
1. Vgl. overigens de in hst. 8 gereleveerde opmerkingenvan Safranski over Kant als
Epicurist.

2. Daarvan was - zoals bekend - Hegel zich overigens zeer bewust, getuige zijn opmer-
king over het filosoferen als het schilderen van Grau in Grau.

3. Wellicht is dat een van de redenen, waarom de rechtsfilosofie nooit in de gedaante
van een uil kan optreden. Binnen de rechtsbeoefening wordt ook niet met veel
vreugde teruggekeken op die - historisch aanwijsbare - gevallen, waarin Vrouwe
Justitita des nachts actief was.

Hoofdstuk 7
Moraliteit en rechtstheorie

1 Inleiding

Waar bij Kant de uilen van Minerva realiter slechts ‘s nachts vliegen, omdat het
als gevolg van de kritiek van de zuivere rede nooit dag is geweest en nooit meer
dag zal worden , vliegen de uilen van Hegel eerst bij het invallen van de avond-1

schemering, die dan ook noodzakelijkerwijze en dialectisch invalt, steeds als de
dag als tweede natuur door het bewustzijn tot begrip wordt verklaard.  De2

rechtsbeoefening is evenwel in die belevenis van de uilen geïnteresseerd, die
gelden bij het vliegen overdag.  Dat betekent, dat nog verder moet worden ge-3

zocht naar een conceptuele completering van het beeld van de rechtsontwikkeling
na de Middeleeuwen in verband met de gelijkheid en de mensenrechten. Tot hier
toe zijn drie elementen onder woorden gebracht: de uitgangspositie in termen van
de aanvankelijke menselijke individualiteit als zelf, het in een anders-zijn van dat
zelf besloten Ik als de conjectie van het (rechts)bewustzijn gaande de ontwikke-
ling en de stappen met behulp waarvan (althans het eerste deel van) die ontwik-
keling naar de kant van het denken kan worden onderzocht. Resteert nog het
conceptualiseren van (dat eerste deel van) die ontwikkeling naar de kant van de
subjectiviteit van het willen. Alleen immers op die wijze kan een ontwikkeling
van mensenrechten als ingebed in de werkelijkheid van de ontwikkeling van het
recht als werkelijke geschiedenis worden herkend.

Dat betekent, dat binnen het tot begrip brengen van de ontwikkeling van het
denken afzonderlijke aandacht moet worden geschonken aan wat in de eerste stap
van het kennisproces, de waarneming, reëel aanwezig is. Naar de kant van het
einde van het kennisproces is er de conjectie van de als inzicht verschijnende
eenheid. Naar de andere kant, theoretisch aan het begin van het kennisproces, is
er de waarneming van de vóór het bewustzijn gegeven werkelijkheid, die dán nog
op geen enkele wijze begrepen kan worden. Dat wil zeggen dat die bestaat in
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4. ‘Wenn ein Mensch will; so will er auch Etwas: sein Willensakt ist allemal auf
einen Gegenstand gerichtet und läßt sich nur in Beziehung auf einen solchen
denken’. Arthur Schopenhauer (1788-1869), Ueber die Freiheit des menschlichen
Willens, Züricher Ausgabe 1977, Bd. VI, blz. 53.

concrete werking, die slechts als zodanig kan worden beleefd: zuivere inhoud.
Binnen de menselijke beleving wordt die inhoud ervaren als streven of als wil.
Vóór dat willen tot begrip wordt gebracht, bestaat die als de reële inhoud van de
waarneming. Eerst als vanuit die waarneming de stap naar de voorstelling van de
werkelijkheid wordt gemaakt, verschijnt die inhoud als (te begrijpen) voorwerpe-
lijkheid.

