
Hoofdstuk 6
Mensenrechten als morele ontwikkeling

1 Inleiding

In dit hoofdstuk moet in zekere zin het onmogelijke mogelijk worden gemaakt:
dat wat nadrukkelijk tot praxis is verklaard en waarvoor daarom moet gelden dat
die slechts kan worden gedáán, moet op de een of andere wijze toch tot begrip
worden gebracht. In beginsel bestaat die mogelijkheid slechts als dat doen tot een
einde is gebracht, waardoor vanuit het resultaat de daartoe leidende ontwikkeling
kan worden begrepen. Die in algemene zin bestaande mogelijkheid doet zich hier
evenwel, als het gaat om de ontwikkeling van de menselijke individualiteit of om
het tot gelding brengen van een afgewogen en evenwichtige idee van mensenrech-
ten, nadrukkelijk niet voor. Om bij het laatste te blijven: de hedendaagse mensen-
rechtenproblematiek laat zien dat het einde van de ontwikkeling nog bij lange na
niet in zicht is. Daarbij gaat het niet alleen om handhavingsproblemen, maar
evenzeer, zo niet in de eerste plaats, om het inzicht in de idee van mensenrechten.
Eenzelfde conclusie moet getrokken worden als het gaat om de (rechts)gelijkheid.
Doel van het in de eerste hoofdstukken behandelde was het verkrijgen van een
beeld van respectievelijk de hedendaagse vraagstukken rond de grondwettelijke
verzekering van het gelijkheidsbeginsel en van inzicht in de werking van dat
beginsel in het bredere verband van de mensenrechten. Conclusie moest evenwel
zijn dat de wederwaardigheden rond de grondwettelijke positivering van het
gelijkheidsbeginsel in de Grondwet van 1983 vooral een onvermogen aan het
licht brachten met betrekking tot het (juridisch) verwoorden van het
gelijkheidsbeginsel en het vaststellen van de betekenis en de werking ervan,
terwijl de bestudering van het bredere verband naar aanleiding van de Déclara-
tion van 1789 vooral zichtbaar maakte hoezeer er (nog steeds) geen zicht is op
het resultaat van een ontwikkeling waarin alle in het mensenrechtenconcept
vervatte dynamiek tot een oplossing is gebracht.

Het zoeken naar mogelijkheden de problematiek van de mensenrechten, on-
danks het nog zeer voorlopige en summiere karakter van de ontwikkeling tot nog
toe, toch enigszins tot begrip te brengen, wordt bij dat alles nog zeer bemoeilijkt
door de bestaande mensenrechten- en grondrechtentheorie zelf, waarin ondanks
alle aarzeling toch steeds in hoge mate naar zekerheden is gezocht. In algemene
zin zijn daarvoor twee oorzaken aan te wijzen: de meer dan in algemene zin voor
het recht geldende verbondenheid van de zaak van de mensenrechten met het
(rechts)gevoel, en de omstandigheid dat de gelding van mensenrechten vaak
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bevochten is en moet worden op sterke machtsposities. Van de weeromstuit
bedient de mensenrechtentheorie zich dan van een terminologie die vaak gekarak-
teriseerd wordt door uitdrukkingen als de absolute waarde van dit, het heilig
recht van dat of de volstrekte onaantastbaarheid van nog weer iets anders, waarna
vervolgens weer moeizaam de verhouding met andere realiteiten onder woorden
moet worden gebracht. Dat alles maakt het er niet eenvoudiger op. Als bijvoor-
beeld wordt gesteld dat de mensenrechten de uitdrukking zijn van de
(rechts)waarde van het mens-zijn als zodanig, dan is dat als het luchten van het
gemoed goed te begrijpen, maar ogenblikkelijk volgt dan de vraag waarom dat
voor bijvoorbeeld het vermogensrecht of het erfrecht niet het geval zou zijn. En
als bijvoorbeeld mensenrechten worden neergelegd in wettelijke bepalingen,
krijgt daarmee het rechtsinstituut van de wetgeving vaak een dermate sacrale
glans, dat vervolgens niet meer goed de betekenis van andere rechtsinstituten,
anders dan in een volstrekte ondergeschiktheid aan de wet, op grond van de eigen
merites is vast te stellen. Tegelijk vormen al die theoretische overwegingen
evenzovele realiteiten in de praktijk van de ontwikkeling van mensenrechten.

In het volgende wordt ervan uitgegaan dat door het verschijnen van de
(aanvankelijke) menselijke individualiteit na de Middeleeuwen het recht als
zodanig een ingrijpende verandering ondergaat. Als bijvoorbeeld na de Middel-
eeuwen grote delen van het Romeinse recht worden gerecipieerd, dan is dat in de
werking ervan per definitie niet hetzelfde Romeinse recht als gold vóór de Mid-
deleeuwen. Om duidelijk te zijn: het zou heel goed kunnen dat men tegelijk met
bewondering de waarde van het Romeinse recht van vóór de Middeleeuwen hoog
kan schatten, terwijl datzelfde recht na de Middeleeuwen in zijn werking moet
worden beschouwd als in moreel opzicht retarderend met betrekking tot de ont-
wikkeling van de menselijke individualiteit. Dat betekent dat waar theorievor-
ming met betrekking tot de ontwikkeling van mensenrechten aanknoopt bij
algemene theoretische noties over het recht, ook die noties opnieuw zullen moe-
ten worden doordacht. Dat dwingt tot een meer algemene speurtocht naar de
mogelijkheden om de ontwikkeling van mensenrechten onder woorden te brengen
dan nodig zou zijn, wanneer in algemene zin bij het los van de mensenrechten
bestaande denken over het recht zou kunnen worden aangesloten.

Het gevolg van deze drie overwegingen - het karakter van de ontwikkeling van
mensenrechten als praxis, het isolement van veel bestaande mensenrechtentheo-
rieën met hun vooral onderscheidende betekenis en de fundamentele betekenis
van de mensenrechtenontwikkeling voor het recht als geheel - is, dat in dit hoofd-
stuk expliciet kennistheoretische en rechtstheoretische overwegingen aan de orde
moeten komen. Alleen dan kan voldoende grond worden gevonden voor een
verantwoorde beschrijving van de ontwikkeling van mensenrechten; de in het
vorige hoofdstuk beschreven omslag van ontologie naar praxis kan immers niet
zonder gevolgen zijn voor de grondslagen van het kennen. In die kennistheoreti-
sche overwegingen moet dan gezocht worden naar een verbinding tussen inzicht
en moraliteit en tussen kennen en handelen in samenhang met het begrip van de
menselijke individualiteit. Het ziet ernaar uit dat daartoe het begrip van
ontwikkeling als zodanig tot bewustzijn moet worden gebracht. Daarbij moet
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voortdurend de discussie worden gevoerd met bestaande opvattingen, die even-
zeer behoren tot de werkelijkheid van de ontwikkeling van mensenrechten. Ten
slotte gaat het er dan nog om de betekenis van wat gevonden kan worden, vrucht-
baar te maken voor het denken over het recht in algemene zin.
Bij dat alles staat steeds - meestal impliciet - de vraag naar de betekenis van de
(rechts)gelijkheid voorop. In de vorige hoofdstukken drong zich steeds meer een
preliminair begrip van de gelijkheid op als het begrip van het recht als zodanig,
althans van dat van de gerechtigheid. Wat daar ook van zij en hoe die samenhang
wellicht ook tot begrip kan worden gebracht, in ieder geval zet dat er toe aan
voorshands een zo ruim mogelijk begrip van de gelijkheid te hanteren, waarbij
niet van meet af aan delen van het recht buiten beschouwing blijven.

In dit hoofdstuk komen daarom achtereenvolgens aan de orde: het ontstaan en
het karakter van mensenrechten, theoretische overwegingen die van belang zijn
voor het begrijpen van de mensenrechten als iets dat in ontwikkeling is, en de
vraag hoe in meer algemene zin het recht kan worden begrepen, uitgaande van de
ontwikkeling van de menselijke individualiteit.

2 Ontstaan en karakter van mensenrechten

2.1. Keuze als ontstaansgrond van mensenrechten

Door de opkomst van de menselijke individualiteit als politiek werkzaam
gegeven ontstaat er na de Middeleeuwen voor de ontwikkeling van het recht een
nieuwe situatie. Zoals de ontwikkeling bij de Grieken begon met een oorspron-
kelijk besef van de eenheid van mens en wereld, zo staat aan het begin van de na-
middeleeuwse ontwikkeling het besef van de menselijke individualiteit. Bij de
Grieken evenwel kon het maatschappelijke en daarmee het politieke en juridische
leven nog rechtstreeks worden afgelezen uit die oorspronkelijke eenheid; proble-
men ontstaan eerst vervolgens, bij de voortgaande ontwikkeling van het op de
rationele structuur van het denken gebaseerde bewustzijn. Dat ligt na de Middel-
eeuwen geheel anders. Het besef van menselijke individualiteit wordt immers
juist gekenmerkt door het (aanvankelijk) ontbreken van een gekende samenhang
tussen mens en wereld. De menselijke individualiteit verschijnt niet als het be-
wustzijn van de samenhang tussen mens en wereld, maar als een moreel vraag-
stuk.

Zoals gezegd, kan het begrip van die moraliteit niet worden opgevat als een
voor-middeleeuws ethisch vraagstuk in de zin van een beoordeling van het han-
delen aan de hand van criteria die buiten de menselijke individualiteit liggen.
Ook niet in aristotelische zin is dat niet langer mogelijk; de handeling is daar
immers weliswaar voorwaarde voor het ontstaan van ethisch inzicht is, maar geen
maatstaf voor ethische oordelen.. Het gaat in eerste instantie om een volstrekte
keuzevrijheid; op geen enkele wijze is nog sprake van enige noodzakelijkheid
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1. Hier wordt eerst de volle nadruk gelegd op het keuzekarakter van elk moreel vraag-
stuk. Dat neemt niet weg dat ook een verbinding mogelijk is met de geworden
werkelijkheid, die kan functioneren  als motief voor de ontwikkeling waarvan hier
het begrip wordt gezocht. Daarover hierna, hst. 7, par. 4.3.

2. Het klassieke voorbeeld van het ongereflecteerde karakter van de gelding van het
recht vóór de Middeleeuwen kan gevonden worden in de houding van Antigone in
Sophocles’ gelijknamige drama. Anders dan wel wordt beweerd gaat het daar niet
om een preliminair oplichten van mensenrechten door haar vermeende beroep op
gewetensvrijheid; integendeel beroept zij zich op onmiddellijke binding aan on-
wankelbare godenwetten in haar verzet tegen de proclamaties van de sterveling
Creon. Het gaat bij Antigone niet om de vrijheid van het geweten, maar om de
zekere inhoud ervan.

waardoor het karakter van de na-middeleeuwse moraliteit zou kunnen worden
ingevuld. Anders gezegd: het verband tussen mens en wereld - en daarbij ook dat
tussen mensen onderling - is nu steeds indirect; dat verband moet steeds bemid-
deld worden.1

Zo ook de verbinding van mens en recht. Dat speelt om te beginnen met betrek-
king tot de gelding van het recht, nog afgezien van de inhoud ervan. Ook hier is
steeds sprake van een keuze.  De vrijheid is in dit stadium voor het menselijk be-2

wustzijn nog volkomen abstract. Het zou onhistorisch zijn die in dit stadium al te
willen verbinden met zaken als rationaliteit (Kant) of de wil (Hegel). Een derge-
lijke verbinding met en definiëring van de vrijheid kan slechts ex post worden
begrepen, niet op voorhand. Het gegeven van de menselijke individualiteit zoals
dat zich in de Middeleeuwen voordoet, kenmerkt zich immers juist in haar dialec-
tiek van begrip en niet-begrip door het ontologisch niet onmiddellijk verbonden
zijn met zaken als de rede of de wil. Elke nadere definiëring van de vrijheid in dit
stadium zou uit de ontogenese van de vrijheid als substantie voor het menselijk
bewustzijn het stadium van de vrijheid als abstracte vrijheid wegdefiniëren.
Daardoor zou de (latere) vrijheid als substantie van datzelfde menselijke bewust-
zijn uiteindelijke overtuigingskracht moeten missen. Daarom is het belangrijk de
abstracte vrijheid te begrijpen als volstrekte willekeur. Elke nadere bepaling van
de vrijheid na de Middeleeuwen heeft slechts gelding op grond van het gekozen
zijn. Zo is na de Middeleeuwen ook de gelding van het recht steeds afhankelijk
van een keuze; er is niet langer sprake van een onmiddellijke binding.

De status van die keuze is vergelijkbaar met wat bij de Grieken de geometri-
sche gelijkheid heette. Zoals bij de Grieken het aanvankelijke besef heerste van
de eenheid van mens en wereld en daaruit het begrip van de geometrische gelijk-
heid onmiddellijk kon worden afgelezen, zo is er na de Middeleeuwen het -
evenzeer aanvankelijke - besef van de menselijke individualiteit, waaruit slechts
tot het bestaan van een keuze kan worden geconcludeerd. Eerst het opvatten van
die keuze als een realiteit maakt dan vervolgens de vrijheid tot wilsvrijheid,
uiteraard zonder dat aan die wilsvrijheid werkelijkheidswaarde moet worden
toegekend; het gaat slechts om een potentie. In de beleving van die keuze als
realiteit schept de mens zijn eigen werkelijkheid. In het andere geval kan een
mens immers slechts leven in een werkelijkheid die de zijne niet is. Voor het na-
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3. Die constatering is niet in tegenspraak met de opmerking dat uit het niets wordt
geschapen. Het begrip van het niets is hier - zoals altijd als het om scheppen gaat -
slechts op de realiteit van het scheppen betrokken en niet op de substantie waarbin-
nen scheppend wordt opgetreden.

4. Vgl. Pieper, Handbuch, blz. 732/3.
5. Daarbij gaat het nog steeds om de gelding van het recht, afgezien van de concrete

inhoud ervan. Met name voor het vraagstuk van de gelijkheid lijkt dat van belang,
omdat immers een belangrijke conclusie van de bestudering van de Déclaration van
1789 was, dat het bij de gelijkheid in eerste instantie gaat om de bestaanswijze of
de vorm van het recht.

middeleeuwse menselijke bewustzijn is de willekeur het niets waaruit de mens
zijn eigen werkelijkheid schept. Die in vrijheid door de mens geschapen werke-
lijkheid kan geen andere zijn dan die van het sociale leven als zodanig. De sub-
stantie waarin de mens scheppend optreedt ligt immers in het gegeven van de
menselijke individualiteit, dat in de vorige paragraaf werd uitgewerkt.  Daarbij3

ging het onder meer om de omslag van het gegeven van de individualiteit van een
theoretisch in een praktisch bestaan. Zoals nu het individu theoretisch slechts
denkbaar is in de dialectiek van begrip en niet-begrip als een substraat dat princi-
pieel niet in het begrip opgaat, zo is het praktisch slechts concipieerbaar met het
oog op andere individuen, omdat de mens, in zoverre hij niet slechts zuivere, op
zichzelf betrokken bijzonderheid is, maar zich als handelende op enige algemeen-
heid weet betrokken, zijn individualiteit slechts in de verhouding met andere
individuen kan realiseren.  Dat betekent, dat slechts in het stadium van de vol-4

strekte willekeur de ander als individu geen rol speelt, maar dat zodra sprake is
van de ervaring van de keuze als realiteit, dat wil zeggen: zodra de vrijheid tot
potentiële wilsvrijheid wordt, de menselijke realiteit van het sociale ontstaat.
Daarbuiten kan onderlinge menselijke verbondenheid slechts als gegeven, als iets
natuurlijks bestaan. Anders gezegd, het maatschappelijke als zodanig ondergaat
in de Middeleeuwen evenzeer een omslag van een natuurlijk in een moreel gege-
ven, waarbij het individu als realiteit slechts kan bestaan voorzover het de ander
als individu op het oog heeft, waardoor het sociale aspect van het menselijk leven
als zodanig, dat wil zeggen als moreel vraagstuk, ontstaat.

In zijn algemeenheid impliceert de hier behandelde keuze twee mogelijkheden :5

of de werkelijkheid van de menselijke individualiteit wordt genegeerd, of die
wordt geaffirmeerd. Het gaat er dus niet om dat gekozen zou kunnen worden
voor of tegen de gelijkheid, maar dat ten aanzien van de gelijkheid gekozen kan
worden uit negatie of affirmatie van de menselijke individualiteit als moreel
vraagstuk. Bij beide gaat het immers om de ontwikkeling van de gelijkheid. De
menselijke individualiteit, zoals die in de Middeleeuwen ontstaat, is immers
constitutief voor het ontstaan van de keuzemogelijkheid en tegelijkertijd substan-
tie voor de vormgeving van de gelijkheid. De gelijkheid kan na de Middeleeuwen
op twee manieren vorm krijgen, met of zonder eerbiediging van de menselijke
individualiteit.

Dat betekent voor de mogelijkheid van de negatie van de menselijke individua-
liteit, dat evenzeer een nieuwe situatie ontstaat indien er sprake zou zijn van de -
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6. Dat die situatie zich aan het einde van de Middeleeuwen niet van de ene op de
andere dag voordoet, is niet hier, maar in de volgende paragraaf aan de orde. Dan
zal blijken dat als derde element ook de doorwerking van voor-middeleeuwse
verhoudingen nog een rol speelt.

7. De term macht, resp. machtsrecht, wordt hier steeds gebruikt als: streving, gericht
op het onderdrukken van de vrije ontplooiing van menselijke individualiteit.

8. Hierna, in hst. 11, is aan de orde dat machtsrecht zich niet per se door brute machts-
oefening en onderdrukking behoeft te uiten, maar even goed kan bestaan in het
frustreren van de eigen morele autonomie en creativiteit van mensen door bijv. de
regelzucht van een zorgende overheid.

9. Bijv. G. Oestrich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß,
Berlijn 1968.

zich in respect uitdrukkende - affirmatie van die individualiteit.  Die situatie6

wordt gekarakteriseerd als die van de uitoefening van macht , omdat het bij de7

individualiteit na de Middeleeuwen gaat om een praktisch gegeven, om een
potentie. De negatie van de menselijke individualiteit bestaat daarom niet in
onverschilligheid ten aanzien van de menselijke individualiteit, maar kan slechts
in de onderdrukking van die potentie bestaan. Dit type recht, waarvan de gelding
tot stand komt zonder respectering van de menselijke individualiteit, kan daarom
worden omschreven als machtsrecht. Daartegenover staan dan de mensenrechten
in de moderne betekenis van het woord. Daarbij gaat het om dat recht waarvan de
gelding wel tot stand is gekomen via de keuze voor respectering van de menselij-
ke individualiteit.  Dat betekent dat er aan een dubbele voorwaarde moet zijn8

voldaan alvorens sprake kan zijn van mensenrechten, althans waar het de gel-
ding, de vorm van dat recht betreft. De eerste voorwaarde is dat in het verloop
van de geschiedenis dat punt moet zijn bereikt, waarin in voldoende mate de
individualiteit van afzonderlijke mensen maatschappelijk en politiek tot uitdruk-
king kan komen, de tweede voorwaarde is dat er ook voor wordt gekozen om die
individualiteit in de feitelijke ontwikkeling van het recht daadwerkelijk tot uit-
drukking te brengen.

2.2. Mensenrechten en de redelijkheid

Beide elementen zijn van belang in de discussie over de vraag naar het tijdstip
van ontstaan van de mensenrechten en die discussie is nog steeds van belang in
verband met het zicht op de aard van de mensenrechten. In de literatuur zijn
grosso modo twee opties te onderscheiden. De ene is het standpunt waarbij de
mensenrechtenproblematiek wordt verklaard tot een oerthema van politiek en
recht: weliswaar neemt de concrete uitwerking van de mensenrechtenproblema-
tiek steeds een specifieke historische vorm aan, maar steeds is daarin toch een
absolutum, namelijk de menselijke waardigheid aan de orde.  De andere optie is9

die van het ontstaan van mensenrechten in het 18e-eeuwse natuurrechtsdenken
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10. Bijv. D.F. Scheltens, Die Menschenrechte, Ihre Geschichte. Ihre bleibende Aufga-
be, R&R 1989 blz. 189 e.v.

11. Men vergelijke bijv. de bijdragen in de discussiebundel ‘Mensenrechten’, uitgave
van het NGC. In wat kan worden omschreven als een naïeve opvatting over het
karakter van de mensenrechten wordt bijvoorbeeld gesteld, dat het bij de mensen-
rechten gaat om het mens-zijn als zodanig van alle mensen tezamen en van alle
mensen afzonderlijk als de begripsmatige grondslag van de mensenrechten. Dat
mens-zijn, waarop (met Kant) das Recht der Menschheit (als humanitas) is geba-
seerd, bestaat dan in zijn redelijkheid. Die redelijkheid (uitlopend op Kants catego-
rische imperatief) expliciteert de vrijheid als zodanig: vrijheid is daarbij de innere
Determination met betrekking tot het algemene. Die vrijheid (als zelfwetgeving)
zou te vinden zijn in het de zuivere waarneming transcenderende denken en heeft
daarom een universele gelding waardoor de absolute kern van de mensenrechten
kan worden gevonden. Omdat vervolgens dat bewustzijn oplicht in het 18e-eeuwse
rationalisme en het (binnen deze context meestal navenant begrepen) idealisme,
geldt ten slotte die tijd als die van een categoriale omslag met betrekking tot de
mensenrechten. Quod erat demonstrandum. De kern van deze opvatting ligt in de
overweging: ‘(Dit) begrippelijk denken (bedoeld is het vermogen het algemene in
een begrip tot uitdrukking te brengen, DB) is wezenlijk voor het mens-zijn: het is
dan ook das Recht der Menschheit om dit te kunnen en te mogen doen. Bekende
mensenrechten (...) vinden, zoals iedereen kan zien, in dit Recht der Menschheit
hun directe fundering’, D.H.M. Meuwissen, samenvatting en bespreking in de
bundel 'Mensenrechten', blz. 24.

