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Hoofdstuk 5
De Middeleeuwen;

van ontologie naar praxis

1 Inleiding

De Middeleeuwen zijn een tijd van tegenstellingen. Enerzijds was het middel-
eeuwse Europa ‘een wereld van volstrekte harmonie op basis van een onwrikbare
sociale, politieke en cultureel-religieuze ‘orde’ met drie vastomlijnde, onveran-
derlijke en hiërarchische standen of functies zoals de Schepper dat blijkbaar ook
gewild had en waaraan geen sterveling kon tornen‘, anderzijds een wereld die
voortdurend aan de rand van de afgrond stond, een wereld broos in evenwicht,
levend onder de permanente dreiging dat het dagelijks levensonderhoud niet meer
te garanderen viel’.  Enerzijds een allesbeheersende vroomheid en een verwach-1

ting van het komende heil, anderzijds een liederlijkheid waardoor de franciscaan
Berthold van Regensburg de kans op verdoemenis al in de 13e eeuw schatte op
‘honderdduizend tegen één.  De Middeleeuwen als een tijd waarin tegelijk alles2

er was, maar ook niets; de afgeslotenheid van het dagelijkse bewustzijn, waar-
voor de wereld niet groter was dan de directe leefomgeving, maar ook de als
werkelijkheid beleefde idee van het geheel van de mensheid.

Al in de 14e eeuw werden de voorafgaande eeuwen gekarakteriseerd als de
Middeleeuwen. Daarmee werd aan die tijd een heel specifieke karakteristiek
toegekend: die van een midden, als een overgang tussen de tijd die eraan vooraf-
ging en de tijd die nog moest komen. Als dat waar is, kan het karakter van die
overgang slechts worden begrepen als de tijd vóór de Middeleeuwen en de tijd
erna met elkaar worden vergeleken. Dan ook kan het karakter van de Middeleeu-
wen eerst worden achterhaald, als die eeuwen zelf worden opgevat als een punt,
een keerpunt of een draaipunt tussen het voorafgaande en het erop volgende. Ook
al zouden alle gebeurtenissen in de Middeleeuwen zelf kunnen worden achter-
haald en beschreven, ten slotte zouden de Middeleeuwen op zichzelf genomen
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3. De aanduiding als saecula tenebrae stamt naar verluidt van Petrarca (1304-1374),
(Heirman, Millenium, blz. 63) die ook de eerste was (1373) die in de cultuurge-
schiedenis van de latijnse wereld de driedeling van Oudheid - Middeleeuwen
(medium tempus) - Nieuwe Tijd suggereerde. Vgl. L.M. de Rijk, Middeleeuwse
wijsbegeerte tussen traditie en vernieuwing, Assen/Amsterdam 1977, blz. 3.

4. Daarmee is in principe ook een antwoord gegeven op de vraag naar het begin en het
einde van de Middeleeuwen en op de vraag naar de duur van de Middeleeuwen.
Als de Middeleeuwen worden opgevat als een midden, als een keerpunt, gaat het
historiografisch om een punt, om iets eenmaligs, ook al valt de duur van dat punt te
meten in termen van eeuwen.

5. Daarmee wil uiteraard het belang van die discussie niet zijn ontkend. Het probleem
is vooral dat binnen het hier verrichte onderzoek rechtstheoretische overwegingen
doorslaggevend moeten zijn, terwijl daaraan in de vooral traditioneel-kennistheore-
tisch gekleurde geschiedfilosofische discussie niet dat gewicht wordt gehecht. Vgl.
ook hierna, hst. 8, par. 5, over de crisis van de filosofie.

6. Vgl. De Rijk in Middeleeuwse wijsbegeerte, blz. 1-84, die in een strijdbaar betoog
de lezer poogt te overtuigen van de onmogelijkheid en zinloosheid van historische
periodisering; de term Middeleeuwen wordt door hem beschouwd als niet meer dan
een door historici gebezigde ‘economische werkeenheid’. De door hem gebruikte
argumenten zijn echter geconstrueerd en overtuigen juist eerder van het belang van
periodisering. De vraag laat zich ook stellen waarom met zoveel hartstocht iets moet
worden bestreden wat betekenisloos zou zijn. Eenzelfde vraag laat zich in dit
verband stellen bij lezing van Karl R. Popper, The poverty of historicism, London
1967.

7. Deze beperking is  verder bij het gebruik van de term ‘menselijke individualiteit’
steeds impliciet.

8. Een heldere omschrijving van de hier in beginsel voorgestane geschiedtheoretische
methode is onder de benaming historisme te vinden bij F.R. Ankersmit, De spiegel
van het verleden. Exploraties I: geschiedtheorie, Kampen 1996, blz. 109 e.v. Het
door hem als historische idee omschreven paradigma is hier: de ontwikkeling van
de menselijke individualiteit, als het subject van verandering, dat zijn constituering
eerst verkrijgt in de geschiedschrijving ervan, blz. 114. Door de gebruikte omschrij-
ving van het begrip historische idee wordt de methode van het historisme m.n. van

nog steeds niets anders zijn dan in essentie de duistere Middeleeuwen.  Het3

duistere van de Middeleeuwen kan slechts worden opgehelderd door de Middel-
eeuwen op te vatten als een punt, letterlijk een tijdsgewricht.4

Daarmee is ook in beginsel de vraag beantwoord naar de mogelijkheid van
periodisering in de geschiedenis en het aan de hand daarvan karakteriseren van
tijdperken. Dat antwoord kan slechts bevestigend zijn. Geschiedschrijving zonder
periodisering is blind voor de ontwikkeling van opeenvolgende vormen van
bewustzijn. Elke poging tot zinvolle periodisering is daarom belangrijker dan een
mismoedig agnostisch resigneren. De daarover gevoerde discussies - waarop hier
niet wordt ingegaan  - laten ook vooral de moeilijkheden zien van het vinden van5

een criterium voor periodisering en karakterisering, maar tasten de gedachte van
de noodzaak daartoe niet aan.  Het hier gehanteerde criterium is dat van de6

ontwikkeling van het menselijk bewustzijn van zichzelf, leidend tot een ontwik-
keling van (politiek en juridisch werkzame ) menselijke individualiteit.  Hoewel7 8
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die van het historicisme voldoende onderscheiden. Voor een ‘werkdefinitie’ van het
begrip van de menselijke individualiteit, zie hierna, par. 4.

9. Colin Morris, The discovery of the Individual 1050-1200, New York 1972, blz. 2
e.v.

10. Hoewel vaak vooral de Renaissance wordt gezien als de tijd waarin voor het eerst
de menselijke individualiteit doorbreekt (Burckhart, Cassirer) gaat het niet om een
plotseling verschijnen ervan in bijv. de 15e en 16e eeuw. Niet voor niets wordt ook
over een Karolingische en een 12e-eeuwse Renaissance gesproken. Van een ‘rapid
rise of individualism and humanism’ is volgens Ullman al sprake vanaf 1080-1150.
W. Ullman, The Individual and Society in the Middle Ages, London 1967.

11. Daarover: hierna, par. 3.
12. Meuwissen:’ Dit is een cruciaal punt (...): is de geschiedenis van de rechten van de

mens een geleidelijke of heeft zich hier een ingrijpende breuk voltrokken? Het is
een geschiedfilosofische kwestie van verstrekkend belang. Het gevaar bestaat im-
mers dat we, wanneer we uitgaan van een geleidelijke evolutie van de mensen-
rechten, de actuele stand van zaken terugprojecteren op het verloop van de
geschiedenis, alsof in de Oudheid en Middeleeuwen al werd aangevoeld, c.q.
voorzien, waartoe de ontwikkeling tenslotte zou leiden.’ In: D.H.M. Meuwissen
red., Mensenrechten, Publ. Nederlands Gesprek Centrum nr. 74, Kluwer 1990, blz.
12. Meuwissen zelf lijkt intussen het omslagpunt te leggen in de periode van de
Verlichting met een eerste politieke vormgeving tijdens de Franse Revolutie. Hier
wordt daarentegen de desbetreffende problematiek nadrukkelijk aan de orde gesteld

rijk aan woorden voor de aanduiding van menselijke gemeenschappelijkheid,
kende de Griekse en Hellenistische filosofie geen equivalent voor ons begrip van
de menselijke individualiteit.  Eerst in de late Middeleeuwen en de Renaissance9

duikt een met de onze vergelijkbare terminologie op.  Zelfs het autobiografische10

werk van Augustinus kent nog geen begrip van de menselijke individualiteit als
een vrije scheppende kracht in de samenleving, zoals daarvan na de Middeleeu-
wen sprake is. In die zin worden de Middeleeuwen hier beschouwd als een keer-
punt dat kan worden gekarakteriseerd als de ‘kraamkamer’ van de menselijke
individualiteit.11

De zaak van de Middeleeuwen is voor de ontwikkeling van het gelijkheids-
beginsel van zo groot belang, omdat daarmee de vraag naar het karakter van de
gelijkheid als mensenrecht is verbonden. In het vorige hoofdstuk ging het steeds
om de ontwikkeling van het (juridische) gelijkheidsbeginsel in algemene zin, niet
in de specifieke betekenis die het gelijkheidsbeginsel voor het hedendaagse
rechtsbewustzijn als mensenrecht bezit. In dit hoofdstuk moet de vraag worden
behandeld naar de overgang van het gelijkheidsbeginsel in meer algemene zin,
naar het gelijkheidsbeginsel in verbinding met de notie van de mensenrechten.
Uitgangspunt voor het gehele betoog - ook in de vorige hoofdstukken - is hier,
dat eerst vanaf de Middeleeuwen sprake kan zijn van mensenrechten. De discus-
sie daarover moet binnen dit hoofdstuk over de betekenis van de Middeleeuwen
voor de ontwikkeling van het gelijkheidsbeginsel worden gevoerd. Uit de uit-
komst daarvan moet blijken of in het vorige hoofdstuk terecht de gelijkheidspro-
blematiek niet als - eventueel ontluikende - mensenrechtenproblematiek aan de
orde is gesteld.12
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in verband met de als een keerpunt op te vatten Middeleeuwen. Uiteraard heeft dat
dan ook weer gevolgen voor het (anders) begrijpen van de Verlichting en de Franse
Revolutie.

13. Het materiaal aan de hand waarvan de discussie hier moet worden gevoerd ligt min
of meer in de vorige hoofdstukken besloten. Enerzijds is er een beschrijving van de
Antieken, met als overgang naar de problematiek van de Middeleeuwen het antieke
Christendom, anderzijds is er een analyse van de Déclaration van 1789 als de
juridische vormgeving van de leuze Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Bovendien
is er een belangrijke aanzet voor de behandeling van de vraag naar de betekenis van
de Middeleeuwen in de gegeven interpretatie van het werk van Augustinus - met
name waar het daarin gaat om zijn benadering van de geschiedenis in samenhang
met het vraagstuk van de menselijke individualiteit. Ten slotte is er dan nog een
Vorahnung, die in samenhang met het begrip van het Christendom geformuleerd
moest worden en die in verband kan worden gebracht met wat aanvankelijk over de
overgang van de prefilosofische tijd naar die van de Griekse filosofie kon worden
gezegd.

14. Vergelijk hierover uitvoerig Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch der Geschichte der
Philosophie, Tübingen 1976, blz. 218 e.v. en de daar aangehaalde literatuur.

In het volgende wordt eerst afzonderlijk ingegaan op het probleem van de
geschiedenis, vervolgens op dat van de moraliteit en daarna op dat van de ont-
wikkeling van de menselijke individualiteit.13

2 Het vraagstuk van de geschiedenis

De opkomst van het probleem van de geschiedenis hangt samen met de in het
vorige hoofdstuk beschreven, binnen het antieke Christendom tot gelding ge-
brachte, overwinning van de religieuze ethiek op de kosmologische metafysica.
Daarmee verscheen een principieel nieuw element tegenover het Griekse wereld-
beeld.14

De vraagstelling van de Griekse wereldbeschouwing was van meet af aan
gericht op de physis, op het blijvende, en deze vraagstelling vanuit de behoeften
aan een opvatting over van het natuurlijk gevormde, vraagstelling had de
ontwikkeling van de begripsvorming zo sterk beïnvloed, dat het historische
verloop van de dingen steeds werd behandeld als iets van slechts secundair
belang, waaraan geen zelfstandige metafysische realiteit werd toegekend. In de
Griekse wetenschapsbeoefening werd niet alleen de afzonderlijke mens, maar ook
het geheel van de mensheid uiteindelijk slechts beschouwd als een voorbijgaande
bijzondere vorm van het zich eeuwig volgens vaste wetten herhalende wereld-
proces. Steeds werden de vragen, ook die naar de zin van het leven (Plato) of de
wetmatigheden van de opeenvolging van politieke stelsels (Aristoteles) of de
inrichting van een rationele wereldstaat (Stoa), opgevat als te beantwoorden
binnen de gelding van een uiteindelijk cyclisch verloop van de wereldgeschiede-
nis, waarbij ten slotte alles weer tot hetzelfde terug zou keren. Ook in het
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15. Windelband: ‘das Drama der Weltgeschichte als eines zeitlichen Ablaufs freier
Willenstätigkeiten’. Lehrbuch, blz. 219.

16. Het ging bijvoorbeeld bij de grote kerkelijke concilies in de Oudheid niet om een
verschil in opvatting over de ene werkelijkheid, waarbij dan de ene opvatting als
juist en de andere als onjuist werd ervaren, maar om zaken die ervaren werden als
de strijd tussen twee (of meer) werkelijkheden. Ook aan de andere opvatting werd
realiteit toegekend, zij het een realiteit die bestreden diende te worden. Alles in de
werkelijkheid werd ervaren als doordrongen met werking terwijl nog geen sprake
was van in moderne zin, los van die werking staande individuele opvattingen. In het
hebben van een opvatting nam men tegelijkertijd deel aan de werking van wat als de
reëel bestaande oorzaak van die opvatting werd ervaren.

17. In de terminologie van de strijd om de universalia was men vóór de Middeleeuwen
steeds realist; aan elk begrip beantwoordde een metafysische realiteit, hetzij goed,
hetzij kwaad. Iets als vrijheid van godsdienst als vormgegeven tolerantie, omdat het
daarbij slechts om vrij te laten opvattingen zou gaan, zou vóór de Middeleeuwen
een volstrekt anachronisme zijn geweest. Tolerantie kon slechts bestaan als men van
het amalgaam, dat uit de werking van een veelheid van met realiteit verbonden
opvattingen kon ontstaan, meer heil verwachtte dan van de bestrijding van de ene
realiteit ten faveure van de andere. Voor de ontdekking dat het ook anders kon,
moesten eerst - ná de Middeleeuwen - nog langdurige en bloedige godsdienstoorlo-
gen worden gevoerd. Oorlogen die slechts verklaarbaar zijn als een doorwerking
van het voor-middeleeuwse bewustzijn met betrekking tot de reële werking van
godsdienstige opvattingen.

neoplatonisme staat het daarin expliciet aanwezige en op de afzonderlijke mens
betrokken religieuze motief toch nog binnen het geheel van een eeuwig, natuur-
noodzakelijk verlopend proces, waarbinnen dan de enkeling zijn plaats heeft en -
zij het voor zichzelf - zijn heil dient te zoeken door de terugkeer naar het oneindi-
ge. Nergens is sprake van een betekenend kwalitatief onderscheid tussen de stand
van zaken aan het begin en aan het einde van de wereldgeschiedenis.