2 De werkelijkheid van de wil

Bij een poging tot conceptualisering van het gebied van de ontwikkeling van het
willen doet zich een vrijwel onoverkomelijke moeilijkheid voor. Om te beginnen
moet immers worden vastgesteld, dat het bij het willen, zeker als het gaat om de
uitgangspositie in de aanvankelijke menselijke individualiteit, allemaal draait om
een gegeven dat nu juist bestaat als wezenlijke contingentie. Vanuit het willen
stelt de mens voortdurend het ene in de plaats van het andere. Moge daarbij
zowel het ene als het andere onder woorden zijn te brengen met behulp van de
begrippen van het denken, moge vervolgens uitvoerig sprake zijn van motief en
doel van het willen, steeds blijft daarbij het gegeven van het menselijk willen als
zodanig buiten het gezichtsveld. Het lijkt slechts indirect binnen het bewustzijn
aanwezig te kunnen zijn. Slechts uit een vergelijken van in de tijd elkaar opvol-
gende actualiteit laat zich tot het willen concluderen; maar op zichzelf genomen
gaat het daarbij om denken. Dat is ook de teneur van Schopenhauers essay over
de vrijheid van de menselijke wil.4

Toch was het ook Schopenhauer, die radicaal het reële bestaan van de wil
leerde, los van het kennen. In een vervolg op Kants onderscheiding van Erschei-
nung en Ding-an-sich, wordt de wil geïdentificeerd als Ding-an-sich na de
Erscheinung radicaal tot Vorstellung te hebben verklaard. Dat Ding-an-sich is,
als substraat van alle verschijnselen en bijgevolg van heel de natuur, niets anders
dan ‘de ons onmiddellijk bekende en innig vertrouwde gegevenheid die wij
binnen ons eigen zelf als wil aantreffen’. Het gaat daarbij niet alleen om wat de
mens als willen in zichzelf ervaart, of om de direct van hun wil afhankelijke
acties van dierlijke wezens, maar ook ‘om het organisch functioneren van hun
levend lichaam, zelfs de uiterlijke vorm en gesteldheid daarvan, voorts ook om
het vegeteren van planten, tenslotte zelfs, in het rijk van het anorganische, om het
kristallisatieproces, en in het algemeen om elke oorspronkelijke kracht die zich in
fysische en chemische verschijnselen manifesteert, tot zelfs de zwaartekracht toe,
dat die allemaal, op zichzelf beschouwd en afgezien van de verschijning, dat wil
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5. Schopenhauer, Welt und Mensch, ned. vert. H.J. Pott (De wereld een hel), Meppel
1981, blz. 68.

6. Daarover meer hierna, hst. 8, par. 3.
7. Daarmee wil overigens niet zijn gezegd, dat slechts van kennis sprake kan zijn

onder het beding van een bewust doorlopen kennisweg. Ook Cusanus en Hegel
hebben een hoge dunk van resp. lekenkennis en de kennis van het gezonde ver-
stand, die beide vaak hoger worden aangeslagen dan de kennis die ontstaat binnen
de praktijk van een reflecterende wetenschapsbeoefening. Dergelijke kennis is te
karakteriseren als onmiddellijk inzicht en verhoudt zich tot het bewustzijn op een
andere wijze dan bij het inzicht zoals hiervoor ter sprake kwam het geval is.

8. Zekerheidshalve worde er nog op gewezen, dat de term willen hier niet wordt
gebruikt als een synoniem voor wat in de vorige paragraaf scheppend vermogen
heette; van een verband tussen denken en willen is hier in die zin nog geen sprake,
hier wordt de wil - in verband met de karakteristieken van de aanvankelijke
menselijke individualiteit - nog opgevat als zich duaal verhoudend tot het denken.
Hier wordt dus die verhouding als (tijdgebonden) realiteit opgevat, die bij Hegel tot
leere Vorstellung wordt verklaard; de argumenten daarvoor zijn in het voorgaande
genoemd (hst. 6).