12. Over deze problematiek nader in hst. 10, waar sprake zal zijn van het ‘onderduiken’
van het ik in het voorstellende bewustzijn, waardoor ook het onderscheid tussen die
voorstelling en het waarnemen (bijv. van de geschiedenis) niet meer kan worden
gemaakt.

met concretiseringen in de Amerikaanse en Franse mensenrechtenverklaringen.10

De vraag naar het tijdstip van ontstaan van de mensenrechten is geen vraag
waarop het antwoord door simpele waarneming van historische gebeurtenissen
kan worden gevonden. Zoals altijd speelt hier ook het hermeneutisch Vorver-
ständnis met betrekking tot de mensenrechten een grote rol. Als de vraag naar het
ontstaan van mensenrechten aan de orde is, weegt die kwestie dubbel zo zwaar,
omdat er in verband met de kwestie van de universaliteit van de mensenrechten
een grote behoefte bestaat tot het vaststellen van wat als een absolute kern van
mensenrechten kan worden beschouwd. In de hedendaagse discussie spelen beide
kwesties vaak dooreen.  Daardoor is de vraag naar het ontstaan van de mensen-11

rechten vaak al op voorhand belast met een antwoord op de vraag naar het wezen
van de mensenrechten. In beide gevallen is het probleem dat een kortsluiting
plaatsvindt tussen wat genoemd wordt ‘de mens-als-zodanig’ en het denken als
het vermogen tot een rationeel bewustzijn. In verband met de voor het bewustzijn
verschijnende discursieve kwaliteit van het denken als universele geldigheid valt
dan wezenlijk het historische karakter van de mensenrechtenproblematiek weg.12

Deze opvatting is naïef en de conclusie kan daarom niet overtuigen. In de eerste
plaats omdat het denken als zodanig binnen deze opvatting niet wordt geproble-
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13. Het is ook in deze zin, dat de term naïef hier wordt gebruikt en niet als een depreci-
atie van de kwaliteit van het denkresultaat op zichzelf.

14. Vgl. Meuwissen, t.a.p.
15. In die transcendentie komt vooreerst niets anders dan de negatie van óók het

concreet-algemene tot stand in de act waarmee het denkende subject zichzelf als
positiviteit stelt. Als in die act al sprake is van vrijheid, dan is die vrijheid volstrekt
abstract.

16. Expliciet in vooral de bijdrage van H.H. Holz in de bundel 'Mensenrechten', blz.
127 e.v.

17. Een goede illustratie levert de ontboezeming van Holz: ‘Ik zelf definieer mij als vrij,
wanneer ik op basis van redelijkheid en daarmee uit inzicht in de interdependenties
van de wereldverhoudingen van allen und jedem (zoals Hegel dat noemt) mijn
egoïstische verlangens uit solidariteit met de andere mensen en uit respect voor de
natuurlijke voorwaarden van mijn bestaan bedwing en uitban’. Holz, t.a.p., blz.
130, gevolgd door de vaststelling, dat de categorische imperatief van Kant niets
anders beoogde. Dat wil immers zeggen dat op deze vrijheid gebaseerde mensen-
rechten slechts kunnen bestaan in de uitbanning van mijn egoïstische verlangens.
Daarmee komt Holz, ongewild maar toch, in tegenspraak met Hegel, die de subjec-
tieve verlangens, ongeacht hun werking en zonder die op voorhand door de rede-
lijkheid te laten fiatteren, verklaart tot de rechten van het subject. Bij Hegel wordt
nu juist niets uitgebannen of bedwongen, maar definiëren en problematiseren die

matiseerd.  De redelijkheid en het mens-zijn-als-zodanig worden niet voldoende13

van elkaar onderscheiden, waardoor de menselijke individualiteit als iets kwalita-
tief anders dan zijn redelijkheid, niet in zicht kan komen. Het mens-zijn-als-
zodanig ligt niet besloten in de redelijkheid van de mensen, maar in dat-wat-
denkt. Inderdaad: in het denken transcendeert de mens zichzelf ten opzichte van
het zintuiglijk gegevene , maar daarin ligt niet onmiddellijk en tegelijkertijd zijn14

concrete vrijheid.  Slechts in het handelen stelt de mens zichzelf als afzonderlij-15

ke singulariteit, niet in de eenzijdigheid van het redelijke als (slechts) het alge-
mene. Die abstracte vrijheid kan nooit een directe fundering van de mensenrech-
ten bieden.

In de tweede plaats overtuigt ze niet, omdat de opvatting zich niet uitlaat over
de gelding van mensenrechten. Dat hangt samen met het a-prioristische karakter
van de Kantiaanse ethiek waarop deze opvatting zich veelvuldig beroept.  Er16

wordt dan onderscheiden tussen een historisch en een absoluut element in de
fundering van mensenrechten. De concrete gelding wordt verwezen naar het
gebied van de historiciteit, terwijl in de wijsgerige fundering het absolute element
ter sprake komt. Daarom is de vraag van de fundering slechts via een behoren
verbonden met de zaak van de concrete gelding. De fundering en de zo gevonden
harde kern van de mensenrechten leveren slechts een imperatief op voor de poli-
tiek en het concrete rechtsbedrijf. Op die wijze wordt het a-prioristische karakter
van de (veelal Kantiaanse) fundering onzichtbaar gemaakt. Het redelijke is
daardoor per definitie algemeen en kan nooit een direct concrete werking hebben.
De fundering is het ene en de gelding is het andere. Daardoor wordt niet zicht-
baar gemaakt dat een directe werking van de Kantiaanse categorische imperatief
slechts tot een ontkenning van de menselijke individualiteit kan leiden.17
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verlangens, óók de egoïstische, juist het begrip van de redelijkheid. ‘Was wirklich
ist, das ist vernünftig’, en niet: wat na uitbanning en bedwinging, waarvan dan ook,
overblijft, dat is redelijk.

18. Vgl. daarover de prachtige Inleiding van Heyde's De verwerkelijking van de vrij-
heid, 1987.

19. Meer over de ontoereikendheid van Kants rechtsleer voor de fundering van mensen-
rechten, hierna, hst. 9; daar ook over de mogelijkheid een dergelijk aanknopings-
punt wel te vinden in zijn 'Kritik der Urteilskraft'.

20. Een illustratie van het dualistische karakter van mensenrechten volgens deze opvat-
ting is te vinden in de opmerking van Holz, dat het eerste gedeelte van art. 1 Uni-
versele Verklaring 1948 een product zou zijn van de Verlichting en de laatste
zinsnede van christelijke origine, terwijl daarin nu juist het onvermogen tot een
bewustzijn van contingentie wordt uitgedrukt. Holz in de bundel Mensenrechten,
blz. 151.

21. Zekerheidshalve worde er nogmaals op gewezen dat het hier gaat om menselijke
individualiteit, zoals die hier is gedefinieerd, d.w.z. zoals die binnen het bewustzijn
verschijnt en dan ook nog zo algemeen, dat sprake is van op zijn minst enige
maatschappelijke en politieke werking. Voor een ontogenese van de menselijke

In deze opvatting, waarin de redelijkheid van de mens wordt gedefinieerd als
zijn vermogen het algemene in een begrip uit te drukken - bij nader toezien blijkt
het vrijwel altijd om het Kantiaanse Verstandsdenken te gaan, dat bij gelegen-
heid wordt geïdentificeerd met Hegels begrip van de rede, waardoor het specula-
tieve karakter daarvan niet tot gelding kan komen  - wordt dat gedeelte van het18

mens-zijn dat filosofisch als het contingente wordt opgevat weggedacht, om
vervolgens tot een daarvan losstaande universeel geldende redelijkheid als we-
zenskenmerk van de mens te concluderen. Vervolgens wordt het contingente
gelegd onder de tucht van die redelijkheid. Het dan ontstane recht wordt ten slotte
via een zo constructie als die van de Kantiaanse Pflicht tot gelding gebracht.19

Als zo gezocht wordt naar een fundering van mensenrechten kan men de ontwik-
keling van de mensenrechten inderdaad laten beginnen bij het 18e-eeuwse Ver-
lichtingsdenken, maar wordt tegelijkertijd het menselijke karakter van de men-
senrechten terzijde geschoven.  De aanvankelijke menselijke individualiteit20

bestaat nu juist in de onderbreking van noodzakelijke universele redelijkheid.
Door op voorhand de mensenrechten te funderen in die redelijkheid wordt het
concrete morele karakter van de mensenrechten genegeerd.

Hoe ongemakkelijk ook voor de theorie, wil men de mensenrechten begrijpen
als het recht waarin het uniekmenselijke tot uitdrukking komt, dan moeten de
mensenrechten worden opgevat als een ontwikkeling, waarvan het begin daar
gezocht moet worden waar voor het eerst sprake is van morele autonomie. In die
autonomie komt vooreerst óók de redelijkheid als een universele categorie aan
haar einde. De morele autonomie bestaat immers in het volledig verbroken zijn
van de binding tussen menselijk subject en alles wat los van die subjectiviteit zou
kunnen bestaan. Daarin ontstaat de menselijke individualiteit en elke oriëntatie
aan wat buiten die (uiteraard: aanvankelijke) individualiteit zou kunnen bestaan,
vormt onmiddellijk een bedreiging voor de realiteit van die menselijke individua-
liteit.  Dat geldt ook voor de redelijkheid als die niet wordt opgevat als iets wat21
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individualiteit die ook de ontstaansmogelijkheden voor de hiervoor onder woorden
gebrachte middeleeuwse omslag omvat, is dat uiteraard niet voldoende. Beschou-
wingen daarover vallen echter buiten het bereik van dit onderzoek, ze worden hier
zonder explicitering als gegeven beschouwd.

22. Bijv. J.G. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach den Prinzipien der Wissen-
schaftslehre, Jena 1796 S. 130: ‘Ein Individuum ist nur dadurch möglich, daß es
von einem anderen Individuum unterschieden wird; mithin etwas Individuelles nur

eerst opnieuw door de mens moet worden voortgebracht alvorens als (richtsnoer
voor het) recht te kunnen gelden. Menselijke redelijkheid na de Middeleeuwen en
na het verschijnen van de morele menselijke autonomie is daarom steeds iets
anders dan de redelijkheid als een absolutum universalis, waarin de humanitas
kan worden herkend. Na het standpunt van de morele autonomie is redelijkheid
altijd, wil die gelding hebben voor de menselijke individualiteit, iets dat als vrije
schepping wordt voortgebracht. Geldend omdat die gewild wordt, als een keuze,
maar niet om het universele karakter ervan. Nog pregnanter geformuleerd: vóór
de Middeleeuwen bestond de waarheid (ook van het recht) in de overeenstem-
ming met het geheel van de werkelijkheid, die denkend kon worden ingezien; na
de Middeleeuwen kan waarheid slechts bestaan als die door de mens zelf wordt
voortgebracht. Bij het ontstaan van de mensenrechten gaat het er niet om dat iets
wordt herhaald of gerepliceerd wat buiten het menselijk handelen als een ideële
realiteit al in begrippelijke vorm voorhanden zou zijn, maar om de schepping van
iets geheel nieuws, waardoor de menselijke individualiteit in de samenhang met
de omringende werkelijkheid eerst tot volle werkelijkheid kan worden.

Die stelling is niet de uitdrukking van een of ander politiek anarchisme, maar
vormt de simpele conclusie van de voor-middeleeuwse geschiedenis. Politiek en
juridisch gesproken leidde - mirabile dictu - de redelijkheid van het aan de struc-
tuur van de gegeven werkelijkheid gebonden denken bij de Grieken tot het uit-
eenvallen van de Griekse samenleving in particularisme en vervreemding, en de
vrijheid van het op de subjectieve wil gebaseerde handelen bij de Romeinen tot
een samenleving die door Le Goff wordt vergeleken met een omheind legerkamp.
Ten slotte kwam onder de invloed van het antieke Christendom niet de ideale
samenleving, maar de in afsnoering van de hem omringende werkelijkheid voor-
eerst slechts als subject van de geschiedenis bestaande, menselijke individualiteit
tot stand. Welke reden zou er kunnen zijn om vervolgens die menselijke indivi-
dualiteit moreel te binden aan de Griekse redelijkheid of aan de Romeinse vrij-
heid?

2.3. Mensenrechten als ontmoetingsrecht

Voor de menselijke individualiteit kan er geen reden zijn te kiezen voor iets
anders dan het loslaten van juist elke binding, van elke plicht, van elk moeten,
door slechts te kiezen voor de volstrekte ont-moet-ing, dat wil zeggen: te kiezen
voor de verwerkelijking van zijn eigen individualiteit, die slechts kan bestaan in
de ontmoeting met de ander als individu.22
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dadurch, daß es von einem anderen Individuellen unterschieden wird. Ich kann
mich nicht als Individuum denken, ohne ein anderes Individuum mir
entgegenzusetzen’.

23. Daarom kon in de vorige paragraaf eigenlijk van menselijke individualiteit nog geen
sprake zijn en zou daar slechts over de menselijke potentie tot individualiteit moe-
ten zijn gesproken. Ter wille van de leesbaarheid is daarvan afgezien; in de plaats
daarvan is gesproken over het 'precaire karakter' van de menselijke individualiteit
in de Middeleeuwen of over ‘aanvankelijke menselijke individualiteit’.

24. Dat egalitarisme is vervolgens een uiterst werkzame kracht in de samenleving,
zeker waar een verbinding wordt gemaakt met het beginsel van de non-discrimina-
tie.  De in hst. 2 besproken totstandkoming van art. 1 GW 1983 illustreert een en
ander. Daarover meer hierna, hst. 11. Hier gaat het eerst om de gelijkheid in verbin-
ding met het begrip van mensenrechten.

Daarom kan de individualiteit niet bestaan zonder de wezenlijke betrokkenheid
van het individu op de ander als individu.  De zelfbepaling van de mens als23

individu impliceert de bevestiging en erkenning van die individualiteit door
anderen, op straffe van de zelfvervreemding van de mens van zijn eigen individu-
aliteit. In deze zin kan alle mensenrecht worden omschreven als ontmoetings-
recht tegenover het andere recht als het machtsrecht.

Op deze wijze zijn de mensenrechten naar de kant van hun gelding gefundeerd:
mensenrechten zijn die rechten die hun gelding ontlenen aan de gelding van de
menselijke individualiteit, dat wil zeggen, tot stand gekomen in een ontmoeting
van (vrije) mensen en gericht op de respectering van de menselijke individuali-
teit. Voor het vraagstuk van de (rechts)gelijkheid betekent dat, dat de gelijkheid
als mensenrecht afhankelijk is van de gelijke erkenning van elke mens als indivi-
du. Gelijkheid zonder die erkenning karakteriseert daarentegen de mens als niet
meer dan een afzonderlijk exemplaar van de soort; gelijkheid als de ideologie van
het egalitarisme.24

2.4. De a- respectievelijk anti-sociale substantie van de
aanvankelijke menselijke individualiteit

De problematiek van de aanvankelijke menselijke individualiteit als een moreel
vraagstuk kan slechts worden opgehelderd als die wordt begrepen als een ontwik-
keling. Het uitgangspunt van die ontwikkeling ligt in de werking van de substan-
tie van de aanvankelijke menselijke individualiteit zoals die bestaat als de vrucht
van de voor-middeleeuwse ontwikkeling.

Daarbij gaat het om een beweging die zich primair binnen het begrip van de
morele autonomie afspeelt, het punt van de willekeur als zodanig, daar waar de
wil zich verbindt met het moment van de keuze op zichzelf. Het gaat om dat
punt, waar de mens zijn autonomie (h)erkent als morele autonomie en tegelij-
kertijd (eigenlijk: daarmee) zijn individualiteit stelt. In het contact met de ander
kan in eerste instantie slechts de substantie van zijn (aanvankelijke) individua-
liteit tegenover de ander tot gelding komen. Dat kan dat niets anders zijn dan een
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25. Vgl. bijv. de fysieke autarkie van de mens in de natuurtoestand bij Rousseau. Zie
hierna, hst. 4, par. 4.3.

26. Vgl. ook: G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes (1807), VI.B.III. Die absolu-
te Freiheit und der Schrecken.

tegen-komen van die ander; van een ontmoeting zou geen sprake kunnen zijn.25

De universele pretentie van zijn denken zou slechts botsen op de even universele
pretentie van het denken van de ander, en binnen de contingentie van zijn op
eigen subjectiviteit gebaseerde willen zou de ander slechts ‘als incident’ onder de
voet kunnen worden gelopen. Het ontstaan van de menselijke individualiteit in de
Middeleeuwen betekent immers dat het geheel van de menselijke ontwikkeling
tot dan toe zich (in al zijn tegenspraken) als het ware heeft verzameld binnen elke
afzonderlijke mens. Ieder voor zich is in de substantie die zijn individualiteit
mogelijk maakt immers het product van de voorafgaande ontwikkeling. Anders
gezegd: dat wat de oude Grieken bij het begin van hun ontwikkeling beleefden
als de geometrische gelijkheid, is - zij het in statu nascendi - aan het einde van
de Middeleeuwen in elke afzonderlijke mens aanwezig, terwijl het bij de Grieken
ging om een notie, waarvan de realiteit als de kwaliteit van de polis alle afzon-
derlijke mensen omvatte. En mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de vrijheid
die de Romeinen aanvankelijk beleefden in hun willen, waarbij de ander uiteinde-
lijk slechts als een beschikbare zaak werd opgevat.

Zonder het begrip van de moraliteit zou daarom vanuit het standpunt van de
autonomie op zichzelf genomen de ander juist niet als individu kunnen worden
(h)erkend, waardoor omgekeerd door de autonome handeling ook geen (h)er-
kenning van de eigen individualiteit kan ontstaan.  Eerst nu zou met recht sprake26

zijn van machtsuitoefening. Door het ontstaan van de (aanvankelijke) menselijke
individualiteit verandert immers de ethische lading van elk sociaal begrip. Kan
men voordien macht nog opvatten als een onmiddellijk met de (ongereflecteerde)
wetmatigheden van het natuurlijke of geestelijke verbonden, vanaf het standpunt
van de moraliteit kan daarvan in beginsel niet langer sprake zijn. Voortaan moet
macht worden opgevat als een morele categorie. Dat wil in dit verband zeggen:
gericht op de (vrije) ontplooiing van de menselijke individualiteit, of effectief in
de onderdrukking daarvan. Wat voordien natuurlijk was, staat nu in elke ontmoe-
ting ter discussie. De substantie van de aanvankelijke menselijke individualiteit
blijkt in de ontmoeting met de ander in eerste instantie wat de universaliteit van
het rationele denken betreft een a-sociale werking te hebben en wat de contingen-
tie van het subjectieve willen betreft een anti-sociale werking. Alles in overeen-
stemming wat voordien de uiteindelijke werking was voor het geheel van de
Griekse en de Romeinse samenleving: respectievelijk zich uitend in particularis-
me en collectivisme.
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27. Het is de tegenstelling tussen individu en gemeenschap die door Hegel bij de over-
gang van het abstracte recht naar de moraliteit wordt beschreven als de gestalte van
dat moment in de ontwikkeling van de wil waarin die bestaat in het onderscheid
van einzelner, für sich seiender Wille en allgemeiner, an sich seiender Wille.
Daarbij gaat het met zoveel woorden om een tegenstelling: wat het recht is van het
ene is tegelijkertijd het onrecht voor het andere. Hegel, Grundlinien, Par. 104. Zie
ook wat daarover hiervoor in hst. 4, par. 2 is opgemerkt en verder hierna in par. 3.
In eigenlijke zin kunnen daarbij de termen individu en gemeenschap nog niet
worden gebruikt; eerst het (voltooide) begrip van de menselijke individualiteit
omsluit immers in positieve zin alle andere individuen, waardoor de werkelijkheid
van een gemeenschap eerst kan ontstaan.

2.5. Ontplooiing als omvorming

Dat betekent niets minder dan dat een omvorming van de werking van de sub-
stantie van de aanvankelijke menselijke individualiteit moet worden bewerkt,
alvorens van de gelding of ontplooiing van de menselijke individualiteit als
zodanig sprake kan zijn. Die omvorming kan worden begrepen als een relative-
ring van de dualistische verstarring waartoe de voor-middeleeuwse ontwikkeling
uiteindelijk had geleid. Binnen een gemeenschap dient daarbij - wil er sprake zijn
van respect voor de menselijke individualiteit - het redelijke te worden opgevat
als het contingente en het voluntieve als het universele. Dat is het standpunt van
de met mensenrechten verbonden moraliteit. Het gaat er daarbij niet om, dat een
afzonderlijk mens zijn eigen redelijkheid zou moeten beleven als contingent of
zijn eigen willen als redelijk; dat zou immers na de antieke ontwikkeling een
volstrekte onmogelijkheid zijn of een volstrekte ontkenning van enige betekenis
van alles wat vóór de Middeleeuwen en in de Oudheid tot stand is gebracht.
Waar het om gaat is dat datgene wat voor de enkeling voorwaarde is voor zijn
individualiteit als zodanig, namelijk de universaliteit van zijn denken en de
contingentie van zijn wil, zich binnen de gemeenschap van individuen spiegelt.
In de gemeenschap geldt dan - omwille van de individualiteit van de afzonderlij-
ke mens - de contingentie van het denken en de universaliteit van het willen als
de vormen waarin beide positief zijn.

Dat kan nog als volgt worden toegelicht. De relatie van de aanvankelijke men-
selijke individualiteit als zelf met het geheel van alle menselijke individualiteit
als allen, doet zich in eerste instantie voor als een tegenstelling. Wat het subjec-
tieve recht is van de enkeling, is daarbij tegelijkertijd het onrecht voor de ge-
meenschap, althans op het standpunt van de morele autonomie zonder meer.
Toch kan de enkeling zijn subjectief recht niet opgeven, omdat dat nu juist staat
voor de substantie op basis waarvan de (aanvankelijke) individualiteit van de
enkeling eerst mogelijk werd.  Nog los van het gegeven dat daardoor de werke-27

lijkheid van de gehele voorafgaande ontwikkeling, inclusief die van de Antieken,
als betekenisloos voor de ontwikkeling van de mensheid zou worden geridiculi-
seerd, zou een afzien ervan bovendien ook niet kunnen baten als een vlucht uit
het met de verschijning van de aanvankelijke menselijke individualiteit verbon-
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28. Daarmee wil overigens niet de mogelijkheid van een dergelijke vlucht zijn ontkend;
het gaat er slechts om dat die binnen de hier beschreven ontwikkeling onhistorisch
zou zijn. Vgl. ook hst. 10, par. 5, waar het vooral over de tegengestelde beweging
gaat in de expansie van het zelf door verbinding met het Kantiaanse ‘Ding an sich’
als materie.

den morele dilemma. Wie zijn subjectief recht zonder meer opgeeft maakt daar-
mee elke ontwikkeling van de eigen individualiteit onmogelijk.28

De hier besproken stand van zaken is historisch te begrijpen als die van de
ontluikende werking van de staatkundig en juridisch werkelijk wordende mense-
lijke individualiteit bij de uitgang van de Middeleeuwen. Als de substantie daar-
van vervolgens tot gelding wordt gebracht in de ontmoeting met de ander - die
immers noodzakelijk is voor het zich in positieve zin manifesteren en de ontwik-
keling van de individualiteit van afzonderlijke mensen - kan zonder meer niets
anders ontstaan dan het Hobbiaanse homo homini lupus, niet alleen met betrek-
king tot de werking van de wil maar evengoed met betrekking tot het denken. Dat
betekent dat op de een of andere manier eerst sprake moet zijn van een omvor-
ming , een metamorfose van die als dichotomie bestaande substantie, alvorens in
positieve zin sprake kan zijn van een gemeenschap, gebouwd op de vrije indivi-
dualiteit van afzonderlijke mensen.