Met het Christendom verschijnt vanaf de aanvang een beleving van de geschie-
denis waarin het wezenlijke van het gehele wereldgebeuren in samenhang wordt
gebracht met de persoonlijk-menselijke beleving, die voor het verloop van de
geschiedenis ook (mede) constitutief is. Windelband spreekt van de overgang
naar een begrip van de geschiedenis als drama.  Het geheel van de werkelijk-15

heid doet zich daarbij aan de persoonlijke menselijke beleving voor als een
gebroken werkelijkheid. Voor de Middeleeuwen gold de tweedeling waardoor de
wereldgeschiedenis als een drama werd beleefd, als een tegenstelling die zich
onmiddellijk binnen het geheel van de werkelijkheid aftekende.  De strijd om de16

universalia was nog niet gevoerd en de in die strijd gevonden oplossingen hadden
voor het voor-middeleeuwse bewustzijn dan ook nog geen geldigheid.17

Het gaat vóór de Middeleeuwen niet om een breuk tussen werkelijkheid ener-
zijds en daarvan te onderscheiden (geloofs)opvattingen anderzijds. De tweedeling
die ontstond tussen de natuurlijke werkelijkheid en de persoonlijke beleving,
dient zo te worden opgevat, dat in de mens zelf een van het natuurlijke te onder-
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18. Het punt waar het om draait bij het ontstaan van het probleem van de wereldge-
schiedenis als drama is bijv. niet, dat de werkelijkheid aan de vooravond van de
Middeleeuwen voor het bewustzijn verschijnt als strijd tussen goed en kwaad. In
die zin was de werkelijkheid al minstens sinds de tijd van Zarathustra ervaren. Dat
punt is zelfs niet dat de problematiek van goed en kwaad verplaatst is van het
schouwtoneel van de wereldgeschiedenis naar het innerlijk van de menselijke
persoon. Beide werden juist van oudsher ervaren als liggend in elkaars verlengde.
Men stond nooit als toeschouwer buiten de strijd tussen goed en kwaad op het
toneel van de wereldgeschiedenis - die houding werd hooguit binnen de Stoa
voorbereid, maar leverde ook daar niet een principieel dualisme van persoon en
wereld op - maar men nam aan die strijd juist volop deel.

19. Men zou kunnen tegenwerpen: het probleem is niet, dat mogelijk de inhoud van de
vrijheid als wilsvrijheid niet redelijk zou (kunnen) zijn, het probleem is slechts, dat
de mensen (daar en toen) nog niet wisten dat de vrijheid als wilsvrijheid ook rede-
lijk is. Die tegenwerping klinkt weliswaar verlicht maar is in werkelijkheid naïef.
Theoretisch zou het een ineenschuiven van abstract recht en zedelijkheid beteke-
nen, waardoor de wil nooit werkelijk kan worden, laat staan vrij kan zijn. Men laat
dan de uilen van Minerva toch al vliegen alvorens de dag begonnen is. Op het
standpunt van de hier aan de orde zijnde tegenwerping wordt slechts de ontwikke-
ling van de Griekse en Romeinse oudheid in rekening gebracht en niet de voor de
verdere Europese ontwikkeling evenzeer beslissende verbinding daarvan met het
Christendom. Daardoor impliceert dat standpunt dezelfde tegenspraak als die
tenslotte in de klassieke oudheid bestond, nl. die tussen de wil als op zichzelf
bestaande in zijn eigen algemeenheid (allgemeiner, an sich seiender Wille), de
vrijheid als structuur, en de wil als vóór zichzelf bestaande in de afzonderlijke mens
als persoon (einzelner, für sich seiender Wille), de concrete wil, maar nu zonder
binding aan specifieke, op de redelijkheid betrokken inhoud.

scheiden en daarin niet te funderen ethisch desideratum ontstond.  De gelding18

van de eigen ethische opvatting als leidraad voor het goede handelen kon niet
langer worden ontleend aan een objectief verloop van de wereldgeschiedenis.

Wat bij de Grieken een verzelfstandiging van het menselijke ten opzichte van
het natuurlijke was, als gevolg van het (aanvankelijke) denken, en wat bij de
Romeinen een zich stellen was (als persoon) binnen het geheel van het natuurlij-
ke, leidde aan de vooravond van de Middeleeuwen onder de invloed van het
Christendom, tot een ethische vervreemding van zowel het menselijke als het
natuurlijke. Daarmee ontstaat het vraagstuk van de kwaliteit van het ten opzichte
van de structuur van de geschiedenis vrije menselijke handelen.

Dat betekent - en dat moet hier de conclusie zijn - dat het reële verloop van de
geschiedenis niet langer slechts uit de rationele structuur van het voorafgaande
kan worden afgeleid en gekend, maar mede moet worden begrepen als reële
ontwikkeling die tegelijk die ontwikkeling is en constitueert. Daardoor wordt de
abstracte vrijheid van de Grieken en de algemene vrijheid van de Romeinen tot
de mogelijkheid (en in die zin voorshands abstract) van een concrete vrijheid van
de wil.19

Op deze wijze verschijnt aan de vooravond van de Middeleeuwen het vraagstuk
van de moraliteit, in die zin dat het verdere verloop van de ontwikkeling - ook ten
aanzien van de gelijkheid - afhankelijk wordt van de inhoud van concreet mense-
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20. Uit de gekozen formulering moge eens te meer blijken dat het hier slechts om een
beeld gaat, niet om een ook maar enigszins uitputtende beschrijving van de geschie-
denis van het denken over ethiek. Dat wil overigens niet zeggen dat de gemaakt
keuze daarbij een toevallige is. Hoezeer ook door anderen de opvattingen van het
gekozen viertal zijn verrijkt en aangevuld, een wezenlijke betekenisverandering van
het begrip van de moraliteit werd daardoor nergens bereikt. Dat geldt enerzijds voor
zowel de hellenistische wijsbegeerte en het neoplatonisme t.a.v. Plato en Aristote-
les, anderzijds ook voor de filosofie van Middeleeuwen en Renaissance in vergelij-
king met Kant en Hegel. Eerst bij Kant wordt een voluit na-middeleeuws standpunt
ingenomen, terwijl de verdere ontwikkeling daarvan inzet bij Hegel. Vgl. bijv.
H.E.M. Hofmeister, Moral autonomy in Kant and Hegel, in: O'Mally e.a. (ed.),
Hegel and the history of philosopy, The Hague 1974, blz. 145.

lijk handelen. Waar de afzonderlijke mens zich in zijn handelen niet langer kan
oriënteren aan een kenbaar verloop van de wereldgeschiedenis, manifesteert hij in
zijn handelen zichzelf als een onderbreking van de (redelijke) gestalte van de
werkelijkheid.

Daarmee wordt ook het vraagstuk van de gelijkheid tot een moreel vraagstuk
waarvan de oplossing niet louter door natuurlijke redelijkheid is te vinden.

3 Moraliteit

3.1. Inleiding

Het vraagstuk van de moraliteit is bij uitstek een historisch vraagstuk en niet een
zaak waarvan het begrip door enkel systematische analyse zou kunnen worden
verkregen. Hier gaat het om een begrip van de moraliteit als een element van de
ethiek zoals die met de geboorte van het denken ontstaat en in nauwe verbinding
met het verloop van de geschiedenis een wezenlijke betekenisverschuiving onder-
gaat.

In deze paragraaf gaat het om het verkrijgen van een beeld van die ontwikke-
ling in samenhang met de vraag naar het specifieke karakter van de Middeleeu-
wen. Daarvoor wordt een viertal opvattingen meer naar voren gehaald: die van
Plato, Aristoteles, Kant en Hegel; twee van vóór en twee van na de Middeleeu-
wen. Daarmee wil uiteraard niet zijn ontkend dat ook anderen zich met het pro-
bleem van de moraliteit hebben beziggehouden; integendeel, hier gaat het slechts
om een beeld. Rondom het keerpunt van de Middeleeuwen wordt daarbij nog
enige aandacht gegeven aan respectievelijk Augustinus en aan het ‘Renaissance-
trio’ Descartes-Spinoza-Leibnitz.20
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21. Zo bijv. Alisdair McIntyre, A short history of ethics, London 1974, blz. 43.
22. McIntyre, Short history, t.a.p.
23. Interessant is daarbij dat waar bijvoorbeeld de inhoud van de politieke ethiek in

Plato's Politeia lijkt te verwijzen naar aanzienlijk oudere politieke werkelijkheden
dan die van zijn eigen tijd, juist in de Middeleeuwen zijn ideeën weer een zekere
actualiteit verkrijgen in de drieslag van (kerkelijke) clerus, (christelijk) ridderschap
en (christelijk) lekendom, corresponderend met de platoonse onderscheiding van
filosofen, wachters en werkers of van logos, thomos en eros.

24. ‘Iedere vaardigheid en ieder onderzoek en evenzo iedere handeling en iedere beslis-
sing is, naar algemeen wordt aangenomen, gericht op het goede. Daarom is de juiste
bepaling van het goede: het doel waar alles naar streeft’. Aristoteles, Nicomachi-
sche ethiek, I 1.

3.2. Voor-middeleeuwse ethiek; Plato en Aristoteles

Bij Plato wordt het begrip goed nog gebruikt als de naam van een transcendente
realiteit, ofwel om de relatie van andere dingen met die werkelijkheid uit te druk-
ken.  Al het streven van de mens dient te zijn gericht op de aanschouwing van de21

idee van het goede, waarbij lustgevoelens dienen te worden vermeden, om niet
nog meer verstrikt te raken in de (waarnemings)wereld. Geluk is slechts in de
ideeënwereld te vinden. Om dat geluk te bereiken moet de ziel uit de kerker van
de lichamelijkheid worden bevrijd: de vlucht van lust en wereld. De eigenlijke
ethiek van Plato is daarom te vinden in zijn gelijkenissen, bijvoorbeeld die van
de grot of die van de lijn.  In zekere zin vertegenwoordigt Plato een voorr-filoso-22

fische ethiek, door - weliswaar in de vorm van het denken - te verwijzen naar aan
het denken voorafgaande bewustzijnsmogelijkheden, waardoor de werking kan
worden ervaren van ethisch relevante inhouden die zelf niet van die kennismoge-
lijkheden afhankelijk zijn, laat staan dat ze daarmee zouden zijn gegeven.  Ware23

ethiek kan slechts worden gevonden door onthechting van het concrete aardse
leven. Door het samenwerken van de zielenkwaliteiten van logos thomos en eros
onder de leiding van de tot bewustzijn voerende logos ontstaat de wijsheid die
gericht is op het goede (dikaiosyne). In de ziel heeft de mens deel aan de wereld
van de logos, waarvan hij zich als idee bewust kan worden.

Bij Aristoteles is geen sprake van een platoonse wereldmijding; de werkelijk-
heid van de idee openbaart zich niet in de kennende ziel, maar in de stof (hyle).
De ethiek komt daarmee als inhoud binnen het bereik van het normale alledaagse
menselijke bewustzijn, zoals dat langzamerhand aan het denken gebonden raakt.
Direct al in de openingszinnen van de Nicomachische Ethiek ligt de nadruk
daarbij volledig op het menselijke handelen.  Vervolgens is er dan het onder-24

scheid tussen het doel als de handeling zelf, het zuivere bezig-zijn en het doel als
het resultaat: het (volbrachte) werk. Waar het hier om gaat is dat opeens de
nadruk op het voor het begrip van de moraliteit belangrijke element van het
handelen komt te liggen. Het goede is niet langer slechts door het denken of het
schouwen van de ideeën te bereiken; onontbeerlijk is sinds Aristoteles ook het
praktische handelen. Het element van de handeling echter wordt slechts herkend
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25. Vgl. de samenvatting bij: J. Rehmke/F. Schneider, Geschichte der Philosophie,
Wiesbaden 1983, blz. 56 e.v.

26. Het ethische inzicht is daarom ook niet, zoals bij Socrates en ook nog bij Plato,
door onderwijs te bereiken. Noodzakelijk is de handeling, of liever: het handelen,
want de beste manier om dat inzicht te krijgen ligt in het praktiseren van gewoon-
ten. De zedelijkheid stamt uit de gewoonte.

als een, zij het onontbeerlijk, aspect van het streven naar het goede, het is niet
bepalend voor de aard van het goede. Het handelen is bij Aristoteles - evenzeer
als later bij Hegel, waar het handelen de verwerkelijking van het denken is  - een
moment van het denken. Er zijn twee werkzaamheden van het denken, de ene is
gericht op het weten, de andere op het handelen; de ene is het zuivere denken, de
andere is het door het denken geleide begeren, dat is: het willen.  Daarmee komt25

bij Aristoteles, naast het handelen, een tweede voor het begrip van de moraliteit
belangrijk element ter sprake: de wil. De wil verschijnt bij Aristoteles als het
door het denken geleide willen, dat een deel vormt van de menselijke natuur. De
menselijke natuur is evenwel redelijk, daarin onderscheidt de mens zich van de
dieren. Als de mens daarom al handelend zijn wil tot uitdrukking brengt, wordt
hij zich in dat handelen van zijn redelijkheid bewust. De ervaring van het hande-
len, dat namelijk de ene handeling goed is, de andere niet, voert daarom tot het
inzicht in het goede.26

De wil is bij Aristoteles met de vrijheid verbonden: een volgend element in de
ontwikkeling van het begrip van moraliteit. Daarom is het goede ook niet door
het enkele inzicht te bereiken, als onmiddellijke redelijkheid. Het willen berust
op het vrij kunnen kiezen en beslissen tussen wat zich na de handeling kan
openbaren als het goede en het kwade, waarbij het kwade zich vooral laat kennen
als slechts berustend op de waarneming en de gevolgen daarvan: de begeerten.
Het goede wordt bereikt in een wisselwerking van denken en willen, waarbij het
resultaat van de handeling als het goede kan worden herkend. Anders dan bij
Socrates kan bij Aristoteles de mens daarom ook vrijwillig het kwade doen.

Toch - en daarom gaat het in dit verband - is in beginsel het goede als verbon-
den met de (redelijke) natuur van het menselijk vóór het handelen reeds aanwe-
zig. Het bestaat, zij het nog niet gekend, vóór de handeling en vóór het willen.
De problematiek is ook in deze fase van ontwikkeling nog niet zozeer verinner-
lijkt, dat de beslissing over het goede met de wil als zodanig wordt verbonden. In
die zin ziet ook Aristoteles in zijn ethiek op het voorbije, het gemaakte. Het
menselijk weten kan ten slotte door het handelen het goede daarvan binnen
zichzelf tot bewustzijn brengen, maar los daarvan was het reeds voorhanden. Het
goede wordt niet als zodanig door het menselijke willen voortgebracht.

In vergelijking met Plato heeft bij Aristoteles het denken zich ontwikkeld van
een zintuig voor geestelijke inhouden tot een vermogen tot het beoordelen van
wat door het handelen tot stand wordt gebracht. Daardoor wordt enerzijds het
bewustzijn meer gebonden aan het denken, maar ontstaat er anderzijds een mo-
ment van vrijheid. Meer dan bij Plato valt de werkelijkheid bij Aristoteles samen
met de inhoud van wat naar aanleiding van de waarneming denkend tot de inhoud
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27. De overgang is uiteraard aanzienlijk complexer dan hier wordt voorgesteld. Zo is er
weliswaar bij Plato steeds een eenheid van al het werkelijke, maar die beperkt zich
politiek dan ook tot het leven in de polis (slechts goden en dieren kunnen daar
zonder), terwijl bij Aristoteles een relativering van de polis is gegeven in het begrip
van de philia als de vriendschap tussen mensen als zodanig.

28. In de hellenistische filosofie en in het neoplatonisme wordt in een na-denken van de
Griekse klassieken geen wezenlijke uitbreiding van het morele standpunt bereikt.
Zo is bijv. bij Cicero (106-43 v.C.) de staat weliswaar niet een zedelijke maar een
rechtsgemeenschap, maar moet die wel dienstbaar zijn aan de universele gemeen-
schap van goden en mensen. Ook bij Seneca (4 v.C.-65 n.C.) berust de absolute
macht van de vorst op de goddelijke voorzienigheid (providentia) als de eenheid
van goddelijke wereldrede en noodlot. Bij Plotinus (205-270 n.C.) wordt ten slotte
de onmogelijkheid voelbaar om vanuit het denken van de oude Grieken wezenlijk
tot nieuwe gezichtspunten te komen. Bij hem wordt dan weer gezocht naar de
mystieke beleving, om die vervolgens tot de inhoud van het denken te maken. Dat
alles neemt uiteraard niet weg dat allerlei inzichten die tot de (vaste) inhoud beho-
ren van het hedendaagse denken over ethiek, vaak al in de hellenistische filosofie
zijn voorbereid. Te denken valt aan het begrip van de universaliteit van de mensheid
of aan dat van de autarkie van afzonderlijke mensen. Vgl. Martha C. Nussbaum,
The Therapy of Desire. Theory and practice in hellenistic ethics, Princeton 1994.

