium op. En zoals het mancipium te
beschrijven valt vanuit de oorsprong van de Romeinse ontwikkeling, zo valt de
karakteristiek van het imperium of dominium wellicht het beste te beschrijven
vanuit het einde van de Romeinse ontwikkeling. Illustratief daarvoor zijn de
opmerkingen van Le Goff, die hij bij de opening van zijn beschrijving van de
cultuur van middeleeuws Europa maakt, als hij in een terugblik op het Romeinse
Rijk de geschiedenis van Rome typeert als ‘in feite de geschiedenis van een
overweldigend, omheind legerkamp’.  Zoals ook het Romeinse privaatrecht zich86
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wingen was geen sprake. Sedert de hellenistische tijd stond de technische
ontwikkeling stil en werd de economie gevoed door plundering. De succesvolle
oorlogen leverden slaven voor het werk en kostbare metalen, afkomstig uit de
overvolle schatkamers van het Oosten. Rome blonk uit in de behoudende kunsten:
in de oorlog (altijd defensief ondanks het ogenschijnlijk offensieve karakter ervan);
in het recht, gebaseerd op het verzamelen van precedenten en het weren van ver-
nieuwingen; in de staatkunde, als garantie voor de stabiliteit van de instellingen en
in de architectuur, een bij uitstek op duurzaamheid gerichte kunst.’

87. Von Ihering, Geist, blz. 245 e.v.: ‘die Staatsverfassung als Wehrverfassung’.
88. Idem, blz. 264: ‘Was ist er anders als gleich letzterem die Ordnung der Ordnung

wegen, die Disziplin der Rechtsgeschäfte, die auf strenge gleichmäßigkeit unerbitt-
lich hält und jedes Versehen, jede an sich gleichgültige, bedeutungslose
Abweichung von der äußern Ordnung unnachsichtlich strafft? Für das römische
Recht enthält er dieselbe Schule der Zucht und Ordnung, die das Volk im Lager
fand. Hier im Lager wurde das Volk an jene Subordination, an jene Strenge des
Buchstabens gewöhnt, die es nachher in den Formen seines Rechtslebens wieder-
fand; ein im Dienst ergrauter Feldherr hätte nicht mit größerer Pedanterie und
Strenge die äußere Ordnung des Rechtsverkehrs feststellen und beaufsichtigen
können als die alten Juristen. Die erste vom Staat eingeführte mechanische Ord-
nung ist die Schlachtordnung’.

89. Vgl. bijv. Mommsen, Römische Geschichte, blz. 29.

het beste laat typeren door de beschrijving van het begin van de Romeinse ont-
wikkeling, is het einde van die ontwikkeling typerend voor het Romeinse publie-
krecht.

De opvatting van le Goff spoort met het tweede door Von Ihering genoemde
principe van de Romeinse staatsvorming: de verdediging van het verworvene.87

Met instemmende verwijzing naar Hegel stelt Von Ihering, ook na vaststelling
van de historisch traceerbare feiten, dat alle bepaaldheid (bij Von Ihering: For-
malismus), ook van het Romeinse recht, te begrijpen valt als voortvloeiende uit
het formalisme van de militaire discipline.88

Zoals gezegd: de grondslag van de Romein als persoon ligt in zijn vermogen
tot het verwerven van eigendom. Dat geldt evenzeer voor de Romeinse samenle-
ving als voor de verzameling van die Romeinen; door de eigen inhoudsloosheid
als de afwezigheid van binding aan specifieke zingeving, zijn de Romeinen
voortdurend aangewezen op hun door die inhoudsloosheid ook volstrekte vermo-
gen tot verwerving. Daarin verschaft de Romein zich gelding als persoon, daarin
treedt ook de Romeinse samenleving als imperium in verschijning. In die potes-
tas ligt tegelijk zijn dignitas. Door die samenhang ontstaat met de persoon de
streng formele juridische categorie van de eigendom, als het uit de gegeven
samenhang nemen van alles wat buiten de Romein als persoon ligt. Alles waarop
dat vermogen zich richt wordt tot zaak, tot res mancipi. Ook andere mensen,
voorzover zij zich niet als Romein kunnen laten gelden, vallen daaronder. Slaver-
nij in Rome is daarmee iets heel anders dan slavernij in Griekenland was.  In89

Rome behoren de slaven tot de res mancipi. Alles waarop zich het Romeinse
vermogen tot verwerving richt wordt daardoor immers tot een zaak, iets mate-
rieels, tot een voorwerp. Dit Romeinse vermogen, deze potestas is immers tege-
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90. Ook voor deze samenhang moge hier al verwezen worden naar de in hst. 8 te be-
spreken problematiek van de rechtsstaat.

91. Er zij hier ook al op gewezen dat vooral in die decadente vorm van het ‘imperium’
de Romeinse impuls in de geschiedenis steeds weer concreet opduikt. Of het nu
gaat om de macht van de Rooms-katholieke hiërarchie of om de Romeinsrechtelijke
fundering van ‘lo stato’ van Machiavelli tot in de moderne staatsvorming toe:
steeds gaat het daarbij om ‘unzeitgemäße’ tegenkracht m.b.t. de nog te bespreken
ontwikkeling van de gelijkheid in samenhang met die van de (vrije) menselijke
individualiteit. Het zij hier al voorlopig onder woorden gebracht: in die zin rust een
groot deel van de westerse ontwikkeling in de decadentie van afbraakkrachten - die
dan vaak als nostalgische romantiek of als necessità door het leven gaan. Vgl.
hierna m.n. hst. 7.

92. Bijv. Max Weber, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, 1986
en idem, Wirtschaft und Gesellschaft im Rom der Kaiserzeit, 1909.

93. Von Ihering, Geist, blz. 275.

lijk noodzakelijk en absoluut.90

Daarmee is overigens ook onder woorden gebracht waar de bijdrage van de
Romeinen aan de Europese ontwikkeling eindigt, namelijk daar, waar het even-
wicht tussen vrije algemeenheid en bepaaldheid niet langer als evenwicht bestaat.
Eerst is er het mancipium, de legendarische oorsprong van de Romeinse ontwik-
keling. Dat mancipium roept vervolgens het dominium op en in het samengaan
van die twee ligt de bloeitijd en de bijdrage van de Romeinse ontwikkeling. Die
bloeitijd eindigt waar het evenwicht verstoord wordt, doordat het mancipium in
belang wordt overtroffen door het dominium; daar waar de Romeinse staatkunde
verwordt tot politiek en het dominium als res publica ontaardt in het imperium .91

Historisch kan men die stand van zaken herkennen vanaf de aanvang van het
Principaat (ca. 31 v.C.). De feitelijke ondergang van het Romeinse Rijk volgt
dan enkele eeuwen later, als ook de economische mogelijkheden voor de instand-
houding van het Romeinse imperium als dominium zijn uitgeput. Als pars pro
toto voor dat gebeuren zijn de neergang van de slavenmarkten en de verwording
van vermogen tot kapitaal te beschouwen. Dat alles is uitvoerig door Weber
beschreven.92

3.4. De formaliteit van het Romeinse recht

Volledigheidshalve nog een enkele opmerking over het derde door Von Ihering
genoemde rechtsvormende principe: de religie. In alle rechtsstelsels is het straf-
recht dat deel van het recht, dat het meest onder invloed staat van ethische princi-
pes die hun gelding ontlenen aan opvattingen en bewustzijnsinhouden die hun
geldigheid vooral hadden in de aan de actuele vorming van dat recht voorafgaan-
de periode(n). Von Ihering noemt dat het religieuze principe en schetst de hierbo-
ven bedoelde gang van zaken als ook geldig voor het Romeinse recht.  In de93

misdaad wordt - uitgesproken of niet - een vergrijp gezien tegen de geldende
ordening, die ook al is die door mensen gemaakt, een zekere sacrale gelding
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94. Als de misdaad van zuiver religieuze aard was, restte dan ook niet anders dan de
exsecratus, het uitsluiten van - religieuze - gemeenschapsoefening.

95. Veelbetekenend is dat het woord religie (re-ligere) eerst bij de Romeinen ontstaat.
96. ‘Mit dem Fas blickt das römische Recht nach dem Orient, mit dem Jus nach dem

Occident; jenes ist die stabile, dieses die progressive Seite desselben. So bewährt
also dieser sprachlich ausgeprägte, d.h. zum Bewußtsein gekommene Dualismus
des Rechts bereits die zersetzende Kraft des römischen Geistes’. Von Ihering,
Geist, blz. 267. 

97. Von Ihering, Geist, Zweiter Teil, Erste Abteilung, Leipzig 1880, blz. 88 e.v.

heeft. In de straf (poena) wordt zoengeld betaald jegens die ordening, respectie-
velijk jegens de goden. In het strafrecht geldt tegelijkertijd de wraak, maar ook de
bescherming van de goden of van de gemeenschappelijke ordening. In de straf-
oplegging reinigt de gemeenschap tegelijk zowel de misdadiger als zichzelf.94

Anders dan bij privaatrecht en publiekrecht berustte het materiële strafrecht bij
de Romeinen goeddeels op de koningen teruggaande wetgeving, dat wil zeggen
op het gewoonterecht. Zoals het publiekrecht gezien kon worden als recht dat
zich na en vanuit de behoeften van het privaatrecht ontwikkelde, zo verwijst het
strafrecht terug naar de mythische oorsprong van de Romeinse samenleving: de
tijd van de koningen. Fas is het religieuze, heilige of geopenbaarde recht, in
tegenstelling tot het door mensen gemaakte recht als ius.

Het religieuze principe beïnvloedt evenwel niet slechts het strafrecht, maar
heeft ook zijn werking op privaat- en publiekrecht. Die werking wordt zichtbaar
in de vormelijkheid van het Romeinse recht. Anders dan bij de Grieken is immers
de religiositeit bij de Romeinen niet iets dat voortkomt uit kennis van of omgang
met de goden. Bij de Romeinen heeft zich (inmiddels) de scheiding voltrokken
tussen het mythisch-geestelijke en het menselijk-praktische. Die scheiding is in
het recht terug te vinden als de scheiding tussen fas en ius. Daarom is er ook
geen sprake van een rechtstreekse beïnvloeding van het recht door religieuze
elementen. De invloed van het mythisch-geestelijke openbaart zich in de nauwge-
zette handhaving van de vormen en procedures van het Romeinse recht, dat
eerder door angst voor de goden dan door beleefde religiositeit werd geken-
merkt.  Ook hierin is naar Von Ihering het dualisme van de gehele Romeinse95

cultuur zichtbaar.96

Het voor het Romeinse recht kenmerkende formalisme is daarom evenmin te
begrijpen als gericht op de verwerkeling van de een of andere (rechts)gelijkheid.
Integendeel, door de werking van het religieuze principe in het Romeinse recht
krijgt het naar zijn inhoud op het subjectieve willen van de Romeinse
persoonlijkheid gebaseerde recht slechts in de gelding en handhaving ervan
sacrale trekken.

3.5. Romeinse jurisprudentie en de gelijkheid

Von Ihering wijdt in het tweede deel van zijn werk Geist des römischen Rechts
een afzonderlijk deel aan <der Gleichheitstrieb'.  De uit de, op het subjectieve97
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98. ‘Die römische Gleichheit geht Hand in Hand mit der wahren Freiheit und darum
auch mit dem auf Ungleichheiten gerichteten Bildungstriebe der Geschichte, ja sie
läßt sich als Ausfluß der Freiheit selbst betrachten. Frei soll sich in Rom entwickeln
alles, was Lebenskraft in sich trägt, und daß nicht eine Kraft hier auf Kosten der
andern Künstlich d.h. durch Gesetz bevorzugt werde, das ist es, was die römische
Gleichheit will. Die Ungleichheit des Resultats, welche die natürliche Folge der
Verschiedenheit der Kräfte ist, oder die durch die Zwecke des Staats bedingt wird,
hat für die Römer nichts Verletzendes. Ungleichheit in der Lebensstellung, in
Rang, Stand, Ehre, politischem Einfluß, Vermögen, u.s.w. erschien dem Römer
nicht als ein Verstoß gegen das republikanische Prinzip. Willig zollte er jenen
Vorzügen seine Achtung, und von einem Hasse gegen die Besitzenden, diesem
düsteren Schatten der heutigen Zeit (lees: 1880, DB), findet sich keine Spur’. Idem,
blz. 89 e.v.