Hoewel dus volstrekt onvoldoende voor een meer omvattend begrip van de
mensenrechten, gaat het hier toch om een voorwaarde voor de ontwikkeling van
de mensenrechten. En datzelfde geldt ook voor de ontwikkeling van de gelijk-
heid. De opvattingen over de gelijkheid zoals die ontwikkeld werden in de klas-
sieke tijd, hebben in die fase van hun ontwikkeling hun (relatieve) geldigheid
voor de politieke structuren en voor het geldende recht. Na de overgang via het
klassieke Christendom maken die opvattingen in de Middeleeuwen deel uit van
de substantie van de aanvankelijke individualiteit zoals die als mogelijkheid voor
elke afzonderlijke mens bestaat. Tegelijkertijd zijn ze ook de belemmering voor
de ontplooiing van die individualiteit. Het gaat bij de gelijkheid volgens de
klassieke opvattingen slechts om voorwaarden voor het ontstaan van gelijkheid
volgens de idee van de mensenrechten. Zonder die voorwaarden is die ontwikke-
ling niet te begrijpen. Tegelijk vormt het klassieke concept van de gelijkheid ná
de Middeleeuwen de weerstand voor de verdere ontwikkeling van de gelijkheid.

Als daarom vervolgens sprake moet zijn van de positieve betekenis van de
mensenrechten als ontmoetingsrecht - en van de betekenis daarvan voor de verd-
ere ontwikkeling van de gelijkheid - dient voor het begrip daarvan te worden
gezocht naar een beschrijving, waarbinnen zowel de gelding van het klassieke
concept van de gelijkheid als de omvorming daarvan, beide tot hun recht kunnen
komen.
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29. Omdat Hegel het recht behandelt als een onderdeel van de filosofie van de geest, is
het begrip van de keuze zelf niet expliciet in de Grundlinien aanwezig. Men zou dat
begrip als impliciet aanwezig kunnen vermoeden tussen de paragrafen 104 en 105,
tussen das Prinzip des moralischen Standpunkts en der moralische Standpunkt als
Standpunkt des Willens. Overigens kleurt deze gang van zaken Hegels beschrijving
van de moraliteit en de zedelijkheid in hoge mate: in die zin blijft het daarin ook
gaan om idealistische filosofie - een op de gelding van de logica gebaseerde be-
schrijving van dat, waartoe het niet-persoonlijke denken kan komen naar aanleiding
van zintuiggebonden waarneming. Vgl. ook de opmerkingen over Hegels
Rechtsphilosophie aan het einde van deze paragraaf.

3 Theorie van de ontwikkeling van het
na-middeleeuwse rechtsbewustzijn

3.1. De dichotomie van universalisme en contingentie

Ging het hiervóór om wat in de paragraaf over de individualiteit de problematiek
van de horizontaal werd genoemd, nu moet het gaan om de problematiek van de
verticaal en de verbinding daarvan met de horizontaal. Ook nu gaat het in eerste
instantie om een beweging die zich binnen het begrip van de morele autonomie
afspeelt, zij het op een andere wijze. De problematiek van de dichotomie van het
denken en de wil kan men zien als de overgang van autonomie als subjectieve
autarkie naar de mogelijkheid van morele autonomie. Die mogelijkheid doet zich
aan het bewustzijn voor als een keuze. Nu gaat het in positieve om de beweging
van de keuze naar de moraliteit. In het eerste geval gaat het om wat tot (het
maken van een) keuze noodzaakt, nu gaat het om de gevolgen van de (gemaakte)
keuze. Zonder een besef daarvan blijft immers voor het bewustzijn alles in de
onmogelijkheden van het dualisme van de horizontaal hangen, waardoor het recht
abstract blijft en nooit als mensenrecht concreet kan worden. Omwille van het
werkelijk worden van de vrijheid is het onderscheid tussen beide momenten
belangrijk.29

3.2. De paradox van verzekering en ontwikkeling

Voor een goed begrip van de mensenrechten en de daarmee nu verbonden
problematiek van de gelijkheid is het hierboven gemaakte onderscheid cruciaal.
In het ene geval gaat het om de verzekering van de aanvankelijke substantie van
de menselijke individualiteit als een voorwaarde voor de verwerkelijking van
mensenrechten, in het andere om de ontplooiing van de menselijke individuali-
teit, die nu juist tot een omvorming daarvan dwingt. Dat dubbele karakter van de
mensenrechtenproblematiek wordt nog gecompliceerd door het besproken dualis-
me van universaliteit en contingentie.
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30. In de geschiedenis sinds de Middeleeuwen zijn beide vormen gemakkelijk te her-
kennen in. resp. strikt kapitalistische en strikt communistische samenlevingen; een
nadere karakterisering daarvan wordt eerst in de volgende hoofdstukken gegeven.

31. Waarbij ook hier macht niet noodzakelijkerwijs onderdrukking van buitenaf behoeft
te betekenen; in veel gevallen zal aanvankelijk sprake zijn van een positieve
aanvaarding van de bijbehorende machtsuitoefening die dan in de plaats treedt van
de ontwikkeling van de eigen individualiteit. Vgl. in  dat verband bijv. de morele
desoriëntatie binnen het voormalige Oostblok na het uiteenvallen van de Sovjet
Unie.

32. Hst. 5, par. 2.

In verband met de elkaar praktisch uitsluitende werking van de beide niet door
een moreel desideratum verbonden elementen, waardoor het dichotome karakter
van de substantie van de aanvankelijke menselijke individualiteit wordt bepaald,
kunnen twee preliminaire vormen van mensenrechtenbescherming worden onder-
scheiden. Die waarin voor afzonderlijke mensen het hebben van een mening,
ongeacht de inhoud ervan, wordt verzekerd, en die waarin voor afzonderlijke
mensen de bevrediging van hun (primaire) materiële behoeften wordt gewaar-
borgd door de inhoud van die behoeften (dwingend) voor het geheel te bepalen.
Er is weinig voor nodig om in te zien dat voor de eerste vorm een extreem parti-
cularisme en voor de tweede vorm een extreem totalitarisme als de uiterste conse-
quentie moet gelden. Dat is ook onontkoombaar: aan beide vormen ligt een
welomschreven begrip van de mens ten grondslag, respectievelijk als (uiteinde-
lijk) een redelijk wezen en als (uiteindelijk) een behoeftig wezen. In beide geval-
len ligt een eenzijdige nadruk op het zijn van respectievelijk redelijk en behoef-
tig. De eenzijdigheid wordt daarbij veroorzaakt door het ontbreken van de moge-
lijkheid om redelijkheid en behoeftigheid met elkaar te verbinden. In beginsel
wordt in beide varianten aan de morele problematiek van de menselijke individu-
aliteit voorbijgegaan.  Na de Middeleeuwen kunnen samenlevingen waarin op30

deze wijze sprake is van mensenrechtsbescherming, ook slechts in een voortdu-
rende verbinding van macht en recht bestaan.31

Voor recht en politiek kan het gegeven van de menselijke individualiteit niet in
de sfeer van de volstrekte willekeur blijven bestaan. Als de empirische verschij-
ning van de hiervoor gereleveerde vormen van mensenrechtsbescherming, als het
waarborgen van de substantie die initieel is voor de ontwikkeling van de mense-
lijke individualiteit, slechts denkbaar is in samenhang met het gegeven van de
politieke en juridische macht, dan is het begrip van de mensenrechten in verbin-
ding met de ontplooiing of ontwikkeling van de menselijke individualiteit slechts
denkbaar indien binnen dat begrip de substantie van een daarmee gepostuleerde
werkelijkheid van de menselijke individualiteit wordt opgevat als een a-posterio-
ri gegeven-zijn. En wel zo dat dat a-posteriori gegeven zijn van een werkelijk-
heid van de menselijke individualiteit tevens geldt als constitutief voor het begrip
van de menselijke individualiteit en het daarmee verbonden begrip van de men-
senrechten. De vraag is dan hoe voor dat begrip van de menselijke individualiteit
woorden gevonden kunnen worden tussen volstrekte willekeur en zuivere idealis-
tische speculatie. Hiervoor  was immers de conclusie dat de fundering van de32
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33. Over de werking van die vorm van mensenrechtenbescherming in de rechtsstaat:
hierna, hst. 11.

morele desiderata waarvan hier nu sprake moet zijn, niet langer kan worden
gevonden in een objectief kenbaar verloop van de geschiedenis.

Dat betekent dat de oriëntatie voor de betekenisinhoud van begrippen als
vrijheid, gelijkheid en broederschap - als het om de mensenrechten als betrokken
op de ontplooiing van de menselijke individualiteit gaat - niet langer zonder meer
aan het (gesubjectiveerde) menselijke denken of aan het (nu eveneens gesubjecti-
veerde) algemeen voluntieve kan worden ontleend. Met andere woorden, mense-
lijke redelijkheid en de menselijke wil zoals die onderwerp zijn van de mensen-
rechtenbescherming nog voordat van ontwikkeling sprake is, kunnen op zichzelf
genomen niet de ethische desiderata leveren voor de vaststelling van de inhoud
van de mensenrechten, indien die als een ontwikkeling wordt opgevat. Dat levert
de verrassende paradox op dat een mensenrechtsbescherming die slechts uit is op
de onaantastbaarheid van het (subjectieve) denken en het bevredigen van de
(subjectieve) behoeftigheid, in strijd komt met de notie van mensenrechten als de
vrije ontplooiing van de menselijke individualiteit. Uiteindelijk kan die slechts
uitlopen op de ontkenning van de menselijke individualiteit.33

3.3. Van dichotomie naar trichonomie

Praktisch gesproken betekent dit dat bij de ontwikkeling van mensenrechten ten
slotte slechts die mening beschermingswaardig is, waarvan de drager bereid is af
te zien van het tot gelding brengen ervan en dat slechts de bevrediging van de
behoeftigheid van die afzonderlijke mens gerechtvaardigd kan zijn, die zelf
slechts uit is op de bevrediging van de behoeften van de ander. Niet omdat daarin
verheven ethiek of zedelijkheid tot uitdrukking komt, die op zichzelf door het
recht van niemand kan worden gevraagd, maar eenvoudig omdat er anders geen
sprake kan zijn van de ontplooiing van de menselijke individualiteit.

Ook hier is sprake van een dualiteit van redelijkheid en voluntiviteit: elke mens
is tegelijkertijd een redelijk en een behoeftig wezen. Door het principe van de
individualiteit evenwel wordt dit dualisme in een ontwikkeling omgevormd tot
een polariteit. De menselijke individualiteit vormt daarbij zelf het principe op
basis waarvan de onderlinge verhouding tussen de redelijkheid en de behoeftig-
heid kan worden vastgesteld. Daarmee is dan het dualisme aan zichzelf ontstegen
en geworden tot een polariteit, waarbinnen geen sprake is van een noodzakelijk
primaat van een van beide, maar hun onderlinge verhouding kan worden vastge-
steld in een proces van bemiddeling. Binnen deze polariteit wordt dan een
dynamisering van de redelijkheid denkbaar en een structurering van de behoef-
tigheid. Voor de mensenrechtenbescherming krijgt dan het denken de kwaliteit
van het contingente en de wil de kwaliteit van de universele als het gestructureer-
de of het beheerste.

Op deze wijze zijn de basiselementen van de mensenrechtenproblematiek in
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34. Hst. 4, par. 4.

hun dubbelheid zichtbaar. Enerzijds de claim van universaliteit met betrekking
tot het redelijke, anderzijds de eis van contingentie voor elk ingenomen stand-
punt; enerzijds het volstrekt contingente karakter van elk menselijk willen, ander-
zijds de noodzaak tot een beheersing, een structurering van de wil. Beide keren
komt in het eerste de opzichzelfstaande aanvankelijke individualiteit van elke
afzonderlijke mens tot uitdrukking en in het tweede verschijnt de door die afzon-
derlijke mensen gezamenlijk te vormen gemeenschap. De vraag is daarom hoe
woorden gevonden kunnen worden voor het eerst a posteriori gegeven principe
van de menselijke individualiteit waardoor, binnen het standpunt van de morali-
teit, de overgang van het eerste naar het tweede begrepen en beschreven kan
worden. Tegelijk moet dat wat als de dichotome substantie van de individualiteit
van elk afzonderlijke mens geldt, in het begrip van die overgang behouden blij-
ven. Het gaat om een omvorming van een dichotomie naar een trichonomie,
waarin de oorspronkelijke dichotomie tot een praktisch begrip wordt door toe-
voeging van een tertium comparationes.

3.3.1. Het a-posteriori gegeven principe van de trichonomie als Ik

Wat hier gezocht wordt als de realiteit van het a-posteriori gegeven begrip van de
menselijke individualiteit in verband met de problematiek van de gelijkheid kan
worden omschreven als de uiteindelijke identiteit van de gelijkheid als structuur
en de gelijkheid als inhoud of dynamiek, zodat het begrip van de gelijkheid als
werkelijkheid samenvalt met de zuivere inhoud van de gelijkheid. Dat wil zeggen
dat gezocht moet worden naar een begrip tot tegelijk zijn eigen inhoud schept.
Dat begrip kan slechts bestaan als het Ik.

Hiervóór  is er op gewezen dat er een probleem bestaat met betrekking tot de34

samenhang van zijn en bewustzijn in verband met het vraagstuk van de menselij-
ke individualiteit. Tegelijk geldt dat door de ontwikkeling van het voor-middel-
eeuwse denken sprake is van het ontstaan van bewustzijn met betrekking tot de
eigen individualiteit én dat de werkelijkheid van dat begrip van de eigen indivi-
dualiteit zich voordoet als onkenbaar. Met andere woorden, van meet af aan is er
sprake van een gescheiden zijn van begrip en werkelijkheid, van bewustzijn en
zijn van de menselijke individualiteit, waardoor die ook niet zonder meer tot
volle (maatschappelijke) werkelijkheid wordt. Met betrekking tot het bewustzijn
van al het andere binnen de werkelijkheid dan het bewustzijn van zichzelf ligt dat
anders. Uitgangspunt was daar steeds de oorspronkelijke eenheid van mens en
wereld, van begrip en werking. Slechts omwille van het verkrijgen van bewust-
zijn wordt door het kennen een onderscheid gemaakt tussen begrip en werking of
vorm en inhoud, als een kunstmatige scheiding die vervolgens binnen het kennen
door het denken weer wordt opgeheven, waardoor de werkelijkheid opnieuw,
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35. Het gaat hier uiteraard slechts om het ex post formuleerbare theoretische principe en
niet om het gegeven dat door het gebrekkige karakter van het denken vaak heel iets
anders dan het weer tot stand brengen van de oorspronkelijke eenheid plaatsvindt.
Overigens moet die gebrekkigheid worden beschouwd als constitutief voor het
verkrijgen van bewustzijn; vgl. daarover hst. 1.

36. Oorspronkelijk is hier uiteraard op te vatten als een categorie binnen de werke-
lijkheid van het bewustzijn.

37. De bezigheid van het Ik bestaat niet in het abstractum daß er sich selbst als seiend
setzt zoals bij Fichte, die de hier gegeven volgorde in de tijd precies omkeert,
waarvoor een moreel begrip van mensenrechten onmogelijk wordt (J.G. Fichte,
Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, SW I, S. 97). Die bezigheid bestaat
ook niet in een kennisproces waarbij het denken zelf niet wordt gerelativeerd, zoals
in de these van het Ich ist Denken (Hegel), maar in de uitvoering van een kennispro-

maar nu binnen het bewustzijn, tot eenheid kan komen.  De verbinding is hier35

het oorspronkelijke en de scheiding slechts het afgeleide als middel om te kunnen
komen tot bewustzijn van de buiten dat bewustzijn zelf bestaande werkelijkheid.
Bij het bewustzijn met betrekking tot zichzelf en de daarin vervatte werkelijkheid
van de menselijke individualiteit ligt dat precies andersom. Hier is blijkbaar de
scheiding het oorspronkelijke en de verbinding het afgeleide. Zo kan kennis-
theoretisch onder woorden worden gebracht wat hiervóór aan de orde was als de
verinnerlijking van de breuk tussen het uniek-eigene en het geheel van de om-
ringende werkelijkheid, waardoor in eigenlijke zin de problematiek van de mora-
liteit ontstaat.

Het vertrekpunt voor de werkelijkheid van het Ik ligt dus in het oorspron-
kelijk  gescheiden zijn van begrip en werkelijkheid, waar voor het overige van36

de werkelijkheid het oorspronkelijk verbonden zijn van beide geldt. Het overige
van de werkelijkheid is ook denkbaar als eenheid, indien die niet door het mense-
lijk bewustzijn wordt gekend; denkbaar, ook al levert de betekenis van het begrip
van de werkelijkheid in dat verband een probleem op. De werkelijkheid van het
bewustzijn en de daarmee verbonden verwerkelijking van de menselijke individu-
aliteit als Ik bestaat slechts indien het bewustzijn zichzelf verwerkelijkt. Anders
geformuleerd: omdat het bewustzijn slechts door de eigen activiteit de verbinding
van de oorspronkelijke scheiding van begrip en werkelijkheid van zichzelf tot
stand kan brengen, komt het slechts door het voltrekken van de activiteit van het
kennen tot volle werkelijkheid.

Datgene wat binnen het geheel van de menselijke individualiteit streeft naar het
zichzelf verwerkelijken van het bewustzijn, wordt hier Ik genoemd. Dat betekent
dat van de werkelijkheid van het Ik binnen het menselijk bewustzijn slechts
sprake kan zijn naargelang binnen dat bewustzijn een verbinding van begrip en
werkelijkheid van zichzelf wordt voltrokken. Vóór de voltrekking van het
kenproces is de werkelijkheid van het Ik slechts een intuïtieve; van een binnen
het menselijk bewustzijn verschijnende actualiteit van een Ik kan dan nog niet
worden gesproken. De bezigheid van het Ik waardoor het eerst tot volle - ook
politiek en maatschappelijk relevante - werkelijkheid kan komen, bestaat in het
voltrekken van het kennisproces als zodanig.37
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ces, waardoor in volledige vrijheid de universaliteit én de contingentie van de eigen
uniciteit met elkaar worden verbonden. Daardoor wordt tegelijk voor het bewustzijn
de scheiding van idee en voorhanden werkelijkheid, die het gevolg is van de primai-
re scheiding van begrip en werkelijkheid van het bewustzijn ten aanzien van zijn
eigen werkelijkheid opgeheven, waardoor de beleving van de eigen uniciteit in
samenhang met de omringende werkelijkheid eerst mogelijk wordt. (Vgl. ook de
opmerkingen hierna, par. 3.5.1. m.b.t. Hegel.)

38. Voor een discussie over de noodzaak van een teleologische explicatie van die
ontwikkeling als Bedürfnis der Philosophie: W. Marx, Einleitung bij de Reclam-
uitgave van G.W.F. Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems

3.3.2. Het uiteen liggen van begrip en werkelijkheid van het Ik;
het Ik als absolute gelijkheid

Door de analyse van de stand van zaken op het keerpunt van de Middeleeuwen
met betrekking tot de substantie van het menselijk zelf kan nu achteraf worden
begrepen dat de geometrische gelijkheid, als het begrip waarop de Grieks-Ro-
meinse ontwikkeling van het gelijkheidsbegrip uitliep, moest worden opgevat als
onkenbaar buiten de actualiteit van het Ik. Noch de vorm van de gelijkheid, noch
de inhoud ervan waren daarin zodanig aanwezig, dat door de zuiverheid van het
ene identiteit met het andere zou kunnen zijn ontstaan. Daardoor kon geen sprake
zijn van een werkelijke actualiteit van een vorm die tegelijk zijn eigen inhoud
schept. Het aristotelische scheiden van Zeus kan nu worden begrepen als de
teloorgang van de verbinding van vorm en inhoud in algemene zin door de ont-
stane ontoereikendheid van beide bij de Grieken en (later) de Romeinen. 

Daarmee kan nu ook de hypothetische realiteit, waarvan bij de bespreking van
het antieke Christendom sprake moest zijn, worden begrepen als de tot actualiteit
geworden substantie van het Ik, nu te definiëren als absolute gelijkheid: tegelijk
gelijkheid-als-zuivere-inhoud en gelijkheid-als-zuivere-vorm. Die hypothetische
werkelijkheid kan nu worden begrepen als de modus van het a-posteriori gegeven
zijn van het begrip van de menselijke individualiteit als Ik.

Bij de uitgang van de Middeleeuwen, doet zich evenwel binnen het bewustzijn
de werkelijkheid van de menselijke individualiteit voor als de polariteit van het
absoluut universele en het volstrekt contingente, als de - schijnbare - tegenstel-
ling van vorm en inhoud of structuur en dynamiek, die ieder voor zich op het
standpunt van de moraliteit slechts tot de ontkenning van het begrip van de
menselijke individualiteit als mogelijkheid tot ontplooiing kunnen leiden. De
actualiteit van het Ik is dan nog steeds slechts een hypothetische realiteit.

3.3.3. Kennistheoretische problematiek van het Ik als absolutum

Dan moet nu een poging worden gewaagd op voorhand te komen tot begrip van
de weg waarlangs de integratie van begrip en werkelijkheid van het Ik als reëel
verlopende ontwikkeling van de gelijkheid kan verlopen.  Aan de hand daarvan38
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der Philosophie, Stuttgart 1982, blz. 12 e.v.
39. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik.
40. Vgl. ook: G.W.F. Hegel, Enzyklopedie der Philosophische Wissenschaften, par.

415.
41. Hegel, Grundlinien, Par. 5, 6 en 7.
42. Heyde: ‘Wat zich in de moderne geschiedenis voordoet als een contingent en

uitwendig gebeuren, wordt door Hegels speculatieve filosofie begrepen. Het wordt
gevat als manifestatie van een tot zichzelf komen van de geest als objectieve geest,
(...) de rede die zich in de geschiedenis verwerkelijkt. De vrijheid is dan begrepen
als het redelijke dat zich door de bijzondere subjectiviteit heen  manifesteert als de
substantie van de wil. Het Ik blijft zo bepaald vanuit het binnen de logica ontwik-
kelde begrip van het Ik. Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid, blz. 156 e.v.

43. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, blz. 333.
44. ‘Dieser Akt (nl. van de praxis waarin de mens zich als eenheid setzt, DB) der

Selbstsetzung des Individuums geschieht aus Freiheit, d.h. er ist formaliter
unbedingt; im Hinblick auf das jedoch, was unbedingt bejaht wird, ist die Freiheit
an das Selbst gebunden, daß der Selbstbestimmung des einzelnen zum Individuum
geschichtlich vorgegeben ist, (...)’. Pieper, Handbuch, blz. 735.

kan dan de vraag worden beantwoord op welke wijze het verloop van de
ontwikkeling van het gelijkheidsbeginsel na de Middeleeuwen kan worden be-
schreven.

Bij Hegel wordt het begrip van het Ik ontwikkeld in de logica,  waardoor het39

binnen de rechtsfilosofie optreedt als tevoren gegeven. Daar wordt het begrip van
het Ik als het ware terloops ten tonele gevoerd als gegeven met het denken , dat40

vervolgens in verschijning treedt als eindigheid, door zich te verbinden met het
natuurgegevene of het uit het begrip van de geest tevoorschijn gebrachte, waarna
in de wil beide momenten tot eenheid komen.  Dat betekent dat het begrip van41

de zedelijkheid bij Hegel ontstaat in de verbinding van wat tevoren, buiten het
menselijk bewustzijn om, al was. Heyde wijst erop dat volgens Hegel ook tevo-
ren, bijvoorbeeld bij de Grieken, al sprake was van een eenheid van individu en
gemeenschap; slechts het binnen het bewustzijn werkelijk zijn van die verbinding
is dan nog niet tot stand gekomen. In de zedelijkheid verbinden beide zich op-
nieuw, maar nu door de bijzondere subjectiviteit heen. Logica en geschiedenis
zijn bij Hegel niet gescheiden.  In de Phänomenologie  is sprake van42 43

vernunftlose Individualität als eigenschap van de Griekse enkeling.
Een slechts schijnbaar tegengestelde positie is te vinden bij Pieper. Bij haar is

het praktische begrip van de menselijke individualiteit weliswaar formeel onbe-
paald, maar gebonden aan het in de geschiedenis geworden zelf. De zelfbepaling
van het individu realiseert zich hier in de onvoorwaardelijke bevestiging van het
in de geschiedenis geworden karakter van het zelf. Dat proces wordt vervolgens
gekenschetst als het alsnog met redelijkheid doordringen van het historisch
geworden zelf.  Deze positie is daarmee slechts schijnbaar tegengesteld aan die44

van Hegel, omdat weliswaar sprake is van het bepaald zijn door de geschiedenis,
maar in de zelfverwerkelijking kan die geschiedenis als het boven-individuele
alsnog worden begrepen. Daarmee is niet de waarheid van die geschiedenis in
verhouding met het begrip van het Ik als zodanig in het geding. Het ligt in de
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45. Vgl. de Irrtümer, die voor Hegel een bijbehorend verschijnsel van het aan zichzelf
overgelaten menselijk denken zijn.

46. De hier gemaakte tegenwerping moet uiteraard niet worden opgevat als een objectie
binnen het besproken discours, maar als gebaseerd op waarneming van hedendaagse
realiteit van milieuvervuiling en opkomend fundamentalisme; het gaat hier ook niet
om het weerleggen van Hegel of van Pieper, maar om hun bruikbaarheid voor een
concrete rechtstheorie op dit punt.

vrijheid van de mens opgesloten de redelijkheid van de geschiedenis, ook al
leidde die tot de afgeslotenheid van het zelf, alsnog in te zien.
Men zou beide hier gereleveerde standpunten kunnen samenvatten door op te
merken dat bij Hegel het verval van de redelijkheid (tot het niet-wetenschappelij-
ke denken in Hegeliaanse zin ) geheeld kan worden door de confrontatie met de45

inhoud van het werkelijke als het niet-denken (de Inhalt van paragraaf 6 van de
Rechtsfilosofie) en dat bij Pieper het historisch geworden zelf kan worden gene-
zen door de redelijkheid (binnen de context van de intermenselijke verantwoorde-
lijkheid). Maar wat, als nu zou blijken  dat het natuurlijke - weliswaar oor-46

spronkelijk aus dem Begriffe des Geistes erzeugt - door het verval van de rede-
lijkheid mede is gecorrumpeerd, of dat de werkelijkheid van het historisch tot
contingentie gewordene tot intermenselijke onverstaanbaarheid heeft geleid? In
deze en dergelijke opvattingen gaat het om evenzoveel pogingen a-priori een
absolutum te vinden voor het begrijpen van kennis en geschiedenis, om op basis
daarvan tot een zekere grondslag van ethiek en recht te kunnen komen. Wisselend
wordt dat absolutum dan gezocht - en schijnbaar gevonden - in de redelijkheid of
in de uiteindelijk tot begrip leidende waarneming van de slechts op het eerste
gezicht als contingent zich voordoende inhoud van de geschiedenis of van het
natuurlijke. Steeds wordt de praxis van de menselijke individualiteit gekarakteri-
seerd door het - zij het onbewust - tevoren gegeven zijn van het resultaat, hetzij
in een vanuit het begrip van de logica ontwikkeld Ik, hetzij als de nog tot begrip
te brengen consistentie van het natuurlijke. Gaande de rit worden de moeilijkhe-
den van het uitgangspunt verdoezeld door beide opties te verbinden met het altijd
weer hoopgevende begrip van de vrijheid, respectievelijk de redelijkheid en het
natuurlijke. Als men maar de redelijkheid van het zuivere denken volgt of als
men maar de als natuurlijk te begrijpen behoeften bevredigt, in beide gevallen
ligt de vrijheid als vrucht van menselijke zelfverwerkelijking in het verschiet.

De vrijheid kan daarentegen slechts worden begrepen als een functie of karakte-
ristiek van het slechts a posteriori gegeven Ik, dat als zodanig niet de substantie
van de wil, noch de formaliteit van het denken uitmaakt. Als karakteristiek van
het Ik kan de vrijheid slechts bestaan, als wordt afgezien van datgene wat los van
het Ik in de werkelijkheid van het actuele menselijke denken of willen zich als
zekerheid voordoet. Dat valt in te zien op basis van het gegeven dat een belang-
rijke eigenschap van het denken bestaat in de ten behoeve van het proces van
bewustwording aan het denken inherente mogelijkheid tot dwaling en op grond
van de overweging dat, waar het Ik niet gegeven is met het een of het ander, maar
bestaat in de mogelijkheid van integratie tot uiteindelijke identiteit van het rede-
lijke en het voluntieve, er geen reden is om aan te nemen dat de aan het denken
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47. Psychologisch gesproken betekent dat, dat waar het bewustzijn van het Ik tot stand
komt door spiegeling van de inhoud van de menselijke beleving in de sfeer van de
lichamelijkheid, slechts een vals - en in die zin schuldig - beeld van het Ik tot stand
kan komen. Dat betekent dan weer dat, theologisch gesproken, de reële werking van
de het christendom funderende gebeurtenissen als het aan het menselijke tegemoet-
komen van de zuivere inhoud van het Ik, in de sfeer van diezelfde lichamelijkheid
moet worden gezocht. Ook logisch gezien lijkt dat na al het voorgaande de enige
overblijvende mogelijkheid.

inherente consequentie van de dwaling zonder gevolgen zou zijn gebleven voor
het natuurlijke. Het begrip van de vrijheid kan daarom niet al op voorhand wor-
den geponeerd in samenhang met het begip van de rede of het universele, dan wel
met het begrip van de wil of het natuurlijke in het algemeen, waardoor er sprake
zou kunnen zijn van het zich zonder meer setzen van de menselijke individuali-
teit als Ik. Bij het sich setzen van de menselijke individualiteit kan daarom
aanvankelijk slechts sprake zijn van een vermoeden van het Ik.

De hiermee verbonden moeilijkheid voor het voorstellingsvermogen is dat door
dit gegeven een radicalisering optreedt van de problematiek van de moraliteit.
Het begrip van de moraliteit kan nu immers niet langer slechts tot het menselijke
worden beperkt als een vraagstuk van het bewustzijn, maar omvat nu mede het
natuurlijke. Daarmee zijn ook de mogelijkheden van een retournons à la nature
of een in een op de logica rustende zekerheid van de rede, als voor de ontwik-
keling van het Ik onbegaanbare wegen, afgesloten.  Er zal dus iets anders moe-47

ten worden verzonnen. Het voorbeeld van de natuur of de zekerheid van het
redelijke kunnen na de Middeleeuwen, op zichzelf genomen slechts een
geworpen-zijn (Heidegger) van het menselijk zelf bevestigen.

3.3.4. Het Ik als praktisch begrip

Als hiervoor de hantering van een absolutum voor het begrip van de mensen-
rechtenontwikkeling werd afgewezen, ging het steeds slechts om de afwijzing van
een a-priori gegeven vast uitgangspunt, waardoor op voorhand de uitkomst van
die ontwikkeling zou kunnen worden aangegeven. Wat wel blijft, is het absolu-
tum van het a-posteriori gegeven zijn van het Ik; het hiervoor slechts in samen-
hang met de mogelijke pretentie van absoluutheid gekapittelde vermogens van
het menselijke denken en willen spelen uiteraard bij het proces van de ontwikke-
ling van de menselijke individualiteit tot de substantie van het Ik, wel degelijk
een grote rol. Alleen niet zoals die bij de aanvang van dat proces in de aanvank-
elijke substantie van de menselijke individualiteit liggen besloten. Om vat te
kunnen krijgen op het verloop van de ontwikkeling van de mensenrechten, waar-
in dan steeds de actuele betekenis van de gelijkheid als het ware kan oplichten,
kan dat verloop worden opgevat als een proces waarbij de aan het begin aanwezi-
ge substantie zo wordt omgevormd, dat aan het eindpunt in de plaats van de
aanvankelijke dichotomie van universaliteit en contingentie volledige identiteit
van beide mogelijk wordt. Het a-posteriori gegeven Ik kan immers worden ver-
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48. Cusanus of Nikolaus von Kues (1401-1464). Uiteraard is de feitelijke gang van
zaken precies andersom; de hier ontwikkelde gedachtegang zou niet mogelijk zijn
geweest zonder voorafgaande bekendheid met het werk van Cusanus.

49. Vgl. bijv. E. Meffert, Nikolaus von Kues, Stuttgart 1982, blz. 136 e.v.
50. Met name in de vormgeving van zijn kennistheoretisch werk is sprake van een

veelvuldig teruggrijpen op bijv. Pythagoras.
51. Te beginnen vooral bij E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der

Renaissance, 1927.

staan als dat begrip, dat als vorm via facti zijn eigen inhoud of werking teweeg-
brengt. Daarbij gaat het erom dat een en ander zich volledig binnen het menselijk
bewustzijn afspeelt. Dat is uiteraard slechts denkbaar, als het menselijk bewust-
zijn samenvalt met het geheel van de werkelijkheid, waardoor het feitelijk zijn
eigen ontstaan mede dient te omvatten. In die zin dient dan ook het begrip van
wat hier omvorming wordt genoemd, te worden opgevat. Daarin ligt de moraliteit
van het Ik.

3.4. Cusanus: kennen als ‘ars coniecturalis’

Verrassend genoeg wordt dit thema al direct bij de uitgang van de Middeleeuwen
ter sprake gebracht, en wel in het werk van Cusanus . Vrijwel alle elementen die48

hier in de discussie een rol spelen zijn in zijn beschouwingen te vinden. De
centrale gedachten in zijn werk zijn die van de docta ignorantia (het wetende
niet-weten), de coincidentia oppositorum (de samenval van tegendelen) en de
coniectura (het vermoeden).  Anders dan denkers als bijvoorbeeld Augustinus49

en Kant, die beiden in hoge mate het levensgevoel van hun tijd tot uitdrukking
brengen, waarbij dan Augustinus impliciet vooruitloopt op de komende Middel-
eeuwen en Kant eigenlijk niet meer doet dan het verwoorden van de Middeleeuw-
se kennistheoretische positie en het consequent uitbouwen daarvan, gaat het bij
Cusanus om een denker die weliswaar feitelijk dichter bij de Middeleeuwen
stond, in zijn werk evenwel aanzienlijk verder teruggrijpt  en vooruitblikt dan50

binnen het levensgevoel van zijn tijdgenoten blijkbaar algemeen mogelijk was.
Eerst in onze tijd, vijf eeuwen na zijn dood, lijkt er ruimte te bestaan voor een
meer algemeen begrip voor zijn denken.51

Waar het hier om gaat is dat Cusanus een kennistheorie ontwikkelde, waarbin-
nen het denken zelf als een dynamisch proces wordt begrepen. Het denken bij
Cusanus voltrekt zich niet analoog, maar in een beweging. Als bijvoorbeeld
sprake is van de gedachte van de samenval der tegendelen, gaat het niet om een
in begrippen uitdrukbare analogie die door kennisneming van de argumenten als
weergave van een (statische) stand van zaken zou kunnen worden ingezien, maar
om een beleving, die zich een beweeglijk denken voorstelt en die zijn eigen
waarheid slechts beleefbaar maakt, indien de lezer bereid is in de gemaakte
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52. Karl Jaspers: ‘Immer müssen wir hineinspringen in dies Denken, in dem die
Begriffe nicht logisch zwingend bestimmt und aufeinander bezogen sind. Man muß
in ihre Bewegung eintreten, diese in ihrer Wahrheit erfahren, dabeisein. Es bedarf
einer Begriffsmusikalität, um überhaupt hören zu können, was dort denkend getan
wird, und einer Schulung dieser Musikalität, um eindringend verstehen zu können’.
K. Jaspers, Nicolaus Cusanus, München 1964, blz. 34.

53. Een vergelijking met het filosoferen van Hegel dringt zich hier vanzelfsprekend op.
Toch zijn er beslist verschillen, samenhangend met het gegeven dat bij Hegel het
denken toch steeds binnen de ruimte blijft, die op grond van de gelding van de
logica begrensd is door het aanvankelijk voorstelbare.

54. In De coniecturis heet het: ‘Da präzise Erkenntnis der Wahrheit unerreichbar ist, ist
jede menschliche positive Behauptung über das Wahre Vermutung. Die Einheit der
unerreichbaren Wahrheit wird daher von uns in vermutender Andersheit erkannt’.
Cusanus, De coniecturis I, 2, Stud. ausg. blz. 3.

55. Het moge daarbij duidelijk zijn dat de vertaling van coniectura als vermoeden op
een vrijwel geheel andere inhoud van dat woord wijst dan in het normale spraakge-
bruik; bij Cusanus mist het begrip van het vermoeden bijv. elk spoor van agnosticis-
me.

56. Dat geldt uiteraard evenzeer voor het begrip van het Ik zelf.

denkbewegingen mee te gaan.  Het gaat steeds om twee zaken: het dynamische52

karakter van de begrippen én de noodzaak van oefening, die het begrijpen van
wat in de denkbeweging wordt gedaan eerst mogelijk maakt.  Voor Cusanus53

gaat het bij de menselijke kennis nooit om een statisch-dogmatisch begrip, maar
steeds om een progressief-dynamisch proces, als ars coniecturalis. Van belang is
niet het kennisresultaat als iets dat men kan hebben, maar de deelname aan het
kennisproces.  Het gaat bij dat proces dus niet om een dialectische dynamiek54

zonder meer, maar om een proces van wezenlijke omvorming; niet de dialectiek
van het denken waarin de gegeven werkelijkheid als werkelijkheid bewust gekend
kan worden, maar een veel meer radicale dialectiek, waarbij ook het gedachte zelf
in het proces deelneemt. In de vorming door het kenproces ontstaat eerst een
werkelijkheid die zich gaande dat proces steeds slechts als andersheid laat ver-
moeden.55

3.4.1. Gelijkheid als vermoeden van andersheid

Het met het a-posteriori gegeven Ik verbonden begrip van de gelijkheid laat zich
binnen de praxis van de menselijke ontmoeting kennen als het vermoeden van
andersheid.  Met andere woorden: als men positie kiest binnen het keerpunt van56

de Middeleeuwen, en probeert de ontwikkeling van het gelijkheidsbegrip te
overzien, zover als het denken reikt, dan bestaat er naar de ene kant de geome-
trische gelijkheid waarvan het begrip dan niet werkelijk is binnen de mogelijkhe-
den van het menselijk bewustzijn, en naar de andere kant de gelijkheid als het
vermoeden van andersheid, dat diezelfde mogelijkheden van dat menselijk be-
wustzijn kwalificeert als een moreel vraagstuk.

Daarmee is op het stuk van de metafysica toch ook enige afstand genomen van
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57. De coniecturis I, 10, Blumenberg, blz. 206.
58. Dat lijkt op een wat vrijmoedige omgang met de eigen opvattingen van Cusanus.

Inderdaad worden in het volgende, anders dan bij andere behandelde schrijvers, de
opvattingen van Cusanus niet slechts weergegeven, maar vooral ook gebruikt.
Daartoe wordt, wat bij Cusanus als zijn (middeleeuwse) mystiek kan worden her-
kend, in zekere zin omgevormd naar reëel verlopende geschiedenis.

59. Vgl. Meffert, Nik. von Kues, blz. 156.
60. Plato, Nomoi, 896.

de specifieke opvattingen van Cusanus. Binnen zijn begrip van het unum, waarin
die andersheid bestaat, is er uiteindelijk ook op neoplatoonse wijze (Plotinus,
Proklos) weer een identiteit van begin en einde, een is-gelijk van geometrie en
conjectie.  Hier wordt evenwel - weer: omwille van een zo werkelijk mogelijk op57

te vatten begrip van de vrijheid - niet op voorhand uitgegaan van de identiteit van
beide. Als men al zou willen spreken over de werkelijkheid als de emanatie van
het goddelijke, waarom zou dan aan het einde van de ontwikkeling, waarin de
menselijke vrijheid is begrepen, het goddelijke nog hetzelfde zijn? Bij Cusanus
gaat het om de door de werkelijkheid van de geest mogelijke beweging van de
ziel in een terugkeer naar God, als het unum waaruit de geest ook is ontstaan.
Voor de ziel is dat unum kenbaar als de conjectie van het anders-zijn. Als nu de
Cusaanse mystiek wordt begrepen als, of ingeruild voor, het begrip van prakti-
sche moraliteit, kan die praktijk slechts tot haar recht komen als ook de conjectie
van het anders-zijn de mogelijkheid behoudt in de werkelijk verlopende ontwik-
keling toch weer anders te zijn.58

3.4.2. Gelijkheid tussen causaliteit en vrijheid

Een dergelijk praktisch geradicaliseerd begrip van het anders-zijn is overigens
wel weer terug te vinden in Cusanus' kennisleer. Slechts binnen de fundering van
de mogelijkheid van het scheppend vermogen van het menselijk bewustzijn, van
de geest als intellectus agens, is sprake van het a-priori van het unum. Het is de
vraag of een dergelijke a-priori voor het praktische begrip van Cusanus' kennis-
leer noodzakelijk is. Zijn redenering hangt samen met de Platonische opvatting
van de samenhang van geest en ziel.  Bij Plato wordt de geest opgevat als deel-59

hebbend aan de eeuwig zichzelf gelijkblijvende idee, de ziel daarentegen staat
voor het zichzelf bewegende.  Omdat de ziel als zelfbeweging alle beweging60

verklaart, staat ook de ziel aan het oerbegin. Een dubbelvorm, die bij Cusanus
verschijnt als unum, de samenval der tegendelen. Op de een of andere wijze
veronderstelt dat een achterblijven van iets, zodra het principe van de beweging
zich verwerkelijkt. Ook bij Aristoteles wordt de zichzelf bewegende ziel opgevat
als de karakteristiek van het leven, waaraan toch weer iets voorafgaat waarin de
beweging rust. Steeds wordt zo op de een of andere wijze een onderscheid veron-
dersteld tussen het in zichzelf rustende absolute en het zichzelf bewegende. En
als dat onderscheid eenmaal is gemaakt, valt niet meer te ontkomen aan een
cyclische geschiedopvatting onder het thema van de terugkeer, de epistrophea.
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61. Met afzien van wordt hier bedoeld: plaatsen buiten het geldingsbereik van de
vormen die het actuele denken bepalen.

62. Theologisch gesproken zou dat betekenen dat zelfs het begrip van de schepping al
in morele zin kan worden opgevat als offer, nl. als de volstrekte emanatie van de
eigen (goddelijke) substantie.

63. In Cusaanse terminologie: vanuit de eenheid ontstaat de gelijkheid; door de verbin-
ding van beide ontstaat de geest. De coniectures, deel I.

Men zou het probleem kunnen oplossen door af te zien van de gedachte aan een
oergrond of een onbewogen beweger.  Dat wordt mogelijk door de aanname dat61

als er sprake is van schepping, in het begrip daarvan het geheel van de substantie
van het scheppende overgaat. Daarmee wordt dan wellicht het verloop van de
geschiedenis tot een nog hachelijker avontuur dan het al was, maar het begrip
van de geest kan zo van elk statisch element worden ontdaan, waardoor synoni-
miteit ontstaat van geest en schepping.  Voordeel is in ieder geval dat het ener-62

zijds zinloos wordt te vragen naar een oergrond van het zijn, terwijl anderzijds
onmiddellijke identiteit van geest en scheppend vermogen kan worden aangeno-
men, zonder de noodzaak van het begrip van causaliteit. Daardoor valt dan de
noodzaak weg voor de aanname van identiteit van geometrie en conjectie.
Slechts de mogelijkheid daarvan blijft open; of die mogelijkheid zich ook reali-
seert, is dan een zaak van menselijke vrijheid.

Door de karakteriseringvan het (uiteindelijke) Ik als een anders-zijn kunnen
veel wezenlijker bronnen van weten worden gevonden dan met louter een causaal
begrip van ontwikkeling mogelijk is. Met name is dan een begrip van het denken
mogelijk dat de morele kwaliteit van de vrijheid omvat. Dat is immers in concrete
zin niet het geval als de vrijheid noodzakelijk met de redelijkheid als zodanig
wordt verbonden; dan bezit het begrip van de vrijheid immers slechts een meta-
forisch karakter.