29. Het lijkt zo alsof die waarheid is gered, maar vervolgens manifesteert zich vanuit de
bovenpersoonlijke, met het geloven verbonden, heilsgeschiedenis het kwaad, waar-
door de wil steeds dwaalt. Slechts aan Adam voor de val kan een op de waarheid
gerichte werking van de vrije wil worden toegeschreven. Door diens misbruik van
de wilsvrijheid - aldus Augustinus - is echter de gehele menselijke natuur, inclusief
het oorspronkelijk op de waarheid en het goede gerichte instrument van de vrije

van de ziel wordt. Dat betekent uiteraard een verlies: het gedachte wordt gebon-
den aan de structuur van het (rationele) denken. Maar tegelijk ontstaat de moge-
lijkheid van een emancipatie van de mens ten opzichte van het geheel van de
werkelijkheid.  Bij dat alles blijft echter voor de bepaling van het ethische27

oordeel het vóór het denken gegevene. Het denken blijft ‘zintuig’ en is (nog) niet
in staat tot een zelfstandig scheppen van gedachten; het onafhankelijk van het
denken bestaande geheel van de werkelijkheid wordt daardoor slechts tot bewust-
zijn gebracht, ook al wordt aan datzelfde denken ten slotte wel het vermogen tot
een oordeel toegekend.

3.3. Middeleeuwse problematiek: Augustinus en Descartes, Spinoza, Leibnitz

Als vervolgens een sprong gemaakt wordt naar de ethiek van Augustinus , blijkt28

dat alles wat bij Aristoteles over van de moraliteit, als het met de wil en het
handelen verbonden aspect van de ethiek, in aanvankelijke zin aanwezig was,
zich in hoge mate heeft geradicaliseerd. Van de wereld is de aandacht verschoven
naar de structuur van de menselijke psyche, het wezen van de menselijke ziel.

In het middelpunt van de filosofische opvattingen van Augustinus staat het nu
volledig geëmancipeerde begrip van de wilsvrijheid, onafhankelijk van de functie
van het denken en niet door motieven van inzicht bepaald.  Het is de toestem29
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wil, verdorven (non posse non peccare). De stand van zaken is dus aanmerkelijk
ellendiger geworden dan die bij Aristoteles nog was. Weliswaar  bestaat er wilsvrij-
heid, maar de werking ervan is fundamenteel ontregeld. Individualisme en universa-
lisme staan hier ‘in klaffender Widerspruch’ tegenover elkaar. Vgl. Windelband,
Lehrbuch, blz. 242 en het in het vorige hoofdstuk daarover opgemerkte.

30. Het is opvallend dat bij dit alles de menselijke functie van de rationaliteit slechts
een op het verleden gerichte taak kan vervullen. Binnen de structuur van de mense-
lijke ziel onderscheidt Augustinus drie functies: memoria, intellectus en voluntas.
De gebezigde termen zijn te vertalen door respectievelijk: voorstelling, oordeel en
wil. Dat betekent dat het ethische oordeel primair gevormd moet worden met behulp
van de wil. Eerst daarna bestaat de voorstelling. De binnen het bewustzijn bestaan-
de voorstelling is evenwel steeds wezenlijk retrospectief gericht door de werking
van de rede als memoria, oproepend wat binnen de voorstelling geweten kan wor-
den, omdat het geweest is. De rationaliteit verschijnt derhalve als een vermogen tot
herinnering. Een oordeel omtrent het goede kan daarom geen weten over het
komende bevatten. Ook in die zin is het oordeel volledig aangewezen op de werking
van de wil, die evenwel verdorven is. Wat ten slotte overblijft is voor het bewustzijn
niet meer dan de gelding van de menselijke enkelheid, die in zichzelf volstrekt
onzeker is over alles wat buiten hem ligt. Er is slechts een herinnering, een gewe-
ten.

31. Natuurlijk ontstaan daardoor ook indrukwekkende gedachtenbouwsels. De kracht
daarvoor wordt echter niet aan dat denken zelf ontleend, maar aan de religie. Daard-
oor blijft ook de ethiek steeds aan de religieuze beleving gebonden. Dat geldt
mutatis mutandis ook voor de gnostiek en het Averroïsme: primair is steeds een
buiten de mens staande ‘gedachte wereld’.

32. Deze vaststelling is overigens - in een aan Augustinus herinnerde redenering -
gefundeerd in de twijfel: ‘Mais aussitôt après je pris garde que, pendant que je
voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui pensais
fusse quelque chose; (...).’ Daarom is er ook na deze eerste stap naar de zekerheid
direct de tweede stap in de opbouw van de ware filosofie: de zekerheid omtrent het
bestaan van God. Vervolgens wordt vanuit het concept van de waarachtigheid van
God afgeleid, dat de waarneming van de gegeven wereld tot voorstellingen leiden,
die waar en betrouwbaar zijn. Descartes, Discours de la méthode, 1637, Ed. Bordos

ming van de vrije wil, die beslist over de waarheid van het gedachte. Dat gegeven
staat dan vervolgens voor een vierde element van het begrip van de moraliteit: de
volledige verinnerlijking van de ethische problematiek binnen de (tot bewustzijn
gekomen) gelding van het menselijk zelf. Maar ook bij Augustinus wordt de
positie van het menselijk zelf nog volledig geschraagd door de goddelijke
predestinatie; het menselijk zelf schept uiteindelijk niet zijn eigen werkelijkheid;
die blijft voor het bewustzijn gegeven.  Dat is in ethisch opzicht de stand van30

zaken aan de vooravond van de Middeleeuwen.
Na de ‘uitputting’ van het in zekere zin uit eigen kracht levende Griekse denken

vormt na de mystiek van Plotinus voor lange tijd de religieuze inspiratie de
impuls voor het denken. Daardoor wordt het wereldbeeld verregaand bepaald,
niet door de kracht van het denken zelf.31

Bij Descartes (1596-1649) krijgt de kennis, ruim een millennium later, wel een
vast steunpunt in het denken: Je pense, donc je suis.  Vervolgens is er een32
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Paris 1980, blz. 100.
33. De eerste stelling uit het tweede deel van de Ethica: ‘Het Denken is een attribuut

van God, ofwel God is iets denkends’. Uit de bijbehorende definities blijkt vervol-
gens eenzelfde band voor het natuurlijke: ‘onder lichaam (voorwerp) versta ik een
bestaanswijze, die Gods wezen, voorzover Hij als Uitgebreidheid wordt beschouwd,
op zekere bepaalde wijze uitdrukt’. Spinoza, Ethica, ned. Vert. Amsterdam 1979,
blz. 65.

34. Leibnitz, Monadologie, Par. 7.
35. Vgl. Monadologie, Par. 6: "Sie können nur anfangen durch Schöpfung ..".
36. ‘Indem wir unsere Gedanken auf uns selbst richten, richten wir sie auch auf das

Sein, auf die Substanz, auf Einfaches und Zusammengesetztes, auf Unstoffliches
und selbst auf Gott, insofern wir das, was in uns beschränkt ist, in ihm als un-
beschränkt begreifen’. Uiteindelijk wordt ook het criterium voor het moreel goede
of kwade op deze wijze bepaald. Leibnitz, Theodizee, Vorrede.

werkzaamheid van de wil, die vrij is de voorstelling van het denken als juist of
onjuist te aanvaarden. Daar ligt een bron van dwaling. Het denken kan vervol-
gens de troebele voorstellingen weer tot klaarheid brengen door de toepassing
van de regels van de mathematica en de mechanica. Daarin zijn beide, geest en
natuur, weer vast verbonden. De Griekse voor-middeleeuwse beleving van het
denken als een zintuig voor het geestelijke heeft daarmee volledig afgedaan, maar
de betrouwbaarheid van de voorstellingen van het denken rust nog in de idee van
God met als verbinding de regels van de mathematica.

Ook voor Spinoza (1632-1677), zeer door Descartes beïnvloed, geeft de ma-
thematica de zekerheid. Maar ook bij hem is er direct weer een verbinding met
het goddelijke.  De verbinding met het natuurlijke is steeds aanwezig; de zeker-33

heid echter wordt niet in de waarneming daarvan gevonden, maar in de streng
mathematisch opgebouwde voorstelling ervan. Zowel Descartes als Spinoza
zoeken de zekerheid van hun wereldbeeld in het mathematische, in de more
geometrico, zij het dat de overtuiging van de waarheid daarvan bij beiden nog
ontleend wordt aan een religieuze overtuiging.

Dat geldt zelfs nog voor Leibnitz (1646-1716). Weliswaar wordt de afzonder-
lijke menselijke ziel als een monade gekarakteriseerd, waarvan geldt: ‘Die Mona-
den haben keine Fenster, durch die etwas hinein- oder hinaus treten kann’ ,34

waardoor het natuurlijke slechts voor de zelfbewuste ziel als een schijnwereld
kan bestaan, toch ligt achter die schijnwereld voor Leibnitz de ware wereld. Dat
is Leibnitz' religieuze overtuiging, waardoor ook de realiteit bestaat van het
morele kwaad als beperking, veroorzaakt door de noodzakelijke onvolkomenheid
van elke monade, als gevolg van het noodzakelijkerwijze geschapen zijn van
elke afzonderlijke menselijke ziel als monade.  Elke monade beleeft slechts wat35

in haarzelf is. Toch wordt de conclusie - en ook daar verraadt zich ook Leibnitz'
religieuze overtuiging - dat daarmee elke menselijke ziel slechts zijn eigen inner-
lijkheid kan kennen, nog niet getrokken.  Steeds blijft op de eenn of andere36

wijze het verband tussen het redelijke en het natuurlijke behouden, waardoor ook
het vraagstuk van de ethiek zich nog steeds niet in haar volle omvang als mense-
lijke moraliteit toont.
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37. Ook hier geldt uiteraard dat veel van wat bij Kant is te vinden al werd voorbereid in
de Hellenistische wijsbegeerte. Te denken valt aan zowel het Epicurese ‘leegmaken’
van het begeerteleven als aan de Stoïcijnse heerschappij over de eigen ziel.
Nussbaum, Therapy of Desire, blz. 102 e.v. en 316 e.v.

38. Bij zijn dood werd Kant geëerd met een grootse uitvaart, terwijl Leibnitz in zijn tijd
nog <als een rover onder de grond was gestopt' (Störig, Geschiedenis van de filoso-
fie, 1972, deel I, blz. 324). En een tijdgenoot (de filosoof Jean Paul) schreef in
1788: <Kant ist kein Licht der Welt, sondern ein ganzes strahlendes Sonnensystem
auf einmal'. Een dergelijke uitspraak kan slechts veroorzaakt worden door een
prestatie op het gebied van ethiek en moraal. En inderdaad volgt de uitroep na het
advies tot aanschaf van twee werken: Kants Grundlegung zu einer Metaphysik der
Sitten (1785) en zijn Kritik der praktischen Vernunft (1788).

39. Deze stelling uit de Kritik der reinen Vernunft (uit 1781) was blijkbaar ook voor
Kant zelf zo oogverblindend, dat hij zich nooit rekenschap heeft gegeven over het a-
prioristische karakter dat daarmee aan zijn gehele kennistheorie kleeft. Daarover
ook hierna, hst. 6, par. 3 en 4 over de voor de vrijheid constituerende betekenis van
de waarneming en hst. 8, par. 3 over de problematiek van het Ding-an-sich.  

3.4. Na-middeleeuwse ethiek; Kant en Hegel

Bij Kant (1724-1804) wordt de eenheid van het redelijke en het natuurlijke voor
het kennen verbroken.  Daarbij gaat het ook nu weer niet om de vraag of de37

inzichten van Kant juist zijn of niet, het gaat er om dat in zijn werk zich het
bewustzijn van zijn tijd uitdrukt, waardoor er vervolgens sprake is van een
geweldige invloed van dat werk, ook op recht en politiek.38

Kant zet de lijn van Descartes en Spinoza voort als het gaat om zijn grenzeloze
vertrouwen in de mathematica en de (Newtonse) mechanica. Hij meende de
wetenschappelijke betrouwbaarheid daarvan ook te hebben aangetoond in zijn in
1755 verschenen Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Ver-
volgens is hij door de lezing van het werk van Hume (1711-1776) uit zijn dog-
matische sluimer gewekt: de wetmatigheden die ervaren kunnen worden in
natuurlijke samenhangen, komen niet uit de ervaringswereld zelf, maar zijn niets
anders dan de denkgewoonten van het menselijke verstand. Zekerheid omtrent de
kennis van de natuur berust daarom, volgens Kant, niet op de natuurlijke waarne-
ming, maar slechts op de gelding van dergelijke wetmatigheden zelf als vormen
van het denken. Absolute zekerheid kan slechts bestaan voor die uitspraken, die
logische gelding hebben, terwijl voor het doen van die uitspraken geen ervaring
is vereist: de zogenaamde oordelen a-priori.  Met deze stellingname wordt de39

uiterste consequentie getrokken uit wat sinds de Middeleeuwen over het vraag-
stuk van de verhouding van geest en natuur is gedacht. De eis van wiskundige
zekerheid bracht Spinoza er nog toe, aan te nemen dat de gehele werkelijkheid
wordt beheerst door noodzakelijke wetten. Daarmee was er enerzijds zekerheid
omtrent het menselijk denken, maar moest anderzijds de menselijke zelfstandig-
heid worden opgeofferd. Het menselijke denken <hing' aan goddelijke wetmatig-
heden. Bij Kant wordt de gehele natuur als het ware binnen de menselijke geest
als denkvermogen gehaald en worden de wetmatigheden in de natuur tot de
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40. De praktische Schot David Hume komt via de constatering dat de wetmatigheden
die bij de waarneming zich voordoen slechts denkgewoonten zijn, tot de conclusie,
dat elke wereldbeschouwing die voortkomt uit het denken, in het licht van de
ervaring onbetrouwbaar moet zijn. ‘When I turn my eye inward, I find nothing but
doubt and ignorance. ( - ) Every step I take is with hesitation, and every new reflec-
tion makes me dread an error and absurdity in my reasoning’. Hume, A Treatise of
Human Nature, 1740 (eerste versie in 1728 op 17-jarige leeftijd), Ed. Oxford 1978,
blz. 264/5. Daartegenover komt de Pruisische voorstellingskunstenaar Kant tot de
conclusie dat er geen zekerheid is, dan die van het logische denken zelf.

41. Zo heet het bijvoorbeeld al in zijn Kritik der reinen Vernunft: ‘So aber, da ich zur
Moral nichts weiter brauche, als daß Freiheit sich nur nicht selbst widerspreche und
sich also doch wenigstens denken lasse, ohne nötig zu haben, sie weiter einzusehen
(sic!, DB), (...), so behauptet die Lehre der Sittlichkeit ihren Platz,(..). welches aber
nicht stattgefunden hätte, wenn nicht Kritik uns zuvor von unserer unvermeidlichen
Unwissenheit in Ansehung der Dinge an sich selbst belehrt, und alles, was wir
theoretisch erkennen können, auf bloße Erscheinungen ein geschränkt hätte’. Kant,
Kritik der reinen Vernunft, Vorwort zur zweiten Auflage, 1787, Uitg. Reclam
1966, blz. 37.

42. Kant: ‘Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit des Willens, dadurch derselbe
ihm selbst (unabhängig von aller Beschaffenheit der Gegenstände des Wollens) ein
Gesetz ist’. Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1785, Uitg. Reclam
1974, blz. 95.

43. Idem, blz. 103. ‘Der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, sofern sie
ver nünftig sind, und Freiheit würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein,
da sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann
(...)’.

44. Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755.

wetmatigheden van de menselijke geest. De natuur zelf is slechts Erscheinung
voor het menselijk bewustzijn; over de werkelijkheid daarvan valt voor het
verstand geen uitspraak te doen.  Daarmee is de noodzakelijke grondslag voor40

Kants leer over de moraliteit gelegd. Die leer wortelt volstrekt in zijn kennistheo-
rie. 41

Waar het nu om gaat - en dat maakte deze uitvoerige inleiding noodzakelijk - is
dat op deze wijze ontstaat, wat genoemd wordt: de autonomie van de wil.  Dat42

levert ook direct bij Kant, in samenhang met het begrip van de wil, een nieuwe
omschrijving op van de vrijheid, als volledig door zichzelf bepaalde causaliteit.43

De autonomie van de wil wordt dus bij Kant bereikt door die volledig los te
maken van de dynamiek van het niet-redelijke, waardoor de wil tot een louter
formele categorie wordt verklaard. De wil is vrij omdat en voorzover die redelijk
bepaald is (volgens de bekende maxime van de categorische imperatief). Het
gevolg daarvan is dat de mens volledig vrij is zijn eigen werkelijkheid te schep-
pen. Daarmee is in moreel opzicht voltrokken wat Kant reeds in zijn genoemde
werk uit 1755 uitriep: ‘Gibt mir Materie, und ich will euch eine Welt daraus
bauen’.44

In Kants leer van de moraliteit speelt de concrete inhoud van de wil geen enkele
constructieve rol; het zijn slechts de Neigungen, die niet tot autonomie, slechts
tot heteronomie van de wil leiden, de bron van alle onechte principes van de
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45. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, blz. 103.
46. In de Rechtsphilosophie heet het bijvoorbeeld: ‘Nur im Willen, als subjektivem,

kann die Freiheit oder der an sich seiende Wille wirklich sein’, G.F.W. Hegel,
Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1813, Par. 106 en: ‘Der moralische Stand-
punkt is daher in seiner Gestalt das Recht des subjektiven Willens. Nach diesem
Rechte anerkannt und ist der Wille nur etwas, insofern er das Seinige, er darin sich
als Subjektives ist’. Idem, Par. 107.

47. Vgl. wat in het vorige hoofdstuk over de abstracte werking van het recht bij de
Romeinen is gezegd. Zie ook de nadruk die op dit aspect van de moraliteit gelegd
wordt door L. Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid, een inleiding in Hegels
rechtsfilosofie, Leuven, 1987, blz. 123 e.v.

zedelijkheid. Ook de kennis van goed en kwaad is volledig van de werking van
de bijzondere inhoud van de wil onafhankelijk; het principe van de zedelijkheid
is een zuivere, a priori de wil bepalende wet.45

Het gaat er in deze paragraaf niet om hoe Kant vervolgens vanuit deze leer over
de formele autonomie van de wil tot een positieve inhoud van de zedelijkheid
denkt te kunnen komen. Waar het hier om gaat is de enkele stelling, dat de wil
slechts dan een rol kan spelen in het hoofdstuk over de zedelijkheid, als die
volledig vrij is gemaakt van concrete inhouden en als de gelding van de wil ook
kennistheoretisch volledig wordt losgemaakt van elke reminiscentie aan een
buitenmenselijke, bijvoorbeeld met de ervaring gegeven werkelijkheid.

Eerst bij Hegel (1770-1831) wordt deze opperste vervreemding van de mens
van de hem omringende werkelijkheid, althans theoretisch, weer opgeheven. Ook
bij Kant is dat wel enigermate het geval, maar daar wordt het daartoe noodzake-
lijke eerst geleverd ná de leer over de moraliteit in zijn beschouwingen over kunst
en religie, in bijvoorbeeld de Kritik der Urteilskraft uit 1790. In de kunst kan de
mens getroffen raken door de doelmatigheid van het gemaakte in breder verband,
in de moraliteit is dat verband niet voorhanden: de wil kan slechts zichzelf als
doel hebben. Bij Hegel krijgt daarentegen reeds binnen de moraliteit de concrete
inhoud van de wil (dat wat bij Kant Neigung wordt genoemd) betekenis voor het
begrip van de moraliteit én voor het recht.  De in het abstracte recht aanwezige46

tegenstelling tussen recht en onrecht, die daarin slechts in zijn algemeenheid
bestond, wordt concreet in de subjectieve wil (waardoor de mens tot subject
wordt) en is daarmee evenzeer voluit element van (de werking van) het recht. De
moraliteit komt als rechtsrealiteit voort uit het abstracte recht , ze vormt ten47

opzichte van het abstracte recht niet het andere, maar is er de vrucht van en vormt
daarmee een wezenlijk bestanddeel voor de ontwikkeling van het recht. Voor
Hegel vormt de moraliteit een wezenlijke fase in de ontwikkeling van het recht
om tot de zedelijkheid als het rijk van de vrijheid te kunnen komen.

Die ontwikkeling is hier op zichzelf niet aan de orde. Hier kan worden volstaan
met de constatering, dat Hegel het begrip van de autonomie van de wil als inte-
grerend bestanddeel van het begrip van de moraliteit van Kant overneemt, terwijl
tegelijkertijd die autonomie, die ook al bij Kant tot zedelijke scheppingskracht
kon leiden, zij het in abstracto, als concreet recht van het menselijke subject, om
de concrete inhoud ervan, uiteindelijk tot een zedelijkheid moet leiden waarin de
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48. Over moraliteit, legaliteit en zedelijkheid bij Kant en Hegel meer hieronder, hst. 6,
par. 3 en hst. 7, par. 3.

oppositie van geest en natuur weer kan worden opgeheven. Maar die beweging
loopt noodzakelijk via de bevrediging van de menselijke behoefte, als de concrete
inhoud van de wil, als een - zij het subjectief - recht.48

3.5. Moraliteit als schema van ontwikkeling

In het voorgaande konden zes elementen van dat begrip worden opgespoord: de
vrijheid, de handeling, de wil, de autonomie, het subject en het recht en - zo
men wil - opnieuw: de vrijheid. Waar het in dit hoofdstuk nu om gaat, is dat deze
reeks van elementen niet moet worden opgevat als de elementen van een redene-
ring die nodig zou zijn om tot het begrip van de moraliteit te komen - dan zou
immers ook kunnen zijn volstaan met een behandeling van bijvoorbeeld het
hegeliaanse begrip van de moraliteit - maar als de markering van het historische
tracé waarlangs het vraagstuk van de moraliteit is ontstaan. Het complete tracé
zou men zich als volgt kunnen voorstellen: het goede (Plato); de vrijheid als
verbonden met de rede en de handeling en de wil als de werkzaamheid van de
rede (Aristoteles); de wilsvrijheid vanuit de twijfel als verbinding met het natuur-
lijke van de eindige persoonlijkheid (Augustinus); de autonomie van de wil los
van de concrete inhoud ervan als Neigung (Kant), de autonomie van de wil van
de mens als oneindige persoon of als subject en de bevrediging van de bijzondere
inhoud van de wil als recht en de vrijheid als eigenschap van de wil (Hegel). Zo
in kaart gebracht blijkt er met het vraagstuk van de moraliteit onderweg nogal
wat te zijn gebeurd.

Een en ander laat zich ook goed illustreren aan de wederwaardigheden van het
begrip van de vrijheid als element van de ontwikkeling van het begrip van de
moraliteit. Bij Aristoteles bestaat de vrijheid in de mogelijkheid van de wil om te
bepalen welke handeling in overeenstemming is met het geheel van de werkelijk-
heid als de ware werkelijkheid, waarvan de idee nog door Plato was omschreven
als het goede. De wil moest daarbij worden opgevat als het motief voor het
handelen dat gericht was op de kennis van het goede. Bij Augustinus is de vrij-
heid geheel met de wil verbonden, los van het redelijke, dat slechts in de eindige
persoon tot twijfel kan leiden. De wil is evenwel bedorven, waardoor de verbin-
ding van de wil met het natuurlijke slechts als hoop kon bestaan, zonder prak-
tisch werkzame realiteit. De vrijheid is er wel, maar werkt niet meer. Bij Kant is
de vrijheid eveneens volledig met de wil verbonden, maar moet, in een radicalise-
ring van het standpunt van Augustinus, volledig worden afgezien van de concrete
inhoud van het persoonlijke willen. Het begrip van de vrijheid kan slechts veron-
dersteld worden, omdat anders ook aan de wil, als de zetel van de moraliteit,
geen bestaan zou kunnen worden toegeschreven. De vrijheid moet wel worden
gedacht als verbonden met de wil, maar enige werkelijkheid kan daarvan niet
bewezen worden; wetenschappelijke zekerheid over de werking van de wil is
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49. Vgl. ook Hegel, Grundlinien, Par. 4: ‘das Denken als sich übersetzend ins Dasein,
als Trieb sich Dasein zu verschaffen’.

50. Idem, par. 4 Zusatz en Par. 28: ‘Die Tätigkeit des Willens, den Widerspruch der
Subjektivität und Objektivität aufzuheben’.

voor Kant niet mogelijk. Slechts de autonomie ervan kan (kritisch) worden
bewezen. Elke verbinding met natuurlijke wilsinhouden moet daarvoor worden
opgegeven; de vrijheid wordt weliswaar gepostuleerd, maar leidt binnen de
ethiek van Kant slechts een hypothetisch bestaan. Ten slotte wordt bij Hegel in
het hoofdstuk van de moraliteit de vrijheid weer werkelijk als identiek met de
werkelijke wil van het concrete menselijke subject. Vrijheid betekent daar voors-
hands de gelding van de bijzondere inhoud van de subjectieve wil als een recht.
Ten slotte vindt er dan bij Hegel - maar dan is het standpunt van de moraliteit al
weer verlaten en afgelost door dat van de zedelijkheid - weer een verbinding
plaats met de tot werkelijkheid geworden redelijkheid. Dan blijkt de wil, niet
hypothetisch zoals bij Kant, maar werkelijk met de vrijheid te zijn verbonden,
omdat de vrijheid als eigenschap van de wil kan bestaan door het wezen van de
wil als ‘das Denken ins Dasein’.  De wil wordt gekarakteriseerd als een op49

bijzondere wijze op het algemene gerichte bezigheid.  Vrijheid is dan nog wel50

een eigenschap van de wil, maar door de wil op te nemen in de gang van het
denken, in de sfeer van het objectieve bewustzijn.

Als de ontwikkeling zo wordt opgevat, blijkt het begrip van de vrijheid een
geweldige verandering te hebben ondergaan. Van vrijheid als menselijke moge-
lijkheid door handelen tot het juiste inzicht te komen, wordt de vrijheid tot de
eigenschap van de autonome wil, waarvan de natuurlijke inhoud als werkelijk-
heid het recht heeft tot gelding te komen. Onderweg is de vrijheid door Augusti-
nus uit het redelijke verloop van de geschiedenis gelicht en door Kant tot niet
meer dan een hypothese gemaakt. Voor de Griekse zedelijkheid, als de verbin-
ding met het juiste inzicht, is na de Middeleeuwen het vraagstuk van de morali-
teit gekomen, in verbinding met de autonomie van de concrete, dat wil zeggen: in
elke afzonderlijke mens tot gelding komende, autonome wil.

3.6. Moraliteit als autonomie van de wil; de omslag van de Middeleeuwen

De weg waarlangs die autonomie van de wil tot stand kon komen, was die van
het afzien van zekere kennis over het redelijke karakter van wat in de waarne-
ming is gegeven en het afzien van elke bijzondere inhoud van de natuurlijke wil.
De autonomie van de wil, en daarmee het werkelijke vraagstuk van de moraliteit,
wordt voor het menselijk bewustzijn werkelijk door een volledige verinnerlijking
van het geheel van de werkelijkheid binnen het menselijk subject als zijn voor-
stelling. Ruimte en tijd hebben als maat voor menselijke moraliteit hun werke-
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51. Natuurlijk wordt hiermee maar één lijn in de Europese ontwikkeling van het denk-
en over de moraliteit geschetst; daarnaast is er uiteraard steeds veel waarin bijv. de
conclusies van Kant niet worden gedeeld. Dat neemt echter op geen enkele wijze
weg dat sinds Kant wel de vanzelfsprekendheid van elke andere stellingname voor
het menselijk bewustzijn is verdwenen. Ook elke andere zienswijze behoeft sinds
Kant argumentatie, en is uiteindelijk het resultaat van een door de mens te maken
keuze. Dat geldt ook voor religieus geïnspireerde ethiek en ook voor de these van
het natuurrecht. In die zin is elke ethiek en elk recht sinds Kant ‘mensen-ethiek’ en
‘mensenrecht’.

52. Vgl. A.J. Vanderjagt, Bouw en ordening van aarde en heelal: geografie, fysica,
kosmologie, in: Manual Stoffers (red.), De middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300,
Heerlen 1994, p. 154: ‘Schepping, Paradijs, Zondeval, Jeruzalem, Kruisiging, en de
Vernieuwde Wereld vallen voor de middeleeuwers geografisch-historisch samen’,
en ook: Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa, blz. 166 e.v. Zoals overigens
ook nu nog vaak, leefde men in de overtuiging dat alle mensen altijd over dezelfde
bewustzijnsvormen hebben beschikt en in dat opzicht ook steeds een probleemloze
communicatie met welke tijd dan ook in beginsel mogelijk was.

53. Hegel: ‘Das Recht der Besonderheit des Subjekts, sich befriedigt zu finden, oder,
was dasselbe ist, das Recht der subjektiven Freiheit macht den Wende- und Mittel-
punkt in dem Unterschiede des Altertums und der modernen Zeit. (...) Die abstrakte
Reflexion fixiert aber dies Moment (das Prinzip der Besonderheit, DB) in seinem
Unterschiede und Entgegensetzung gegen das Allgemeine und bringt so eine An-
sicht der Moralität hervor, (...)’. Grundlinien, Par. 124, Anmerkung.

lijkheid buiten het menselijke zelf verloren.  Dat is de uit de ontstaansgeschie-51

denis van de moraliteit af te leiden karakteristiek van de Middeleeuwen, waarom
het hier gaat.

Men kan zich afvragen of ook in algemene zin de historische betekenis van de
Middeleeuwen in het voorgaande ligt besloten. Er is veel wat daarop wijst. Men
denke bijvoorbeeld aan de afwezigheid van het ruimtelijk perspectief in de
middeleeuwse schilderkunst of aan het historiografisch samenbrengen van het
geheel van kosmologie, mythologie en geschiedenis in de middeleeuwse histori-
ografie.  In ieder geval lijkt de hier gegeven karakterisering van de Middeleeu-52

wen voor de ontwikkeling van het recht doeltreffend.53

In de ontwikkeling van het begrip van de moraliteit is de voor-middeleeuwse
ethische vraagstelling van het juiste handelen in overeenstemming met het ware
inzicht, omgeslagen in de vraag naar de zedelijke betekenis van de concrete
inhoud van de autonome menselijke wil. De met de problematiek van de gelijk-
heid verbonden vraag van het recht is daarmee evenzeer omgeslagen van de vraag
naar de overeenstemming van de rechtsorde met het redelijke inzicht in de natuur-
lijke orde in de vraag naar de bestaanbaarheid of de verenigbaarheid van het
morele handelen van een gemeenschap van afzonderlijke mensen.

De betekenis van die omslag kan nauwelijks worden overschat. Vanuit een
voor-middeleeuwse werkelijkheid, waarin de mens zich - zij het steeds moeilijker
- zag als ingebed in de gang van gehelen, die groter waren dan hijzelf, vindt de
mens na de Middeleeuwen zichzelf terug als autonoom en in staat werkelijkheden
voort te brengen volgens zijn eigen inzicht en scheppingsdrang. De met de wil
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verbonden natuurlijke vrijheid, die als vrijheid werd ervaren in het juist gebonden
zijn aan de structuur van het redelijke en aan de waarheid van het juiste inzicht
(Aristoteles), is daarbij omgeslagen in de vrijheid van de rede, die zich, om
zichzelf te kunnen verwezenlijken, bedient van wat als natuurlijke begeerten in
zijn willen voorhanden is (Hegel).

Het heeft daarom ook geen zin het vraagstuk van de gelijkheid voor en na de
Middeleeuwen te willen volgen, alsof er intussen niets bijzonders is gebeurd. Er
is immers geen enkele aanwijzing of garantie dat de voor-middeleeuwse gelijk-
heid, als arithmetische gelijkheid volgens de structuur van het denken of als
kansen-gelijkheid volgens de algemene vrijheid van de subjectieve wil, zich na
de Middeleeuwen op dezelfde wijze verder zal kunnen ontwikkelen, nog afgezien
van hun onderlinge onverenigbaarheid. Voorshands lijkt er meer reden om aan te
nemen dat zich ook ten aanzien van de problematiek van de gelijkheid kwalitatie-
ve omslagen zullen blijken te hebben voorgedaan in de ontwikkeling sinds de
Middeleeuwen, vergeleken met de stand van zaken voordien.