99. Gelijkluidend bijv.: Von Ihering, Geist, blz. 101 en Hegel, Vorlesungen, blz. 351.
100. Tacitus, Annal. III 27.
101. Otto Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, Leipzig 1885, blz. 109.
102. Cicero, De off. I, 10, 33.
103. Von Ihering, Geist, blz. 97.

vermogen berustende, vrije algemeenheid voortvloeiende gelijkheid is voor Von
Jhering de ware gelijkheid. Eerder al legde hij uit waarom: ongelijkheden komen
uit de natuur en uit de geschiedenis tevoorschijn; het niet wensen van deze
ongelijkheden zou neerkomen op het tot stilstand en dood verdoemen van natuur
en geschiedenis zelf.98

Uitgangspunt voor de concrete regeling van de gelijkheid is in het Romeinse
recht de scheiding van recht en zede.  Dat betekent, dat het recht steeds van een99

grote (abstracte) objectiviteit is. Dat uit zich ook in generalisatie van de concrete
oplossingen voor rechtsproblemen tot rechtsregels; de objectiviteit van die regels
bestaat in een absolute gelding ervan. Beide zijn kenmerkend voor het Romeinse
recht en karakteriseren dat recht als positief recht. De vorm van het positieve
recht is de wet. De als beslechting van de strijd tussen Patriciërs en Plebejers in
449 v C opgestelde Lex XII Tabularum werd dan ook door Tacitus gezien als het
finis aequi juris  en gold gedurende eeuwen als bron voor het Romeinse recht.100

Het kennen van de bepalingen van de Lex XII Tabularum was voor elke Romein
een erezaak en al in de opvoeding werd de tekst door de Romeinse knapen uit het
hoofd geleerd.101

Door de wetgeving en de uitleg daarvan werd voor het Romeinse rechtsbe-
wustzijn de gelijkheid van de burgers verzekerd. De omstandigheid dat door
strikte toepassing van abstracte regels in concrete gevallen onbillijkheden kunnen
ontstaan - later door Cicero omschreven als het summum jus summa injuria  -102

werd daarbij voor lief genomen. Een correctie van het wettenrecht door individu-
alisering in concrete rechtszaken werd als willekeur ervaren en liever nam de
Romein concreet persoonlijk onrecht dan dat zijn rechten door willekeur zouden
zijn verzekerd.  Daardoor zou immers de wet als vaste grondslag van het recht103

worden verlaten. In het oudere Romeinse recht gold slechts de niets ontziende
heerschappij van de abstracte regel van de wet (Von Ihering). Een dergelijke
gelding van de wet was leefbaar, omdat door diezelfde wet een grote ruimte voor
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104. Ook hier dringt zich natuurlijk de vergelijking met de werking van het privaatrecht
in de 19e en 20e eeuwse rechtsstaat op. Hierna, hst. 10.

105. Idem, blz. 108.
106. De hervorming van Servius Tullius (578 - 534 v C)  ter inrichting van de volksver-

gaderingen (comitia centuriata). De machtstoedeling aan de vermogenden werd
niet wezenlijk aangetast door de latere instelling van de comitia tributa. Vgl.
Berber, Statsideal, blz. 97.

persoonlijke rechtsautonomie werd gelaten door concrete rechtsvaststellingen als
testament, contract, statuut, huwelijksovereenkomst, enzovoort. Die rechtsvast-
stellingen werden opgevat als de particuliere vormgeving van het vrije persoon-
lijke leven en werden strikt gescheiden gedacht van het recht met zijn absolute
gelding. Binnen de gelding van het abstracte privaatrecht was de Romein volle-
dig vrij zijn eigen zaken te regelen, eventueel tot en met het tot stand brengen van
volstrekte onvrijheid.  Zoals door het Romeinse abstractievermogen naar de104

kant van het menselijke alles tot persoon werd, zo wordt daarbij naar de kant van
het natuurlijke alles tot zaak. In beide gevallen: losgemaakt uit natuurlijke
verhoudingen, zonder met specifieke geestelijke zingeving te worden
verbonden.105

Door de aan de gelding van het Romeinse recht ten grondslag liggende schei-
ding van recht en zede ontstaat (noodzakelijk) het positieve recht als wettenrecht,
maar wordt de werkelijkheid van dat positieve recht tegelijk gekenmerkt door een
(even noodzakelijk) dualisme. Theoretisch valt dat uiteraard eenvoudig in te zien
- het is immers het dualisme van vrije algemeenheid en absolute bepaaldheid -
maar hier moet het er om gaan dat praktisch inzichtelijk te maken. Met name
moet daarbij blijken wat het concrete karakter is van de gelijkheid voor de wet,
zoals dat in het Romeinse recht gelding krijgt.

De gang van zaken met betrekking tot het privaatrecht kan gemakkelijk uit het
voorgaande worden afgeleid. Uitgangspunt is steeds de persoonlijke potestas.
Kenmerk daarvan is de natuurlijke  ongelijkheid; zonder die ongelijkheid is
immers in beginsel de mancipatio, als het nemen van zaken (van de ander) niet
denkbaar. In het latere recht wordt die potestas vertaald naar autonome
contractsvrijheid. Via de gelding van de wet wordt dan het resultaat voor ieder
gelijkelijk bestendigd. De natuurlijke ongelijkheid voor en - in sterker mate na -
het handelen wordt door het recht voor ieder op gelijke wijze verzekerd. Daarom:
enerzijds abstracte gelijkheid volgens het recht, anderzijds (steeds toenemende)
feitelijke en maatschappelijke ongelijkheid.

In het publiekrecht verlopen de zaken navenant. Uitgangspunt van de Servi-
aanse constitutie  is dat politieke invloed kan worden uitgeoefend naar gelang106

wordt bijgedragen in de kosten van de gemeenschap. Aanvankelijk gaat het
daarbij om het verkeren in de omstandigheid de eigen militaire uitrusting te
kunnen bekostigen, later om de indeling in de verschillende census-klassen door
de censor. Achterliggende gedachte is de mogelijkheid op die wijze de grondbe-
zitters en andere ingezetenen zo te organiseren, dat op grond van die organisatie
gemakkelijk een de gehele bevolking omvattend leger op de been kon worden
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107. Vgl. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte , blz. 67.
108. Dann, Gleichheit, blz. 45.

gebracht.  Hier dus ook ongelijke uitgangsposities, een wettelijke honorering107

van die posities, die voor ieder gelijk werkt en tenslotte uiteraard volstrekte
ongelijkheid in concrete politieke macht. Het <rationele’ element zit hier in de
gelijke kansen voor iedereen. Niet afkomst, traditie of verwantschap bepalen
iemands publiekrechtelijke macht en bevoegdheden, maar het vermogen zich als
persoon gelding te verschaffen. In concreto betekent dat het verwerven van poli-
tieke macht afhankelijk is van ieders (ongelijke) vermogen met betrekking tot het
verwerven van eigendom (de indeling in censusklassen) of met betrekking tot
(uiteindelijk op hetzelfde neer komende) militair vermogen, dat zich langs de weg
van de volksgunst vertaalt in politieke macht.

In de praktijk ontstaat daardoor een dualisme van enerzijds (privaatrechtelijk of
militair) vermogen en anderzijds strikte (juridische of politieke) ordening. De
gehele Romeinse ontwikkeling laat zich aan de hand van dit dualisme beschrij-
ven, of het daarbij nu gaat om de strijd tussen Patriciërs en Plebejers, om de
voortdurende rivaliteit tussen consuls en keizers of - tenslotte - om het uiteenval-
len van het Romeinse imperium in een Oostromeins en een Westromeins rijk. Het
streven naar gelijkheid binnen dit dualisme resulteert in de ontwikkeling en de
gelding van het positieve recht, met als grondslag de wet (de lex XII Tabularum
als fons omnis publici privaatque juris). Daarin bestaat de Romeinsrechtelijke
gelijkheid.

Op zichzelf gaat het daarbij echter steeds om een abstract-rationele gelijkheid.
Het is een gelijkheid, die tot stand komt op de basis van generalisaties als die
van persoon en zaak. Het is de gelijkheid van een constructie, niet gebaseerd op
natuurlijke samenhang of op denken met betrekking tot de werkelijkheid als
samenhangend geheel. Winst is daarbij het ontstaan van het positieve recht, maar
de daarvoor betaalde prijs ligt in het afzien van het betrekken van de noties van
vrijheid en gelijkheid op concrete maatschappelijke verhoudingen. Maatgevend is
slechts de praktische werking van het positieve recht en de praxis daarbij is die
van de eigendomsverwerving en de verdediging van het verworvene, niet die van
maatschappelijke of politieke gelijkheid. Slechts de gelijkheid van de als resul-
taat van praktische conflictsbeslechting verdragsmatig tot stand gebrachte wet.

In verband met het 'summum ius summa iniuria’ dat de maatschappelijke
gevolgen van een strikte handhaving van het positieve recht aan de kaak stelt,
ontstaat in het latere Romeinse recht onder invloed van de rechtspraak een
verzachting van de maatschappelijke werking van het positieve recht. In dat
verband speelt het begrip van de aequitas een rol.  Het gaat daarbij echter niet108

om een door de werking van het recht tot stand te brengen gelijkheid, maar om de
introductie van de juridische billijkheid ter verzachting van de gevolgen van
onverkorte toepassing van wettelijk recht. In zijn toepassing roept dit begrip van
de aequitas herinneringen op aan het Griekse begrip van de geometrische gelijk-
heid als iustitia distributiva. Deze aequitas als billijkheid was niet een oor-
spronkelijk Romeinsrechtelijk begrip maar werd door de rechtspraktijk van
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rhetores en praetores toch tot een belangrijk principe van rechtsspraak en rechts-
interpretatie. Via het Romeinse recht werd de aequitas als billijkheid een vast
begrip in de verdere rechtsontwikkeling.

Dann wijst nog op een ander met de gelijkheid te maken hebbend begrip, dat in
de latere rechtsontwikkeling een rol zal spelen. Bedoeld is de uit de Lex XII
Tabularum voortvloeiende gelijkwaardigheid van proces- en contractspartijen.
Door het overgedragen van deze Romeinsrechtelijke privaatrechtelijke notie op
de latere publiekrechtelijke verdragstheorieën krijgt dit gelijkheidsbegrip in de
nieuwe tijd ook politieke betekenis.

Met deze twee laatste opmerkingen is echter het eigenlijke terrein van het
oorspronkelijke Romeinse recht al weer verlaten. De overdracht van de privaat-
rechtelijke gelijkheid van procespartijen naar publiekrechtelijke verdragstheorie
is geen rechtstreekse. Daar is veel meer voor nodig dan de Romeinse ontwikke-
ling op zichzelf genomen in zich draagt. Hetzelfde geldt voor de werking van de
aequitas als billijkheidsregeling, die tot grotere maatschappelijke gelijkheid zou
moeten leiden. Het element van de aequitas doet immers eerst zijn intrede in het
Romeinse recht na een diepgaande beïnvloeding van dat recht door het Griekse
denken. Eerst door de Griekse beïnvloeding van het oorspronkelijke Romeinse
recht ontstaat een diep ingrijpende methodische omslag: de invoering van de op
analyse en synthese berustende dialectische methode. Eerst door die Griekse
bevruchting van het Romeinse recht ontstaat de karakteristieke wetenschappelij-
ke verfijning en logische scherpte van het latere Romeinse recht, zoals dat door
de praetor peregrinus ontwikkeld wordt uit het op de niet-Romeinen toepasselij-
ke jus gentium. Eerst in dat recht speelt ook de aequitas als vorm van gelijkheid
een rol.  Maar daarmee is ook het terrein van het oorspronkelijke Romeinse109

recht verlaten.

3.6. Gelijkheid in de Romeinse eclectische filosofie

Dezelfde tendens tot generalisering en abstractie, die in de vorige paragraaf met
betrekking tot het Romeinse recht is besproken, doet zich evenzeer gelden in de
latere romeinse eclectische filosofie met namen als Cicero (106-43 vC) en Sene-
ca (5 vC-65 nC). De opvattingen van Cicero en Seneca zijn niet zozeer van
belang door een beïnvloeding van het in hun tijd geldende recht, als wel door de
indruk die hun geschriften hebben gemaakt op het latere Europese natuurrechts-
denken van de 16e en 17e eeuw. De afwezigheid van invloed op recht en politiek
van het Romeinse rijk ligt in lijn met de werking van de dan geldende invloed
van de Griekse filosofie, zoals die tot uiting komt bij Sceptici, Epicureërs en
Stoïcijnen. Gemeenschappelijk kenmerk van die stromingen was hun afzijdigheid
van de concrete Romeinse politiek.110
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Zo ook verbinden de gelijkheidsopvattingen van Cicero en Seneca zich niet met
een concrete politieke situatie. Hoogstens dienen ze ter rechtvaardiging van de
algemene gelding van het ius naturae voor alle mensen. Die rechtvaardiging
wordt dan gezocht in een vorm van soortgelijkheid die alle mensen, als onder-
scheiden van bijvoorbeeld de dieren, tot elkaars gelijken maakt. Het gaat bijvoor-
beeld Cicero er om, aannemelijk te maken, dat het natuurrecht niet in de één of
andere subjectieve mening, maar in de natuur gefundeerd is. Een soort causale
ordening van natuur, ratio en recht, zoals die ook bij de Stoa is te vinden.111

Vanuit de gelijkheid van alle mensen als door de natuur met redelijkheid begif-
tigde wezens volgt een morele gelijkheid van alle mensen als gelijkelijk strevend
naar deugdzaamheid. Waarin dan het resultaat door de werking van de redelijk-
heid natuurlijk ook weer gelijkheid oplevert.112

Treffend is de wijze waarop deze opvattingen in de Romeinse tijd worden
gerealiseerd. Zoals opgemerkt: in het concrete politieke en sociale leven kan dat
niet zijn; ze roepen eerder op tot onthechting van de concrete sociale en politieke
werkelijkheid. De praktijk van deze opvattingen is dan ook elders te vinden, nl.
in respectievelijk utopische speculatie en in de Romeinse saturnaliën. Bekend is
de utopische uitwerking in Seneca’s Legende van de gouden eeuw.  Het ideaal113

van een op gelijkheid gebaseerde samenleving wordt verlegd naar de oertijd,
waar in een soort natuurtoestand de mensen zonder privébezit en zonder onder-
linge onderdrukking vredig en broederlijk samenleven. In de Romeinse Saturnus-
feesten werd die gelijkheid in een spelsituatie gepraktizeerd. In het zich over
meerdere dagen uitstrekkende zaaifeest ter ere van Saturnus ontmoetten burgers
en slaven elkaar op gelijke voet: partiële opheffing van de reëel bestaande
politiek-sociale ongelijkheden in het raam van een cultische uitzonderingstoe-
stand als een herinnering aan de lang vervlogen tijden, waarin eens werkelijke
sociale gelijkheid zou hebben bestaan.  Door die praktizering wordt deze vorm114

van gelijkheid treffend gedemonstreerd als een vorm van soortgelijkheid. Het
gaat daarbij niet meer om de vrijheid van afzonderlijke mensen en het daarmee
verbonden vraagstuk van hun onderlinge gelijkheid. Het gaat hier nog slechts om
de mens als ‘soort’. Het is in verband met de grote invloed die dit gelijkheidsbe-
grip in de geschiedenis nadien nog uitoefend van belang dat vast te stellen.