9. Om de gedachten te bepalen aan de hand van een voorbeeld, zou men kunnen
overeenkomen de poging het verband te denken tussen het willen en dat denken uit
te stellen tot het moment waarop men ook in staat is binnen het bewustzijn de
realiteit te beleven van een ruimte-tijdcontinuüm in de zin van de moderne theoreti-
sche natuurkunde. Waarom zou immers de werkelijkheid van het verband tussen
(menselijk) denken en (menselijk) willen eenvoudiger zijn dan die van de werke-
lijkheid van met elkaar verbonden ruimte en tijd? Een voorbeeld van wat dan een
voortijdige poging is om denken en willen (in de vorm van de tijd) met elkaar in
verband te brengen voor een beter begrip van het recht is: C.W. maris, De sinistere
God, RM Themis 1986, blz. 503-523. Daarover mijn: De rechtsstaat als fase in de

zeggen: afgezien van ons verstand met zijn voorstellingen, volkomen identiek
zijn met datgene wat wij in onszelf als wil aantreffen, een wil waarvan wij de
onmiddellijkste, intiemste kennis bezitten die maar mogelijk is’.5

Men kan Schopenhauers karakterisering van de wil overnemen zonder ook
direct mee te gaan in zijn metafysische overwegingen.  Als Schopenhauer spreekt6

over onmiddellijkste, intiemste kennis zou dat hier slechts als besef of beleving
kunnen worden geduid, omdat op grond van het in de vorige paragraaf behandel-
de van kennis eerst sprake kan zijn in de combinatie van waarnemen en denken.
Het behoort tot de essentie van de (na-middeleeuwse) ethiek, dat geen sprake kan
zijn van enige kennis, zonder die combinatie.  Dat betekent, dat hier een vermoe-7

den over de juistheid van Schopenhauers omschrijving van de wil wordt gehan-
teerd, terwijl tegelijk moet worden toegegeven, dat ten aanzien van dat willen
geen sprake kan zijn van een wetend bewustzijn. In de alledaagse betekenis van
het woord is de wil, voorshands en grotendeels, iets dat voor het menselijk ken-
nen gerekend moet worden tot het niet-bewuste of onbewuste.

Waar het nu om gaat is, dat moet worden vermeden vanuit deze vaststelling
ogenblikkelijk allerlei pogingen te ondernemen om tot een begrip van de verhou-
ding tussen dit willen en het denken, tussen wil en geest of tussen wil en schep-
pend vermogen  te komen.  Daarom, als nu toch sprake moet zijn van de wil, als8 9
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ontwikkeling van het rechtsbewustzijn, Groningen 1988, blz. 1-3.
10. Steeds als sprake is van speculatief bewustzijn of speculatief denken, gaat het om

het spiegelend karakter van het denken of het bewustzijn (lat. speculum: spiegel).
Hier wordt de gedachtengang eenvoudig omgekeerd.

11. Dat behoeft overigens ook in algemene zin uiteraard niet zo te zijn; hier gaat het
evenwel om zaken, die - anders dan bijvoorbeeld bij zuiver wiskundige hypothesen
het geval is - slechts met gebruikmaking van normatieve postulaten kunnen worden
opgehelderd; vandaar een aanvankelijke typering als lager. Een mogelijke uitkomst
zou daarentegen eerder als hoger moeten worden gekarakteriseerd.

12. Hegel, Grundlinien, Par. 11.

wezenlijke contingentie, dan kan daarvan slechts per analogiam worden gespro-
ken, eenvoudig omdat de realiteit van het willen zich (voorshands en grotendeels)
slechts als rakend aan het bewustzijn voordoet. 
Waar wel een uitspraak over kan worden gedaan, is de wijze waarop de verhou-
ding tussen denken en willen bestaat voor de zelfbeleving van de aanvankelijke
menselijke individualiteit als zelf, met betrekking tot de ontplooiing van zijn
individualiteit. Hiervoor is uitvoerig betoogd, dat die verhouding beleefd wordt
als een dualisme van universaliteit en contingentie. En ook, dat de status quo van
dat dualisme als zodanig aan een ontplooiing van de menselijke individualiteit
vanuit het duale zelf in de weg staat, die individualiteit tegelijk constitueert en,
op het standpunt van de moraliteit, negeert. Vanuit de optiek van de ontwikke-
ling van de menselijke individualiteit in de verschijning van mensenrechten kan
die ontwikkeling slechts begrepen worden als op de één of andere wijze gedacht
wordt aan een spiegeling (als speculatie ) van universaliteit en contingentie, dat10