Dat betekent dat nu eerst, na de bespreking van het vraagstuk van de moraliteit,
gezocht moet worden naar een (nieuwe) oriëntering voor de vragen van recht en
politiek. Er moet iets worden gevonden, dat de problemen van ethiek en morali-
teit in hun voor-middeleeuwse dualiteit van het denken en de wil transcendeert en
tegelijk werkelijk is, om van daaruit de stand van zaken voor het recht en het
daarmee verbonden probleem van de gelijkheid (opnieuw) te kunnen beoordelen.
Na het voorgaande kan dat ‘iets’ slechts gevonden worden door een bespreking
van dat wat denkt, van dat wat wil, van het subject van de moraliteit, de drager
van het daarmee verbonden bewustzijn: de menselijke individualiteit.

4 Het vraagstuk van de menselijke individualiteit

4.1. Voorlopige begripsbepaling

Men zou de menselijke individualiteit kunnen omschrijven als: dat waarin elke
mens zich van zijn eigen uniciteit bewust is in samenhang met het geheel van
de zich aan hem of haar voordoende werkelijkheid. Kenmerkend voor het
begrip van de individualiteit is dat beide daarin aanwezig zijn: het uniek-eigene
van elk afzonderlijk mens en de verbinding met het geheel van de werkelijkheid.
Uiteraard is het andere met het begrip van uniciteit gegeven, maar de aard en de
omvang ervan is voor het begrip van de menselijke individualiteit afhankelijk
van het (steeds wisselende) bewustzijn ervan. Het is ook voor de problematiek
van de (juridische) gelijkheid niet voldoende als zou worden volstaan met een
begrip van de menselijke individualiteit, waarbij het slechts zou gaan om bewust-
zijn van het uniek-eigene van elke mens en het overige als een onbepaalde groot-
heid slechts van belang zou zijn als de loutere negatie van die uniciteit. Daaruit
zou dan wellicht tot de gelijkwaardigheid van alle mensen en hun gelijke be-
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54. Daarin moet dan ook het belangrijke punt van kritiek liggen op de in het eerste
hoofdstuk weergegeven ontwikkelingen rond artikel 1 Grondwet 1983. Er is ook
geen bezwaar tegen als men het gehele voorliggende onderzoek zou willen opvatten
als een poging het begrip van de menselijke individualiteit voor het recht te
problematiseren. Zonder het hier voorlopig omschreven begrip van de menselijke
individualiteit zou slechts tot een menselijke gelijkwaardigheid als soort kunnen
worden geconcludeerd.  Het is - om een voorbeeld te geven - opvallend dat het
begrip van de individualiteit in de gehele studie van R. Alexy, Theorie der Grund-
rechte, Baden-Baden 1985, niet voorkomt, of het zou al moeten zijn in de vorm van
het volgens Alexy voor het recht irrelevante ‘isoliertes Individuum’, blz. 342 e.v.
Wat de Grondwetsherziening 1983 betreft kan gedacht worden aan zaken als de
mogelijkheid van het categoriseren of groepsbewijs onderscheid maken, zoals dat
voor de wetgeving werd bepleit. Hiervoor, hst. 1.

55. Vgl. bijvoorbeeld: E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der
Renaissance, Leipzig/Berlin 1927, passim.

56. In die zin en met betrekking tot de fundering van mensenrechten ook: D.H.M.
Meuwissen, Grondrechten, Utrecht/Antwerpen 1984, blz. 44 e.v.

57. Een dergelijke stelling wordt bijv. ingenomen door D.H.M. Meuwissen, Recht en
Vrijheid, Utrecht 1982, passim, overigens met behulp van een zo ruime definiëring
van het persoonsbegrip, dat nagenoeg een samenval met het toch ruimere begrip
van de menselijke individualiteit wordt bereikt.

schermwaardigheid door het recht kunnen worden geconcludeerd, maar de al in
het eerste hoofdstuk gegeven beschrijving van de juridische stand van zaken rond
de gelijkheid en de daarmee verbonden opvattingen en discussiepunten laten
zien, dat op die wijze onvoldoende grondslag wordt geboden voor een heldere
behandeling van de hedendaagse problemen rond het thema van de gelijkheid.
Zelfs voor de problematiek van de mensenrechten in meer algemene zin gaat die
conclusie op. Een verwijzing naar de gelijkwaardigheid van alle mensen, gefun-
deerd in de enkele vaststelling van het uniek-zijn van elke mens, kan op zichzelf
genomen niet voldoende zijn voor het begrip van mensenrechten.  Hoe dan ook,54

uitgangspunt moet hier zijn dat slechts een vruchtbaar begrip van de menselijke
individualiteit voor de ontwikkeling van het recht kan worden verkregen, als die
individualiteit van meet af aan wordt opgevat als bewustzijn van de samenhang
van het uniek-eigene van elke mens en het geheel van de werkelijkheid.  Dat55

betekent in dit verband met name, dat het sociale dient te worden opgevat als een
integrerend bestanddeel van de menselijke individualiteit, niet als iets waarvan
eerst sprake kan zijn nadat het individuele reeds is gegeven.56

Eenzelfde opmerking moet overigens ook ten aanzien van de vraag naar de
verhouding tussen individualiteit en recht in algemene zin worden gemaakt. Ook
daarbij is sprake van een noodzakelijke samenhang: een bepaald type recht
veronderstelt een bepaalde configuratie van de menselijke individualiteit, en
omgekeerd. Het is veel te eenvoudig zonder meer te stellen dat voor het recht de
mens als persoon geldt, alsof daarmee voor het recht de menselijke individualiteit
volledig zou zijn getypeerd.  Inderdaad geldt voor veel recht dat daarmee de57

mens als persoon wordt verondersteld, maar dat wil nog niet zeggen dat altijd,
zodra er sprake is van recht, de mens daarbij als persoon optreedt. Het persoon-
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58. Een goed voorbeeld daarvoor vormt het Romeinse recht. Een wellicht nog spreken-
der voorbeeld ligt in de Mozaïsche wetgeving, waarvan de werking vrijwel exclusief
op de vorming van het persoonsbegrip was gericht; een bespreking daarvan valt
echter buiten het bestek van wat hier wordt behandeld.

59. Los van de historische aanwijsbaarheid van beide afzonderlijke wegen, kan het
onderscheid tussen beide ook worden teruggevoerd op het klassieke onderscheid
tussen vorm en materie of tussen het bepaalde en het gebeurde.

60. Met wellicht een grotere betekenis van Keltische invloeden dan veelal wordt aang-
enomen. Veel van wat nu vanzelfsprekende inhoud is van mensenrechten is mate-
rieel al bij de Kelten te vinden, verbonden met het morele beginsel van de persoon-
lijke eer. Vgl. Femke van Reeken,  Mensenrechten bij de Kelten, doctoraalscriptie,
Groningen 1997. Een en ander valt echter buiten het bestek van dit onderzoek.

61. Dat alles maakt het er intussen niet gemakkelijker op. Als het begrip van de mense-
lijke individualiteit niet eenvoudig kan worden afgegrensd van allerlei andere zich
binnen de werkelijkheid voordoende verschijnselen, maar integendeel steeds dat
andere op een bepaalde wijze omvat, is een eenvoudige begripsmatige behandeling
van de menselijke individualiteit, die vervolgens voor een begrip van het recht, de
mensenrechten en de juridische gelijkheid kan worden geoperationaliseerd, niet
langer zonder meer mogelijk. Uitspraken als bijvoorbeeld die van Kant: ‘der Person
ist Zweck an sich selbst’, hebben op deze wijze ook geen zeggingskracht meer die
boven een uitspraak als ‘bij alles gaat het om alles’ uitgaat. Ook aan een fundering
van het recht in de ‘absolute waarde van de menselijke persoon, die altijd behoort te

zijn van de mens is immers in belangrijke mate zelf door de daarbij behorende
specifieke vorm van het recht geïnduceerd.  58

Er zijn - wellicht zelfs in algemene zin, maar zeker als het om de verbinding
met het recht gaat - twee wegen waarlangs de ontwikkeling van de menselijke
individualiteit is verlopen, casu quo verloopt, uitmondend in een bepaald begrip
van de menselijke individualiteit: de ene weg is die van de wet, de andere is die
van het geweten.  Terwijl de laatste weg te traceren valt met behulp van de Stoa59

(via het dan voor het eerst optredende begrip van de syneidetis) en latere invloe-
den vanuit het Oud-germaanse recht , vormt de Romeinse ontwikkeling een60

belangrijk, zo niet overheersend element als het gaat om de weg waarlangs het
persoonsbegrip zich ontwikkelt met behulp van door wetgeving geïnduceerd
bewustzijn. En het moge dan vervolgens zo zijn dat het zich onder invloed van de
gelding van het Romeinse recht ontwikkelde persoonsbegrip in de westerse
cultuur na de Middeleeuwen zozeer heeft gedomineerd, dat het binnen de bedding
van de ‘gewetensstroom’ zich vormende begrip van de individualiteit nauwelijks
kansen heeft gekregen binnen het positieve recht tot gelding te komen, dat neemt
niet weg dat het daarbij toch om een specifiek begrip van de menselijke individu-
aliteit gaat, dat inherent is aan, althans nauw verbonden met, een toch evenzeer
heel specifieke opvatting ten aanzien van het recht. Het begrip van de menselijke
individualiteit kan daarom niet worden losgemaakt van het recht, alsof het daar-
voor als gegeven geldt. Het begrip van de menselijke individualiteit omvát inte-
gendeel het actueel bestaande recht: het gaat ook hier om de menselijke beleving
van eigen uniciteit in samenhang met (ook) het rechtssysteem waarin die indivi-
dualiteit tot gelding komt, casu quo tracht te komen.61
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worden gerespecteerd’ (zo bijv. Meuwissen, Vrijheid, blz. 164, in samenhang met
de hier geciteerde positie van Kant) ontvalt op deze wijze normerende werking. Als
sprake is van de absolute waarde van de menselijke persoon, gaat het immers ook
niet meer om de menselijke persoon, maar om iets absoluuts; absolute waarde is
geen waarde, maar een absolutum.

62. <Sinds de Middeleeuwen’ wil hier steeds zeggen: als gevolg van de in de Middel-
eeuwen plaats vindende omslag. Wil men jaartallen, dan wordt eerder bedoeld:
vanaf bijv. de 9e of 10e eeuw dan: na 1500. Zo verschenen bijv. al in de 12e eeuw
autobiografische geschriften die niet begrepen kunnen worden zonder aan te nemen
dat er sprake was van individualiteit, in de hier gebezigde betekenis.

Vooraf dient nog te worden benadrukt dat het ook nu weer gaat om die verschij-
ning van menselijke individualiteit, die kennelijk zo algemeen is, dat bepaalde
staatkundige en juridische structuren daardoor kunnen worden verklaard of er
hun uitdrukking in vinden. Als hier bijvoorbeeld de stelling wordt verdedigd dat
eerst sinds de Middeleeuwen  sprake kan zijn van menselijke individualiteit, dan62

wordt bedoeld dat eerst sinds de Middeleeuwen sprake is van een dusdanige
ontwikkeling van de menselijke individualiteit, dat die door een zekere algemeen-
heid tot een constituerende factor wordt bij de (staatkundige of juridische) vorm-
geving of in meer algemene zin bij de inrichting van de samenleving.

4.2. De historiciteit van de menselijke individualiteit als ‘ik’

Als het gaat om het begrip van de menselijke individualiteit als ik vallen zijn en
bewustzijn samen. Mijn individualiteit als ik is er immers niet als ik die niet in
mijn bewustzijn tot stand breng. Dat is een kennistheoretische vaststelling met
nauwelijks te overziene gevolgen. Het is niet overdreven de gehele na-middel-
eeuwse Westerse filosofie te zien als één grote worsteling met betrekking tot de
waarheid van die vaststelling en de daarmee verbonden gevolgen. Ten aanzien
van elk ander fenomeen kan onderscheid gemaakt worden tussen zijn en bewust-
zijn, ook door niet-Kantianen. Ten aanzien van de werkelijkheid van de menselij-
ke individualiteit ligt dat anders. Daar is het expliciet de vraag of op enige wijze
van een werkelijk zijn sprake kan zijn, zonder dat die werkelijkheid in en door
het bewustzijn wordt geconstitueerd.

Het is ook deze problematiek die van de verhouding tussen zijn en bewustzijn,
die aan het einde van de Middeleeuwen leidt tot het probleem van de menselijke
individualiteit. In de Griekse filosofie is aanvankelijk steeds sprake van een grote
eenheid. Aan de orde is de problematiek van het ene, van het worden en van het
kennen. Daarbij is geen sprake van onoverbrugbare tegenstellingen. Integendeel,
het gaat er om dat in een aanvankelijke reflectie over een als voorhanden ervaren
werkelijkheid begrippen worden ontwikkeld waarmee die werkelijkheid als
geheel ook denkend binnen het menselijk bewustzijn kan worden gebracht. Eerst
als ook de mens zichzelf in die reflectie betrekt ontstaat het probleem van de
zedelijkheid en dat van de wetenschappelijke waarheid; kosmologische vraag-
stukken worden tot menselijke problemen. Maar ook in de systematische periode
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63. De hier gereleveerde chronologie sluit aan bij de titels van de desbetreffende para-
grafen van het Lehrbuch van Windelband-Heimsoeth.

van de Griekse filosofie gaat het ook nog steeds om uniforme gehelen. Op geen
enkele wijze is het vraagstuk van de menselijke individualiteit aan de orde; steeds
is nog sprake van een als eenheid ervaren werkelijkheid. Weliswaar ontstaat een
steeds grotere distantie tussen de denker en het gedachte, waardoor ten slotte de
werkelijkheid als voorstelling, als systeem, voor het bewustzijn verschijnt, maar
die afstand verbreekt nergens de steeds aanwezige eenheid van begrippen, pro-
blemen of systemen. Door het Griekse denken ontstaat weliswaar een zekere
vervreemding ten opzichte van de werkelijkheid buiten het denken, maar die
vervreemding leidt er nog niet toe dat de mens zichzelf als het andere ervaart
binnen het geheel van de werkelijkheid. Integendeel, de door de reflectie ver-
overde afstand wordt voortdurend overbrugd in het begrip, in de formulering van
het probleem en in het ontwerpen van een systeem. De wetenschap als kunst,
waarbij de aanvankelijke vervreemding wordt benut voor het scheppen van een
eigen beeld van de werkelijkheid, waarin de schepper zelf steeds nog aanwezig is
als een medespeler binnen de toch steeds als eenheid ervaren werkelijkheid.

Binnen de Grieks-omeinse filosofie liggen de zaken al heel anders. De eenheid
van mens en wereld worden nu tot een ideaal. Het begrip van het geweten ont-
staat. De werkelijkheid verschijnt voor het denkende bewustzijn niet langer als
een eenheid, maar in dichotomieën: mechanisme versus teleologie, wilsvrijheid
versus de volkomenheid van de wereld, autoriteit versus openbaring, geest
versus materie, God versus wereld. Bij Augustinus ten slotte: het probleem van
de wereldgeschiedenis versus de metafysica van de innerlijke ervaring. In de
middeleeuwse wijsbegeerte: de strijd om de universalia, het dualisme van li-
chaam en ziel, het rijk van de natuur naast dat van de genade, het primaat van de
wil of van het verstand. Zoals alles bij de Grieken als een eenheid verscheen, zo
ligt nu alles in tweeën uiteen. En tenslotte is dan inderdaad de mens, aan het
einde van de middeleeuwse filosofie op het spoor gekomen in het op zichzelf
betrokken vraagstuk van de individualiteit. Daarna komt het denken van de
Renaissance.63

Als men het geheel tracht te overzien dan blijkt de door het denken ontstane
dichotomie van mens en wereld aanvankelijk nog volstrekt niet te worden begre-
pen als een tot individualiteit leidende tweedeling, waarin de mens zichzelf
ervaart als afgezonderd van de hem omringende werkelijkheid. In de Grieks-
omeinse filosofie neemt de mens zelf nog steeds deel aan elk dualisme, of het nu
gaat om geest en materie, om de godheid en de wereld of om lichaam en ziel. De
mens is met zijn denken daarbij niet slechts toeschouwer, maar steeds ook deel-
nemer. Het denken zelf wordt daarbij vooral als een zintuig voor het verwerven
van begrip beschouwd. Eerst in de laatste fase, als in de strijd om het primaat
van het denken of van de wil, het denken zelf principieel wordt geproblemati-
seerd, komt het vraagstuk van de menselijke individualiteit op, als de vraag naar
de betekenis van het onderscheid tussen zijn en bewustzijn.