Uiteraard is er - zoals hiervoor opgemerkt - tenslotte een zekere uitwerking van
het Stoïcijnse gelijkheidsideaal op het Romeinse recht zoals dat via de fixatie
ervan in het Corpus Juris Justinianis in de latere rechtsontwikkeling in Europa
zijn uitwerking vindt. Ook daarbij gaat het dan niet meer om het eigenlijke
Romeinse recht als het ius civile, maar om de uitwerking van een daar tegenover
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staand ius naturale. Het hiervoor genoemde billijkheidsprincipe van de aequitas
werd daarbij als één van de belangrijkste beginselen van het voor alle mensen
geldende natuurrecht gezien.

3.7. Samenvatting, duiding en conclusie

Bij een poging de betekenis van de Romeinen voor de ontwikkeling van de
juridische gelijkheid te duiden, ontstaat uit het voorgaande het volgende beeld.

In de eerste plaats dringt zich steeds de vergelijking met de Grieken op. Daarbij
spelen twee elementen een rol: enerzijds is er het beeld van een voortschrijdende
ontwikkeling, waarbij de Romeinen met hun beeld van de mens als persoon een
stap verder gaan dan de Grieken, waar nog geen sprake was van de één of andere
emancipatie van de afzonderlijke Grieken vanuit, of ten opzichte van, de polis;
anderzijds valt voortdurend het tegenovergestelde karakter van de Romeinse
ontwikkeling als gebaseerd op het willen van elke Romein, tegenover het abstra-
herende denken als het kenmerk van de Griekse ontwikkeling.

Met betrekking tot het eerste element kunnen hier nog nauwelijks conclusies
worden getrokken; het moet voorlopig nog bij een constatering blijven. Door het
(nog) niet op een specifieke zingeving of inhoud betrokken zijn van wat bij de
Romeinen als persoon verschijnt, valt immers ook (nog) niets te zeggen over de
betekenis van dit gegeven. Daartoe moet straks eerst het vervolg van de
ontwikkeling na de Romeinen in kaart worden gebracht. Uit dat vervolg kan dan
blijken of het hier om een structureel dan wel een incidenteel element van de
ontwikkeling gaat. In de conclusies van deze paragraaf moet het daarom vooral
om het tweede element van vergelijking gaan: het volstrekt anders zijn van de
Romeinse ontwikkeling vergeleken met de Griekse.

Voor de ontwikkeling van de gelijkheid betekent dat, dat tegenover de gelijk-
heid bij de Grieken als de these van de abstracte isotes-gelijkheid de Romeinse
gelijkheid staat als kansen-gelijkheid, als de gelijke kans voor ieder tot ontplooi-
ing van zijn mens-zijn als persoon. Daarin bestond ook - zoals met zoveel woor-
den door Von Ihering uiteengezet - de Romeinse vrijheid.
Door het ontbreken van de gelijkheid als een constituerend element van het recht
blijft de Romeinse vrijheid steeds volstrekt algemeen. Dat wil zeggen: de vrijheid
krijgt binnen de Romeinse samenleving geen gestalte in concrete maatschap-
pelijke verhoudingen. Het vormende principe, waardoor die gestalte zou moeten
ontstaan, heeft immers slechts de (marginale) betekenis van een achteraf geratio-
naliseerde uitgangssituatie. De vrijheid kan dan wel de inhoud van (het recht
binnen) de samenleving zijn, maar de gelijkheid, als de structuur waardoor die
vrijheid ook tot (concrete) gelding zou moeten worden gebracht, ontbreekt.

Zo bestaat binnen de Romeinse ontwikkeling principieel een dualisme: door het
niet concreet  met elkaar in verband brengen van vrijheid en gelijkheid is er een115
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dualisme van wat hiervoor genoemd is: vrije algemeenheid en absolute bepaald-
heid. De vrije algemeenheid wordt werkelijkheid in de (onbepaalde) inhoud van
het privaatrecht, de absolute bepaaldheid wordt werkelijkheid in de (uitzonde-
ringsloze) gelding en handhaving van dat privaatrecht (lex dura sed lex). Die
handhaving mondt uit in het Romeinse publiekrecht, als (aanvankelijk) het hand-
havingsmechanisme voor het privaatrecht. Voor de Romein als persoon geldt
door dat dualisme daarom beide: tegelijkertijd heeft hij onder de gelding van het
privaatrecht alle recht (nl. tot het bezit van alles) en onder de gelding van het
publiekrecht geen enkel recht (nl. volstrekt onderworpen aan de discipline van de
handhaving van dat recht, omdat het hebben van alle recht gelijkelijk geldt voor
allen).

Binnen de Romeinse ontwikkeling is er aanvankelijk sprake van alleen de vrije
algemeenheid en tenslotte van alleen de absolute bepaaldheid, van aanvankelijk
mancipium tot uiteindelijk imperium. Daartussen - in de tijd van de Republiek -
ligt een periode waarin een zeker evenwicht binnen dit dualisme bestaat: het
instrument voor dat evenwicht is: de wet. De wet is daarbij steeds de uitdrukking
van het positieve recht, niet van gevonden of gegeven ethiek, ook niet van ko-
mend beleid, gericht op de verwezenlijking van een politiek ideaal, maar van de
rechtens vastgestelde oplossing voor een concreet maatschappelijk geschil. In die
zin initieert het Romeinse recht door zijn wetgeving het recht als precedenten-
recht; wet en precedent vallen daarbij samen. Het recht is zodoende steeds als
positief recht een praktische constructie, niet de uitdrukking van naar ethiek
verwijzende rechtsbeginselen of het instrument voor de verwezenlijking van op
toekomstige mogelijkheden gericht beleid.

Voor de vrijheid èn voor de gelijkheid betekent dat, dat beide in dat positieve
recht, waarvan de wet de uitdrukking is, opgaan. Daarmee is de Romeinse lex
iets geheel anders dan de Griekse nomos. Het Griekse recht wilde als positief
recht de uitdrukking zijn van de gelijkheid, de wet als isonomia. De Romeinse
lex drukt als positief recht slechts zichzelf uit: de praktisch werkzame oplossing
van een concreet geschil. Concreet betekent dat voor de gelijkheid, dat die wordt
tot de voor ieder gelijke binding aan de gelding van concreet bestaande maat-
schappelijke verhoudingen: de gelijkheid als de voor ieder gelijk geldende bin-
ding aan een maatschappelijk resultaat. Zoals enerzijds de concrete werking van
de gelijkheid maatschappelijk was gemarginaliseerd tot kansen-gelijkheid aan het
begin van maatschappelijke ontwikkeling, wordt die nu anderzijds gemarginali-
seerd tot voor allen gelijk geldende binding aan het resultaat van de plaatsgevon-
den maatschappelijke ontwikkeling.

Daarbij moet bedacht worden, dat de kracht van de wet binnen deze gang van
zaken bijzonder groot is. Niet omdat daarin verheven ethische beginselen of
maatschappelijke idealen tot uitdrukking worden gebracht - het tegendeel is
immers waar - maar om twee andere redenen. De eerste is gelegen in het gegeven
dat door de wet standen van zaken worden beschermd die rechtstreeks te maken
hebben met de subjectieve daadkracht van de (Romein als) persoon. Juist omdat
het gaat om de bescherming van wat door persoonlijke, met de subjectiviteit
verbonden daadkracht is verworven, wordt de wet zelf tot een deel van die per-
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soonlijkheid. Het Romeinse rechtsgevoel is immers met die daadkracht sterk
verbonden. Dit element betrekt de wet rechtstreeks op het subjectieve rechtsge-
voel; de inhoud van de wet is in deze Romeinse constructie zelf immers onbe-
paald, waardoor voor deze binding maximale ruimte bestaat. De inhoud van de
wet is in die zin algemeen, is niet betrokken op concrete personen of op concrete
zaken in steeds wisselende omstandigheden. De tweede reden is meer theoretisch
van aard, maar daarom niet minder werkzaam. Hiervoor is gezegd, dat de (Ro-
meinse) wet als de uitdrukking van het positieve recht de constructie is waar door
het binnen de Romeinse ontwikkeling principieel aanwezige dualisme in een
zeker evenwicht wordt gebracht. Voorwaarde voor het ontstaan van dat dualisme
is het zich tot gelding brengen van de mens als persoon. Dat betekent, dat, als de
wet, als het mechanisme ter beheersing van dat dualisme in een zeker evenwicht,
weg valt, dat zelfde dualisme ogenblikkelijk manifest wordt als een tegenspraak,
waardoor ogenblikkelijk een voor de mens als persoon bedreigende situatie zou
ontstaan. De wet is daarom niet alleen het instrument, waardoor het subjectieve
rechtsgevoel wordt tot persoonlijk recht, maar ook het instrument, waardoor de
mens als persoon voor uiteen vallen wordt behoed. Door deze twee elementen is
de kracht van de wet zo buitengewoon groot: enerzijds wordt in de wet het
persoon-zijn bevestigd, anderzijds beschermt de wet tegen de gevolgen van de in
het persoon-zijn gelegen tegenspraak. Zelfbevestiging en angst zijn inderdaad
psychologische mechanismen met een krachtige werking. Daarom ook wordt de
wet - die op zichzelf niet meer behelst dan de onbepaalde gelding van het positie-
ve recht - zelf, mirabele dictu, ervaren als uitdrukking van ethiek. Tenslotte
wordt zo de gelding van de wet zelf beleefd als de realisatie van de gelijkheid.

Tenslotte krijgt het niet-reële karakter van deze vorm van gelijkheid ook zijn
uitdrukking in de verdere ontwikkeling van het Romeinse recht, als - onder
Griekse invloed - het beginsel van de aequitas als billijkheid zijn plaats krijgt.
Bij deze techniek van de gelijkheid gaat het niet om een constituerend bestand-
deel van het Romeinse recht zelf, maar om een verzachting van de maatschap-
pelijk niet aanvaardbare gevolgen waartoe onverkorte toepassing van dat recht in
het concrete geval kan leiden. Daarmee is de Romeinse ontwikkeling met betrek-
king tot de gelijkheid dan eigenlijk weer op hetzelfde punt aangeland als de
Griekse ontwikkeling met betrekking tot de gelijkheid bij Plato en Aristoteles
had bereikt. Het gaat immers bij de Romeinse aequitas niet om de gelijkheid als
element van het recht op zichzelf, maar om een techniek, die een rol speelt bij de
vaardigheid in de omgang met dat recht. Ook hier dringt zich weer hetzelfde
beeld op: de praktische ontwikkeling van het recht heeft niet tot een duidelijk
inzicht in de aard van de ware gelijkheid geleid. En zoals de geometrische gelijk-
heid daardoor naar één kant een herinnering vormde aan wat eens gezien werd als
de ware gelijkheid, zo is die naar de andere kant niet meer dan een punt ter mar-
kering van de zoektocht naar wat in de praktische ontwikkeling van het recht die
ware gelijkheid dan wel zou kunnen zijn. Net als de geometrische gelijkheid van
Aristoteles, vormt zo de Romeinse aequitas een markeringspunt van die zoek-
tocht. 

De hier bedoelde zoektocht noopt dan vervolgens tot verdere ontwikkelingen.
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In de Romeinse eclectische filosofie is er tenslotte de tendens naar een onthech-
ting van de Romeinse staats- en rechtspraktijk, omdat daarin voor de Romeinen
na de ontwikkeling van wat hier steeds de persoon is genoemd, niet (meer) die
inhoud is te vinden, die het verlangen naar een antwoord op de vraag naar de zin,
ook van recht en politiek, kan bevredigen. Het zoeken van een antwoord op die
vraag is dan vervolgens aan de orde in het antieke Christendom.