Om te kunnen komen tot een beeld van het verdere verloop van de ontwikke-
ling, zou men een tweedeling kunnen maken in een eerste deel, waarin de wer-
king van het aanvankelijke begrip van de menselijke individualiteit dominant is,
en een tweede deel, waarin de reële wording van het Ik en de daarmee verbonden
vrijheid mogelijkerwijze meer en meer bepalend kan worden. Zo'n tweedeling,
waaraan uiteraard geen absolute betekenis moet worden toegekend, kan hier met
enig recht worden gemaakt, omdat het immers steeds om de werking van het Ik
gaat, zoals die tot gelding kan komen in sociale structuren, waardoor sprake moet
zijn van een min of meer algemene doorwerking van iets wat uiteraard eerst
individueel vermoed moet zijn en op dat niveau wellicht ook op een geheel
andere wijze zou moeten worden beschreven. Hier gaat het dan met name om het
eerste deel, waarvan aan de hand van de karakteristiek van de aanvankelijke
menselijke individualiteit in een combinatie met de Cusaanse kennisleer met
enige kans van slagen iets kan worden gezegd. Naarmate daarbij de vrijheid (in
samenhang met het Ik) steeds meer tot sociale werkelijkheid wordt, verliest dan
de hier te zoeken indicatie als vanzelf zijn relevantie.63
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64. Cusanus, De docta ignorantia I, 10, blz. 224 e.v., de gespiegelde eigenschappen
zijn die van de ongedeeldheid, de onderscheiding en de verbinding (indivisionem,
discretionem, conexionem).

65. Cusanus, Idiota de mente XI, blz. 72.
66. Vgl. Meffert, Nik. van Kues, blz. 158.
67. Een vergelijking met het Hegeliaanse filosoferen dringt zich ook hier als vanzelf op:

in Hegels dialectiek van de geest laat zich het Vernunft-denken herkennen van de
Cusaanse drieslag, als het algemene, nooit persoonlijk wordende, denken. Alsof het
geheel van Hegels filosoferen zich afspeelt binnen deze vierde stap van Casanus'
stelsel, zonder te rusten in enige realiteit van de eerdere stappen. Enerzijds kan zo
het steeds imponerende karakter van Hegels filosoferen worden herkend, anderzijds
wordt tegelijkertijd begrijpelijk waarom Hegels filosofie nooit tot in de eigen per-
soonlijke werkelijkheid van de lezer kan overtuigen; uitgangspunt is steeds de
beweging van het algemene denken, niet de concreet-menselijke beleving; slechts
het begrip ervan.

3.4.3. Gevolgen voor het kennen

Het praktische karakter van Cusanus' kennisleer komt tot uitdrukking in een door
hem gehanteerde vierslag. In de Docta ignorantia (1440) is sprake van een
drieslag ter karakterisering van het (transcendente) unum, afgeleid uit het trinitai-
re karakter daarvan: de drieëenheid van de goddelijke geest spiegelt zich in de
eenheid van de menselijke geest als het kennende, het kenbare en het kennen.64

Daarin stemt Cusanus overeen met de scholastieke opvattingen over de mogelijk-
heid van het schouwen van het oneindige. Daarentegen wordt de drieslag van het
kennen in De coniecturis (1440) en De mente (1450) verruimd met een vierde
element en wel in die zin dat aan de geest als Vernunft nog drie stappen vooraf-
gaan, namelijk die van de zintuigelijke waarneming (sensio) ,de voorstelling
(imaginatio) en het verstand (ratio). De drie onderscheidingen van de menselijke
geest worden vervolgens min of meer samengevat binnen de vierde stap van het
verstand als Vernunft (intellectus).  De menselijke geest als afgeleid, als afbeel-65

ding van het goddelijke verschijnt als een drieslag. Daarnaast is er een van het
menselijke uitgaande, zogezegd van beneden naar boven verlopende kennisweg,
die bestaat in een vierslag. Beide vinden dan weer hun eenheid in de binnen de
Vernunft begrepen samenval, als een coincidentia oppositorum.  Die eenheid is66

echter nooit tevoren als substantie kenbaar.  De actuele werkelijkheid voor het67

bewustzijn is die van een conjectie van het kennen.
Waar de ontwikkeling van het gelijkheidsbeginsel alles te maken heeft met de

ontwikkeling van denken en (rechts)bewustzijn, kan - uitgaande van de middel-
eeuwse stand van zaken rond de menselijke individualiteit - voor de beschrijving
van het na-middeleeuwse deel van die ontwikkeling voorzover die samenhangt
met denken en (rechts)bewustzijn, een zekere oriëntatie worden ontleend aan het
zich in vier stappen ontwikkelende kennen, zoals dat bij de uitgang van de Mid-
deleeuwen door Cusanus onder woorden is gebracht. Voor dat doel wordt nu
eerst een korte karakteristiek van die stappen en hun onderlinge samenhang
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68. Bij de beschrijving wordt afgezien van discussie met latere kennistheoretische
posities, waarvan het nu juist de bedoeling is de betekenis ervan voor het begrip van
het rechtsbewustzijn af te meten aan wat hier wordt betoogd. Die posities worden
hier opgevat als markering van fasen in het door Cusanus ontwikkelde kennispro-
ces. Zo gaat het hier bijv. ook niet om zoiets als de hedendaagse wetenschapsfiloso-
fie, maar kan die juist vanuit de Cusaanse kennistheorie worden opgevat als de leer
van een specifiek soort kennis, nl. de modern wetenschappelijke, als verschijnings-
vorm van een als op zichzelf staand opgevatte vorm van de ratio. Vgl. ook: Meffert,
Nik. von Kues, blz. 159.

69. De waarnemingsleer van Cusanus neemt, ook theoretisch, een middenpositie in
tussen de op de Stoa teruggaande leer van de scholastiek over de waarneming als
een zich afdrukken van de uiterlijke dingen in de ziel, en de Kantiaanse opvatting
van de synthetische Einheit der Apperzeption, waarbij de uiterlijke dingen slechts
als voorstelling door het subject worden opgebouwd. Vgl. de bekende scholastieke
uitdrukking nihil est in intellectus, quod non fuerit in sensus. Voor een bespreking
van de positie van Cusanus ten opzichte van oudere opvattingen, zie o.m. K.H.
Volkmann-Schluck, Nicolaus Cusanus, Die Philosophie im Uebergang vom Mittel-
alter zur Neuzeit, Frankfurt/M 1968, blz. 105 e.v.

70. Volckmann-Schluck vertaalt desiderium intellectuale met de aan de waarneming
ten grondslag liggende Sehnsucht: ‘Der Vollzug der Sehnsucht ist die
unaufhörliche Darstellung des alle Begrenzungen übersteigenden Seins durch
Selbstdarstellung der Mens in der unendliche Bewegung’. Volckmann-Schluck,
Nic. Cusanus, blz. 146. Daarbij dringt zich, bij alle in de bewering aanwezige waar-
heid, toch wat minder gemakkelijk de gedachte op, dat het doel van dat alles wel-
eens de concrete andere mens als zodanig zou kunnen zijn. Als wel de ander in zijn
mens-zijn, dat wil zeggen als (evenzeer) staande voor het geheel van de werkelijk-
heid, als datgene wordt beschouwd waarop het motief van de waarneming als
desiderium intellectuale is gericht, krijgt een uitspraak als hierboven werd gedaan,
nl. dat bij de waarnemende mens sprake is van een beweging naar het waargenome-
ne, waarbij het motief ligt in de uiteindelijke eenheid van beide (uiteraard als
anders-zijn), een onmiddellijk voor het recht bruikbare betekenis.

gegeven, meer in het bijzonder vanuit het aspect van hun herkenbaarheid met het
oog op de (bij Cusanus zelf niet expliciet aanwezige) verbinding daarvan met de
ontwikkeling van het rechtsbewustzijn.  De keuze voor de kennisleer van Cusa-68

nus wordt daarbij vooral gemotiveerd door de daarin expliciet aanwezige aan-
dacht voor de waarneming; kennen is waarneming en denken, niet slechts het
laatste.

3.4.4. De zintuiglijke waarneming en het onmiddellijke oordeel;
concreet recht als contract

De eerste stap is daarom die van de zintuiglijke waarneming (sensus).  Bij69

Cusanus is de waarneming een actief en dynamisch proces, waarbij de beleving
van de realiteit van beide vooropstaat, zowel die van de waarnemer als die van
het waargenomene. Het motief voor de waarneming ligt in de uiteindelijke een-
heid van beide als het desiderium intellectuale van de waarneming.  In verband70
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71. Omgekeerd is het begrip van de middeleeuwse vroomheid ook gedefiniëerd door
wat hier over de waarneming wordt gezegd.

72. Om allerlei terminologie in de sfeer van lager en hoger zelf of  lager en hoger ik te
vermijden, wordt er hier voor gekozen slechts over zelf en Ik te spreken. Bij zelf
gaat het dan om wat zou kunnen worden begrepen als het besef van wat steeds is
genoemd aanvankelijke menselijke individualiteit, terwijl Ik staat voor het met de
vrijheid verbonden volledige bewustzijn van het geheel van zelf en het geheel van
de zich aan het zelf voordoende werkelijkheid of volle(dige) werkelijkheid. Binnen
de ontwikkeling van zelf naar Ik kan dan simpelweg sprake zijn van ik. Cusanus
gebruikt kortweg het latijnse mens; bijv.: ‘Das Gemüt des Menschen, die mens, ist
die unendliche Einheit des Seins in der Weise des Seinkönnens’. Hieronder zal
binnen het ik nog worden onderscheiden aan de hand van de termen subject, per-
soon en individu. Vgl. ook hst. 3.

met het voorgaande kan het desiderium intellectuale worden geïdentificeerd als
het direct op de kennisleer toegepaste begrip van de middeleeuwse
gemoedsgesteldheid van de vroomheid. In de waarneming worden immers door
de gelijktijdige affirmatie van de waarnemer en het waargenomene beide gerelati-
veerd. In het beeld van de verticaal uit het vorige hoofdstuk gaat het om een
beweging van beneden naar boven, die samenhangt met het conjecturale karakter
van het kennen. Door die, direct al in de waarnemingsleer tot gelding komende
kenniskwaliteit, kan het kennisproces worden begrepen als een aan de extremen
van een (naïef) realisme en een (subjectief) idealisme ontkomende ontwikkeling,
waardoor de in de aanvankelijke individualiteit gelegen dichotomie van universa-
lisme en contingentie in potentie kan worden opgeheven. Die opheffing is hier
slechts mogelijk door een doen waarin door het leggen van een verbinding met
het voor de waarneming gegevene, de overgang wordt gemaakt van aan de sub-
stantie van het zelf geketend zelfbesef (Selbstempfindung) naar een zich beleven
in het waargenomene, zij het aanvankelijk nog slechts als intentionaliteit.71

In dat doen van de waarneming verschijnt het a-posteriori gegeven Ik als ik en
de praktische realiteit van de met de waarneming beginnende ontwikkeling van
de (aanvankelijke) menselijke individualiteit tot Ik is afhankelijk van dit doen.
Als daarbij niet het werkelijk zijn van het waargenomene wordt aangenomen kan
in dit doen nooit een ik oplichten, maar slechts het zelf.  Ook al zou binnen het72

kennisproces technisch gesproken het stadium of niveau van de Vernunft zijn
bereikt, maar in de waarneming wordt niet uitgegaan van een boven het zuivere
object-karakter van het waargenomene uitgaande betekenis van het waargenome-
ne als werkelijkheid, dan nog zou elke uitspraak slechts kennis over het zelf - ego
in de pejoratieve betekenis van het woord - bevatten, waardoor ook een rechts-
oordeel nooit, hoe vernuftig wellicht ook geformuleerd, de pretentie kan recht-
vaardigen gegeven te zijn, nadat de gegeven werkelijkheid waarin de rechtsvraag
lag besloten was begrepen.

Voor het recht kan deze eerste fase van Cusanus' kennisleer worden begrepen
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73. Het oordeel staat hier dus aan het begin van het kennisproces en niet, zoals bijv. bij
Kant, aan het einde. Dat is ook consequent, omdat, gemeten aan de kennisleer van
Cusanus, het geheel van de Kantiaanse kennisleer als de kritiek van de zuivere en
van de praktische rede zich afspeelt binnen de Selbstempfindung, het allereerste
begin van de waarneming, waarbij het waargenomene op grond van het a-prioristi-
sche karakter van Kants kritieken nog niet als werkelijkheid kan worden gedacht.
Vgl. hierna, par. 3.4.8.

74. Bijv. R. Steiner, Das Ich als Bewußtseinserlebnis, Dornach 1921, blz. 2 en 15 e.v..
75. Eerst aan het einde van de 19e en in de 20e eeuw vindt deze waarnemingsleer een

bredere uitwerking; in de wijsgerige fenomenologie naar de objectszijde van de
waarneming en in het existentialisme naar de subjectszijde. Daar doet zich dan de
moeilijkheid voor dat vanuit het dan geldende voorstellingsdenken de weg terug
naar de waarneming moeilijk is te vinden.

76. De discussie over de vraag of het bij Cusanus nu om drie of vier  stappen gaat,
wordt hier niet expliciet gevoerd. Uit de tekst zelf moge blijken dat en waarom hier
voor een vier stappen-fasering wordt gekozen. Anders: K. Bormann, Die Koordi-
nierung der Erkenntnisstufen bei Nikolaus von Kues, Mitteilungen und For-
schungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft, Bd. 11, Mainz 1975, blz. 62-85.

als de fase van het onmiddellijke, niet gereflecteerde oordeel.73

Het vooropstellen van de praxis van de waarneming en het daarmee verbonden
oordeel is voor elke moderne rechtstheorie onontbeerlijk, omdat de ontwikkeling
van het Ik-bewustzijn afhankelijk is van de zintuiglijke waarneming. Zover de
zintuiglijke waarneming reikt, zover reikt het (dan nog onuitgesproken) Ik-be-
wustzijn, en omgekeerd.  Binnen dat Ik-bewustzijn roept de waarneming onmid-74

dellijk een oordeel op. Natuurlijk wordt dat oordeel mede bepaald door de inhoud
van de daarin aanwezige Selbstempfindung, waardoor een geheel andere kwali-
teit ontstaat in vergelijking met wat uiteindelijk in het kennen aanwezig kan of
zal zijn. Als het proces van de rechtsvinding niet geworteld is in de praxis vande
waarneming, waarvan dat oordeel deel uitmaakt, is uiteindelijk geen verbinding
van recht en vrijheid mogelijk.75

3.4.5. De voorstelling als herinneringsbeeld van het recht;
het contract en de wet

De tweede stap in de kennisleer van Cusanus is die van het voorstellingsvermo-
gen (imaginatio).  Ook hier: een actief vermogen, waardoor vanuit de zintuig-76

lijke waarneming een beeld (imago) wordt opgebouwd dat onafhankelijk van de
daadwerkelijke waarneming kan worden opgeroepen. Het gaat daarom ook hier
om een geestelijk, dat wil zeggen scheppend vermogen van de mens. Waar de
zintuiglijke waarneming slechts kon worden geaffirmeerd, ontstaat in het
voorstellingsvermogen daarmee een moment van vrijheid: in de voorstelling is al
sprake van een anders-zijn van het waargenomene. Dat anders-zijn laat zich
bijvoorbeeld kennen in het, in de waarneming niet aanwezige, afgrenzende karak-
ter van het voorstellingsvermogen. Daardoor is het weliswaar abstracter, maar
ook vatbaar voor de met de herinnering samenhangende conserverende werking
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77. ‘Die Vorstellungskraft leistet (dies) in Abwesenheit des Dinges, freilich in
ununterschiedlicher Weise, so daß sie den jeweiligen Zustand nicht genau
unterscheidet, sondern viele Zustände zugleich ununterschieden erfaßst’. Cusanus,
De mente, Kap. VIII, blz. 53. De relevantie van een dergelijke opmerking voor de
problematiek van de gelijkheid springt uiteraard onmiddellijk in het oog; hier wordt
die evenwel nog niet geëxpliciteerd.

78. Daarmee verschilt het na-middeleeuwse begrip van de wet wezenlijk van dat van de
Romeinen; daar een praktische regeling in verband met de gevolgen van de dualisti-
sche structuur van het Romeinse persoonsbegrip, hier een conservering van wat in
de onmiddellijke ervaring als (aanvankelijk) Ik aanwezig is. Vgl. hiervoor, hst. 4,
par. 3.7.

79. De overgang tussen contract en wet is daarbij een vloeiende. Vgl. de civielrechtelij-
ke bepaling dat overeenkomsten partijen tot wet strekken.

80. Een dergelijke uitgesproken andersheid van het Ik-bewustzijn in de voorstelling is
uiteraard bij Cusanus (nog) niet expliciet aanwezig. Omdat hieronder zal blijken dat
deze stand van zaken in hoge mate bepalend is voor het begrijpen van de latere
rechtsstaat, wordt er hier al de aandacht op gevestigd.

van het voorstellingsvermogen. Het gaat in de voorstelling slechts om een eerste
stap naar het uiteindelijke anders-zijn; steeds kan nog op de gedane waarneming
wordt teruggegrepen. In de voorstelling is in vergelijking met de waarneming
zowel meer als minder gegeven. Datzelfde geldt ook in een vergelijking met de
volgende stap, die van het verstand. In het voorstellingsvermogen is nog slechts
van een eerste stap van het abstraherende vermogen sprake, de mogelijkheid van
het onderscheiden ontbreekt nog.  Eerst in de volgende stap, die van het ver-77

stand, ontstaat de mogelijkheid om te onderscheiden tussen de zintuiglijke in-
drukken en de voorstellingen.

Voor het recht laat zich deze tweede stap herkennen als die van het (geldende)
contract. Naar gelang de imaginatio zich binnen de activiteit van het voorstellen
verwijdert van het in de waarneming aanwezige onmiddellijke oordeel, wordt het
contract tot wet. De gelding daarvan wordt dan in de abstracte algemeenheid van
een gevormde contractsvoorstelling gefundeerd, waardoor de conserverende
werking van de imaginatie ten slotte domineert (pacta sunt servanda).  Voor het78

na-middeleeuwse rechtsbewustzijn is de wet(geving) steeds de uiterlijke verschij-
ningsvorm van wat concrete beleving was in het met de waarneming gegeven
oordeel. In zijn algemeenheid gaat het bij het contract als rechtscategorie  om79

een (herinnerings)beeld dat ontstaat in de overgang van het onmiddellijke oordeel
naar het (speculatieve) begrip van het recht. Daarom wordt hier deze tweede stap,
na die van het oordeel, voor de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn, de stap
van de voorstelling genoemd.

Een belangrijk gegeven met betrekking tot deze tweede stap in het kennisproces
is de daarmee ook gepaard gaande andersheid van de beleving van het Ik. Was
die in de waarneming ongereflecteerd en positief aanwezig, in de voorstelling kan
die juist niet onmiddellijk tot bewustzijn komen. De Ik-beleving duikt als het
ware onder in de voorstelling, is daarin in zekere zin slechts als herinnering, als
speculum aanwezig.80
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81. Om de tekst niet nodeloos te belasten wordt uitgegaan van de latere omkering van
de begrippen ratio en intellectus. 'Zie ook hierna, par. 3.4.7.

82. Wellicht ten overvloede: daarmee wil niet gezegd zijn dat het moment van vrijheid
voortvloeit uit het denken als vorm van het bewustzijn; het vrijheidsmoment is
verbonden met de te maken overgang tussen de afzonderlijke stappen en is niet als
zodanig met de bepaaldheid van een of meer van de stappen gegeven.

83. Uiteraard vergt zo'n bewering op zichzelf een brede argumentatie. Die wordt hier
omwille van de beschikbare ruimte niet afzonderlijk gegeven. In zekere zin is
immers ook het gehele onderzoek gericht op een verbinding van de (nog steeds
actuele) posities van nominalisme en realisme, bijv. als natuurrechtsleer en rechts-
positivisme. Zo men wil: daarin ligt ook het principieel tautologische karakter van
de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

3.4.6. Het weten/niet-weten; wet en interpretatie

De derde stap is, zoals gezegd, die van het verstand (ratio).  Ook hier gaat het81

weer niet om een zich geleidelijk ontwikkelen van de volgende stap uit de voor-
gaande, maar om het optreden van een geheel nieuwe kwaliteit, die van het
denken. Zoals de stap van de voorstelling verschijnt als het anders-zijn van de
zintuiglijke waarneming, zo verschijnt in de stap van het verstand als ratio het
anders-zijn van de, toch nog altijd met de zintuiglijke waarneming verbonden,
voorstellingsbeelden. Ook hier is weer, en wel in versterkte mate, sprake van een
moment van vrijheid: het denken behoeft weliswaar de stimulus van de waarne-
ming, maar is daardoor als oorspronkelijk scheppend (geestelijk) vermogen niet
bepaald.  Het denken wordt onderscheiden in ratio en intellectus.82

Bij de ratio gaat het, in vergelijking met waarneming en voorstelling in de
eerste plaats om het vermogen tot het maken van onderscheid; het verstand als
forma discretiva. Eerst vanuit en door dit vermogen kan ook het onderscheid
binnen de waarneming als zintuiglijke of uiterlijke waarneming en voorstelling of
innerlijke waarneming worden gemaakt. Zonder het verstand blijft het geheel van
wat in de sfeer van de waarneming aan het denken voorafgaat nog ononderschei-
den en amorf. Eerst door het onderscheidend vermogen van het denken als ver-
stand is het mogelijk de waarneming als waarneming te herkennen en daarbinnen
onderscheid te maken. Daarmee hangt dan het tweede vermogen van de ratio
samen: de begripsvorming; het verstand als vis vocabuli. Na de stap van de
voorstelling ligt in het vermogen tot begripsvorming het tweede niveau van
abstractie, dat van de begrippen.

Daarmee is dan ook de vraag naar de betekenis van het abstraheren, of die naar
de betekenis van de begrippen aan de orde. De positie die Cusanus hier inneemt
en die vanzelfsprekend haar reliëf ontleent aan de strijd om de universalia, is als
een evenwicht tussen nominalisme en realisme juist voor het recht en de rechtsbe-
oefening hoogst belangwekkend, omdat de extreme posities van nominalisme en
realisme nu eenmaal voor de concrete rechtsbeoefening nooit kunnen overtui-
gen.  Omdat het hier niet om Cusanus kennisleer als zodanig gaat, maar om de83

bruikbaarheid ervan voor het begrip van de ontwikkeling van het recht en de
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84. Ter rechtvaardiging daarvan worde verder verwezen naar wat hiervoor werd opge-
merkt over het metafysische a-priori van Cusanus' kennisleer, waarbij het begrip
van het unum hier vervangen kan worden door het door Cusanus gehanteerde
begrip van de exemplaria, in de betekenis van het aristotelische begrip van de
ontisch aan de dingen voorafgaande eidos.