Het is van belang aan die oorzaak van het ontstaan van het vraagstuk van de
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64. Het zou een misverstand zijn te menen dat daarmee de gehele problematiek zou zijn
bepaald tot vragen van metafysica of ethiek; tot in de hedendaagse theoretische
fysica zijn beide posities immers herkenbaar, bijvoorbeeld in de onverenigbaarheid
van relativiteitstheorie en quantummechanica. (De hier gezochte structuur van het
begrip van de menselijke individualiteit correspondeert daarbij dan met de rol die in
de moderne theoretische natuurkunde wordt vervuld door het onzekerheidsprincipe
van Heisenberg waarbij evenwel voor het recht toch moeilijk de theoretische tech-
niek van de renormalisatie kan worden overgenomen.) Hier gaat het echter om het
toenmalig karakter van al die vraagstukken als in eerste instantie onoplosbaar en
aanleiding tot felle strijd - bijvoorbeeld tussen scholastici en mystici, tussen filoso-
fen en theologen, tussen metafisici en ethici, tussen realisten en nominalisten, maar
ook tussen keizer en paus en staat en kerk. De hier bedoelde tegenstelling beheerst

menselijke individualiteit aandacht te besteden, omdat daardoor de gehele latere
problematiek van de (juridische) gelijkheid diepgaand is beïnvloed en gestem-
peld. Het is niet zo, dat zomaar zonder meer als resultaat van alle onderscheid het
begrip van de menselijke individualiteit wordt herkend, laat staan als een bewust
beleefde werkelijkheid. Hoogstens kan vanuit een 20e- eeuws bewustzijn de
wijsgerige stand van zaken in de Middeleeuwen achteraf worden opgevat als de
‘kraamkamer’ van de menselijke individualiteit. De middeleeuwse filosofie zelf
laat juist in eerste instantie de problematiek zien waartoe, als wordt afgezien van
het verschijnen van de menselijke individualiteit, de stand van zaken tot dan toe
leidt. Het gaat bij het ontstaan van de menselijke individualiteit niet om een deus
ex machina, waarmee - ook voor de verdere ontwikkeling van het recht - kant en
klare en zonder meer werkzame begrippen ontstaan. In eerste instantie gaat het
om niet meer dan het werkelijk worden van de dualistische problematiek, waard-
oor een oplossing of een doorbraak, die in de Renaissance gevonden wordt in het
cogito, in een historisch verloop van de gebeurtenissen, eerst mogelijk wordt.

4.3. Kraamkamerproblematiek: dualiteit van universalisme en contingentie

Het moet er dus eerst om gaan zicht te krijgen op wat de onmogelijkheden zijn
rond het ontstaan van het begrip van de menselijke individualiteit. Welnu: ener-
zijds is er bij de uitgang van de Middeleeuwen de tot in het extreme doorgevoer-
de positie van een scholastiek intellectualisme: zijn en bewustzijn (in de zin van:
Erkenntnis) zijn één. Met het betrokken zijn van dat intellectualisme op begrip-
pen en vooral op de logica als de leer van de onderlinge betrekkingen tussen die
begrippen is de pretentie van een universele gelding verbonden. Anderzijds
vigeert de - vaak als reactie daarop te begrijpen - positie van een praktisch volun-
tarisme: de werkelijkheid is contingent, het had ook anders kunnen zijn en werke-
lijk is slechts dat, waarop de wil zich richt. Het is de tegenstelling tussen ener-
zijds het primaat van het verstand, waarbij als het hoogste de wijsheid wordt
ervaren en anderzijds het primaat van de wil, waarbij als het hoogste de liefde
geldt; verum of bonum. Het is de tegenstelling, die besloten ligt in het vraagstuk
van de noodzakelijkheid enerzijds en de vrijheid anderzijds.  Het is niet moeilijk64
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immers de gehele middeleeuwse filosofie, en ook de staatkunde en de rechtsvor-
ming. Vgl. voor een beschrijving van die problematiek en de constatering van het
allesbeheersende karakter ervan: Windelband, Lehrbuch, blz. 281 e.v.

65. Een dergelijke begrenzing van het ontstaan van deze problematiek wordt hier
gehanteerd, omdat het hier slechts gaat om de ontwikkeling van het bewustzijn dat
leidt tot het ontstaan van de vraag naar de menselijke individualiteit. Op zichzelf
genomen is de tegenstelling tussen een intellectueel universalisme en een voluntief
of concreet particularisme ook te traceren in de confrontatie van de uit de natuurfi-
losofie zich ontwikkelende klassieke Griekse filosofie en de later komende Sofisten.
En steeds, ook in de tijd van de Romeinen, was een dergelijk dualisme op de een of
andere wijze voorhanden. Het geschetste dualisme heeft natuurlijk nog veel oudere
wortels, bijv. in de dualiteit van de aan de Griekse ontwikkeling voorafgaande
Mesopothamische en Egyptische culturen.

66. T. Borsche in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel/Stuttgart 1976, Bd.
IV, blz. 302.

67. R. Ferwerda, Inleiding bij de Ned. vert. van Plotinus’ Enneaden, Amsterdam 1984,
blz. 20 e.v.

68. Een uitvoerige behandeling van de leer van de individualiteit bij Boethius is te
vinden in J.J.E. Gracia, Introduction to the problem of individuation in the early
Middle Ages, München 1984, blz. 65 e.v. Een meer uitvoerige weergave van zijn
opvattingen valt hier buiten het bestek van het onderzoek.

om in te zien dat de bedoelde strijdpunten alle culminaties zijn van problematiek
die is ontstaan vanaf de aanvangen van het Griekse denken.  Geheel nieuw is dat65

nu, bij het uitgaan van de Middeleeuwen, dat dualisme geformuleerd wordt in
elkaar bestrijdende kennistheorieën, die direct betrekking hebben op het vraag-
stuk van de menselijke individualiteit.

Hoe ontstaat nu vanuit deze problematiek van een dualisme van redelijke
universaliteit en contingent particularisme een verbinding met het vraagstuk van
de menselijke individualiteit? Vóór Boethius (470-525) was het begrip van de
individualiteit altijd slechts op substantiële zaken toegepast.  De discussie werd66

bepaald door de vraag naar de ontologische prioriteit van het algemene of het
particuliere. Zo heeft bij Aristoteles slechts het afzonderlijke individualiteit en
daarmee prioriteit als eerste substantie daartegenover is al het andere sameng-
esteld. Slechts in het afzonderlijke ligt als ondefinieerbaar en onbewijsbaar het
zijn. Slechts het afzonderlijke heeft substantie. Daartegenover staat de positie
van bijvoorbeeld Plotinus: het algemene heeft ontologische prioriteit boven het
afzonderlijke, geest en ziel zijn hypostasen van het Ene en de wereld van de
verschijnselen moet worden opgevat als de emanatie ervan. Materie ten slotte
bezit geen zijn.  Het werkelijke mysterie ligt voor hem in het algemene, terwijl67

het particuliere daarvan (slechts) een accidentele verschijning is, als substantie.
Individualiteit als een zijn kan daarom slechts aan het algemene worden toege-
dacht. Bij dat alles is de verbinding van zijn en bewustzijn, als het mysterie van
de onderlinge verhouding tussen het universele en het accidentele,  nog niet aan
de orde.

Bij Boethius  wordt het begrip van de individualiteit losgemaakt van het68

begrip van de substantie en wordt het niet langer op bijvoorbeeld slechts de
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69. Daarover bijvoorbeeld: A. Pieper in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe,
München 1973, Bd. II, blz. 729 e.v.

menselijke lichamelijkheid toepasselijk verklaard, maar ook op andere ‘zaken’
als bijvoorbeeld de kennis van Plato (Platonis scientia, sicut ipse Plato, particu-
laris est). Nu wordt het mogelijk ook te spreken over individualiteit in samen-
hang met geestelijke activiteit. En daarmee heeft het vraagstuk van de individua-
liteit de mens zelf bereikt. Als immers de vraag naar de individualiteit van de
afzonderlijke mens een vraag is, die slechts betrekking heeft op een afzonderlijk
mens als geheel, raakt het antwoord - onverschillig welk - de mens als zodanig
niet. In het ene geval kan de mens worden beschouwd als een bijzondere vorm
van het algemeen menselijke, waaraan op zichzelf genomen geen specifieke
betekenis behoeft te worden toegekend, in het andere geval is alles gelegen in de
afzonderlijke mens, maar kan daar, vanwege het contingente karakter van die
(elke) mens, evenmin absolute betekenis aan worden gehecht. Wat maakt het
immers uit, of men nu zichzelf opvat als ‘het centrum van de kosmos’ of als ‘een
stofje aan de weegschaal’; in beide gevallen bezit men als zodanig geen enkele
betekenis.

De zaken staan er daarentegen geheel anders voor als het vraagstuk van de
individualiteit niet ten aanzien van het geheel van elke afzonderlijk mens, maar
ten aanzien van dit of dat in elke afzonderlijke mens ter sprake wordt gebracht. In
de plaats van de kwestie van de betekenis die aan het menselijke moet worden
gehecht, waarbij het antwoord dan ook nog onverschillig is, treedt dan een funda-
mentele onzekerheid over van het menselijke als zodanig. Welke positie men nu
ook ten aanzien van de ontologie van het individuele kiest, onherroepelijk vol-
trekt zich nu binnen het menselijke een tweedeling tussen het kenbare en het niet-
kenbare. En daarmee - althans voor het menselijke zelfbewustzijn - tussen zijn en
niet-zijn.

4.4. Individuum est ineffabile

Het is die dramatiek, die in de verschillende middeleeuwse kennistheoretische
posities zichtbaar wordt. Als het individuele volgens zijn logische structuur als
het enkele wordt opgevat, kan het immers nooit meer zijn dan het abstract-enkele
op zichzelf. Het kan nooit als deze of die concreetheid worden begrepen. Elke
uitspraak over iets empirisch aantrefbaars dat zich als enkele individualiteit
voordoet, bestaat immers uit een logische verbinding van meerdere begrippen.
De daarin verwoorde kennis blijft daarom altijd achter bij de oorspronkelijke
eenheid van het individuele. Daarom is - al volgens zowel Plato als Aristoteles -
het individuele ondefinieerbaar en onbewijsbaar.  Dat is ook het standpunt van69

de middeleeuwse filosofie: ‘Individuum est ineffabile’, de onzegbaarheid van het
individuele. Daarmee is een metafysica van het individuele, in de strikte beteke-
nis ervan, niet mogelijk.

Dat betekent dat in een kennisleer, waarbij het intellectuele primair is, aan
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70. Hier zij al gewezen op de problematiek van Verlichting en van de 19e-eeuwse
rechtsstaat die op deze wijze in beginsel al toereikend onder woorden is gebracht.
Vgl. hierna: hst. 7 en 8.

71. Dat is later uiteraard de problematiek van de verhouding tussen socialisme en
menselijke individualiteit die in de 20e-eeuwse rechtstaat tot politieke werkelijk-
heid wordt. Hierna, hst. 8, par. 3.

72. Pieper, Handbuch, blz. 730.

afzonderlijke mensen geen individualiteit kan worden toegekend. Het menselijke
is dan in eerste instantie gedefinieerd door de menselijke intellectuele capaciteit.
Die vormt echter binnen elke afzonderlijke mens geen opzichzelfstaande eenheid,
maar hangt als het ware aan het intellectuele überhaupt. De verbijzondering van
elke afzonderlijke mens is eerst met zijn lichamelijkheid gegeven, daarin is
evenwel slechts sprake van afzondering, niet van op zichzelf staande individuali-
teit. De bijzonderheid van afzonderlijke mensen is binnen het intellectualisme
slechts een accidentele, geen individuele.70

Evenmin kan binnen een kennisleer waarin het voluntieve primair is, in de hier
bedoelde zin individualiteit worden toegekend aan afzonderlijke mensen. Het
menselijke wordt dan weliswaar in eerste instantie gedefinieerd door het handelen
van de afzonderlijke mens, maar - zoals gezegd - door het contingente karakter
van elk handelen van deze mens kan geen sprake zijn van intellectuele kenbaar-
heid van dat handelen. Begrippen waardoor individualiteit zou kunnen worden
toegekend aan afzonderlijke mensen kunnen binnen deze wijze van zien nooit
gevonden worden binnen het onmiddellijk gegeven handelen van afzonderlijke
mensen. Weliswaar begint hier het kennen bij het onmiddellijk gegevene van de
handelende mens als het enkele, maar het kan het enkele niet als het enkele
begrijpen, omdat met het begrip steeds ogenblikkelijk sprake is van een middel-
lijke, gegeneraliseerde enkelheid, waarbinnen de werkelijke grond van het enkele
als zodanig verborgen blijft.  Het logische begrip van de individualiteit is een71

grensbegrip. In de onkenbaarheid van het gegevene manifesteert zich een grens
tussen het kenbare en het niet-kenbare, tussen het zegbare en het niet-zegbare,
tussen het middellijke en het onmiddellijke, tussen individu en begrip.  Die72

grens is niet als iets natuurlijks aan te treffen, maar is zelf een product van het
begrippelijke. Anders gezegd: in het begrip van de individualiteit stuit het ken-
nen op zijn eigen grenzen, raakt het kenbare aan het onkenbare.

Als dat alles op een rij wordt gezet, ontstaat het volgende beeld. Met het begin
van het Griekse denken wordt een ontwikkeling in gang gezet, waardoor een
zekere afstand (vervreemding) ontstaat tussen mens en wereld. Bij de Romeinen
is van die eenheid al geen sprake meer. Door het zich manifesteren als persoon
emancipeert de mens zich binnen de Romeinse wereld ten opzichte van het geheel
van de werkelijkheid. Daardoor ontstaat binnen de Romeinse ontwikkeling
principieel een dualisme. Binnen de ontwikkeling van het antieke Christendom
wordt dat dualisme verinnerlijkt. Tegelijk maakt het begrip van de individualiteit
een ontwikkeling door. Bij de Grieken wordt het begrip nog toegepast op de
enkelheid als logisch begrip, zoals die enkelheid zich voor het bewustzijn in de
substantie voordoet. Via het Romeinse dualisme van het op zichzelf gestelde
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73. Door het gebruik van de uitdrukking normaal bewustzijn wordt beoogd ruimte te
scheppen voor de mogelijkheid van een intuïtief bewustzijn van de menselijke
individualiteit, bijv. in de alle scholastiek steeds begeleidende mystieke beleving.

74. Vgl. het centrale begrippenpaar in Nicolaus Cusanus, De docta ignorantia, 1440.
Daarover uitvoerig: E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der
Renaissance, Leipzig/Berlin 1927, en hierna, hst. 6 par. 3.

handelen en de daarmee verbonden constructie van het algemene (bijvoorbeeld in
het Romeinse recht) raakt het begrip van de individualiteit als het ware op drift.
Of het verbindt zich met de particulariteit van het menselijk handelen, of het
wordt verbonden met het buiten ruimte en tijd, en daarmee buiten het concrete
menselijke bewustzijn staande begrip van universaliteit; het dualisme van capti-
vum en humanitas. Na de verinnerlijking van die problematiek in de periode van
het antieke Christendom treedt in de Middeleeuwen het begrip van de indivi-
dualiteit navenant op als verbonden met het als materieel gedachte complex van
het menselijke handelen zonder intellectuele kenbaarheid of als verbonden met
het psychisch-intellectuele kennen, waarbij aan afzonderlijke mensen uiteindelijk
individualiteit moet worden ontzegd.