4 Het antieke Christendom

4.1. Inleiding

Naast de Grieken en de Romeinen vormt het antieke Christendom het derde
element van de voor-middeleeuwse Europese ontwikkeling. De vraag naar de
betekenis van het Christendom voor de rechtstheorie en de invloed ervan op het
vraagstuk van de rechtsgelijkheid, is niet eenvoudig te beantwoorden. Enerzijds
immers kan met bijvoorbeeld Berber  worden ingestemd, als hij vaststelt, dat116

het ontstaan van het Christendom niet vanaf het begin ‘einen welthistorischen
staatsphilosophischen Einschnitt’ betekende; het zou immers een miskenning
van de feitelijke stand van zaken zijn, als zou worden beweerd, dat het ontstaan
van de christelijke oer-gemeente de schepping van een sociale beweging is ge-
weest. Anderzijds is er bijvoorbeeld de bewering van Hegel , die min of meer117

noodzakelijk na de Grieken en de Romeinen de geboorte van ‘einem anderen
höheren Geist’ laat plaatsvinden, waardoor - ook sociaal en politiek - een nieuw
element aan toch dezelfde reeks wordt toegevoegd. Na de Griekse polis en na het
Romeinse recht is er dan het antieke Christendom.

De bedoelde complexiteit wordt veroorzaakt door minstens twee problemen: In
de eerste plaats door het gegeven, dat er een groot verschil is tussen in eerste
instantie individueel werkende gebeurtenissen, ideeën of ontwikkelingen en de
sociale of politiek-maatschappelijke werking ervan. In de tweede plaats door het
gegeven, dat steeds ook binnen die werking sprake is van een ontwikkeling,
zeker als het gaat om het Christendom. Beide vraagstukken grijpen in elkaar.

Op zichzelf genomen vormt het Christendom in dit opzicht evenwel geen
uitzondering. Ook als hiervoor een bepaalde karakteristiek werd gegeven van
bijvoorbeeld de Grieken of de Romeinen deed de hier bedoelde moeilijkheid zich
steeds voor. Het gaat er daarbij niet zozeer om, dat steeds sterk generaliserende,
ideaaltypische omschrijvingen worden gegeven van wat uiteraard zichtbaar
verscheen als een bonte wereld van mensen en gebeurtenissen. Waar het om gaat,
is het in de tijd vaak sterk uit elkaar liggen van enerzijds het ontstaan van politie-
ke denkbeelden en anderzijds de verwerkelijking van die denkbeelden in reëel
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bestaande maatschappelijke omstandigheden of politieke stelsels. Ook bij de
Grieken is er een aanzienlijk tijdsverloop tussen bijvoorbeeld het eerste optreden
van de Griekse filosofie en de uitwerking ervan in de politieke structuur van de
polis. En zo ook: enerzijds het Christendom als religieus-historische realiteit,
anderzijds de invloed daarvan op het staatkundige leven in de Middeleeuwen of
in de Moderne tijd. Met andere woorden: het verloop van de politiek maatschap-
pelijke ontwikkeling wordt gecompliceerd door de ‘afstand in de tijd’ tussen het
ontstaan van een idee of een gebeurtenis waaraan een bepaalde werking is ver-
bonden, waarbij tegelijkertijd binnen dat tijdsverloop een verandering binnen het
verstaan of de werking van die gebeurtenis kan optreden, waardoor de latere
herkenbaarheid zeer kan worden bemoeilijkt. Door dat alles is met name ook de
beschrijving van de invloed van het Christendom op de ontwikkeling van de
gelijkheid een gecompliceerde aangelegenheid.

Toch, hoe men het ook wendt of keert, de ontwikkeling die hier besproken
wordt, de ontwikkeling waarin tenslotte sprake is van fundamentele menselijke
gelijkheid als een element van mensenrechten, is niet - slechts - als een op Grie-
ken en Romeinen terug te voeren ontwikkeling te begrijpen. De ontwikkeling van
het Christendom speelt daarin evenzeer een - misschien zelfs doorslaggevende -
rol. De hier bedoelde moeilijkheid van het vraagstuk van de betekenis van het
Christendom wordt ook al zichtbaar als bedacht wordt, dat tegelijkertijd de
immense invloed van het Christendom op de ontwikkeling van de westerse
wereld door niemand zal worden ontkend, terwijl de vraag naar de aard van die
invloed en ook naar de waardering van die invloed vrijwel algemeen als één van
de moeilijkste vragen überhaupt wordt ervaren. En daarbij gaat het hier dan
alleen nog maar om de invloed van dat Christendom op recht en politiek. Ener-
zijds is hier sprake van evidenties, anderzijds, zodra de verwoording van de
inhoud ervan aan de orde is, ontstaat ogenblikkelijk de grootst mogelijke onenig-
heid. Ook binnen het Christendom wordt enerzijds op krasse wijze de fundamen-
tele gelijkheid van alle mensen beleden, terwijl anderzijds in naam van datzelfde
Christendom de meest volstrekte ongelijkheid is gepraktizeerd. Het aantal van de
in Europa gebouwde kerken zal dat van de in datzelfde Europa opgerichte brand-
stapels niet veel ontlopen. En het Christendom heeft zich in het ene niet minder
uitgedrukt dan in het andere. Hoe kan nu op datzelfde Christendom als geheel
voldoende zicht worden gekregen om de maatschappelijke en politieke betekenis
ervan te kunnen traceren?

4.2. Karakter van het Christendom

Uitgangspunt voor de beschrijving van de betekenis van het Christendom voor de
ontwikkeling van de gelijkheid is hier het volgende. Als men het Christendom
vergelijkt met wat hiervoor met betrekking tot de Griekse ontwikkeling is ge-
zegd, dan springt uiteraard ogenblikkelijk het onderscheid tussen beide in het oog
als dat tussen filosofie en religie. In de filosofie gaat het niet in eerste instantie
om een verantwoording binnen het bewustzijn van los van dat bewustzijn zich
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118. Over de verhouding tussen Christendom en antieke wereld: bijv. G.J.M. Bartelink,
Het vroege Christendom en de antieke cultuur, Muiderberg 1986.

voltrekkende gebeurtenissen, maar vooral - althans in eerste instantie - om een
verandering binnen de menselijke beleving van de daardoor tot een zekere objec-
tiviteit gebrachte bestaande werkelijkheid. In het Christendom, als religie, is
daarentegen de volgorde juist andersom. Het gaat niet in eerste instantie om het
benoemen of begrijpen van de werkelijkheid binnen een ontwikkeling van het
bewustzijn, maar om een als ‘gebeurtenis’ te karakteriseren fenomeen binnen de
(te begrijpen) werkelijkheid, die eerst vervolgens, in tweede instantie, gevolgen
heeft of kan hebben voor het menselijk bewustzijn. Anders dan bij de Griekse
filosofie gaat het bij het Christendom in eerste instantie niet om het denken of om
de ontwikkeling daarvan, maar - naar eigen zeggen weliswaar - om gebeurtenis-
sen, die dan vervolgens een verandering in (ook) het denken of het bewustzijn
teweeg (kunnen) brengen. Gebeurtenissen die, los van elke verbalisering ervan,
voor dat Christendom constituerend zijn. Eerst daarna, in tweede instantie, gaat
het om de met het menselijk bewustzijn te maken hebbende verwoording van die
gebeurtenissen in een poging tot rationele verstaanbaarheid daarvan. Daarbij is
dan uiteraard ook het gehele scala van menselijke bewustzijnsmogelijkheden aan
de orde: van simplificerende, nauwelijks bewuste ‘omhelzing’ van die gebeurte-
nissen tot verstandelijke ontkenning van een mogelijke realiteit van die gebeurte-
nissen. Op zichzelf genomen is daarbij het ene - uitgaande van de hierboven
gedane vaststelling - niet meer of minder christelijk dan het andere. In deze zin is
het Christendom dan ook religie en kan men het op zichzelf terugwerpen.

Die problematiek spitst zich nog toe als bedacht wordt dat het bij die ‘gebeurte-
nissen’ zou gaan om een doorbreking van wat tot dan toe in algemene zin voor
het menselijk bewustzijn als ‘gebeurtenissen’ rationeel verstaanbaar was, in die
zin dat vergeleken met een ‘normaal’ verloop van de dingen het hier zou gaan om
een wezenlijk uniek gebeuren. Dan zou daarmee in eerste instantie ook de onmo-
gelijkheid tot een rationele verstaanbaarheid er van zijn gegeven. Bij gevolg zou
daarmee dan ook geen gelijkheid kunnen worden verbonden op dezelfde wijze als
waarop in de Grieks-Romeinse ontwikkeling daarvan sprake was. Daar was de
gelijkheid een structuur van het denken of  juist de afwezigheid er van. Een
unieke gebeurtenis kan echter geen gelijkheid constitueren als structuur van het
bewustzijn. In eerste instantie is een gebeurtenis zuivere inhoud, slechts middel-
lijk, door de waarneming, met het met de vrijheid verbonden menselijk bewust-
zijn als weten verbonden. 118

Het lijkt zo daarom alsof aan het Christendom voor de ontwikkeling van de
gelijkheid geen onmiddellijke betekenis kan worden toegekend. Het probleem dat
daardoor echter ontstaat is, dat dan voor de ontwikkeling van de gelijkheid zou
moeten worden afgezien van een verbinding van dat Christendom met de Grieks-
Romeinse wereld. En dat is in strijd met de gedachte, dat het antieke Christen-
dom nu juist als derde element  van de voor-middeleeuwse Europese ontwikke-
ling ook voor en met die ontwikkeling betekenis toekomt én met de overweging
dat het in het Chrsitendom (naar eigen zeggen) juist in absolute zin over de
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119. Vgl. ook wat daarover in hst. 1 is opgemerkt.

gelijkheid gaat. Niet slechts als een abstracte stellingname over fundamentele
onderlinge gelijkheid van alle mensen, maar als een gevolg van een door middel
van de bedoelde ‘gebeurtenissen’ in beginsel realiseerbare identiteit van het
menselijke en het goddelijke. De conclusie kan dan op grond van het voorgaande
nog slechts zijn, dat het bij de gebeurtenissen van het Christendom gaat om
gelijkheid die niet als structuur, maar als niet-structuur, als zuivere inhoud,
potentieel voorhanden is.

De moeilijkheid hierbij is, dat het daarbij om een religieuze uitspraak gaat, die
als zodanig hier niet kan gelden als bewijs voor de juistheid van de vervolgens te
geven beschrijving. Wetenschappelijk gezien moet de redenering daarom een
andere zijn, waarbij het religieuze aspect van het Christendom moet worden
omgezet in een voor rationaliteit toegankelijke structuur. Een mogelijkheid is de
volgende.

Als het funderende element van het Christendom als ‘gebeurtenissen’ geen
onmiddellijke betekenis kan hebben voor de (menselijke) gelijkheid en tegelijk
geldt als het complementerende element voor de Grieks-Romeinse ontwikkeling
kan de (hier aan de orde zijnde) betekenis van het Christendom in die samenhang
slechts verstaanbaar zijn als een ontwikkeling. De dimensie van religiositeit van
één en ander betekent daarbij niet meer of minder dan het (aanvankelijk) ontbre-
ken van (onmiddellijke) rationaliteit.  Niet in absolute maar in betrekkelijke zin.
Die betrekkelijkheid is echter per se constitutief voor de ontwikkeling van mense-
lijk bewustzijn. En daarmee voor een verbinding van gelijkheid en vrijheid.119

Om de te geven beschrijving van het antieke Christendom handen en voeten te
kunnen geven, dient daarom het karakter van het Christendom te worden bepaald
als een ontwikkeling of een  proces, waarvan begin en einde voor de mogelijkhe-
den van menselijk bewustzijn vooralsnog een hypothetisch karakter dragen. Niet
het één of het ander, maar beide tegelijk: proces en hypothese; zonder het ene zou
het andere immers blind zijn. Dat betekent, dat het Christendom moet worden
opgevat als een - aan historische wetmatigheden beantwoordend - proces, waarbij
tenminste drie stadia zijn te onderscheiden. Een eerste stadium, dat gekarakteri-
seerd moet worden als onmiddellijke aansluiting bij of onmiddellijk gevolg van
de in het Christendom aan de orde zijnde gebeurtenissen als zuivere inhoud. Een
laatste stadium waarin op de één of andere wijze sprake is van absolute gelijk-
heid in de zin van een actualiteit waarbinnen de gelijkheid als structuur volgens
de Grieks-Romeinse ontwikkeling én de gelijkheid als zuivere inhoud overeenk-
omstig de als potentie te begrijpen gebeurtenissen van het Christendom, met
elkaar samenvallen of tot substantie worden, respectievelijk zijn geworden. En
daar tussen is er dan uiteraard een tweede stadium, dat dan moet worden opgevat
als het verloop of de geschiedenis tussen het eerste en het derde stadium. In dat
tweede stadium kan wat hier voor het derde stadium als substantie wordt geka-
rakteriseerd, slechts binnen het menselijk bewustzijn aanwezig zijn als hypothe-
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120. Dat hypothetische karakter wordt voor dat tweede stadium door Hegel op meester-
lijke wijze onder woorden gebracht, waarbij dan wel moet worden opgemerkt, dat
de hier tot deze conclusie leidende redenering zelf bij Hegel niet te vinden is. Na
te hebben gerefereerd aan de innerlijke tegenspraak, die - zoals in de vorige para-
graaf besproken - in de Romeinse (rechts)ontwikkeling ligt, karakteriseert hij die
tegenspraak al die Zucht der Welt. De uitleg van deze karakterisering is vervolgens
te breedvoerig om hier in haar geheel te citeren. Waar het op neer komt is, dat in
het woord Zucht twee met elkaar samenhangende betekenissen aanwezig zijn:
enerzijds de betekenis van tucht of discipline, anderzijds de betekenis van teelt of
kweek. Hegel: ‘Zucht kommt her von ziehen, zu etwas hin, und es ist irgendeine
feste Einheit im Hintergrunde, wohin gezogen und wozu erzogen werden soll,
damit man dem Ziele adäquat werde.’ En even verder: ‘Aber zunächst erscheint
dies nur uns (cursief, DB) als Zucht, und dies ist für die Gezogenen ein blindes
Schicksal, dem sie sich im stumpfen Leiden ergeben; (...).’ Hegel, Vorlesungen,
blz. 388.