85. Het gaat er niet om of realiteit zou moeten worden toegekend aan de begrippen
(realisme) of aan de dingen (nominalisme), maar dat de eenheid van begrip en ding
beleefd kan worden in het voor beide wezenlijke gegeven van de ontwikkeling. In
het scheppen van de begrippen (als menselijke bezigheid) neem ik deel aan datgene
waarin het wezenlijke van de dingen bestaat. En ook omgekeerd, slechts daardoor
ben ik, of: daarin ben ik scheppend, dat ik als geest (ex se) begrippen schep van het
waargenomene. ‘Unser Geist ist schöpferisch dadurch, daß er seine Begriffe an
das Seiende angleicht’. De abstractie als de beweging in de richting van de ideële
structuur van het zijn. Meffert, Nik. von Kues, blz. 173. Meffert wijst daarbij nog
op een belangrijk verschil met Hegel: terwijl bij Hegel de idee zelf als beweging
geheel opgaat in het zijn (Meffert spreekt van panlogisme), blijft  bij Cusanus
steeds sprake van een zekere distantie, verwoord als participatio. Slechts in die
deelname zijn begrip en zijn op elkaar betrokken. Ook hier wordt weer een ruimte
gelaten, waarin realiter het Ik actief kan zijn.

rechtsgelijkheid, wordt ook hier de vrijheid genomen zijn opvattingen over de
betekenis van het begrip en van het abstraheren, weer te geven in een vorm, die
kan worden opgevat als een denkbare concretisering van zijn opvattingen met het
oog op de problematiek van de moraliteit en het daarin gegeven begrip van de
vrijheid.84

Cusanus’ leer van de betekenis van de begrippen kan dan zo worden opgevat,
dat enerzijds sprake is van het noodzakelijk aan de begrippen voorafgaan van de
dingen, dat wil zeggen dat de waarneming natuurlijkerwijs aan de begripsvor-
ming voorafgaat, terwijl anderzijds door de karakterisering van het denken als
een scheppend vermogen in de activiteit van de begripsvorming als beweging
zich iets manifesteert, qat niet door de waarneming wordt veroorzaakt, maar
daaraan voorafgaat. In de vorming van de begrippen (naar aanleiding) van het
waargenomene heeft het verstand (als ratio) deel aan hetzelfde scheppen (partici-
patio) als dat waarin de wezenlijke substantie van het waargenomene bestaat.85

Daaruit vloeit al direct het conjecturale karakter van de begrippen voort, terwijl
tegelijkertijd daarmee (een bewustzijn van) vrijheid ontstaat. Zo wordt vervol-
gens ook het overgangskarakter van de stap van het verstandsdenken zichtbaar:
anders dan de zintuiglijke waarneming werkt het verstand altijd discursief. Aan
het einde van het discours staat altijd de logische conclusie, die door het streng
logische en formele karakter van het verstandelijke of begrippelijke denken
slechts een geldigheid bezit binnen de eindige werkelijkheid. Het rationele begrip
is daarom onzuiver maar toch wezenlijk, omdat in de eenheid van het begrip het
anders-zijn van wat in de voorstelling aanwezig is tevoorschijn komt. Tegelijk is
het rationele begrip niet wezenlijk genoeg, omdat daarin over de zintuiglijke
waarneming heen wordt gesprongen naar wat weliswaar het wezenlijke is van het
waargenomene, maar waaraan de concrete werking van het waargenomene (nog)
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86. Met een voorbeeld uit de alledaagse sociale werkelijkheid: na de ontmoeting met de
ander als zintuiglijke waarneming, wordt door de scheppende activiteit van het
denken aan de innerlijke voorstelling, die de zintuigelijke waarneming heeft te-
weeggebracht, het begrip mens gehecht. In dat begrip wordt weliswaar de bijzon-
derheid van de concreet waargenomen mens gereduceerd tot wat in hem of haar
wezenlijk is, namelijk zijn of haar mens-zijn, maar daarmee is slechts het waargeno-
mene begrepen als mens, niet ook als deze mens. In de door de concrete waarne-
ming geïnduceerde schepping van het begrip mens is over de concrete verschijning
heengesprongen naar iets waarin zowel het wezenlijke van de concrete verschijning
als het wezenlijke van het gevormde begrip bestaat. Maar daarom is nog geen
sprake van hetzelfde, slechts van een ontstaan van de mogelijkheid daartoe, waard-
oor het begrip realiter het karakter en de werking van een vermoeden toekomt.
Daarbij moet overigens steeds worden bedacht dat door zowel de waargenomen
mens als het begrip ervan als wezenlijk te kwalificeren aan het ontstane vermoeden
geen absolute relatieve betekenis kan worden gehecht maar slechts een binnen het
verdere verloop van het kennisproces op te helderen relatieve. Het gaat bij Cusanus
om een stap in het kennisproces, niet om een of ander agnostisch credo.

87. Dat maakt het vatten door het bewustzijn van de betekenis van deze stap, ook voor
het recht, zo moeilijk. Na het geweldige optimisme van de opbouw van het systeem
van de moderne wetenschap met zijn ongehoorde technische toepassingen, de
opbouw van de gehele kathedraal van de sciences positives, blijft als duurzaam
gevolg voor het menselijk bewustzijn vooral de kater van het uiteindelijk toch niet
begrepen hebben van de werkelijkheid over. Het is daarom ook moeilijk een ge-
schikte term te vinden aan de hand waarvan deze derde stap kernachtig kan worden
getypeerd. Enerzijds moet het meerdere ten opzichte van de voorstelling erin wor-
den uitgedrukt, anderzijds ook, dat juist in het begrip, het verstandelijk grijpen van
de werkelijkheid, het anders-zijn van die werkelijkheid als het ware tastbaar wordt.
Men zou kunnen zeggen, dat het wezenlijke van het begrip daarin ligt, dat wat
hiervoor het drama van de wereldgeschiedenis is genoemd, juist in het begrip
existentiële proporties aanneemt. In het begrip is alle weten tegelijkertijd speculatie.

niet kan worden afgelezen.  In dat conjecturale karakter van de begrippen ligt86

vervolgens weer de overgang naar de vierde stap.
Na het oordeel en de voorstelling kan de derde stap voor het recht worden

begrepen als die van de wet en de interpretatie ervan. Dat betekent dat in de stap
van de ratio de gelding van de wet tegelijk is gegeven en als zodanig wordt
opgeheven; in de interpretatie verschijnt nu juist het anders-zijn van de wet,
anders dan die was in de voorstelling. Die andersheid licht uiteraard slechts op
door de werkelijkheid van de waarneming met betrekking tot het voorliggende
geval. Door de betrokkenheid van het verstand op de contingentie van het waar-
genomene - als het anders-zijn van de voorstelling - ligt in deze stap principieel
het primaire aspect van de individuatie als het onderscheiden zijn.87

 Omdat daarin beide aspecten zijn terug te vinden, wordt hier voor het recht de
derde stap van het kennisproces, na die van het oordeel en die van de voorstel-
ling, getypeerd als weten. Enerzijds wordt in het weten de eenheid van het
anders-zijn van de voorstelling tot stand gebracht, anderzijds kan de term niet
worden gebruikt, zonder dat daarin tegelijk de notie van het niet-weten wordt
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88. In eerdere stukken heb ik steeds de term inzicht gebruikt, bijv. in mijn De rechts-
staat als fase in de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn, 1988 of, nog daarvoor,
in Mensenrechten en rechtsbewustzijn, 1986. Achteraf lijkt dat toch een te optimis-
tische typering van wat werd bedoeld.

89. Los van de betekenissen in het dagelijks spraakgebruik en ook los van de betekenis
van de Latijnse termen in de scholastiek wordt hier ratio vertaald door verstand
(het Duitse Verstand) en intellectus door inzicht (het Duitse Vernunft, sinds Kant
met uitzondering van Von Spiegel en Schopenhauer, vgl. Hoffmeister, Wörterbuch
der Philosophische Begriffe, Hamburg 1955, sub voce Vernunft.

90. Het door Cusanus ter karakterisering van het inzicht gehanteerde beeld is dat van de
wortel: ‘(...) so wie die Vernunft die Wurzel des Verstandes ist, so sind auch die
vernunfthafte Begriffe die Wurzel der verstandesmäßigen. Der Verstand ist also
gleichsam das Wort der Vernunft, in dem sie wie in einem Bilde sich spiegelt’.
Cusanus, De coniecturis I, 8, Meiner blz. 3 e.v. Ook in deze beelden doet zich de
invloed voelen van Cusanus' metafysisch platonisme en kennistheoretisch a-priori
van het unum. Steeds is sprake van een elkaar tegemoet komen van zintuiglijke
waarneming en inzicht, die dan elkaar ontmoeten in voorstelling en weten. Daard-
oor verschijnt dan het beeld van het geworteld zijn van het verstandsdenken in het
inzicht. Dat levert voor het verstandsdenken een vanuit het inzicht te begrijpen
bepaling op als gevolg van een metafysisch a-priori.

meegedacht. In deze derde stap gaat het daarom om een weten/niet-weten.  Voor88

het recht is in de derde stap, na het (onmiddellijke) oordeel en de voorstelling als
het in elkaar overlopen van contract en wet, die van de wet en de interpretatie
ervan.

3.4.7. Het inzicht en de menselijke waardigheid als conjectie; de rechtsvinding

De vierde stap in Cusanus’ kennisleer is die van het inzicht (intellectus).  Ook89

hier weer: in deze stap verschijnt de eenheid van het anders-zijn van het begrip
uit de vorige stap en de betekenis van die vorige stap is dan ook slechts op het
niveau van deze stap in te zien. Belangrijk is dat Cusanus geen exacte definitie
van het inzicht (intellectus) geeft. In de stap naar het inzicht wordt immers het
domein van de begrippen verlaten. Als dan ook hier weer het inzicht bestaat in de
eenheid van het anders-zijn van de verstandelijke begrippen, dan kan die eenheid
niet bestaan in een hogere systematiek van wat verstandelijk geweten kon wor-
den. Als men al begrippen zou kunnen gebruiken ter karakterisering van de aard
van het inzicht, dan zouden het begrippen moeten zijn, waarin het voor het
verstandsdenken typerende discursieve element ontbreekt. Slechts die begrippen
zijn dan toereikend, waarvoor geen tegenbegrip bestaat. Dergelijke begrippen -
als men daarvoor die term al zou kunnen gebruiken - verschijnen binnen het
denkende bewustzijn slechts als beeld. De beelden waarvan het inzicht zich
bedient kunnen niet worden gedacht als een samenstelling van aan het
verstandsdenken ontsproten begrippen, maar bestaan juist als een spiegeling
(speculum) daarvan.  In het beeld wordt het wezenlijke van het begrip inzichte-90

lijk als woord.
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91. ‘(...) man weiß keinen Teil, wenn man nicht das Ganze weiß. Das Ganze gibt das
Maß für den Teil ab. Darum wird es nötig sein, daß für das Wissen von einem
Einzelnen vorher das Wissen vom Ganzen und seinen Teilen vorhanden ist’. Cusa-
nus, De mente X, blz. 61.

92. Meffert, Nik. von Kues, blz. 178.
93. Het is ook voor welke andere theorie dan ook onvoldoende, maar het 'bewijs' voor

die stelling is het eenvoudigst in te zien op het terrein van het recht. Voor het weten
moet dat bewijs vervolgens worden geleverd binnen de logica. Dat kan - als het
beginsel van het tertium non datur wordt losgelaten - bijvoorbeeld in het intuï-
tionisme van Brouwer en Heyting, of zoals dat met expliciete weerlegging van
Frege en Wittgenstein is gedaan door Dummett, The logical basis of metaphysics,
Londen 1991.

Inzicht ontstaat, vergeleken met het discursieve verstandsdenken, door denken
in gehelen.  De eenheid daarvan ligt voor Cusanus in het platoonse uitgangspunt91

van de eenheid van de idee als een a-priori gegeven unum, dat ook zelf slechts
door het inzicht te vatten is.  Tegelijk is alle denken steeds een scheppend ver-92

mogen. Bij Cusanus gaat het om beide, zij het dat het bij het resultaat van het
inzichtdenken nooit om meer dan een abbildliches Unum kan gaan. Het is alsof
hij aan de uitgang van de Middeleeuwen de moed heeft het denken originair
scheppend vermogen toe te schrijven, maar tegelijk (nog) niet kan zien hoe
vervolgens door het denken iets tot stand kan worden gebracht, wat niet ook op
de een of andere manier al in het waargenomene moet zijn voorgegeven. Daarom
wordt in dat scheppen over dat waargenomene heen teruggegrepen op een oor-
spronkelijke eenheid. De mens kan scheppen, maar het geschapene is toch steeds
nur ein Gleichnis. Zo ontstaan dan twee waarheden: die van het oorspronkelijke
scheppen en een, die het gevolg is van het menselijk scheppend vermogen. Waar
dan aan dat oorspronkelijke scheppen wezenlijke autoriteit wordt toegekend,
bijvoorbeeld door het goddelijke karakter daarvan, rest voor het menselijke
scheppend vermogen slechts de kwaliteit van de replica; het resultaat is altijd
tweedehands. Als geest rust de mens dan steeds in een eenheid, die slechts ge-
zocht behoeft te worden.

Voor een rechtstheorie is dat niet voldoende.  Uitgangspunt is daar immers het93

standpunt van de moraliteit, dat bestaat in een als volledig beleefde breuk bin-
nen de menselijke individualiteit tussen eigen paritialariteit en omringende wer-
kelijkheid, die slechts kan worden ontgaan door de negatie van de werkelijkheid
van één van beide òf door alles te zetten op de kaart van het menselijk scheppend
vermogen. Voor dat laatste is er dan geen mogelijkheid meer de gelding van het
resultaat te funderen in iets anders dan het scheppende vermogen binnen het zelf.
In de praxis die daar dan het gevolg van is, ontstaat dan ook noodzakelijkerwijze
niet iets abbildliches, een unum als meer of minder gelukte replica van het grote
Unum (in dat geval waarschijnlijk altijd minder), maar iets waar we het dan maar
mee moeten doen, als het enig mogelijke. Als dan vervolgens vanuit die situatie,
ervoor zou worden gekozen dat scheppend vermogen te richten op de
verwerkelijking van een stand van zaken, die - weer: op de een of andere wijze -
te maken heeft met gelijkheid, kan het denken ten slotte concluderen tot een a-
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94. Vgl. bijv. hoe Gabriël Marcel in zijn Harvard-colleges (uitgegeven als La dignité
humaine et ses assises existentielles, Parijs 1964) bij zijn beschouwing over de
ontologie van de menselijke waardigheid en de noodzaak daarbij de menselijke
ervaring ‘zijn ontologisch gewicht weer terug te geven’, aanknoopt bij het oude
stoïcijnse begrip van het geweten als syneidèsis, als de visie of activiteit waarin
wordt samengevat.

95. Daarbij is uiteraard het werkelijkheidskarakter ook nog afhankelijk van de realiteit
van het Ik-als-zuivere-inhoud. Daarover echter in de volgende paragraaf.

96. Op deze wijze is hier geen sprake van een wezenlijke omduiding van Cusanus'
kennisleer, slechts om een meer benadrukken van overigens door hem zelf ontwik-
kelde noties. Daardoor komt ook eens te meer nadruk te liggen op de eigen beteke-
nis van de zintuigelijke waarneming als de eerste stap van het kennisproces.

posteriori gegeven unum waarin de identiteit wordt gesteld (setzen) van dat
unum met zelf, met recht en met gelijkheid. En dat kan alleen onder de aanname
van het niet abbildlich, maar werkelijk zijn van het proces waarin dat scheppen
bestaat en het nog-niet-werkelijk zijn van het mogelijke resultaat als unum, dat
daarom altijd ook een (ongekend) anders-zijn is.

Dat betekent dat het inzichtdenken voor het recht slechts begrepen kan worden
als geworteld in een geheel dat bestaat uit het standpunt van de moraliteit, de
aanname van de realiteit van het scheppend vermogen binnen het zelf en de keuze
met betrekking tot een a-posteriori gegeven unum, dat in de beide andere elemen-
ten ligt besloten. Met andere woorden: voor het recht en de réchtsgelijkheid is het
verstandsdenken niet geworteld in het inzicht, maar het inzicht is geworteld in
een keuze. En die keuze is altijd gekwalificeerd (als Bestimmung) met betrekking
tot het ik als een wordende. Bij een keuze voor de ontplooiing van dat zelf tot een
unum als Ik, wordt het wordende van het zelf tot potentie van het Ik; wordt het
wordende in die zin gekwalificeerd of bepaald tot waarde. De menselijke waar-
digheid als conjectie van het kiezende bewustzijn.94

Op deze wijze kan door het vooropstellen van het conjecturale karakter van het
denken doorheen, Cusanus’ platoonse notie van het Unum een werkelijke ontolo-
gie, als wording van de menselijke waardigheid, worden gedacht.  Dat betekent,95

als antwoord op de hiervoor gestelde vraag, dat het platoonse a-priori voor de
bruikbaarheid van Cusanus kennisleer geen wezenlijke betekenis behoeft te
hebben, met als gevolg voor de karakterisering van de stap van het inzicht, dat
daaraan metterdaad wortelkwaliteit kan worden toegekend, zij het in conjecturale
zin, als vermoeden. De bepaling van het verstandsdenken vanuit en door het
inzicht is daardoor ook vermoedend. De waarheid van dat vermoeden bestaat dan
in de werking van het verstandsdenken of het weten/niet-weten met betrekking tot
hierboven gekarakteriseerde menselijke waardigheid. De wortel- of radix-kwali-
teit van het inzicht licht dan omwille van de menselijke vrijheid op, in het radica-
le karakter van de aan de gelding van dat vermoeden ten grondslag liggende
keuze.96
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97. Uiteraard schieten bij de beschrijving van het inzicht woorden met hun gebrui-
kelijke connotaties tekort; aan het einde van het inzicht gaat het vooralsnog weer
om een beleving. Die beleving kan wellicht het gemakkelijkst worden opgedaan aan
Cusanus' voorbeelden, ontleend aan de wiskunde, waarbij met behulp van de onein-
digheid de samenval en identiteit van eindige wiskundige figuren kan worden 'mee-
gemaakt' (bijv. De docta ignorantia I, hfdst. II e.v.). Die voorbeelden worden hier
als bekend verondersteld; een vervolg - wellicht i.v.m. de bruikbaarheid van Cusa-
nus' kennisleer voor de rechtsbeoefening nog meer relevant - is te vinden in de
hedendaagse synthetische projectieve geometrie, waar de beleving, niet alleen van
de samenval der tegendelen, maar ook van de gevolgen daarvan doorheen de
oneindigheid, kan worden opgedaan.

98. Vgl. bijv. K. Jaspers, Kant, Ned. vert. Utrecht 1967, blz. 156 e.v.

3.4.8. Voltooide gelijkheid als ‘coincidentia oppositorum’

De centrale notie binnen de stap van het inzicht is die van de samenval van de
tegendelen, de coincidentia oppositorum. Het gaat daarbij om de methode van
het inzicht. Die methode kan op twee manieren worden gekarakteriseerd: naar de
kant van de voorafgaande stap, die van het weten/niet-weten, en naar de kant van
het resultaat van het inzichtsdenken. Naar de kant van het weten/niet-weten gaat
het bij de coincidentia oppositorum uiteraard om de eenheid van het anders-zijn
van het weten/niet-weten. De gevolgen daarvan zijn verreikend. Niet alleen
vallen in het inzicht de tegenstellingen van het verstandsdenken samen, tegelij-
kertijd ontstaat daarbij een ongehoorde verlevendiging van het denken. Daarbij
geldt het inzicht tegelijk als de absolute rusttoestand van het denken, alsook als
de scheppende dynamiek van het denken als zodanig, waardoor hier ook het
omvormende karakter van het denken als een steeds voortschrijden naar een
anders-zijn tot rust komt, maar dan in de voortdurende dynamiek van dat anders-
zijn als zodanig.  Cusanus benoemt die stand van zaken als die van het iuditium97

discretivum, het onderscheidende oordeel over de gedachtensamenhangen.
Als hier de term oordeel wordt gebruikt, gaat het toch om iets geheel anders

dan bij het Kantiaanse Urteil. Waar het daar - kort gezegd - gaat om de tot
redelijkheid gekomen synthetische eenheid van de apperceptie, waarin het kennen
op de eigen grenzen stuit, met als gevolg de these van de eindigheid van de
mens , gaat het hier - en het kan moeilijk op een andere wijze onder woorden98

worden gebracht - om een eenheid die bereikt wordt door de dood van het weten.
Door het scheppend vermogen van het denken worden als het ware de begrippen
van het weten/niet-weten door Annäherung an das Absolute naar hun als dood
op te vatten einde gevoerd. Waar het daarbij dan tegelijk om een bewust te
voltrekken stap van het kennisproces gaat, ontstaat vervolgens aan de andere
kant van een binnen het denkproces te begrijpen grens de mogelijkheid van een
wetend niet-weten. Waar het Kantiaanse denken leidt tot een denkend hebben van
de wereld in een reeks van oordelen, waarbij dat denken tegelijk beseft ten slotte
niets te hebben, leidt het Cusaanse kennisproces tot een oordelen, waarbij de
substantie, in de vorm van het verstandelijk weten, die tot dat (Kantiaanse)
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99. De moeilijkheid van dit Stirb-und-werde-motief binnen de Cusaanse kennisleer,
waarvan overigens niet alleen hier, maar bij elke overgang naar een volgende stap
sprake is, ligt in de vooralsnog zeer beperkte mogelijkheden van het bewustzijn;
crux is immers, dat de overgang binnen het bewustzijn, dat wil zeggen bewust,
wordt gemaakt.

100. Als in de meeste handboeken wordt geconcludeerd tot het niet opgelost zijn van de
Middeleeuwse controverse van nominalisme en realisme, wordt dan ook de positie
van Cusanus niet in de overwegingen betrokken; ook in Hegels Geschichte der
Philosophie wordt die niet genoemd. Blijkbaar zijn de aanzienlijk eenvoudiger
opvattingen van nominalisten en realisten tot in de 19e en 20e eeuw meer conclu-
dent m.b.t. de meer algemene bewustzijnsmogelijkheden in de tussengelegen tijd.