Terugkomend op de vraag naar de samenhang van zijn en bewustzijn in ver-
band met het vraagstuk van de menselijke individualiteit, betekent dit dat ener-
zijds door de ontwikkeling van het - steeds meer - aan de afzonderlijke mens
gebonden bewustzijn iets ontstaat als het zijn van de individualiteit van afzonder-
lijke mensen, terwijl tegelijk die individualiteit voor datzelfde bewustzijn ver-
schijnt als onkenbaar en onzegbaar. Anders gezegd: het naar de Middeleeuwen
toe ontstane weten van de afzonderlijke mens omtrent zichzelf als deze mens
levert tegelijkertijd een niet-weten op omtrent de aard van zijn eigen individuali-
teit. In de plaats van dat niet-weten is binnen het bewustzijn sprake van de duali-
teit van intellectualisme en voluntarisme.

Dat is de stand van zaken in de Middeleeuwen. In die zin vormen de Middel-
eeuwen niet slechts het begin van de ontwikkeling sindsdien, waaruit zich vervol-
gens via de Renaissance de Nieuwe Tijd ontwikkelt, maar ook de conclusie van
de eraan voorafgaande ontwikkeling. Teruggrijpend op de aan het begin van deze
paragraaf gegeven omschrijving van de menselijke individualiteit, kan gezegd
worden dat in de Middeleeuwen inderdaad sprake is van de beleving van de eigen
menselijke uniciteit, maar dat de samenhang daarvan met het geheel van de zich
aan elke (nu deze) mens voordoende werkelijkheid niet binnen het normale
bewustzijn kan worden begrepen. Slechts naar de kant van het handelen is die
samenhang concreet aanwezig, maar als zodanig niet onmiddellijk in samenhang
met een bewustzijn van het geheel van de werkelijkheid. Daarom doet die samen-
hang zich binnen de menselijke beleving voor als dualistisch, waarbij naar ge-
lang het ene of het andere gezichtspunt van dat dualisme benadrukt wordt, de aan
elke afzonderlijke mens intuïtief toe te kennen individualiteit voor het normale
bewustzijn  ogenblikkelijk vervluchtigt in de contingentie van het voluntarisme73

of in de universaliteit van het intellectualisme. De mens is daarbij van persoon
geworden tot een wissendes Nichtwissen.  De zo duidelijk binnen de Romeinse74
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75. Pieper, Handbuch, blz. 732: <Werden diese Gegensätze jedoch nicht im Medium
der Sittlichkeit, sondern nach dem ontologischen Denkschema gedeutet, so resul-
tiert daraus eine Abwertung des Individuellen zugunsten des Allgemeinen’.

ontwikkeling bestaande innerlijke tegenspraak is op het moment dat de substan-
tie van de individualiteit de afzonderlijke mens heeft bereikt, geworden tot de
(aanvankelijke) gestalte van die afzonderlijke mens.

4.5. Individualiteit als praxis

Met dat alles is tegelijkertijd een keerpunt bereikt binnen de ontwikkeling van
het begrip van de individualiteit. Tot de Middeleeuwen is de discussie er een over
de formele structuur van het begrip van de individualiteit; het gaat om de ontolo-
gie van het singuliere, de metafysica van het individuele als het enkele of enkel-
voudige. De vraag is steeds: wat is individualiteit, hoe kan individualiteit als
zodanig bestaan? Het resultaat - als die discussie over de formele structuur van
de individualiteit bij de afzonderlijke mens als mogelijke drager van individuali-
teit is aangeland - is een tegelijk weten en niet-weten. In beginsel is dat ook het
voorlopige eindpunt van de ontwikkeling van het formele begrip van de (mense-
lijke) individualiteit. Wat vervolgens gebeurt is de omslag van het begrip van de
individualiteit van een theoretisch in een praktisch begrip. Als de ontwikkeling
van het begrip van de individualiteit in de Middeleeuwen wordt verbonden met
de afzonderlijke mens, slaat dat begrip - in een punt dat kan worden gekarakteri-
seerd als een wetend niet-weten - van een op de ontologie van het individuele als
het enkele betrokken theoretisch begrip, om in een op de moraliteit van afzonder-
lijke mensen betrokken praktisch begrip, waardoor de individualiteit van elke
afzonderlijke mens als deze mens wordt geconstitueerd.

Dat betekent dat datgene waarvan in de beide vorige paragrafen sprake was, het
ontstaan van de geschiedenis als reële verandering en het ontstaan van de morele
autonomie van de wil, zijn betekenis krijgt in het licht van de ontwikkeling van
de menselijke individualiteit. Daarmee wordt de spanning tussen algemeenheid
en bijzonderheid, die zich vóór de Middeleeuwen vanuit een theoretisch gezichts-
punt uitdrukte in de ontologische tegenstelling van vorm en materie of van struc-
tuur en inhoud en die zich in de Middeleeuwen binnen het bewustzijn laat kennen
als de logische tegenstelling van begrip en niet-begrip, omgezet in praktische
dilemma’s die zich uitdrukken in de ethische dualiteiten van vrijheid en noodza-
kelijkheid, normativiteit en feitelijkheid, plicht en neiging, enzovoort.  Daarmee75

is meteen ook het precaire karakter van de menselijke individualiteit aan de orde.
De individualiteit van afzonderlijke mensen is kennelijk het resultaat van de
ontwikkeling van (ook) het denken vanaf de Grieken tot aan de Middeleeuwen,
maar kan zelf niet op die wijze gedacht worden, zonder als realiteit ogenblikke-
lijk verloren te gaan. Of in de contingentie van de gebeurtenissen, of in de univer-
saliteit van het rationele.

Dat betekent dat weliswaar aan ontwikkelingen als die rond het begrip van de
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geschiedenis en het begrip van de moraliteit de lotgevallen van de menselijke
individualiteit kunnen worden afgelezen, maar dat het begrip van de menselijke
individualiteit op zichzelf aan de hand van die ontwikkelingen nog niet in kaart
valt te brengen. Met andere woorden, er is wel een redenering mogelijk van
geschiedenis en moraliteit naar menselijke individualiteit, maar niet noodza-
kelijkerwijze ook omgekeerd. Er is niet iets als een begrip van menselijke indivi-
dualiteit aan de hand waarvan vervolgens - bijvoorbeeld via logische conclusies -
kan worden beredeneerd wat bijvoorbeeld vanuit het standpunt van de individue-
le mens gezegd zou moeten worden over zaken als moraliteit en geschiedenis, of
ook: over de (rechts)gelijkheid. De mens is als individu slechts denkbaar in de
dialectiek van begrip en niet-begrip, waardoor de betekenis van de menselijke
individualiteit niet met behulp van (voorstellings)begrippen kan worden gevat. In
die zin is het begrip van de menselijke individualiteit een intuïtie.

4.5.1. Praxis als keuze 

De vraag is dan ook welke mogelijkheden er zijn om de betekenis na te gaan van
het begrip van de menselijke individualiteit voor het begrijpen van de rechtsont-
wikkeling na de Middeleeuwen en daarmee verbonden voor het begrip van de
(juridische) gelijkheid. Er is een aantal mogelijkheden; elk heeft ook in de ge-
schiedenis sinds de Middeleeuwen zijn sporen nagelaten. In de eerste plaats is er
de mogelijkheid de betekenis van het ontstaan van de menselijke individualiteit
in de Middeleeuwen voor de verdere ontwikkeling van het recht te ontkennen,
door - bijvoorbeeld op het voetspoor van het Romeinse recht - de mens voor het
recht slechts te blijven beschouwen als persoon. De tweede mogelijkheid ligt in
het beschrijven van de verdere ontwikkeling aan de hand van parameters die, zo
te zeggen, net onder het niveau van het begrip/niet-begrip van de menselijke
individualiteit liggen, zoals de vrijheid of ook de gelijkheid. Een derde mogelijk-
heid kan ten slotte bestaan in het zoeken naar een uitbreiding van de kennismoge-
lijkheden voorbij het zuiver begripsmatige kennen, waardoor dan toch het begrip
van de menselijke individualiteit voor het recht zou kunnen worden
geoperationaliseerd.

De keuze die uit deze mogelijkheden gedaan moet worden, dient hier te worden
gemaakt en gemotiveerd aan de hand van het karakter van de Middeleeuwen zelf
en van dat van het recht. Welnu, het begrip van de menselijke individualiteit
zoals dat hiervoor als resultaat van een ontwikkeling is geschetst, is uitdrukking
van slechts één zijde van de voor-Middeleeuwse ontwikkeling, namelijk die van
het bewustzijn als structuur, waarbij de inhoud van dat bewustzijn wordt bepaald
door wat tot dan toe als menselijke subjectiviteit, als zelf is gegeven. Het gaat
daarbij om de structuur van het Griekse denken, dat wat als inhoud aanwezig is
in de op de subjectiviteit van het willen gerichte Romeinse ontwikkeling en het
op verinnerlijking gerichte aspect van het antieke Christendom. Het resultaat
daarvan is een vorm van menselijke individualiteit die, tot stand gekomen via de
begrippen van de geschiedenis als (reële, kwalitatieve) ontwikkeling en van de
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76. Vgl. Hegel, Vorlesungen, blz. 414.

met de autonomie van het menselijk handelen verbonden moraliteit, gekarakteri-
seerd kan worden als een wetend niet-weten, rustend in de dualiteit van
intellectualisme en voluntarisme, of van universaliteit en contingentie. De andere
kant van de voor-Middeleeuwse ontwikkeling, dat wat latent aanwezig was in de
Stoa en vervolgens tot uitdrukking kwam in de bewering van het antieke Chris-
tendom over de vrijheid-als-zuivere-inhoud is in dit begrip van de menselijke
individualiteit (nog) niet aanwezig. Dat kon ook niet anders: de hier besproken
ontwikkeling is er één, die zich voor het bewustzijn voltrekt, casu quo: voltrok,
in de sfeer van het abstract-algemene. Daarin ontstaat de vervreemding die leidt
tot de aanvankelijke menselijke individualiteit. Tegelijkertijd licht als het ware in
die aanvankelijke individualiteit, als die zich verbindt met menselijke singulari-
teit, het andere als het niet-weten, als het concreet-bijzondere, op. Maar ook:
eerst dan ontstaat het andere als mogelijke realiteit voor het bewustzijn. De
verwerkelijking ervan veronderstelt omwille van de vrijheid een keuze.

4.5.2. Middeleeuwse vroomheid als de werkelijkheid van het niet-redelijke

Zoals hiervoor werd beschreven, gaat het bij de vrijheid-als-zuivere-inhoud om
een verwijzing naar de het Christendom constituerende gebeurtenissen die voor-
lopig slechts middellijk betekenis hebben voor de structuur van het menselijk
bewustzijn. In wat genoemd werd het kerkelijk Christendom als de tweede fase
binnen de ontwikkeling van het Christendom, gelden die gebeurtenissen voor het
bewustzijn slechts als hypothetische realiteit die (nog) niet als zodanig als sub-
stantie een rol speelt binnen het menselijk bewustzijn zelf. De werking ervan
binnen het geheel van de menselijke beleving is daarentegen in de Middeleeu-
wen, waar het gaat om een maximale breuk tussen het bewustzijn van het eigen
zelf en de beleving van de omringende werkelijkheid, eerder maximaal groot.
Ook hier weer: wellicht niet realiter, maar omdat door die breuk het andere zich
aan het bewustzijn opdringt. Die werking doet zich in de Middeleeuwen kennen
in de vroomheid, die voor diezelfde Middeleeuwen minstens even kenmerkend is
als het hiervoor beschrevene. Ten aanzien van de voorafgaande antieke wereld
vormt die middeleeuwse vroomheid een nieuw element. In die vroomheid wordt
het geheel van de buiten de mens staande werkelijkheid, zoals die concreet voor-
handen is, gerelativeerd.  Het gaat hier niet om de vroomheid als religieus be-76

paald, maar om de er aan ten grondslag liggende gemoedsgesteldheid; slechts het
vermogen tot relativeren wordt hier bedoeld, niet de een of andere religieuze
zwaarmoedigheid. Vroomheid in die zin opgevat verwijst naar de mogelijkheid
het voorhandene in de bepaaldheid ervan te relativeren door een verwijzing naar
iets wat binnen het op het concreet voorhandene gerichte bewustzijn nog niet -
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77. In deze zin is de vroomheid voorloper van de humor (<wenn man trotzdem lacht’),
zoals die in de late Middeleeuwen ontstaat in samenhang met de dan optredende
crisis binnen het Christendom. Vgl. H. Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand,
Grundzüge der Philosophie, Bonn 1990, blz. 164.

78. Hegel, Vorlesungen, blz. 415.
79. Von Ihering, Geist des römischen Rechts, I, 4.

mogelijk is.77

Men moet het ontstaan van het element van de vroomheid binnen de middel-
eeuwse cultuur in verband zien met de verschuiving van het schouwtoneel van de
geschiedenis naar Midden- en Noord-Europa. Langzaam maar zeker wordt de
Grieks-Latijnse preponderantie in de geschiedenis afgelost door een Germaans-
Romaanse. Daarmee doet ook een geheel nieuwe geestesgesteldheid zijn intrede
in de ontwikkeling. Weliswaar schijnt de Germaans-Romaanse wereld van de
Middeleeuwen in uiterlijke zin goeddeels een voortzetting van de romeinse te
zijn, maar om Hegel te citeren: <es lebte in ihr ein vollkommen neuer Geist, (...)
nähmlich der freie Geist, der auf sich selbst beruht, der absoluten Eigensinn
der Subjektivität’.  Wat hier bedoeld is, wordt begrijpelijk als, dat er bij de78

confrontatie van de klassieke wereld en de Europese volkeren  men bedenkt die
na de volksverhuizingen overigens in Europa woonden, letterlijk een ‘kortslui-
ting’ plaatsvond. Enerzijds is er de klassieke wereld, waarin alles reeds was
uitgekristalliseerd: Griekse filosofie en Romeinse jurisprudentie in samenhang
met een in uiterlijke vormen en vastgelegde dogmata verstard kerkelijk Christen-
dom. Anderzijds de Germaanse wereld, die daarmee vergeleken eeuwen achter
lag, levend in op bloedverwantschap gebaseerde stamverbanden met een daarmee
sterk samenhangend rechtssysteem, waarbij bijvoorbeeld nog tot ver in de Mid-
deleeuwen gebruikgemaakt werd van de techniek van de godsoordelen, zoals het
lopen over vuur om schuld dan wel onschuld vast te stellen.  Bij wijze van79

vergelijking zou men zich kunnen voorstellen hoe het een Griek uit de tijd van
Homerus zou vergaan, als hij ineens geconfronteerd zou worden met het resultaat
van de gehele Grieks-Romeinse beschaving. Hij zou die gehele beschaving
slechts kunnen beleven als een hem overkomende verschijning, waarin hij toch
op de een of andere wijze niet zelf aanwezig is. Op dezelfde wijze kan men zich
voorstellen wat er plaatsvindt als de Germanen geconfronteerd worden met de
zich aan hen opdringende klassieke beschaving. Enerzijds overkomt het hen als
een gegeven, anderzijds laat het de vrijheid van de eigen beleving ervan onverlet,
omdat de vorming van die beschaving niet met hun eigen ontwikkeling is ver-
klonken. Het is deze combinatie die zich uitdrukt in de middeleeuwse vroomheid.
Het is de acceptatie van wat in de klassieke beschaving inclusief het daarin
vervatte Christendom is gegeven, met daarmee verweven de overtuiging dat er
toch de vrijheid is aan de onmogelijkheden daarvan voorbij te gaan. Niet zoals in
het antieke Christendom, door dan maar te geloven in een niet rechtstreeks met
het contemporaine verbonden hiernamaals, waarbij de eigen concrete existentie
toch eigenlijk wordt genegeerd, maar door een met de ontwikkeling van het
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80. In religieus opzicht is hiermee de opkomst verbonden van zaken als zaligheid door
goede werken en kerkelijke absolutie van bedreven zonden, in de voor-middeleeuw-
se beleving van het Christendom overbodige zaken. Parallel daaraan ontstonden nu
naar het voorbeeld van Augustinus en andere kerkvaders, in algemene zin  gevoe-
lens als persoonlijke spijt en persoonlijk berouw. Vgl. Le Goff, De cultuur van mid-
deleeuws Europa, blz. 436.