121. Vgl. bekende indelingen van de ontwikkeling van het Christendom in bijv. het
Petrinische, het Paulinische en het Johanneïsche Christendom, bijv. bij Lessing.
Veel van wat hier wordt verwoord kan ook verduidelijkt worden als men de ont-
wikkelingsfase van het Paulinische Christendom begrijpt als ‘Judas-Christendom’
en de figuur van Judas vergelijkt met de Griekse Oedipus. Vgl. over het voor de
menselijke bewustzijnsontwikkeling exemplarische karakter van de ‘Oedipus-
Judas-tragedie’: E. Bock, Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit, Bd. 4,
Cäsaren und Apostel, Stuttgart, 1983, blz. 201 e.v. In het vervolg van dit onder-
zoek is het bedoelde steeds als de problematiek van de zich ontwikkelende mense-
lijke individualiteit als ik aan de orde. Zie hierna, vooral hst. 5 par. 4.

122. Door het ontbreken van een reflexief bewustzijn m.b.t. deze vorm van gelijkheid is
die wellcht te vergelijken met de oorspronkelijke Griekse homoios-gelijkheid.

123. Met het gebruik van de terminus conjectie (vermoeden) wordt hier vooruit gelopen
op het in hst. 6 te bespreken begrip van een conjectief bewustzijn. Politiek en
maatschappelijk gaat het daarbij uiteraard om een werkelijkheid die voorshands
slechts voorstelbaar is als een hypothetische realiteit. Daarom kan het derde

tische realiteit.120

Met het oog op de gelijkheid betekent dat een karakterisering van het Christen-
dom als staande in een ontwikkeling waarbij sprake is van aanvankelijke en van
uiteindelijke (menselijke) gelijkheid met daartussen ten aanzien van de gelijkheid
‘een probleem’. Van de drie hier veronderstelde stadia in de ontwikkeling van het
Christendom kan men historisch het eerste stadium terugvinden als de vroeg-
christelijke gemeente en het tweede als het ‘kerkelijk Christendom’, waarvan het
hier aan de orde zijnde antieke Christendom deel uitmaakt.121

Op deze wijze wordt zichtbaar wat de moeilijkheden zijn bij de beschrijving
van de betekenis van het Christendom in algemene zin voor de ontwikkeling van
de gelijkheid. In de eerste fase ging het wat de gelijkheid betreft om een oerfeno-
meen  zonder rechtstreekse invloed op de algemene politieke en jurische wer-122

kelijkheid. Zo men wil een vorm van sacramentele gelijkheid, zoals later bij-
voorbeeld ook in de monnikengemeenschappen wordt gepraktizeerd. In de onder-
scheiden derde fase gaat het om de hypothese van mogelijke absolute gelijkheid
die voorshands slechts als een conjectie  van het bewustzijn werkelijk kan zijn.123
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stadium hier slechts als vermoeden en niet concreet aan de orde zijn. Toch moet
dat vermoeden hier genoemd worden; zonder dat vermoeden zou immers ook de
beschrijving van het tweede stadium, de fase van het kerkelijke Christendom, als
‘blindes Schicksal’ (Hegel), zelf blind zijn. Immers, als het gaat om de beschrij-
ving van een fase, waarin sprake is van het uiteen liggen van structuur en inhoud,
kan het begrip daarvoor alleen bestaan, als bij het denken over die fase de realiteit
van het opgeheven zijn van dat ‘uiteen liggen’ - uiteraard uiteindelijk van subjecti-
viteit en objectiviteit - als Anschauung reeds aanwezig is. Anders zou  in het
denken de bemiddeling tussen vorm en inhoud nooit tot stand kunnen worden ge-
bracht. Daarom wordt hier ook de term hypothetische realiteit gebruikt. Als het
derde stadium slechts als idee-fixe zou gelden, zou die immers als verstoken van
een verbinding met elke buiten het denken staande werkelijkheid slechts zuivere
vorm kunnen zijn en nooit als zodanig substantie kunnen zijn. Dat is evenwel om
logische redenen ondenkbaar.Voor de hier kennistheoretisch aan de orde zijnde
problematiek van de verhouding tussen denken en hypothetische realiteit, of
Reflexion en Anschauung: bijv. Hegel, Differenz des Fichteschen und Schelling-
schen Systems der Philosophie, 1801.

124. Ook uit het latere onvermogen van de 17e en 18e eeuwse Verlichtingsfilosofie om
het element van de gelijkheid-als-zuivere-inhoud (dan als ‘broederschap’) tot
begrip te brengen kan blijken hoezeer blijkbaar in de menselijke bewustzijnsont-
wikkeling eerst de met de vrijheid verbonden gelijkheid-als-structuur die ontwik-
keling beheerst.

Binnen de tweede fase van de ontwikkeling van het Christendom, de fase waarin
het Christendom juist in zo hoge mate zijn stempel heeft gedrukt op de ontwikke-
ling van recht en politiek, is geen sprake van een rechtstreeks functioneren van de
gelijkheid (als zuivere inhoud) binnen het (rechts)bewustzijn. Integendeel, door
de verbinding van het Christendom met de antieke wereld ebt juist de recht-
streeks binnen de menselijke beleving ervaren werking van de met de dan tot
discutabele historische gebeurtenis geworden werking van de gelijkheid-als-
zuivere-inhoud in eerste instantie weg. Daarmee wordt weliswaar de met de
Grieks-Romeinse ontwikkeling verbonden vrijheid van het menselijk bewustzijn
gered, maar is tegelijk de rechtstreekse beleving van een (mogelijke) inhoud van
die vrijheid als menselijke beleving verdwenen. Als hypothetische of te geloven
‘werkelijkheid’ wordt die inhoud vervolgens gemaakt tot het corpus van de
theologie.124

Door het bovenstaande kan zowel de historische werkelijkheid als het zelfbe-
grip van het Christendom worden gerespecteerd. Elke andere conclusie zou ook
het karakter van het Christendom als religie aantasten waardoor het nagaan van
de werking ervan onmogelijk wordt. Het gaat er slechts om, dat aan de met de het
Christendom verfunderende gebeurtenissen verbonden gelijkheid-als-zuivere-
inhoud als realiteit (voorshands) geen betekenis wordt toegekend als actualiteit
van het menselijk bewustzijn in algemene - en daarmee politiek en juridisch
werkzame - zin. De ‘werkelijkheid’ van die vorm van gelijkheid kan vooreerst
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125. De op het eerste gezicht wellicht wat merkwaardige, maar bij nadere overweging
verhelderende conclusie dringt zich daarbij op, dat de het Christendom funderen-
de gebeurtenissen historisch plaats vonden in een tijd waarin de vorm van het
menselijk bewustzijn het minste de mogelijkheid bood tot een verstaan van die
gebeurtenissen.

126. Dann, Gleichheit, blz. 51-59.
127. Idem, blz. 58.

slechts een vermoedelijke zijn.125

4.3. Het antieke Christendom en de gelijkheid

Bij Dann is een uitvoerige beschrijving te vinden van de vroeg-christelijke opvat-
tingen over de gelijkheid.  Hij kent daaraan grote betekenis toe, alleen al omdat126

de uitspraken van apostelen en kerkvaders in de zich als christelijk beschouwen-
de Europese samenleving een bijzondere verbindende kracht bezaten. Met het
optreden van het Christendom ondervond de gelijkheidsproblematiek ook een
geweldige verruiming. Als geworteld in het geloof in de wezensgelijkheid van
God en mensen omvatte die nu voor het eerst het gehele menselijke bestaan. Ook
de voor de latere ontwikkeling van het gelijkheidsbegrip zo belangrijke verbin-
ding van gelijkheid en broederschap is verankerd in het vroeg-christelijke geloof
in de (uiteindelijke) identiteit van het God en mensen. 

De gevolgen in de sociale en politieke geschiedenis zijn evenwel complex en
nauwelijks te overzien. Voor de de sociale dynamiek waardoor het christelijke
gelijkheidsdenken een drijvende kracht blijft in de geschiedenis noemt Dann de
volgende elementen doorslaggevend: 

1. De gelijkheid onder de mensen is een instelling van God als schepper en als
verlosser; een gegeven dat bestaat in onafhankelijkheid van menselijke instituties
of werkzaamheid. Ieder kan zich er op beroepen en er gevolgen aan verbinden.

2. De voorstelling van sociale gelijkheid is in het christelijke denken op grond
van de inpassing in een beleden heilsgeschiedenis geworden tot een geschiedthe-
oretisch ‘perspectief-begrip’. Een omvattende gelijkheid onder de mensen staat
zowel aan het begin als aan het einde van de heilshistorische ontwikkeling van de
mensheid.

3. Gelijkheid onder de mensen heeft naar christelijke opvatting een principieel
universeel karakter; geen enkele groep van mensen kan er van worden uitgeslo-
ten. Vooral daarin overschrijdt het christendom de nationaal of sociaal begrensde
gelijkheidsopvattingen van de Grieken en de Romeinen.127

Daar staat tegenover dat door dat alles het christelijke gelijkheidsbegrip alge-
meen is en vaak weinig betrokken op concrete politieke of maatschappelijke
vraagstukken. Daardoor werd de gelding van het christelijke gelijkheidsbegrip
even zo vaak beperkt tot het geestelijke leven. De praktische toepasbaarheid van
het gelijkheidsbegrip in het sociale leven werd daarbij onder invloed van een
‘erfzonde-theologie’ vaak opgeheven of in zijn werking omgekeerd.  Dann: als in
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128. Vgl. ook de afsluitende beoordeling van het christelijke gelijkheidsbegrip bij
Troeltsch, Soziallehren, blz. 65: ‘Das Christentum wird immer instinktiv sich
ablehnend verhalten gegen alle Gleichheitsideen trotz seiner nahen Ver-
wandtschaft mit ihnen.’ Dann, Gleichheit, blz. 59.

129. Paulus, Romeinenbrief 3, 23: Want er is geen onderscheid; zij hebben allen gezon-
digd en derven de heerlijkheid Gods.’

130. Via Dann, blz. 54.
131. Dann, Gleichheit, blz. 57: Dann: ‘Die neue Funktion der Theologie, speziell der

Erbsünden- und Schöpfungslehre zur Legitimierung sozialer Ungleichheit und
hierarchischer Herrschaftsstrukturen, beginnt sich hier zu entfalten. Die
urchristliche Gleichheitsvorstellungen verloren an Ausstrahlungskraft und
Verbindlichkeit.’

de Nieuwe Tijd vaak meer abstract en algemeen sprake is van ‘gelijkheid’ dan
concreet van ‘gelijkberechtiging’, dan is dat ook een wezenlijk gevolg van deze
christelijke traditie.128

In dat alles wordt het ontwikkelingskarakter van het christelijke gelijkheidsbe-
grip zichtbaar. De oerervaring van het vroege Christendom met een onmiddellij-
ke werking binnen de vroeg-christelijke gemeente, waarbij overigens de algeme-
ne sociale en politieke orde gerespecteerd bleven, werd door de onmogelijkheid
die ook zonder meer met bewustzijn te verbinden tot een zaak van geloof.  Voor
de dagelijkse praktijk werd die beheersbaar gemaakt door theologie, waarin
langzamerhand de ervaring van gelijkheid tot uitdrukking werd gebracht als de
gelijkheid in de ‘afzondering’  van wat als werkelijke gelijkheid werd gefuturi-129

seerd tot na een ‘laatste oordeel’. Niet de gelijkheid als gevolg van de het Chris-
tendom funderende gebeurtenissen, maar het leerstuk van de zondeval werd
praktisch voor lange tijd het centrale thema van de praktijk van het Christendom.
De bestaande ongelijkheden worden theologisch geautoriseerd als onontkoom-
baar in verband met de menselijke zondigheid, zelfs als een ‘genadig’ gegeven
ordening ter weerhouding van het kwaad. Daarmee is ook de samenhang tussen
algemene gelijkheid en concrete gelijkberechtiging verbroken. Tenslotte heet het
bij Ambrosius (334-397): ‘Peccatum opus est iniquitas. Iniquitas autem matrix
culpae atque delicti’.130

Als dan onder Constantijn de Grote (306-337) het Christendom als staatsgods-
dienst is erkend, voltrekt zich ook binnen de tot kerk geworden christelijke ge-
meenschap een volledige verandering van de praktijk met betrekking tot de
gelijkheid.  Daarmee is voor vele eeuwen de tweede fase van de ontwikkeling131

van het Christendom ingetreden, waarin structuur als hiërarchie en als theologie
praktisch belangrijker zijn dan de werking van de het Christendom funderende
gebeurtenissen. De werkelijkheid daarvan wordt - zoals gezegd - gefuturiseerd
naar een hypothetische werkelijkheid, van het ‘hiernumaals’ gescheiden door de
caesuur van dood of laatste oordeel.