wil hier zeggen: van denken en willen. Bijvoorbeeld: het speculatieve denken kan
zijn realiteit ervaren in de spiegeling aan het willen. Op zichzelf genomen ont-
staat daarbij uiteraard niet op voorhand zekerheid over de eigen aard en werking
van de wil. Het is wellicht goed dat ook met zoveel woorden te benadrukken. Als
hieronder toch een voorstel wordt gedaan de werking van de wil te begrijpen aan
de hand van begrippen, die gekozen zijn als een spiegeling van de begrippen aan
de hand waarvan de ontwikkeling van het denken in kaart kon worden gebracht,
dan is de kennistheoretische status van dat voorstel zelfs nog lager dan die van
een (wetenschappelijke) hypothese, en wel in die zin, dat niet per se een stand
van zaken wordt gepostuleerd, waardoor de validiteit van het voorstel in beginsel
met behulp van gangbare methoden van onderzoek zou kunnen worden vastge-
steld.  De wel beoogde status van het voorstel is die van onderzoeksstrategie.11

Aan de orde is daarbij de vraag op welke wijze zinvol zou kunnen worden ge-
zocht naar wat zich bij de ontwikkeling van het gelijkheidsbeginsel na de Mid-
deleeuwen voordoet als werking van het contingente.

Een oriëntatie voor de te hanteren begrippen kan worden gevonden bij Hegel
in zijn omschrijving van de an sich freie Wille als de niet-bemiddelde of natuur-
lijke wil.  Hoewel voor Hegel de natuurlijke wil voor de Vernunft geen andere12

betekenis heeft dan het niet-wezenlijke tegenover het wezenlijke van de wil als de
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13. Het systeem van de inhoud van de natuurlijke wil ‘ist nur als eine Menge und
Mannigfaltigkeit von Trieben’. Hegel, Grundlinien, Par. 12.

14. Bij de behandeling van die natürliche Seele is iets dergelijks niet te vinden. Wel is
er een reminiscentie aan de trits Unterscheiden, Bestimmen en Setzen uit Par. 6 van
de Grundlinien.

15. Die - er zij wellicht ten overvloede op gewezen - daardoor uiteraard door het schep-
pende vermogen van de mens een beslissende verandering ondergaat. De gedachte
daaraan wordt hier evenwel gemakshalve genegeerd omdat anders de beschrijving
op dit punt reeds hier te gecompliceerd zou worden.

16. Hier doet zich al direkt het in de vorige noot opgemerkte gelden. In werkelijkheid is
zoiets als het onmiddellijk gegeven natuurlijke voor het bewustzijn niet eens op
natuurlijke wijze beleefbaar; het is een artefact van het bewustzijn.

zichzelf tot inhoud kiezende wil , wordt toch de inhoud ervan op, althans voor13

het standpunt van de objectieve geest, onverwachte wijze van begrippen voor-
zien, nl. Triebe, Begierden en Neigungen. Een vergelijkbare trits is bij Hegel te
vinden in de Psychologie: onder het thema van de praktische Geist, is sprake
van das praktische Gefühl, die Triebe und die Willkür en die Glückseligkeit. 14

Deze reeksen laten zich vergelijken met de kennistheoretische vierslag van
waarneming, voorstelling, weten/niet-weten en inzicht. En wel in die zin, dat op
dezelfde wijze als waarop bij het kennisproces van waarneming naar inzicht
sprake is van een ontwikkeling waarbij vanuit het zelf steeds meer geobjectiveer-
de betrokkenheid ontstaat met de werkelijkheid als geheel , zich ook bij het15