101. Wat hier verwoord wordt, is niets anders dan de alledaagse ervaring, dat iemand
die bijv. de zaak van de solidariteit in zijn bewustzijn heeft anders denkt, dan
iemand die zich slechts van zijn eigen belang bewust is, ook al geldt voor beiden
dat tweemaal twee vier is.

oordelen leidt, afsterft (erlöscht), waardoor de mogelijkheid van het inzicht eerst
ontstaat. Dat betekent, dat waar bij Kant het oordeel steeds het laatste is binnen
het kennen, waardoor het geheel van het (menselijk) kennen steeds onder het
oordeel ligt of als oordeel bestaat, het bij Cusanus in de stap naar het inzicht gaat
om het voltrekken van een laatste oordeel (met de nadruk op laatste), waardoor
vervolgens binnen het kennen een actualiteit kan ontstaan, die vrij is (van het
oordelen).99

De methode van de coïncidentie staat - en dat is historisch van belang - voor
een christelijk element in Cusanus' kennisleer. En wel in die zin, dat daardoor
niet de rationaliteit, als vorm van het denken als zodanig, wordt beïnvloed, maar
dat wél een uitspraak wordt gedaan over de metafysische betekenis van die
rationaliteit. Men zou kunnen zeggen: het kennen en het denken staan als vorm
niet in een specifieke verhouding tot het christendom of tot welke religie of
levensbeschouwing dan ook, maar de wijze waarop het denken als vorm van het
bewustzijn, en daarmee het resultaat voor het kennen, betekenis heeft binnen een
groter verband, die vraag is niet binnen die vorm oplosbaar. Ook daarin neemt
Cusanus een tussenpositie in tussen nominalisme en realisme.  Voor hem ligt100

de oplossing in de kwalificatie van het denken als een concreet proces, waarbij de
voortgang door de verschillende stappen voor het bewustzijn concrete betekenis
heeft, terwijl die betekenis niet uit, of op het niveau van, de afzonderlijke stappen
kan worden afgeleid of begrepen. Het kennen is immers op het geheel van de
werkelijkheid betrokken door de aan het kennisproces zelf immanente beweging.
In die beweging is er binnen het kennisproces de voortdurende deelname (partici-
patio) aan en van de werkelijkheid als inhoud. Dat betekent echter dat ongeacht
de vorm van het kennen als zodanig, in het kennisresultaat op de een of andere
wijze de werkelijkheid als inhoud aanwezig moet zijn. Dit heeft verder tot gevolg
dat - met verwijzing naar het bij de stap van de waarneming al geëxpliciteerde
motief van het desiderium intellectuale - die inhoud steeds binnen het gehele
kennisproces concreet aanwezig is.  En dat betekent ten slotte dat, als er waar-101

heid is in de bewering van het christendom over de er aan ten grondslag liggende
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102. Daarover uitvoerig hiervoor, hst. 4, par. 2.3.2. en hst 5, par. 4.
103. Alleen al daarom is het voorbarig de christelijke invloed op de ontwikkeling van

mensenrechten beperkt te denken tot zaken als solidariteit, terwijl dan overigens
de mensenrechten te begrijpen zouden zijn vanuit bijvoorbeeld het 18e eeuwse
rationalisme. Het gaat er juist om, als er de bewering is, dat de mensenrechten
(ook) gevolg zijn van de ontwikkeling van het Christendom, die invloed binnen
het (rechts)bewustzijn als geheel, en dus ook binnen de rationaliteit als zodanig,
na te gaan. In die zin gaat het er hier om de gevolgen van de aan de ontwikkeling
van het christendom ten grondslag liggende gebeurtenissen, die dan via facti ook
in de louter affirmerende waarneming aanwezig zouden moeten zijn, als werking
binnen het denken als onderdeel van het totale kennisproces, vast te stellen.

104. Cusanus, De possest, 1469, uitg. Reclam: Gespräch über das Seinkönnen.
105. Norbert Henke, Der Abbildbegriff in der Erkenntnislehre des Nikolaus von Kues,

Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft III, Münster 1969, blz. 69 e.v.

gebeurtenissen , die gebeurtenissen als werkelijke inhoud binnen het kennis-102

proces aanwezig moeten zijn. Met  uiteraard alle gevolgen van dien voor de
kwaliteit van het denken binnen dat kennisproces, zoals die hier aan de orde
zijn.103

Voor Cusanus verschijnt die inhoud binnen het element van de beweging in
zijn kennisleer als de methode van de coincidentia oppositorum in de vorm van
een stirb-und-werde-motief, waarbij sprake is van een afsterven van de begrip-
pen en een ontstaan van inzicht. De kwaliteiten van dood en opstanding hebben
daarbij hun betekenis binnen de werkelijkheid van het menselijk bewustzijn. Niet
in het opgeven van het weten als zodanig, maar in de doorvoering van het weten
tot aan de grens ervan, waar weten tot de beleving van het niet-weten leidt.
Zonder oppositia kan immers geen sprake zijn van coincidentia.

3.4.9. Gelijkheid als de maat van het menselijke

Vervolgens moet de methode van de coincidentia oppositorum worden
gekarakteriseerd naar de kant van het resultaat van het inzichtsdenken. Voor
Cusanus staat aan die kant de wezensschouw van het Unum, op basis van het
conjecturale karakter van het denken als een Sein-können (posse-esse).  Ook-104

hier weeer: het denken wordt scheppend vermogen toegeschreven, maar het lijkt
toch alsof bij Cusanus het daarmee verbonden doodsmotief voor het denken,
waardoor het inzichtresultaat bijgevolg in het abbildliche blijft hangen, voorals-
nog een grotere realiteit vertegenwoordigt, dan het doorheen dat doodsmotief
wordende inzicht. Henke  wijst er op dat Cusanus steeds weer heen en weer105

zwenkt tussen afbeeldingstheorie en a-priorisme. Volgens hem gaat het daarbij
om een praktisch-technisch gebruik van het afbeeldingsschema, waardoor onder
woorden wil zijn gebracht dat de geest slechts langs de omweg van de zintuiglij-
ke ervaring tot zichzelf kan komen. De eigenlijke oplossing die Cusanus biedt
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106. Het Latijnse ‘mens’ staat hier voor geest of kennen, ook voor het menselijk ge-
moed als ‘die unendliche Einheit des Seins in der Weise des Seinkönnens’; hier is
wellicht de beste vertaling: de mentale mens. Eeen opsomming van mogelijke
vertalingen van het latijnse mens is hierna te vinden in de laatste zin van hst. 12.

107. Henke, Der Abbildbegriff, blz. 126.
108. Sofist (480-410 v C), bij wie deze regel (‘de mens is de maat van alle dingen, van

het zijnde voor het zijn, van het niet-zijnde voor het niet zijn’) leidde tot een
volstrekt relativisme, waarbij bedacht dient te worden dat hij bij zijn uitspraak de
enkele, afzonderlijke mens op het oog had. Gelet op wat hiervoor (hst 4, par.
2.1.5.) over het Griekse bewustzijn is gezegd, is Protagoras dan ook terecht uit
Athene verbannen.

109. J. Stallmach, Das Problem sittlicher Eigengesetzlichkeit des Individuums in der
philosophischen Ethik, in: Suche nach dem Einen, Gesammelte Abhandlungen zur
Problemgeschichte der Metaphysik, Bonn 1982, blz. 98 e.v.

110. Stallmach: ‘Sie (diese Einsicht, DB) entwirft Noch-nicht-Wirkliches als etwas
Seinsollendes, aber nicht in freier Erfindung, sondern auf Grund eines bereits
wirklichen, des im Aktträger verwirklichten personalen Wesen des Menschen’.
Stallmach, Das Problem, blz. 121.

ligt volgens Henke in de dialectische opvatting van de mens.  Een aanvankelijk106

sensualisme wordt opgeheven (aufgehoben) door een mentale eenheid, die het
vele in zich omvat en tegelijk uit die omvatting loslaat. Bij al zijn pogen tot het
verstaan van het anders-zijn ontplooit het kennen van stap tot stap zijn vermogen
tot eenheid vóór alle verstandsmatig-disjunctieve bevestiging of ontkenning
volgens het binnen het verstandsdenken geldige beginsel van de uitgesloten
derde. Henke: in dat scheppend vermogen bewijst zich de mens als de maat van
alle dingen.107

Door deze verwijzing naar de op Protagoras  teruggaande, homo-mensurare-108

gelwordt onmiskenbaar een normatief element in de kennistheorie ingebracht.
Het gaat daarbij evenwel niet om een heteronomie waarbij een aan het kennis-
proces zelf vreemd element wordt gehanteerd om van het kennen de maat te
nemen. Een dergelijke heteronomie is volstrekt vreemd aan de Cusaanse
participatie-metafysica. Dan zou immers ten slotte toch de grondslag van de in
de eerste stap geëxpliciteerde zintuiglijke waarneming van de als werkelijk op te
vatten wereld van de dingen, uiteindelijk weer zijn verlaten.

Waar het om gaat is dat met een verwijzing naar de homo-mensuraregel een
waardenethiek kan worden geformuleerd, die tegelijkertijd zijnsethiek is.
Stallmach  spreekt van een waardenrealisme, waarbij de waarden (tegenover het109

freischwebende Sollen van Kant) gefundeerd dienen te zijn in het zijn. Kern van
de zaak is die ontologische fundering van waarden en niet de een of andere con-
fundering van waarden en zijn, waarbij ethiek gefundeerd wordt in of afgeleid
van idealiter geldende waarden. Bij een waardenrealistische ethiek moet het gaan
om waarden waarin de essentie van het menselijke wordt uitgedrukt, in die zin,
dat als men van die waarden zou afzien, er helemaal niet meer van het menselijke
kan worden gesproken. Het gaat om het menselijk handelen, waarbij de mens zijn
menszijn als zodanig tot uitdrukking brengt, en wel: ten goede of ten kwade.110

Dat wat in de handelende mens als verwerkelijkte essentie aanwezig is, is
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111. Cusanus: Het ligt in de macht van de mens ‘alles aus der Mächtigkeit seines
Mitteseins hervorgehen zu lassen’ en ‘Der Mensch geht nicht über sich hinaus,
wenn er schöpferisch ist, sonder durch die Entfaltung seiner Kraft kommt er zu
sich selbst’. En: ‘Die Einheit des Menschlichen scheint das All in der ihr gemäßen
Weise ein zuschließen. Die Kraft dieser Einheit nimmt es mit dem All auf und
zwingt es in die Gewalt des Menschen’. Cusanus, De coniecturis II, Hst. XIV, blz.
223-224; cit. via Meffert, Nik. von Kues, blz. 194. Het is als uitspraak van een
15e-eeuwse prelaat nauwelijks voorstelbaar, maar het staat er!

112. Cusanus, De mente, hfdst. IX, blz. 59, idem. Een hedendaagse omschrijving is te
vinden bij J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling, Haarlem 1956, blz. 218:
‘Hij (de mens, DB) 'is' dus niet een subject, dat ook nog met normen te maken
heeft, maar vermag zich veeleer als normatieve eenheid van zijn handelingen te
constitueren of ook zich in een onsamenhangende veelheid van handelingen te
verstrooien’.

113. Dergelijke opmerkingen zijn uiteraard eerst begrijpelijk in het licht van Cusanus'
beschouwingen over maat en getal, waarbij o.m. de getallen gelden als de oergron-
den van het zijn, zowel als wezen als als werkzaamheid (Pythagoras, Plato, Ploti-
nus).

114. Daarbij zij overigens bedacht, dat daarvan binnen Cusanus' kennisleer sprake kan
zijn, als men kan inzien dat uiteindelijk als inzichtresultaat het niet-andere (non
aliud) geldt, dat zelf anders is dan het andere en tegelijk als het niet-andere tot
niets, dus ook tot het andere niet, in tegenspraak.

echter niets anders dan zijn scheppend vermogen. In het handelen kwalificeert hij
zichzelf immers als moreel wezen, waardoor al zijn handelen ex se ethische
relevantie bezit.  Het gaat bij het scheppend vermogen van de mens niet om het111

scheppen van enige realiteit buiten zichzelf, waarvan dan door een derde de maat
zou kunnen worden genomen, maar om het scheppen van zichzelf, ‘damit er das
Maß seiner selbst erreicht’.112

Inzicht kan als eenheid slechts bestaan nadat de procesgang van de samenval
der tegendelen is gemaakt. Dat betekent voor de gelijkheid dat die slechts binnen
de eenheid van het inzicht volledig werkelijk kan zijn. In het voltrekken van het
kennisproces schept de mens zijn eigen maat. Bij die maat gaat het niet om een
constante, aan de hand waarvan iets anders kan worden vastgesteld of beoor-
deeld, maar om een levende werkelijkheid waarin de mens zichzelf meet.  Op113

deze wijze komt de homo-mensuraregel als normatief element niet van buitenaf
in de kennisleer binnen, maar komt die er veeleer uit voort.114

Als de vierde stap van Cusanus' kennisleer gekarakteriseerd zou moeten wor-
den voor het recht, zou men die kunnen begrijpen als die van het positieve recht,
na (ongereflecteerd) oordeel, contract, wet en interpretatie. Bij het inzicht gaat
het voor het recht om werkelijk wordend weten, niet als een blinde extrapolatie
van dat weten, maar om (weer) een kwalitatieve omslag, waardoor het -
(rechts)weten in de eenheid van het anders-zijn tot gelding komt. Daarin bestaat
dan de actualiteit van het inzicht, wordt het weten tot substantie. Naar de kant
van (vooralsnog) het menselijk bewustzijn, gaat het daarbij om inzicht, na oor-
deel, voorstelling en weten/niet-weten. Het positieve recht moet daarom steeds
worden opgevat als immer weer nieuw resultaat van een concreet rechtsvindings-
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115. De opsomming is te vinden bij J. Stallmach, Das Absolute und die Dialektik bei
Cusanus im Vergleich zu Hegel, in: Scholastik 1964, Heft 4, Bd. 39, blz. 495 e.v.

116. Zo E. Metzke, Nicolaus von Cues und Hegel, in: Coinc. opp., Witten 1961, cit. bij
Stallmach, Das Absolute, noot 16.

117. Al in de logica heet het: ‘Der Verstand bestimmt und hält die Bestimmungen fest,
die Vernunft ist dialektisch, weil sie die Bestimmungen des Verstandes in Nichts
auflöst; sie ist positiv, weil sie das Allgemeine erzeugt, und das Besondere darin
begreift’. Hegel, Wissenschaft der Logik, Glockner 1949 e.v., IV, 17. Vgl ook
Hegel, Differenz, blz. 44.

118. ‘Die an und für sich seiende Wahrheit, welche die Vernunft ist, ist die einfache
Identität der Subjektivität des Begriffs und seiner Objektivität und Allgemeinheit’.
Hegel, Enzyklopedie, Par. 438.

proces, niet als bijvoorbeeld het geheel van regelgeving en jurisprudentie, zoals
dat voor de rechtsvinding zou zijn gegeven.

3.5. Hegel: gelding als Ik

Het bereiken van de vierde stap in de kennisleer van Cusanus maakt - via de
hierboven daarin gevonden homomensuraregel - een (gedeeltelijke) terugkeer
naar het filosoferen van Hegel mogelijk. Door Cusanus en Hegel met elkaar in
verband te brengen is het mogelijk de plaats van het hiervoor besproken proces
waardoor de gelijkheid concreet kan worden te bepalen als Ik.

Men behoeft slechts de karakteristieken van Cusanus’ stap waarin het inzicht
kan ontstaan, op zich te laten inwerken om daarin Hegels begrip van de Vernunft
te kunnen herkennen. Om te beginnen is er het leerstuk van de coincidentia
oppositorum dat vergeleken kan worden met het Hegeliaanse principe van de
dialectische eenheid van de tegenspraak. Vervolgens is er het Cusaanse leerstuk
van de explicatio, de ontvouwing van het Unum, waarin Hegels opvatting over
de zelfontvouwing van het absolute is te herkennen. Ten slotte kan men op het
eerste gezicht denken aan de techniek van het steeds voortschrijden naar een
anders-zijn, totdat in het goddelijke het niet-andere (non-aliud) als de negatie
van al het anders-zijn wordt gevonden, die de gedachte oproept aan het Hegeli-
aanse schema van het negeren, waarbij ten slotte in de negatie van de negatie de
positiviteit van het kenbare als het ware tevoorschijn treedt.  Wel niemand is115

het denken van Cusanus zo na gekomen als Hegel.116

Hier gaat het meer bijzonder om Hegels begrip van de Vernunft. Het belang
van de Vernunft ligt voor Hegel in het opheffen van de vastgeroeste tegenstel-
lingen van het verstandsdenken, waarvan het bouwwerk zich tussen de mens en
het absolute stelt.  In de fenomenologie van de geest verschijnt de Vernunft als117

de eenheid van zelfbewustzijn en bewustzijn.  Daarbij - en daarom gaat het hier118

- wordt de zekerheid van het identiek zijn van de subjectiviteit van het begrip als
de in het denken tot bewustzijn van zichzelf gekomen idee en de bepalingen van
het wezen van de dingen in voorwerpelijke zin, door de Vernunft voor het zelfbe-
wustzijn gevonden in het Ik, als de eigen bepaaldheid, als de immanente vorm,
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119. Hegel, Enzyklopedie, Par. 439.
120. Bijv. Hegel, Enzyklopedie, Par. 467, Zusatz.
121. In een variant op een in ander verband gebruikte opmerking: oneindige dialectiek

is geen dialectiek, maar oneindigheid. (In De visione Dei heet het: oneindige
goedheid is geen goedheid, maar oneindigheid, vgl. Stallmach, Das Absolute, noot
68).

122. Vgl. Stallmach, Das Absolute, blz. 500/501, met uitvoerige tekstaanhalingen
zowel bij Cusanus als bij Hegel.

die bestaat in het voor zichzelf bestaande zuivere begrip, als oneindige algemeen-
heid.  Identiteit die tegelijk algemeenheid is. De immanente vorm van het119

zelfbewustzijn, die bestaat als zuiver begrip; dat wil zeggen: door zichzelf. Het
zijn evenzovele Cusaanse karakteristieken van het inzicht, waarvan het begrip
drieënhalve eeuw later door Hegel wordt gevonden als het Ik, als het an und für
sich bepaalde, het algemene, dat - met zoveel woorden  - bestaat in de identi-120

teit, de gelijkheid, van vorm en inhoud.

3.5.1. Cusanus' conjectie van het Ik als ‘possest’ tegenover
Hegels dialectiek van het Ik als noodzakelijkheid

Het komt er nu op aan nauwkeurig toe te zien wat in beide gevallen, Cusanus
weg naar het unum en Hegels weg van het Ik, precies gebeurt. Beide posities zijn
voor het begrijpen van de gelijkheidsproblematiek belangrijk, maar niet identiek.

Waar het om gaat is dat bij Cusanus binnen zijn denken nog een ruimte wordt
overgelaten, die bij Hegel niet te vinden is. Centraal staat daarbij het begrip van
het scheppend vermogen. Bij Hegel is het zuivere zijn door zijn onbepaaldheid
identiek met het niets en is vervolgens de hogere waarheid van beide het worden.
Wat niet is is, omdat het worden kan als noodzakelijk moment in de beweging
van zijn en niet-zijn volgens de wetmatigheid van de dialectiek. Het overgaan
van zijn tot niet-zijn is het wezenlijke moment van het zijn. Bij Cusanus is het
niet-zijn of het niets identiek met het al-zijn, dat moet worden opgevat als een
kunnen (gedacht als resultaat van de dialectiek van zijn en kunnen - posse en
esse, zonder zelf dialectisch te zijn) ; er is geen sprake van een overgaan van121

het zijn in het niet-zijn, maar van een overgegaan-zijn van zijn en niet-zijn. Ook
bij Cusanus geldt dat wat niet is, is omdat het worden kan, maar niet als resultaat
van de dialectiek van zijn en niet-zijn, maar omdat aan alle zijn en niet-zijn, en
daarmee aan alle dialectiek, een absoluut zijn-kunnen voorafgaat, waardoor het
worden niet de hogere waarheid is van zijn en niet-zijn, maar slechts een wer-
king, een uitvloeisel van de identiteit van al-zijn en niet-zijn.  Hegels dialectiek122

van de geest is tegelijk een ontologie van het zijn; bij Cusanus is de dialectiek
van de geest de techniek om te komen tot inzicht in het zijn, dat zelf, ontologisch,
niet rust in een dialectische verhouding van zijn en niet-zijn, maar in de almacht
van een zijn-kunnen. Het wezen van al wat is ligt voor hem voorbij de dialectiek
van de coincidentia oppositorum en is daarom zelf niet dialectisch begrijpbaar,
slechts te zien (ultra murum coincidentiae). Bij Hegel is het absolute zelf dialec-
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123. Hegel, Rechtsphilosophie, Par. 6: ’das Übergehen aus unterschiedsloser
Unbestimmtheit zur Unterscheidung, Bestimmen und Setzen einer Bestimmtheit
als eines Inhalts und Gegenstands’. En verder: ‘Dieser Inhalt sei nu weiter als
durch die Natur gegeben oder aus dem Begriffe des Geistes erzeugt. Durch dies
Setzen seiner selbst als eines bestimmten tritt Ich in das Dasein überhaupt; - das
Absolute Moment der Endlichkeit oder Besonderung des Ich’.

124. Hegel, Enzyklopedie Par. 415.

tisch, bij Cusanus niet. Bij de coïncidentie van het inzicht gaat het om het coïnci-
deren van alle eindigen, niet om het coïncideren van het eindige met het oneindi-
ge.

Het onderscheid is dat bij Cusanus in absolute zin slechts van een kunnen-zijn
van het Ik sprake is, waar bij Hegel het bij het Ik gaat om een zijn van het Ik dat
door zijn veruiterlijking in het niet-zijn, zich verwerkelijkt of wordt tot een
absoluut Ik in de zin van een tot zichzelf of tot bewustzijn van zichzelf gekomen
Ik. Overgebracht naar het terrein van de rechtsfilosofie is dan bij Hegel sprake
van een Ik dat voor het recht al tevoren bestaat en zich slechts veruiterlijkt om
zich bewust te worden van zichzelf. Eerst dan raakt dat Ik betrokken bij het
vraagstuk van de moraliteit.  Moraliteit constitueert niet de werkelijkheid van123

het Ik maar speelt slechts een rol bij de bewustwording van het Ik van zichzelf.
In het licht van het hierboven gezegde vallen nu onmiddellijk twee zaken op: in

de eerste plaats dat bij Hegel sprake is van een Ik dat volledig dialectisch is
bepaald, in de tweede plaats dat dit Ik vervolgens op bepalende wijze zich ver-
houdt (casu quo: gaat verhouden) tot iets wat het tot zijn inhoud maakt, maar wat
tegelijk met dat Ik (bijvoorbeeld als het niet-Ik van Fichte, maar dan slechts als
logisch begrip) is gegeven. Met andere woorden: in de rechtsfilosofie van Hegel
gaat het om het begrip van het recht, zoals dat teruggedacht kan worden vanuit
het Ik, zonder dat daarbij het Ik zelf als een kunnen-zijn in het geding is. Vanuit
dat Ik wordt dan tegelijk de inhoud van het Ik niet tot iets dat bepalend is of kan
zijn voor de werkelijkheid van het Ik, maar tot iets dat begrepen is vanuit het Ik
als niet-Ik. Alle inhoud, ook die van het Ik, is vanuit de wetmatigheid van de zich
dialectisch ontvouwende werkelijkheid bepaald als een functie van de (logische)
structuur van het (zelf)bewustzijn. Dat betekent dat Hegel niet de reëel verlopen-
de ontwikkeling van het recht beschrijft, maar denkend begrijpt hoe het recht
wordt (resp. geworden is) vanuit het standpunt van het Ik als absolute structuur
van het bewustzijn, waar dat Ik voor Cusanus niet meer is dan een Seinkönnen.