Als gevolg van dit alles zijn inderdaad de meest uiteenlopende opvattingen
en uitspraken over de gelijkheid binnen het antieke Christendom te vinden. Bij
nader toezien blijkt het dan bij de uitspraken ter verdediging van de gelijkheid
steeds te gaan om de oorspronkelijke verhoudingen: de paradijstoestand van
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132. Vgl. hierna: hst. 7, par. 2.
133. Paulus, Galaten 3, 28.

voor de val, waar de mens gekarakteriseerd is als beelddrager van God, of de
vernieuwing dáárvan door de menswording van Christus. Bij de uitspraken ter
verdediging en legitimering van ongelijkheid gaat het steeds om toestanden,
die als de dagelijkse realiteit worden ervaren en waarvan de praktische ong-
elijkheid als goddelijke instelling na de val wordt Daar, waar het antieke
Christendom reële maatschappelijke betekenis krijgt door de verbinding met
bestaande politieke structuren, krijgen de laatste soort uitspraken de grootste
betekenis.

4.4.De verbinding van het antieke Christendom met de Grieks-
Romeinse wereld in verband met de gelijkheid

Als het Christendom zich daadwerkelijk, maatschappelijk en politiek, verbindt
met de Grieks-Romeinse wereld, gaat het om wat in de inleiding van deze para-
graaf is genoemd: het tweede stadium van het Christendom. In dat tweede stadi-
um, dat van het kerkelijke Christendom, wordt de stemming van de gemeen-
schapsoefening hoe langer hoe meer afgelost door die van het kruis. Dat veroor-
zaakt een dualisme tussen weten en geloven. In het antieke Christendom wordt de
realiteit van de Christus-gebeurtenissen niet ontkend, maar de zekerheid ervan
berust niet (meer) in het alledaagse en wetende menselijke bewustzijn, maar in
het geloven. Door de werking daarvan wordt de gelijkheid tot een desideratum
van subjectief te volbrengen ethiek. De gelijkheid wordt binnen de menselijke
subjectiviteit verbonden met de (goeddeels onbewuste ) wilssfeer, die zich als132

subjectieve moraliteit doet kennen: de (subjectief werkende) ethiek als de gelijk-
heid van de imitatio Christi. Het gaat daarbij niet om maatschappelijk en
politiek-juridisch geëxpliciteerde gelijkheid, maar om de gelijkheid ‘in Christus’;
slechts ‘in Christus’ is er geen onderscheid tussen Joden en Grieken, vrijen en
slaven, mannen en vrouwen.  Daarentegen wél in de van de morele werkelijk-133

heid onderscheiden ‘normale’ werkelijkheid, slechts niet ‘in Christus’.
Dit complex verbindt zich dan met de bestaande Grieks-Romeinse wereld. Om

die verbinding te kunnen begrijpen moet eerst weer aan de karakteristieken van
die Grieks-Romeinse ontwikkeling met betrekking tot de gelijkheid worden
herinnerd. Bij de Grieken gold de praktische werking van de isotes-gelijkheid als
gevolg van de filosofisch-wetenschappelijke these van de gelijkheid. Bij de
Romeinen gold daarentegen de juridische rechtvaardiging van de reëel bestaande
óngelijkheid op basis van de gelding van op het subjectieve willen gebaseerde
daadkracht. Het verrassende is nu, dat deze zaken bij het antieke Christendom
precies andersom blijken te liggen. Aan de kant van het objectiverende denken -
dat bij de Grieken tot de these van de isotes-gelijkheid leidde - staat in het antie-
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134. Vgl. Berber, Statsideal, blz. 114.
135. Berber: ‘Staat und Gesellschaft bleiben äußerlich, was sie sind, die Seelen stehen

ihnen aber innerlich völlig verändert gegenüber. Die Entstehung der vom Staat
unabhängigen, eigenständigen katholischen Kirche ist eines der wichtigsten
Ereignisse in der Geschichte der abendländischen Staatsphilosophie. Die Spaltung
des staatsphilosophischen Bewußtseins: ‘Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und
Gott, was Gottes ist’, macht für alle Zukunft ein blindes Einverständnis mit der
Staatsallmacht unmöglich, aber vernichtet zugleich auch die Naivität der Hingabe
an der Staat, die bei Plato und Aristoteles noch ganz selbstverständlich gewesen
war.’En vervolgens: ‘Dieser christliche staatsphilosophische Dualismus war von
Standpunkt der antiken römischen Idee aus Verrat, ebenso wie diese antike
römische Idee vom Standpunkt des Christentums aus heidnisch und irreligiös
war’. Statsideal, blz. 118.

ke Christendom de theologie als wetenschappelijk bedrijf en die leidt nu juist tot
een rechtvaardiging van de óngelijkheid. Naar de kant van de in daden tot uit-
drukking komende, en zo als moraliteit met de wil verbonden, subjectiviteit en
daaraan wordt nu juist in het antieke Christendom de (morele) eis van gelijkheid
verbonden.

Het bij de behandeling van de Grieken en de Romeinen bereikte resultaat (nl.
objectieve rationaliteit leidt tot gelijkheid en subjectief voluntarisme leidt tot
ongelijkheid) wordt daarmee binnen het antieke Christendom volledig omge-
draaid. Niet in die zin, dat nu de Grieks-Romeinse wereld wordt afgelost door
een andere wereld ,die van het antieke Christendom, maar zo, dat de Grieks-
Romeinse wereld en het antieke Christendom met elkaar in verbinding treden.
Daarmee wordt de gelijkheid dramatisch geproblematiseerd. Bij Augustinus
blijkt die dan tenslotte geheel te zijn verlegd naar het terrein van de (morele)
gezindheid van de enkeling. 
Vanuit deze grondhouding zijn theoretisch drie instellingen ten opzichte van de
staat mogelijk: (a) een vorm van idealistisch anarchisme en het vormen van een
‘liefdesgemeenschap’ in de zin van de Nieuwtestamentische bergrede, (b) een
zich voegen in de wereldlijke orde in combinatie met een individualistisch-
piëtistisch innerlijk leven, of (c) het onderwerpen van de wereld door de de
instelling van een ‘Godsrijk op aarde’.  In beginsel is daarmee het gehele palet134

van christelijke politieke mogelijkheden samengesteld en de geschiedenis sinds-
dien laat zien hoe ook metterdaad vanaf dit palet in de concrete politieke ge-
schiedenis steeds is geschilderd. In de praktijk van het antieke Christenom of van
het vroege Katholicisme gaat het evenwel om de tweede mogelijkheid. De eerste
mogelijkheid zou slechts als een  sectarische inkapseling van het Christendom
mogelijk zijn geweest.  De derde mogelijkheid was alleen al in fysieke zin irrre-
eel. Bleef over: de tweede mogelijkheid: acceptatie van de realiteit van enerzijds
de bestaande wereldlijke ordeningen en daarnaast het vorm geven aan innerlijk
religieus leven. Daardoor ontstond evenwel een volledig andere houding ten
opzichte van staat en samenleving dan nu juist kenmerkend was in de Griekse en
de Romeinse cultuur.135

Het derde element van de voor-middeleeuwse Europese ontwikkeling lijkt
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136. Vloemans, Politeia, blz. 75: ‘Zo was de geest van de tijd en andermaal stellen we
vast, hoe het hem (Augustinus), gelukt krasse contradicties als vanzelfsprekend te
aanvaarden’. En Windelband, Lehrbuch, blz. 237: ‘Dabei aber ist dies der
eigentümliche Gesammteindruck, daß diese reichen Gedankenmassen nach zwei
verschiedenen Richtungen bewegt erschienen, die nur durch die gewaltige
Persönlichkeit des Mannes (i.e. Augustinus, DB) zusammengehalten werden’.

daarmee het tegendeel te zijn van een met de Griekse en Romeinse cultuur op één
lijn liggende harmonieuze ontwikkeling. Eerder lijkt het - althans daar waar
sprake is van een verbinding - te gaan om een omkering daarvan. Die veronder-
stelling vindt een bevestiging bij de kerkvader Augustinus.

4.5. Augustinus

Voor Aurelius Augustinus (354-430) geldt bij uitstek, dat zijn werk slechts te
begrijpen valt, als het in zijn geheel wordt genomen en bovendien gelaten wordt
in de tijd waarin het is ontstaan. Binnen het werk van Augustinus stapelen zich
de tegenspraken op. Men kan nauwelijks een opvatting bedenken op het terrein
van filosofie of staatsleer, of men kan zich wel op Augustinus beroepen. Het is
alles uiteraard overbekend: men vindt bij hem klassiek-Griekse motieven even
goed als kerkelijk-christelijke; instemming met het wereldlijke Romeinse rijk,
even goed als de veroordeling ervan; de proclamatie van de Kerk als de verzeke-
ring van de waarheid van het geloof, even goed als de relativering daarvan; de
verdediging van de juistheid van de grote wereldstaat, maar ook de stelling dat
slechts kleine staten wenselijk zijn; een verwoording van de klassiek-Griekse
cyclische geschiedenisopvatting zo goed als de zienswijze dat in de geschiedenis
sprake is van een lineair verloop van schepping tot wederkomst van Christus.
Enerzijds wordt gewaarschuwd dat de overheid geen geweld mag gebruiken om
de afvalligen te dwingen de eenheid te bewaren, anderzijds wordt het aan de
goeden ronduit toegestaan de kwaden te doden; enerzijds is er de hoge waarde-
ring voor de staat en diens macht over het menselijk geweten, anderzijds is er de
staat, die door het ware geloof wordt ontmaskerd als het monster van de
Apocalypse.

In de literatuur over Augustinus wordt vervolgens of het ene benadrukt en het
andere als gewilde of ongewilde beïnvloeding gezien, of andersom. Waar het hier
om gaat is, dat deze verwarring en tegenstrijdigheden op zichzelf de uitdrukking
zijn van de werkelijkheid waarin Augustinus zich bevond. Men doet hem geen
recht door aan de hand van een interpretatie van zijn werk en de keuze voor het
ene of het andere accent daarin te pogen de ware Augustinus te voorschijn te
toveren. Slechts dit geldt, dat in het werk van Augustinus alle dualisme en tegen-
spraak manifest wordt, die in de jonge Europese ontwikkeling tot dan toe latent
aanwezig was, respectievelijk was opgebouwd.136

Het is daarom zaak die tegenspraak zelf binnen het werk van Augustinus te
traceren en na te gaan op welke wijze ‘voorzieningen’ worden getroffen met



136 4.  GELIJKHEID BIJ DE ANTIEKEN

137. Het is in verband met het vervolg van het onderzoek verleidelijk de uitdrukking
‘Selbstgewißheit des Bewußtseins’ hier al te vertalen als de ‘zekerheid van het
zelfbewustzijn’. Dat zou echter al een menselijk ‘zelf’ veronderstellen dat in staat
is tot een oordeel met betrekking tot de inhoud van het (eigen) bewustzijn. Daar-
voor is het bij Augustinus echter nog te vroeg; de zekerheid met betrekking tot de
inhoud van het bewustzijn wordt nog via de twijfel in de waarheid als het godde-
lijke gevonden. Het bedoelde ‘zelf’ is al wel voorhanden bij Descartes, wiens
‘cogito’ zakelijk overigens op dezelfde wijze onder woorden wordt gebracht als bij
Augustinus. Tussen Augustinus en Descartes liggen de Middeleeuwen.