81. Hiervoor werd er al op gezinspeeld dat deze gemoedsgesteldheid als inhoud-van-
de-vrijheid in verband kan worden gebracht met de politieke opvattingen die in de
helleninstische Stoa werden geformuleerd. Anders dan de Epicureërs en de Cynici,
die ten gevolge van het verval van de politieke en juridische instellingen van hun
tijd een zich afkeren van het bestaande politieke leven hadden voorgestaan, zochten
de Stoïci naar mogelijkheden om op positieve wijze bij de politieke en juridische
realiteit betrokken te blijven, hoezeer daarin ook sprake was van decadentie en
verval. Op die wijze ontstond het probleem van de verhouding van elk afzonderlijk
mens ten opzichte van de (toen: Romeinse) wereldstaat. Een dubbel probleem:
enerzijds ging het om de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van elke afzonderlij-
ke mens, anderzijds om de inpassing van die afzonderlijke mens in het geheel van
de wereldwijde gemeenschap. Binnen de Stoa werd het verlies van uiterlijke vrij-
heid, de met de structuur van de politieke realiteit gegeven begrenzing van de
vrijheid, gecompenseerd door het streven naar innerlijke vrijheid. (Vgl. bijvoor-
beeld Berber, Das Staatsideal, blz. 93 en voor de kennistheoretische kant bijv.
Windelband, Lehrbuch, blz. 176 e.v.). Op die wijze ontstond een preliminair besef
van menselijke individualiteit, bestaande in een door de transcendentie van het
denken te bereiken onafhankelijkheid van het toevallig uiterlijke. Preliminair,
omdat in ruil voor die innerlijke vrijheid een volstrekte gebondenheid werd aan-
vaard aan het lot van de wereldgeschiedenis. De door het transcenderen van het
rationele denken te bereiken realiteit van de eigen zelfstandigheid ten opzichte van
de omringende buitenwereld, verwees daarbij niet onmiddellijk naar de mogelijk-
heid vanuit de transcendentie van de eigen persoon vrij scheppend in te grijpen in
diezelfde omringende buitenwereld. Het ging om menselijke individualiteit, waarbij
het begrip van moraliteit (en ook dat van de geschiedenis) niet rechtstreeks werd
betrokken op die individualiteit zelf als verschijnsel binnen de concrete geschiede-

menselijk bewustzijn verbonden reële geschiedenis ‘binnen-de-tijd’.80

Voor het begrip van de menselijke individualiteit in de Middeleeuwen betekent
dit dat een geheel nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan wat als resultaat van de
klassieke ontwikkeling bestond in de tot een weten/niet-weten leidende dichoto-
mie van intellectualisme en voluntarisme, die zich uitdrukt in de als inhoud op te
vatten vrijheid van het zelf. Als inhoud, omdat die vrijheid niet onmiddellijk
verbonden is met de structuur van het bewustzijn van de klassieke wereld, maar
te maken heeft met wat als ongereflecteerde beleving aanwezig is in de Germaan-
se wereld. Als inhoud van de vrijheid, omdat tegelijkertijd die inhoud als sub-
stantie niet gedefinieerd is vanuit de bepaaldheid van het zich manifesteren als
persoon op basis van de subjectiviteit van afzonderlijke mensen. Niet zich mani-
festerend in de concurrentie met de ander, maar als de volstrekte eigenzinnigheid
van de eigen subjectiviteit als zelf.

Het gegeven van de middeleeuwse vroomheid vormt, in verbinding met de
kennistheoretische opvattingen van de Stoa  en met wat als hypothetische reali81
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nis, maar als die transcenderend. Er was sprake van fundamenteel-menselijke
gelijkheid, maar niet van mensen in hun historische realiteit. De gelijkheid van de
mensen bestond in hun de concrete geschiedenis transcenderende status van gods-
zonden, in een verwijzing naar een werkelijkheid die aan de concreet historische
voorafgaat. Een geweten werkelijkheid.

teit ten aanzien van de vrijheid als zuivere inhoud in het Christendom aanwezig
is, het historische complement van wat eveneens historisch binnen de structuur
van het menselijk bewustzijn over het begrip van de menselijke individualiteit in
de Middeleeuwen bereikbaar bleek. De verbinding van beide elementen vormt
het streven van de middeleeuwse scholastiek. Probleem is daarbij dat beide
componenten niet in elkaars verlengde liggen, maar eerder haaks op elkaar staan.
Als de horizontaal kan men zich het dualisme van universaliteit en contingentie
voorstellen, volgens de structuur van het bewustzijn. Als de verticaal dat wat in
de middeleeuwse vroomheid werd uitgedrukt als de relativering van de onont-
koombaarheid van dat dualisme in het hic et nunc. Enerzijds de problematiek
van het menselijk zelf of de menselijke egoïteit in de dualiteit van het denken en
de wil, anderzijds de problematiek van het ideaal waarin ten slotte dat dualisme
kan worden omgevormd tot een coincidentia oppositorum, een samenval der
tegendelen, maar evenzogoed van een ontkenning van de mogelijkheid daartoe in
een conservering van de gelding van het (dan uiteraard expanderende) menselijke
zelf. 

4.6. Autoriteit of eigen recht

De directe maatschappelijke en staatkundige oplossing van deze problematiek
wordt in de Middeleeuwen zelf gevonden in het beginsel van de autoriteit, zowel
wereldlijk als religieus: Keizer en Paus. Ook dat is een wezenlijke karakteristiek
van de Middeleeuwen. Hier was echter een andere vraag aan de orde, namelijk
die naar de mogelijkheden om een uitweg te vinden uit de onmogelijkheid van
een begripsmatige analyse van de menselijke individualiteit, om toch dat gegeven
van de menselijke individualiteit vruchtbaar te kunnen maken voor (een beschrij-
ving van de verdere ontwikkeling) van de problematiek van de gelijkheid. Drie
mogelijkheden werden geopperd: negatie van die individualiteit voor de
ontwikkeling van het recht, de beschrijving van die ontwikkeling van de hand
van parameters onder het niveau van die menselijke individualiteit en ten slotte:
een uitbreiding van de kennismogelijkheden voorbij het zuiver begripsmatige. De
keuze zou moeten worden gemaakt aan de hand van het eigen karakter van de
Middeleeuwen en dat van het recht. Gegeven dat karakter van de Middeleeuwen
als niet slechts bepaald door de structuur van het bewustzijn, maar minstens zo
sterke, ook door de openingen die ontstaan tot een overwinning van de beper-
kingen daarvan kan voor de derde mogelijkheid gekozen worden.

Dat betekent dat voor het begrijpen van de betekenis van de menselijke indivi-
dualiteit voor de verdere beschrijving van de ontwikkeling van de gelijkheids-
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82. Dat geldt uiteraard voor elke inhoud, maar hier, waar het gaat om de menselijke
individualiteit, waarbij op bijzondere wijze het vraagstuk van de verhouding tussen
zijn en bewustzijn een rol speelt, is deze vaststelling in het bijzonder van belang.

problematiek twee zaken van belang zijn. In de eerste plaats de hier beschreven
structuur van het individualiteitsprobleem, bestaande in twee haaks op elkaar
staande dichotomieën, en vervolgens dat moet worden gezocht naar iets waarin -
niet volledig door die structuur bepaald - het gegeven van de menselijke indivi-
dualiteit als inhoud aanwezig is. Omdat als kenmerk van die inhoud geldt dat die
niet onmiddellijk als inhoud binnen het menselijk bewustzijn kan verschijnen ,82

moet het bij dat zoeken gaan om de een of andere substantie waarin die inhoud
evident aanwezig is. Logischerwijze niet als kant en klaar eindproduct - dan
immers zou het hier beschreven probleem zich niet voordoen - maar als element
van een ontwikkeling. Die substantie kan worden gevonden in de ontwikkeling
van <eigen recht’ als mensenrechten, opgevat als ontplooiing van de aanvankelijk
slechts als beleving voorhanden menselijke individualiteit.

5 Samenvatting en conclusies

De betekenis van de Middeleeuwen kan slechts worden vermoed als de Middel-
eeuwen worden opgevat als een werkelijk midden, dat wil zeggen als een keer-
punt tussen Oudheid en Nieuwe Tijd. Die betekenis kan worden gevonden door
een vergelijking van de voor-middeleeuwse en de na-middeleeuwse ontwikkeling.
Onuitgesproken vooronderstelling bij het onderzoek was de notie dat eerst na de
Middeleeuwen sprake is van (de mogelijkheid van) het ontstaan van mensenrech-
ten als het politiek en juridisch tot gelding brengen van de unieke waarde van
elke afzonderlijke mens. Daarbij kwamen drie thema’s aan de orde: het vraagstuk
van de geschiedenis, het probleem van de moraliteit en de vraag naar het karakter
van de menselijke individualiteit.
In de behandeling van het vraagstuk van de geschiedenis: Van element van de
cosmische ordening wordt de tijd, via de vermenselijking van de geschiedenis in
de mythe, door de ontwikkeling van het (rationele) denken tot persoonlijke histo-
rie. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid om de zin van die persoonlijke historie
te verstaan met behulp van een oriëntatie aan een meer dan het persoonlijke
omvattend inzicht in het verloop van de geschiedenis steeds kleiner. Daardoor
wordt weliswaar de geschiedenis tot het rijk van de vrije handeling van de
persoonlijkheid, maar voltrekt zich ook het drama van het niet langer ingebed
zijn in de redelijke zingeving binnen de geschiedenis als een algemene ordening
van gebeurtenissen. Weliswaar ontstaat de vrijheid te handelen zoals men wil,
tegelijk echter is daarmee de wil ook louter op zichzelf aangewezen, zonder dat
de inhoud van de wil als zodanig binnen het bewustzijn verschijnt.

Daarmee ontstaat dan het probleem van de moraliteit, niet als een definitie-
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vraagstuk waarvan men de oplossing analytisch zou kunnen achterhalen, maar als
de vraag naar een ontwikkeling waarbij de beschrijving van die ontwikkeling het
begrip ervan constitueert. Vanaf de Grieken, bij wie het bij vragen van ethiek en
verwijtbaarheid aanvankelijk ging om het juiste inzicht, verplaatst de ethische
problematiek zich eerst naderhand naar het terrein van het handelen, om ten slotte
onder invloed van het antieke Christendom het karakter van een vraag naar de
kwaliteit van het menselijke willen aan te nemen. De stelling is vervolgens dat
als voorlopig eindpunt van deze ontwikkeling het vraagstuk van de moraliteit
ontstaat als volstrekte willekeur en als negatieve vrijheid. Dat wil zeggen dat in
ethische zin aan de wil geen andere bepaling meer kan worden gegeven dan die
van het vermogen tot het maken van een keuze, waarbij elke oriëntatie aan een
meer dan het persoonlijke omvattende werkelijkheid van de wil (voorshands)
onmogelijk is, omdat het geheel van de werkelijkheid slechts gedacht kan worden
als volledig samengetrokken binnen het menselijk zelf.

Op die manier kan de ethische stand van zaken als het standpunt van de morali-
teit in de Middeleeuwen, onder woorden worden gebracht. Theoretisch is dat
eerst bij Kant het geval: werkelijkheid is slechts kenbaar als subjectieve voorstel-
ling, en voor de ethische bepaling van de wil moet volledig worden afgezien van
elke concrete inhoud van de wil. Omdat door de fundering van de Kantiaanse
ethiek in een kennistheoretisch a-priori van de onmogelijkheid van op ervaring
berustende zekerheid alle ethiek blind wordt, blijft nog slechts naast Stoicijnse
berusting, de aanname van de mogelijkheid van een keuze open. Dat noopt
vervolgens tot een onderzoek naar dat waardoor een keuze kan worden gemaakt:
de menselijke individualiteit als ik. Ook immers als een keuze zou worden ge-
maakt vanuit een a-priori van eenheid van het redelijke en het natuurlijke, zoals
bij Hegel, kan immers de noodzakelijkheid van die keuze niet worden verant-
woord met slechts de verwijzing naar het redelijke. De eenheid van het redelijke
en het niet-redelijke kan slechts als een hypothetisch a-posteriori gelden; het
natuurlijke of de wil kan niet op voorhand als (zuiver) begrip worden bepaald.

Voor de beschrijving van de menselijke individualiteit als een ik wordt vervol-
gens uitgegaan van een voorlopig begrip ervan, als dat waarin elke mens zich
van zijn eigen uniciteit bewust is in samenhang met het geheel van de zich aan
hem of haar voordoende werkelijkheid. Dat betekent in dit verband vooral dat de
menselijke individualiteit slechts kan worden gekarakteriseerd in samenhang met
de ontwikkeling van het recht; voor de begripsbepaling van recht (en rechtsge-
lijkheid) en menselijke individualiteit functioneert niet het ene voor het andere als
een gegeven, maar moet voor beide de betekenis in onderling verband worden
vastgesteld. Dat kan slechts als beide worden opgevat als ontwikkeling. De
aanvang van die ontwikkeling wordt hier geplaatst in de verschijning van de
menselijke individualiteit als zelf op het standpunt van de moraliteit. De substan-
tie van dat zelf bestaat in de dualiteit van universaliteit en contingentie als resul-
taat van de klassieke ontwikkeling tot in de Middeleeuwen. Binnen de menselijke
individualiteit als zelf kan vervolgens zonder meer slechts sprake zijn van vol-
strekte willekeur als absolute abstracte vrijheid; elke positie is daarbij ethisch
indifferent. Op dit punt is het klassieke ontologische begrip van de individualiteit
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als het wezenlijke in het zelf van elke afzonderlijke mens tot een eind gekomen;
individuum est ineffabile.

Verdere ontwikkeling van die individualiteit is slechts mogelijk en denkbaar als
het begrip van de menselijke individualiteit wordt opgevat als een praxis, als een
morele categorie. Dat betekent dat het standpunt van de moraliteit zelf geen ander
is dan het begrip van de aanvankelijke menselijke individualiteit als zelf, dat
daarmee kan worden gekarakteriseerd als een keuze-vraagstuk. Door het dualisti-
sche karakter van de substantie van het zelf als resultaat van de klassieke ontwik-
keling kan elk motief voor welke keuze dan ook niet gevonden worden in de
substantie van dat zelf. Tegelijk kan omwille van de praxis of de ontwikkeling
van de menselijke individualiteit die keuze niet bestaan in een preferentie van óf
een universeel intellectualisme óf een contingent voluntarisme. In beide gevallen
zou de ontwikkeling noodzakelijkerwijze moeten leiden tot een ontkenning van
de menselijke individualiteit. Dat betekent dat een derde binnen de vergelijking
tot gelding moet worden gebracht.

Abstract doet de structuur van dat derde element zich kennen als de realiteit van
een keuze voor de mogelijkheid het dualistische karakter van de aanvankelijke
menselijke individualiteit binnen de voorhanden werkelijkheid te overwinnen, of
voor de onmogelijkheid daarvan. Op die wijze is dan sprake van een tweede
dualiteit, zich met betrekking tot het zelf-als-inhoud uitdrukkend in een hypothe-
tische actualiteit met betrekking tot de formele structuur van de aanvankelijke
menselijke individualiteit als zelf. Reëel verschijnt in de Middeleeuwen de keuze
voor de mogelijkheid van het overwinnen van het dualistische karakter van de
menselijke individualiteit en daarmee voor de praxis van het begrip daarvan als
ik, als de gemoedsgesteldheid van de christelijke vroomheid als de relativering
van een absolute gelding van de dualistische substantie van het zelf.

Als ten slotte de reële werking van wat aanvankelijk slechts achteraf kan wor-
den gezien als theoretische mogelijkheid voor het overwinnen van het dualisti-
sche karakter van de aanvankelijke menselijke individualiteit in de Middeleeu-
wen, als substantie binnen de na het standpunt van de moraliteit volgende ont-
wikkeling waarneembaar aanwezig zou moeten zijn, kan die - voor het recht -
slechts gevonden worden in de ontwikkeling van mensenrechten.
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