Voor Hegel is alleen het inzichtelijke werkelijk en bijgevolg bestaat ook de
werkelijkheid van het Ik slechts als denken  en wordt al het andere als niet-Ik124

op zichzelf onwerkelijk. De weg van het Ik bij Hegel bestaat daarom als een
drieslag van het abstract-algemene als de vorm van het Ik, dat door het abstract-
bijzondere van de bepaling van zijn inhoud komt tot de substantie van het Ik als
het concreet-algemene. In vergelijking met de kennisleer van Cusanus is dat een
drieslag die zich volledig afspeelt binnen zijn vierde stap van het inzicht
(intellectus), terwijl de drie voorafgaande stappen, die van waarneming, voorstel-
ling en verstandsdenken, binnen Hegels filosoferen geen morele betekenis heb-
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125. Uiteraard komen ook bij Hegel de (zintuiglijke) waarneming, de voorstelling en
het verstandsdenken voor, maar als begrepen vanuit het zelfbewustzijn van de
Vernunft; zó moet het - achteraf - gegaan zijn.

126. Hegel, Grundlinien, Par. 4 en 7.
127. Uiteraard, omdat binnen de idealistische filosofie Hegels filosoferen juist bij

uitstek als vrijheidsfilosofie wordt opgevat. Bijv. D.H.M. Meuwissen, Recht en
vrijheid, Utrecht 1982, blz. 53 e.v., in overeenstemming met Hegels bewering over
het recht als Dasein der Freiheit.

128. A. Peperzak, Filosofie en politiek, een kommentaar op het Voorwoord van Hegels
Rechtsfilosofie, Baarn 1981, blz. 99.

ben.  Bij Cusanus moet de mens maar afwachten wat uiteindelijk als inzicht zal125

verschijnen, het enige waarin het inzicht als het ware is voorgegeven, ligt in het
gegeven van het desiderium intellectuale, niet meer dan een motief tot het aang-
aan van het kennisproces als de formele zekerheid dat kennis en inzicht, welke
dan ook, mogelijk is. Bij Hegel is de inhoud van het inzicht in beginsel al gege-
ven nog voordat het kennisproces is doorlopen, slechts het bewustzijn ontbreekt
nog waardoor nog geen sprake kan zijn van werkelijk inzicht.

3.5.2. Hegels onwerkelijke begrip van de wil; noodzakelijke vrijheid

Het verrassende van Hegel is dat hij kan inzien hoe het recht zich ontwikkelt op
de bodem van het geestelijke en daarbij zijn uitgangspunt heeft in de wil.  Maar126

dat inzicht berust op de dialectiek van de geest, die zich binnen dat kader
noodzakelijkerwijze ook uitstrekt over de wil. Daarmee komt uiteraard de mense-
lijke vrijheid, verworven op het standpunt van de moraliteit, in geding. De vrij-
heid is dan ook, als menselijke werkelijkheid, de grote afwezige in Hegels rechts-
filosofie. Hegels rechtsfilosofie is wezenlijk geestesfilosofie en geen vrijheidsfi-
losofie. Dat vereist uiteraard nadere toelichting.127

De volgende overwegingen spelen daarbij een rol. In de eerste plaats Hegels
opvatting over de inhoud van het begrip werkelijkheid. Voor Hegel is Wirklich-
keit alleen die realiteit, die zo is als ze moet zijn, waarvan de noodzakelijkheid
ingezien kan worden door een grondige rede en die dus noodzakelijkerwijs goed
is. Filosoferen is het opdiepen en begrijpen van deze ‘waarachtige realiteit’, de
herkenning van de idee, die zich verwerkelijkt in de uitwendige en inwendige
wereld van het bewustzijn.  Waar dit toe leidt, wordt zichtbaar in bijvoorbeeld128

de beschrijving die Heyde geeft van het begrip zedelijkheid in Hegels rechtsfilo-
sofie. Sittlichkeit is dan te begrijpen als het ineenschuiven van een Grieks en een
modern element. Het Griekse element staat voor het aspect van harmonie tussen
algemeen en bijzonder: de onmiddellijke en spontane eenheid van het individu
met de nomos van de polis. Het moderne element staat voor het zich in vele
vormen uitdrukken van het recht van de subjectiviteit: het bevestigen door het
subject van zichzelf, van de eigen overtuiging, het eigen weten. De ware zedelijk-
heid bestaat dan wanneer de identiteit van individu en gemeenschap werkelijk-
heid wordt door de bijzondere subjectiviteit heen. En dan de onbegrijpelijke zin:
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129. L. Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid, blz. 155/6.
130. Zie hiervoor, hst. 4, par. 2.1.5.
131. Dat verklaart ook weer de waarheid van Hegels filosoferen voor de werkelijkheid

tot aan de Middeleeuwen, terwijl datzelfde filosoferen niet op overtuigende wijze
greep kan krijgen op de ontwikkelingen sindsdien. De hier op Hegel uitgeoefende
kritiek laat dan ook de juistheid van het gebruik van zijn werk voor het begrijpen
van de ontwikkelingen vóór de Middeleeuwen onverlet. Bij de beschrijving daar-
van is dan ook van Hegels Philosophie der Geschichte een dankbaar gebruikge-
maakt (vgl. hfdst. 4).

132. Hegel, Grundlinien, Par. 4.
133. Dit zuivere speculeren kan worden verklaard vanuit de in Hegels tijd opgeld

doende opvattingen over de natuur als zodanig. Riedel: ‘Solange die Natur als eine
von Zwecken bewegte Ordnung bestimmt worden war, konnte auch die Freiheit

‘De eenheid die hieruit resulteert is een eenheid van eenheid en differentia-
tie’.  Met andere woorden: de gang door de bijzondere subjectiviteit blijft ten129

aanzien van de zaak zelf indifferent, er wordt weliswaar aan de oorspronkelijke
eenheid iets toegevoegd, maar die toevoeging heeft slechts belang voor het
(subjectieve) bewustzijn. Ook als geformuleerd zou zijn: de zedelijke eenheid is
een eenheid van abstracte (oorspronkelijke) eenheid en van (bijzondere) differen-
tiatie, als een hogere eenheid, blijft het probleem van de als zodanig steeds
terugkerende eenheid. Integendeel blijkt echter in het licht van de differentiatie de
(Griekse) eenheid praktisch geen eenheid te zijn, omdat de noodzaak van diffe-
rentiatie nu juist een eenheid vóór de (abstracte) Griekse eenheid veronderstelt,
waardoor de Griekse eenheid zich niet als (bijvoorbeeld een eenzijdige) eenheid
doet kennen, maar als een halfheid waarvan de (partiële) identiteit met de oor-
spronkelijke eenheid nu juist kwestieus is geworden, waardoor überhaupt eerst
het probleem van de zedelijkheid zich aandient.  Dat betekent dat Hegels130

rechtsfilosofie het vraagstuk van de vrijheid behandelt tot (en eventueel met) het
standpunt van de moraliteit. Het is alsof de ontwikkeling vanaf de Grieken uit-
loopt op de Middeleeuwen en vervolgens weer naar de Grieken terugkeert; een
uitstapje van de toch altijd Grieks blijvende mensheid, waarbij dan de mogelijk-
heid ontstaat zich ook individueel bewust te worden van wat altijd al was. Daar-
mee wordt echter de vrijheid geen werkelijkheid. Er kan slechts sprake zijn van
een zichzelf noodzakelijk weer opheffende vervreemding, die in die noodzaak
geen echte vervreemding blijkt te zijn geweest.131

Een volgende overweging hangt met het voorgaande samen. De vrijheid is bij
Hegel nauw verbonden met de wil, is daarmee zo goed als identiek. Van belang
is daarbij de verhouding tussen de wil en de natuur, in samenhang met het begrip
van de vrijheid. Hegel gebruikt het begrip natuur op twee verschillende wijzen:
enerzijds in de betekenis van het natuurlijke (das Reich der Natur), naast of
tegenover het geestelijke, anderzijds in de betekenis van begrip (Natur der
Sache). In de laatste betekenis gaat het om de zaken, zoals ze voor de Vernunft
zijn en dat kan heel iets anders zijn dan wat ze louter natuurlijk lijken te zijn.
Natuur in deze betekenis is voortbrengsel van de geest, naast het uiterlijk natuur-
lijke bestaande als een tweede natuur.  De wil behoort tot deze tweede natuur.132 133
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auf sie bezogen und das menschliche Handeln als ihre Fortsetzung oder
Nachahmung gedacht werden. Mit der Konstituiering der Natur zu einem
mathematisch beschreibbaren und mechanisch verfaßsten Kausalzusammenhang
wird dieser Rückbezug unmöglich; der Gedanke der Freiheit (...) findet in der
Natur nicht mehr das Analogon des Zwecks und stellt sich damit auf sich selbst’.
Volgens Riedel gaat het hierbij om een a-priori dat voor Hegels rechtsfilosofie van
beslissende betekenis is. M. Riedel, Natur und Freiheit in Hegels Rechtsphilosop-
hie, in: M. Riedel (hg.), Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, Bd. 2,
Suhrkamp 1974, blz. 116.

134. Riedel, Natur, blz. 115.
135. Dan is het uiteraard nog een fluitje van een cent om vervolgens die wil met de

vrijheid te verbinden en een zin te formuleren als: 'Dies ist die Freiheit des
Willens, welche seinen Begriff oder Substantialität, seine Schwere so ausmacht
wie die Schwere die Substantialität des Körpers'. Hegel, Grundlinien, Par. 7. In
deze formulering wordt inderdaad het gehele geheim van Hegels Rechtsphilosop-
hie prijsgegeven: men kan het echter alleen geloven op basis van de aanname dat
de zwaarte inderdaad de substantie van de materie uitmaakt. Omdat eerst de
materie tot een lege voorstelling is gemaakt, kan vervolgens worden geconclu-
deerd dat de mens niet enerzijds denkend en anderzijds willend is, omdat dat een
lege voorstelling zou zijn. Hegel: 'Der Unterschied zwischen Denken und Willen
ist nur der zwischen dem theoretischen und praktischen Verhalten, aber es sind
nicht etwa zwei Vermögen, sondern der Wille ist eine besondere Weise des Denk-
ens: das Denken ins Dasein, als Trieb, sich Dasein zu geben.’. Grundlinien, Par.
4, Zusatz. Op deze wijze wordt ook de hiervoor gekritiseerde positie van Holz
duidelijker: de bijzonderheid van het subject is voor het recht als de verwerkelij-
king van de vrijheid slechts van belang, zover die onder de tweede natuur valt en
dus redelijk is. Het gaat daarbij echter niet om de 'volle werkelijkheid' van het
bijzondere, maar slechts om de denkbare werkelijkheid van het bijzondere, als
begrip.

Ook hier weer blijkt Hegels filosoferen een denken vanuit de Vernunft, waarbij
de begrippen van de verstandswereld een los van het natuurlijke bestaande bete-
kenis krijgen. De Vernunft daalt om tot zichzelf te komen, af in, geeft zich over
aan, de verstandelijke speculatie en laat dusdoende een werkelijkheid uit zich
voortkomen die voor de geest is als een tweede natuur (die Welt des Geistes aus
ihm selbst hervorgebracht). Tegenover de wereld van het natuurlijke heet deze
begrippelijke werkelijkheid het rijk van de vrijheid. Als dan vervolgens nog
sprake is van natuur, dan wordt déze werkelijkheid bedoeld, waarbinnen zich
natuur en vrijheid polair-contrair tot elkaar verhouden.  Dat wil dus zeggen dat134

op basis van een Kantiaanse scheiding van denken en werkelijkheid-buiten-het-
denken (Ding an sich), een samenhang tussen de wil en het natuurlijke wordt
geconstrueerd, waarin het natuurlijke als zodanig wordt genegeerd en vervolgens
een natuurlijkheid vanuit de geest wordt gegenereerd als een tweede natuur, die
zich uiteraard dialectisch verhoudt ten opzichte van de wereld van de geest als
zodanig. De autonomie van deze tweede natuur ten opzichte van het, als zodanig
via het a-priori van de onkenbaarheid van het Ding an sich genegeerde, louter
natuurlijke, wordt onder woorden gebracht met het begrip van de wil.  Daarmee135

kwalificeert zich Hegels rechtsfilosofie als een filosofie van de noodzakelijkheid



234 6.  MENSENRECHTEN  ALS  MORELE  ONTWIKKELING

136. Hermann Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, Grundzüge der Philosophie,
Bonn 1990, Vorrede blz. 1, geciteerd in een poging de hier steeds aanwezige zaak
nog eens anders onder woorden te brengen.

en niet als vrijheidsfilosofie. In de opvatting van de wil, die slechts als redelijk
kan gelden indien de wil zichzelf tot zijn inhoud maakt, omdat het voortbrengend
vermogen van het natuurlijke als zodanig achter het paradigma van de mathe-
matische causaliteit onontdekt is gebleven, blijft de wil zo grauw als het ver-
standsdenken zelf.

In de gang van de geschiedenis als reële ontwikkeling is vanaf de Grieken tot
de Middeleeuwen sprake van een Erschöpfung des Gegenstandes door een
reductionisme in het denken dat leidde tot een Überlastung des Subjekts durch
die Abfälle der Reduktion.  Als vervolgens de ontwikkeling in de Middeleeu-136

wen rond het begrip van de menselijke individualiteit omslaat van een ontologie
in een praxis, gaat het erom desondanks ook te pogen het vervolg van die ont-
wikkeling te begrijpen, hier met het oog op de problematiek van de
(rechts)gelijkheid in samenhang met het vraagstuk van de ontwikkeling van
mensenrechten. Voor de ontwikkeling van het begrip als zodanig kan daarbij, in
verband met het fundamentele karakter van de (zintuiglijke) waarneming binnen
zijn opvattingen, een goed gebruik worden gemaakt van de kennisleer van Nico-
laus Cusanus. Bij de bepaling van wat als conjectie binnen die kennisleer op-
treedt, als die wordt toegepast op de ontwikkeling van mensenrechten, kan wor-
den verwezen naar Hegels begrip van de Vernunft, waarvan de zekerheid bestaat
in het begrip van het Ik. Bij Hegel gaat het echter om een Ik dat in zijn werk-
zaamheid al volledig is bepaald en daarom nooit het centrum kan zijn van het
bewustzijn van de mens als persoon, dat wil zeggen: als mijn ik.

Om te kunnen komen tot een concept voor de rechtsontwikkeling sinds de
Middeleeuwen, waarbinnen de gelijkheid kan worden begrepen in verbinding met
de ontplooiing van de menselijke individualiteit zoals die in de mensenrechten tot
uitdrukking kan komen, is het daarom ten slotte nodig na te gaan of het mogelijk
is op de een of andere manier de kennisleer van Cusanus, uitlopende op het Ik
van Hegel als gedachte menselijke individualiteit, in verband te brengen met het
vooralsnog niet-bewuste: het Ik-als-zuivere-inhoud.

4 Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk opende met de in hoofdstuk 4 uitvoerig voorbereide conclusie dat
het bestaan van mensenrechten zijn grondslag vindt in een keuze met betrekking
tot de menselijke individualiteit. Die keuze is vrij, in die zin dat die op geen
enkele wijze wordt beheerst door wetmatigheden die hun gelding ontlenen aan de
ontwikkeling bij de Antieken, zoals die leidt tot het verschijnen van (maatschap-
pelijk relevante) menselijke individualiteit in de Middeleeuwen. Dat betekent dat
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die keuze niet dwingend voortvloeit uit redelijke argumentatie, noch dat die
begrepen kan worden als een natuurlijk gevolg van ontwikkelingen die geleid
hebben tot het ontstaan van de menselijke individualiteit. Mensenrechten zijn
daarom niet onmiddellijk verbonden met de menselijke rede of met de menselijke
natuur, zoals die tot uitdrukking komen in de aanvankelijke menselijke individu-
aliteit. Integendeel: als mensenrechten worden opgevat als rechten die te maken
hebben met de ontplooiing van de menselijke individualiteit, dan leiden de rede-
lijkheid en de natuurlijkheid van de aan het begin van die ontplooiing staande
individualiteit van afzonderlijke mensen praktisch tot de ontkenning van die
individualiteit.

Gevolg daarvan is onder meer, dat de mogelijkheid van het ontstaan van
mensenrechten zich historisch voordoet, als er sprake is van een op de ontplooi-
ing van de menselijke individualiteit gerichte keuze. Die mogelijkheid doet zich
voor vanaf de Middeleeuwen en is niet per se verbonden met bijvoorbeeld de
18e-eeuwse Verlichting of met het latere natuurrechtsdenken. In dat verband
verschijnende mensenrechten vormen slechts een bijzondere vorm ervan, verbon-
den met de dan geldende fase van de ontwikkeling van het individueel menselijk
(rechts)bewustzijn.
Op die manier kan zicht worden gekregen op het complexe karakter van de
mensenrechten. Enerzijds verzekeren of waarborgen de mensenrechten de tegen-
sociale substantie van de aanvankelijke menselijke individualiteit, anderzijds
behoren de mensenrechten, omwille van de ontplooiing van de menselijke
individualitieit gericht te zijn op het tegengaan van het vanuit het individu soci-
aal tot gelding komen van de substantie waarin die aanvankelijke menselijke
individualiteit bestaat. Van ontplooiing van de menselijke individualiteit kan
slechts sprake zijn als in de ontmoeting het handelen van elk individu gericht is
op de ontplooiing van de individualiteit van de ander door af te zien van het
zonder meer en als zodanig tot gelding brengen van de substantie waarin de eigen
aanvankelijke individualiteit bestaat. Ontplooiing van de menselijke individuali-
teit kan slechts haar beslag krijgen door een omvorming van de substantie van de
aanvankelijke menselijke individualiteit. Geen theoretische scheiding van norm
en feit, maar een ineenvloeien van beide binnen de praxis van de menselijke
individualiteit.

In die dubbele betekenis werden de mensenrechten ontmoetingsrecht genoemd:
positief als het recht met betrekking tot de menselijke individualiteit als sprake is
van het sociale verkeer tussen mensen onderling, op basis van hun afzonderlijke
eigenheid (mensenrecht) en negatief als het recht dat gericht is op de ontkenning
van de substantie van de individualiteit van afzonderlijke mensen bij het tot
gelding brengen ervan in sociale verhoudingen (machtsrecht).

Dat alles veronderstelt een a-posteriori gegeven einde van de ontwikkeling van
de menselijke individualiteit als Ik, waarvan op de een of andere wijze de actuali-
teit reeds op voorhand het principe vormt, waardoor de als een dualisme van
universaliteit (denken) en contingentie (de wil) op te vatten substantie van de
(aanvankelijke) menselijke individualiteit kan worden begrepen als een eenheid,
waarbinnen beide gelijk zijn. Die conclusie gaf vervolgens aanleiding tot het
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expliciteren van de kennistheoretische problematiek van het Ik als absolute
gelijkheid, waarbinnen dat Ik juist als een praktisch begrip heeft te gelden. De
gedachtegang daarbij is als volgt. Als de ontwikkeling van mensenrechten wordt
opgevat als een proces, waarvan het begin wordt gekarakteriseerd door de aan-
vankelijke menselijke individualiteit, bestaande binnen het zelf van afzonderlijke
mensen en het einde als gelijkheid, bestaande in de eenheid van het Ik, kan dat
proces (theoretisch) in tweeën worden gedeeld, zodanig dat de eerste helft van dat
proces, in afnemende mate kan worden begrepen aan de hand van de wetmatighe-
den die geanalyseerd kunnen worden aan de hand van de karakteristieken van dat
zelf: kennen en handelen. Uiteraard moet daarbij het karakter van de tweede helft
worden vermoed als gedomineerd door de in de gelijkheid van kennen en hande-
len bestaande eenheid van het Ik; anders zou het om een blinde beschrijving
gaan. Het einde van de ontwikkeling van mensenrechten functioneert daarom
aanvankelijk als een vermoeden, een conjectie van het bewustzijn. In die conjec-
tie van het Ik ligt de menselijke waardigheid.

De bedoelde ontwikkeling kan worden begrepen aan de hand van de kennisleer
van Cusanus. Daarin wordt het kennen opgevat als een proces waarbinnen een
viertal stappen kan worden onderscheiden: waarneming, voorstelling, weten en
inzicht. In die vierslag wordt voldaan aan de eis die door de rechtsbeoefening aan
het denken moet worden gesteld, namelijk dat de werkelijkheid daarin een rol
speelt nog vóór die tot begrip is gebracht. Aan die eis wordt met zoveel woorden
voldaan door de waarneming los van het denken binnen het kennisproces een
eigen plaats te geven. Dat in tegenstelling tot de kennisleer van Hegel, die haar
vertrekpunt neemt in de logica, waardoor de niet-gedachte werkelijkheid niet als
waarneming, maar van meet af aan als begrip binnen het kennen (als denken) een
rol speelt. Het praktische aspect van Cusanus' kennisleer komt tot uitdrukking in
het gegeven, dat steeds de volgende stap binnen het bewustzijn verschijnt als de
eenheid van het anders-zijn van wat in de voorgaande stap werd bereikt. Voorts
wordt de grens tussen de beide hierboven bedoelde delen van de ontwikkeling
gemarkeerd door een drempelmotief, met name tot uitdrukking komend in de
overgang van weten naar inzicht, waar naar de kant van het weten het denken
omslaat in een niet-weten, alvorens de overgang naar het inzicht kan worden
gemaakt. De zekerheid van het kennisresultaat als inzicht kan worden geïdentifi-
ceerd als het Ik.