138. Idem, blz. 243.

betrekking tot de spanningen die daarvan het gevolg zijn. Windelband gebruikt
voor het werk van Augustinus het beeld van een elliptisch systeem, dat zich om
twee middelpunten beweegt. Het ene middelpunt wordt gevormd door het begrip
van de Kerk, het andere door het beginsel van de eigen zekerheid
(Selbstgewißheit) van het bewustzijn. Windelband ziet het zo, dat voorop staat
het vraagstuk van de eigen zekerheid van het bewustzijn , terwijl de resultaten137

van het onderzoek daarnaar vervolgens te maken krijgen met wat gegeven is in
het begrip van het kerkelijke. Een belangrijk resultaat van Augustinus' overwe-
gingen met betrekking tot de vraag naar de zekerheid van het bewustzijn is de
proclamatie van de wilsvrijheid. Volgens Windelband geldt in deze samenhang
Augustinus met recht als één der ijverigste en krachtigste vertegenwoordigers van
de wilsvrijheid. En dan: ‘Allein dieser wesentlich mit den Waffen der früheren
Philosophie verfochtenen Ansicht wältzt sich nun bei Augustin, von Werk zu
Werk anschwellend, eine andere Gedankenmasse entgegen, welche ihren Keim-
punkt im Begriffe der Kirche und in der Lehre von ihrer erlösende Gewalt hat’.138

Hoewel het in het werk van Windelband niet aan beeldende taal ontbreekt,
‘steigert’ zich in deze zin het beeldgebruik. Op zijn beurt roept dat het beeld op
van de wilsvrijheid als een met de filosofie van het beginsel van de eigen zeker-
heid van het bewustzijn te maken hebbende statische grootheid. Vervolgens
wordt die vrijheid dan geconfronteerd met de dynamiek, die vervat ligt in het
begrip van het kerkelijke. Dat levert de merkwaardige situatie op, dat enerzijds
sprake is van de wil als (statisch) gegeven, als structuur, bestaande in de wilsvrij-
heid, terwijl toch de wil op zichzelf genomen nu juist niet naar structuur, maar
naar dynamiek als zodanig verwijst, terwijl anderzijds sprake is van een begrip,
namelijk van het kerkelijke, waarvan nu juist een geweldige ‘von Werk zu Werk
anschwellender’ dynamiek uitgaat, terwijl toch een begrip op zichzelf genomen
nu juist niet naar dynamiek, maar naar (zuivere) structuur verwijst. Een beginsel,
dat in de verstarring van het begrip geraakt, en een begrip, dat het beeld van een
geweldige dynamiek vertoont. Hoe kan dat en hoe kunnen beide toch met elkaar
verbonden worden gedacht? En tenslotte, welke conclusies levert dat op met
betrekking tot de problematiek van de gelijkheid?

Om de paradox te kunnen ontrafelen is het goed eerst afzonderlijk naar beide
elementen die het complex bepalen te kijken. Eerst het beginsel van de eigen
zekerheid van het bewustzijn. Het probleem dat hier aan de orde is, is zo oud als
de Grieken. Hoe kan het denken zeker zijn van de waarheid van het gedachte of
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139. Vergelijk daarover ook hst. 1. Zo men wil kan men de hier bij de bespreking van
de Grieken ontbrekende Socrates opvatten als de verpersoonlijking van dit vraag-
stuk op de overgang van de nog sterk door de mythe gekleurde cosmologische
periode van de filosofie naar de systematische periode van m.n. Plato en Aristote-
les. Een overgang die door de Sophisten in de antropologische periode was voor-
bereid. Vgl. ook Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch.

140. Augustinus, De veritas relevationes 39, 72.

van de overeenstemming van het gedachte met (het geheel van) de werkelijkheid?
Het vraagstuk ontstond bij de Grieken daar, waar het denken tot een zekere
zelfstandigheid was gekomen. In combinatie met dat vraagstuk ontstond het
probleem van de ethiek.  Augustinus benadert het probleem via de Sceptici, met139

dien verstande, dat in de plaats van de fysische de psychische begrippen als
grondelementen van de wereldbeschouwing optreden. De oplossing ligt bij
Augustinus in de eigen zekerheid van het menselijk innerlijk. Niet de zekerheid
van de wetenschappelijke begrippen, maar de zekerheid van de menselijke twij-
fel: ‘Noli foras ire; in te ipsum redi: in interiore homine habitat veritas’ . Met140

de twijfel is de realiteit van het menselijk subject gegeven en daarmee de waar-
heid van het bewuste wezen. Hierin ligt een deel van het motief van Augustinus:
het beginsel van het in zichzelf zekere menselijke innerlijk. Bij de Grieken speel-
de het probleem van de menselijke ziel in verhouding met de omringende wereld
waarvan het deel uitmaakt. Bij Augustinus wordt de problematiek verplaatst naar
het innerlijk van het menselijke zieleleven waarvan het middelpunt bestaat als de
zekerheid van de twijfel. Daarmee is Augustinus zijn tijd inderdaad ver vooruit.
Eerst meer dan duizend jaren later krijgt dat middelpunt van het menselijk ziele-
leven werkelijke praktische en wetenschappelijke betekenis. Bij Augustinus is
nog slechts sprake van een intuïtief besef van dat middelpunt. Hij moet daarom
de realiteit van dat middelpunt van het menselijke zieleleven vooreerst verbinden
met het verleden. Dat blijkt ook uit de volgende redenering: wie twijfelt, weet
niet slechts dat hij leeft, maar ook dat hij zich herinnert, dat hij kent en dat hij
wil. Want de gronden voor zijn twijfel berusten op zijn vroegere voorstellingen;
in de afweging van de momenten van twijfel ontwikkelt zich zijn denken, weten
en oordelen. Wie twijfelt moet de waarheid kennen, want omwille van haar
twijfelt hij.

Maar die waarheid op zichzelf wordt tot statische grootheid, nog niet afhanke-
lijk van de functies van de menselijke ziel. In de eigen zekerheid van het bewust-
zijn is volgens Augustinus onmiddellijk de idee van God aanwezig. In de twijfel
onthult zich impliciet reeds de volle waarheid. De menselijke ‘faculteit’ die
beslist over de waarheid van het kennen is daarom de wil. Alleen zo immers kan
de twijfel als grondslag voor de zekerheid van het weten als factor ten aanzien
van de waarheid van het weten worden omzeild. Dat betekent ook, dat de wil
volledig vrij moet worden gedacht van de begrippen waarmee het met de twijfel
verbonden denken is verbonden. De wil beslist zonder in het (met het denken
verbonden) bewustzijn te zijn gegrond. De wil stemt toe of niet.

Maar daardoor is tegelijkertijd de wil opgesloten binnen zijn eigen algemeen-
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heid, zoals het denken dat bij de Grieken was. Het enige verschil met de Grieken
is dan, dat de grond voor die algemeenheid niet ligt in de tot objectiviteit ver-
klaarde omringende wereld, maar in de zelfkennis van de in zijn twijfel eindige
menselijke persoonlijkheid. Eindig, omdat die op de feitelijkheid van de eigen
innerlijke ervaring is aangewezen. Dat is een omkering van Grieken en Romei-
nen: de dynamiek van de persoonlijke wil raakt opgesloten binnen een zich op de
grondslag van de algemeenheid van het persoonlijke vormend begrip.

Vervolgens het begrip van de Kerk. Het begrip van het kerkelijke en de daar-
mee bij Augustinus verbonden opvattingen illustreren hoever inmiddels het
Christendom in deze fase zich verwijderd heeft van het oorspronkelijke Christen-
dom. Bepalend voor de opvattingen van Augustinus is niet het ‘gebeurd-zijn’ van
de identiteit van God en mensen, maar de gedachte van een ‘verlossingsbehoeftig-
heid’ van het gehele mensdom. Daarin wortelt voor hem de gehele idee van de
christelijke kerk. Deze idee sluit evenwel een positieve werking van de volledig
onbepaalde wilsvrijheid uit. De oplossing van de tegenspraak die zo met de
conclusie van de algemene wilsvrijheid ontstaat, wordt door Augustinus gecon-
strueerd door die slechts van toepassing te verklaren op ‘Adam-voor-de-val’.
Tegelijk wordt de idee van de algemeenheid van de wilsvrijheid overeind gehou-
den door de eenheid van het gehele mensdom te funderen in de overweging dat in
Adam de gehele mensheid van de algemene wilsvrijheid misbruik heeft gemaakt:
de leer van de erfzonde. Daardoor zou de algemene menselijke natuur zozeer zijn
verdorven, dat slechts de mogelijkheid van het zondigen overblijft (non posse
non peccare). Vervolgens is er dan de genoemde algemene verlossingsbehoeftig-
heid. Men zou vervolgen menen dat in die ‘verlossingsbehoeftigheid’ was voor-
zien door de ervaring van de ‘Christus-gebeurtenissen’, waarmee dan de wilsvrij-
heid zou zijn gered. Die mogelijkheid wordt evenwel in deze fase van het antieke
Christendom afgesneden door het niet (langer) binnen het bewustzijn functione-
ren van enige actuele realiteit van de ‘Christus-gebeurtenissen’. In de plaats van
die realiteit is nu ‘de Kerk’ getreden, als een institutionalisering van die ‘gebeurte-
nissen’.

Waar het nu om gaat, is dat binnen het begrip van de kerk enerzijds sprake is
van een geweldige dynamiek, terwijl die anderzijds ogenblikkelijk verlamd wordt
in institutionaliteit. Het begrip van de kerk is immers bij Augustinus eerst moge-
lijk door de realiteit van de wilsvrijheid te plaatsen binnen de geschiedenis.
Daarmee - en ook daarin is Augustinus zijn tijd eeuwen lang vooruit - ontstaat
voor het eerst het vraagstuk van de geschiedenis als menselijke geschiedenis.
Daarin ligt het andere deel van het motief van Augustinus: het begrip van de
geschiedenis als reële menselijke ontwikkeling. Binnen die geschiedenis heeft
Augustinus dan te maken met de (vroeg-Katholieke) kerk als realiteit. Het begrip
van het kerkelijke vervangt vervolgens de dynamiek van de geschiedenis.

Tegelijk is er de realiteit van de menselijke ervaring van het concrete eigen
innerlijk. Daaraan kan echter in het antieke Christendom nog geen positieve
betekenis als een dynamiserend principe voor het verloop van de geschiedenis
worden toegekend. Er is slechts de herinnering van het bewustzijn, de retrospec-
tieve kracht van het geweten. De tot algemeenheid geworden wilsvrijheid en de in
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141. Idem, blz. 244.
142. Althans niet op een wijze die in algemene zin toegankelijk is voor de brede massa's

van zijn tijd en daarom ook invloed heeft op recht en politiek. Wie daarentegen de
paralelle opvattingen van bv. Pelagius  leest, treft een zienswijze aan, die veel
meer aansluit bij de hedendaagse denkwijze. Die zienswijze is echter bij lange na
niet zo werkzaam geweest als de opvattingen van Augustinus.

het begrip van de kerk geïnstitutionaliseerde dynamiek van de ‘verlossingsbehoef-
tigheid’ worden nu bij Augustinus verbonden in het leerstuk van de goddelijke
predestinatie. Daarin wordt dan de werking van de menselijke wilsvrijheid
nolens volens weer verstikt in absolute goddelijke causaliteit.  In leerstellig op-141

zicht bestaat er in zijn tijd in algemene zin (nog) geen andere mogelijkheid.142

Beide brandpunten van het leerstellige bouwwerk van Augustinus ridiculiseren
zowel de Grieks-Romeinse ontwikkeling als de constituerende ‘gebeurtenissen’
van het Christendom. Door het beginsel van de eigen zekerheid van het bewust-
zijn, als gefundeerd in de realiteit van de twijfel, wordt de waarde van de Griekse
isotes-gelijkheid en het met de idee van de wetgeving verbonden Romeinse
persoonsbegrip van vraagtekens voorzien. Door het begrip van het kerkelijke
wordt eveneens de werking van de gelijkheid als de identiteit van het goddelijke
en het menselijke van (functionerend) weten tot geloof en daarmee eveneens tot
een vraag. De spanning die op deze wijze voor het vraagstuk van de gelijkheid
ontstaat kan als gevolg van dat alles tenslotte niet meer op een bevredigende
wijze worden opgelost, of men zou al moeten willen berusten in de overweging
dat alle mensen gelijk zijn in hun onwaardigheid.

Wat betekent dat alles nu voor de problematiek van de gelijkheid? Op welke
wijze kan bij Augustinus worden gesproken van een verdere ontwikkeling van
wat al aanwezig was bij de Griekse en de Romeinen? Als de Grieks-Romeinse
ontwikkeling als een geheel wordt opgevat was daar sprake van een dualisme van
enerzijds de structuur van de in het denken rustende isotes-gelijkheid en ander-
zijds de dynamiek van de op het persoonlijke willen gebaseerde kansen-gelijk-
heid. De Griekse variant leidde uiteindelijk tot politiek particularisme en de
Romeinse tot politieke verstarring. Voor beide resulteerde de gelijkheid tenslotte
in een verbijzondering van de geometrische gelijkheid als een vaardigheid met
betrekking tot het vinden van recht in concrete gevallen. Maar daarmee werd het
dualistische karakter van de aanvankelijke ontwikkeling van de gelijkheidspro-
blematiek niet doorbroken, slechts gecorrigeerd in het bijzondere geval.

In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat het Christendom op de één of
andere wijze betrokken is op absolute gelijkheid. De aan het Christendom ten
grondslag liggende ‘gebeurtenissen’ constitueren immers de zuivere inhoud van
de gelijkheid. Die ‘inhoud’ kan evenwel niet tot menselijke substantie worden als
of zolang geen sprake is van menselijk bewustzijn van die inhoud als de (zuive-
re) structuur ervan. Anders gezegd: de gelijkheid-als-zuivere-inhoud kan eerst
betekenis hebben voor het menselijke samenleven als sprake is van (algemeen-
heid van) een werkelijk (of zuiver) bewustzijn daarvan. Eerst dan, als tegelijk
sprake is van de gelijkheid-als-zuivere-inhoud en van een (zuiver) bewustzijn



140 4.  GELIJKHEID BIJ DE ANTIEKEN

143. Alleen al daaruit kan (ten overvloede) duidelijk zijn dat de in de tekst gestelde
betekenis van Augustinus voor de problematiek van de gelijkheid uiteraard op een
hedendaagse duiding van zijn werk berust, tenminste mede ingegeven door de
hedendaagse vragen rond de gelijkheid.

van de structuur ervan, kan gesproken worden van een in het menselijk samenle-
ven tot substantie geworden absolute gelijkheid. Daarvan was noch in de Griek-
se, noch in de Romeinse ontwikkeling sprake; die conclusie vloeit voort uit de
karakterisering van enerzijds particularisme en anderzijds verstarring. Maar ook
in het antieke Christendom, als een deel van de tweede fase van de ontwikkeling
van datzelfde Christendom, is daarvan nog geen sprake. Daarvoor kan immers
tenminste Augustinus’ worsteling om bewustzijn exemplarisch zijn; een worste-
ling waarin alle elementen van de toenmalige cultuur te vinden zijn: Griekse,
Romeinse en christelijke. Maar tegelijk wordt in het samen gaan van die drie bij
Augustinus een nieuw element zichbaar van de ontwikkeling van de gelijkheids-
problematiek. Op grond van het bovenstaande moet immers de vraag gesteld
worden naar een mogelijke actualiteit waarin het dualisme van gelijkheid als
inhoud en gelijkheid als structuur tot elkaar kunnen komen. Dat roept dan uiter-
aard voor het menselijk bewustzijn de vraag op naar plaats en tijd van die
actualiteit.

Op beide nu geeft Augustinus - bij wijze van ‘Vorahnung’, omdat die actuali-
teit vooralsnog hypothetisch karakter draagt - een aanvankelijk antwoord. Wat de
vraag naar de tijd betreft, ligt dat antwoord in Augustinus' stelling van de ge-
schiedenis als reële ontwikkeling. Dat betekent, dat het verloop van de tijd
enerzijds niet als cyclisch, anderzijds niet als een rationeel verlopende extrapola-
tie kan worden opgevat, maar dat de ontwikkeling van de geschiedenis moet
worden beleefd als kwalitatieve ontwikkeling. Wat de vraag naar de plaats betreft
ligt het antwoord in Augustinus' verwijzing naar het in zichzelf zekere menselijke
innerlijk. Voor de problematiek van de gelijkheid betekent dat, dat na Augustinus
de vraag naar de realiteit van de gelijkheid aan de orde is als de problematiek van
de ontwikkeling van het menselijke zelf. Vanaf Augustinus moeten de problemen
van recht en politiek in die zin worden opgevat als een afgeleide van die door
hem aan de orde gestelde vraagstukken.

Historisch ging het echter vooral om de prijs die voor het bereiken van deze
inzichten moest worden betaald: de scheiding tussen geloof en wetenschap en de
scheiding tussen kerk en staat. Beide elementen bepaalden voorshands de concre-
te geschiedenis van staat en politiek gedurende de gehele Middeleeuwen en lang
daarna. Voor het recht en de politiek betekende dat juist het verdwijnen van de
gelijkheid als expliciet aanwezig in de opvattingen over beide.

Er is tenslotte nog een laatste element in het werk van Augustinus dat van
betekenis voor het onderzoek naar de gelijkheid. Bij Augustinus zelf verscheen
op die plaatsen waar bij de Grieken en de Romeinen en ook in het vroege Chris-
tendom sprake was van vrijheid en gelijkheid slechts het begrip van de gerech-
tigheid.  Materieel is dat een teruggrijpen op het Aristotelische begrip van de143

geometrische gelijkheid. Door de verbinding van het begrip van de gerechtigheid
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144. Augustinus, Civitas Dei, XIX, 24.
145. Friedrich wijst er op, dat het bij die waarden letterlijk genomen gaat om dingen,

die de leden van de gemeenschap liefhebben (diligere). C.J. Friedrich, Rechtsfilo-
sofie, blz. 32.

met dat van de godsdienstigheid verkrijgt bij Augustinus weliswaar de kerk in
ethisch opzicht het primaat ten opzichte van de staat maar tegelijk verwijst de
geometrische gelijkheid in de vorm van de grechtigheid in algemene zin naar
daardoor naar waarden die de concrete vormgeving van het dagelijkse politieke
leven in vergelijking met de Griekse polis en het Romeinse imperium overstij-
gen.

Het zo bepaalde begrip van de algemene politiek vertoont daardoor bij Augus-
tinus  trekken van een historische bepaaldheid waarin toch het geheel van de
samenleving niet kan opgaan. Bij de Grieken werd de polis gedefinieerd vanuit
gegeven filosofische inzicht, bij de Romeinen werd de staat opgevat als de prak-
tische overeenstemming over het recht als een regeling met betrekking tot de
wederkerigheid van belangen (bijvoorbeeld in de opvattingen van Cicero). Voor
Augustinus zijn waarden maatgevend die het geldende inzicht of de praktische
regeling te boven gaan: de res publica als de redelijke gemeenschap, die bepaald
wordt door waarden, die aan allen die bij de gemeenschap behoren,
gemeenschappelijk  zijn. . Op die wijze komt bij Augustinus de res populi; als144

liefdesgemeenschap, namelijk als de gemeenschappelijkheid in de liefde met
betrekking tot waarden  in de plaats van de res publica van bijvoorbeeld Cice-145

ro, de publieke zaak zoals die bestaat in de wederkerigheid van belangen. Daar-
mee is inderdaad een andere, niet slechts met gelijkheid, maar ook met
gelijkwaardigheid te maken hebbende kwaliteit aan de orde. Ook daarin ligt
tenslotte bij Augustinus een doorbraak in de gelijkheidsproblematiek.

4.6. Samenvatting, duiding en conclusie

Het Christendom presenteert zich als religie, waarvan het bepalende niet in de
eerste plaats bestaat in een levensovertuiging of een leer, maar in ‘gebeurtenis-
sen’. In die gebeurtenissen staat het gelijkheidsbeginsel op een bepaalde wijze
centraal, namelijk als zuivere inhoud. Dat wil zeggen: als de identiteit van het
menselijke met het goddelijke. Als de aard van de ontwikkeling van het gelijk-
heidsbeginsel in de Grieks-Romeinse traditie met deze als inhoud geldende
gelijkheid van het Christendom wordt geconfronteerd, doet die zich kennen als
structuur, waarin de gelijkheid een functie is van de ontwikkeling van het met de
vrijheid verbonden menselijk bewustzijn, respectievelijk als niet-structuur door
een ongevormde verbinding met het persoonlijke willen. In diezelfde zin kan het
Christendom als gebeurtenissen, dat wil zeggen als zuivere inhoud geen gelijk-
heid constitueren.

De onmiddellijke betekenis van het antieke Christendom voor de ontwikkeling
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van de gelijkheid ligt in drieërlei: gelijkheid bestaat onafhankelijkvan menselijke
instellingen en werkzaamheid, de gelijkheid wordt tot een geschiedenis-theore-
tisch perspectief-begrip en gelijkheid tussen de mensen draagt een universeel
karakter. Daartegenover verliest het gelijkheidbegrip in het antieke Christendom
concreet-maatschappelijke toepasselijkheid; gelijkheid in plaats van gelijkbe-
rechtiging. Het begrip van de gelijkheid krijgt bij Augustinus weer de met het
begrip van de geometrische gelijkheid corresponderende  betekenis van gerech-
tigheid.

Binnen het werk van Augustinus blijkt evenwel het begrip van de gerechtigheid
te kunnen worden opgevat als een cocon waarbinnen de problematiek van de
gelijkheid een verrassende metamorfose ondergaat. De gelijkheid als structuur,
die verbonden was met het (Grieks-filosofische) denken in een verbinding met de
wereld buiten het denken, vermenselijkt zich tot het vraagstuk van de verhouding
tussen het eigen menselijke zieleleven en het - voorshands imaginaire - middel-
punt daarvan. De (Romeins-praktische) gelijkheid als inhoud tot dan toe beleefd
als verbonden met de dynamiek van de innerlijke, zich aan het natuurlijke als
gebeuren metende, subjectiviteit, objectiveert zich tot een kwalitatieve verande-
ring ervaren begrip van de geschiedenis. Beide hebben betekenis voor de vraag
naar de actualiteit van de ontwikkeling van de gelijkheid. Die vraag laat zich bij
Augustinus, als de hekkesluiter van het antieke Christendom, herkennen als de
vraag naar de moraliteit van het menselijke zelf, dat begrepen moet worden als
<in ontwikkeling'.

5 Conclusies

Bij de oude Grieken is er met de ontwikkeling van het denken een overgang van
de oorspronkelijke homoios-gelijkheid naar de als structuur te begrijpen isotes-
gelijkheid. In verband met dat eenzijdige karakter van de isotes-gelijkheid ont-
staat na een verschuiving van het begrip van de physis onder invloed van de
Sophisten bij Plato en Aristoteles het begrip van de geometrische gelijkheid,
waarin de oorspronkelijke eenheid van de homoios-gelijkheid weer wordt gezocht
in een verwijzing naar het begrip van de gerechtigheid. Daarmee wordt tenslotte
de betekenis van de isotes-gelijkheid versmald tot aritmetrische of kwantitatieve
gelijkheid. Die kwantitatieve gelijkheid kan evenwel nog slechts een rol spelen in
het privaatrecht; het geheim van de polis vermag daarmee niet worden ontsluierd.
Door dat alles verdwijnt ook het oorspronkelijke ferment van de polis, uiteinde-
lijk leidend tot het Griekse particularisme; het uiteenvallen van de antieke Griek-
se samenleving.

Bij de Romeinen is geen sprake van een oorspronkelijke verbalisering van of
reflectie op het vraagstuk van de gelijkheid. Daar gaat het juist om de krachtme-
ting vanuit natuurlijke gegevenheid. Eerst als het resultaat van de inspanningen
van elke Romein bescherming behoeft, ontstaat de wet als een instrument waar-



door de onderlinge verhoudingen worden bestendigd. Bestendigd en niet geregu-
leerd; ook in het aanvankelijke Romeinse recht is van gelijkheid geen sprake. Als
men gelijkheid wil vinden in de Romeinse ordening, dan ligt die in de gelijke
gelding van de macht van elke afzonderlijke Romein. In onze terminologie heet
dat kansen-gelijkheid. Het recht sanctioneert vervolgens de onderlinge gelding
van de uitkomst van de machtsuitoefening van elke Romein. De tegenspraak die
daarmee binnen de Romeinse samenleving ontstaat wordt vervolgens gesubli-
meerd in de gelijke gelding van de wet voor allen. Dat is geen aan het Romeinse
recht inherent beginsel, maar een maatschappelijke noodzaak. Door die noodzaak
wordt de Romeinse publieke ordening tot een in zichzelf rustend machtscomplex,
waarvan de doorzetting tenslotte prevaleert boven elk ander belang. In verband
met de hardheid daarvan in termen van maatschappelijk effect ontstaat, onder
invloed van het denken van Cicero, bij de toepassing van het Romeinse recht het
beginsel van de aequitas: een verzachting van de gevolgen van rechtstreekse
toepassing van het recht. Ook hierbij gaat het om het ondervangen van de (maat-
schappelijke) eenzijdigheid van de oorspronkelijk Romeinse kansen-gelijkheid.
Door de uitwerking van het beginsel van de kansen-gelijkheid ontstaat zo langza-
merhand een verstikkende publieke machtsstructuur, het imperium. Tenslotte
bezwijkt het Romeinse rijk zelf onder de gelding van het Romeinse recht, dat
elke innerlijke ontwikkeling en elk onderling bevruchtend contact met andere
culturen onmogelijk maakt.

Nadat zo de Griekse en de Romeinse cultuur in hun actualiteit zijn uitgewerkt,
ontstaat de derde fase van de antieke ontwikkeling: het antieke Christendom. Met
betrekking tot de gelijkheid leidt dat tot een volledige omkering van begrippen.
De met het denken verbonden structuur van de Griekse isotes-gelijkheid verkeert
in de dynamiek van een gefuturiseerde gelijkheid in Christus, waarvan de ge-
schiedenis het proces is, zonder tot concrete maatschappelijke gelding te kunnen
komen. De met de dynamiek van de wil verbonden kansen-gelijkheid wordt
daarentegen afgelost door de gelding van structurering van het wilsleven onder de
gelding van het gebod van de naastenliefde, waardoor een gebondenheid van de
wil ontstaat. Die natuurlijke gelijkheid kan evenwel geen maatschappelijke
gevolgen hebben in verband met de verdorvenheid van de menselijke wil. Inte-
gendeel wordt elke maatschappelijke effectiviteit van de gelijkheidsnoties uit het
antieke Christendom gefrustreerd door theologisch gefundeerde en hiërarchisch
geëffectueerde onderlinge ongelijkheid. In plaats van maatschappelijk effectief
wordt op die wijze in het antieke Christendom tot een morele imperatief, waar-
voor het speelveld in het menselijke innerlijk is gelegen.

Op die wijze verkeert de problematiek van de gelijkheid bij de Antieken van
een oorspronkelijke beleving van onderlinge vergelijkbaarheid in de problema-
tiek van geschiedenis en moraliteit, als de binnen het menselijk bewustzijn be-
leefbare concrete inhoud van het begrip van de gerechtigheid. Daarmee worden
geschiedenis en moraliteit als zodanig onderwerp en inhoud van het begrip van
de gelijkheid.