willen een ontwikkeling laat denken, waarbij van neiging of praktisch gevoel, via
begeerte of (aan)drift en willekeur, naar drift of gelukzaligheid, sprake is van een
proces waarbij vanuit het zelf een steeds meer binnen het bewustzijn verschijnen-
de verbinding met de wil als verbinding met het onmiddellijk gegeven natuurlij-
ke  kan ontstaan. Daarbij kan de neiging of het praktische gevoel worden opge-16

vat als de mogelijkheid van de wil tot waarneming vanuit het zelf.
Zoals in de waarneming, als zelfstandige stap van het kennisproces, sprake is

van een activiteit van het zelf als ik, waarin slechts de bevestiging van het waar-
genomene als realiteit aan de orde kan zijn, zo is in de ervaring van neigingen
sprake van een louter affirmerende gewaarwording van de realiteit van het na-
tuurlijke. Begeerte laat zich vervolgens vergelijken met de kennistheoretische
stap van de voorstelling. Bij de voorstelling ging het als denken om een toevoe-
ging aan de waarneming, die bestaat in het oplichten binnen het zelf van een aan
het waargenomene toe te voegen begrip. In die zin kan men de voorstelling
beschouwen als een (subjectief) geïndividualiseerd begrip, waarlangs de waarne-
ming tenslotte evenwel tot structuur van het Ik als algemeenheid (denken) wordt.
Bij de begeerte ligt dat net andersom: hier wordt de subjectieve neiging nu juist
gegeneraliseerd binnen de sfeer van de bijzonderheid van het - als neiging kenba-
re - subjectieve willen, waarlangs die neiging tenslotte tot de inhoud van het Ik
als wezenlijke betrokkenheid op de zuivere inhoud van het Ik als algemene
werking kan komen, waarin die zonder de complementaire werking van het
kennende voorstellingsvermogen in onbewustheid zou verzinken. Tenslotte laat
drift zich vergelijken met weten/niet-weten. Nu is evenwel de afstand binnen het
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17. Uiteraard gaat het hier voorlopig ook niet om meer dan een conjectie van het be-
wustzijn, die actueel zich eerder laat kennen als het besef van overgeleverd zijn aan
of geworpen zijn in de sfeer van het niet-bewust natuurlijke.

18. Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid, blz. 86.

willen tot het zelfbewuste zelf zo groot geworden, dat daarbij in navolging van
Schopenhauers omschrijving inderdaad niet veel anders meer kan worden opge-
merkt als dat het nu om concrete lichaamsprocessen gaat, zoals de stofwisseling
op zichzelf, waarvan - als men wil - voorshands als hoogste wijsheid hoogstens
zoiets kan worden gezegd als: mijn stofwisseling.17

De trits van neiging, begeerte en drift kan vervolgens op Cusaanse wijze tot een
vierslag worden gemaakt door ook hier als vierde stap het inzicht toe te voegen.
Maar dan ook hier in die zin, dat in de overgang van drift naar inzicht mijn drift
afsterft aan de drempel van de samenval der tegendelen, en als inzichtresultaat
een coïncidentie van willen en denken wordt bereikt als Ik. Dat betekent aan de
andere kant, dat het abstract-morele begrip van de neiging kleur krijgt als de
reële subjectieve behoeftigheid. In de behoefte openbaart zich de realiteit van het
natuurlijke. Voor het recht is dit de sfeer van de loutere affirmatie (Bejaung) van
het natuurlijke als noodzakelijk (rethorisch) gegeven voor het recht. Vervolgens
wordt dan de begeerte voor het recht beleefbaar als de stap van bijvoorbeeld de
eigendom, waarin de afzonderlijke mens zijn behoeftigheid generaliseert. Ten-
slotte correspondeert de wijsheid van mijn stofwisseling als drift voor het recht
met het geheel van het natuurlijke, dat voorshands zich juridisch even moeilijk
laat operationaliseren als wij ons van onze stofwisseling bewust zijn. De wijs-
heid van het recht reikt hier ook nog niet verder dan een vaag besef van verant-
woordelijkheid voor het natuurlijke, al was het maar om die ongeschonden (sic!)
door te kunnen geven aan onze kinderen. Voor het recht kunnen de specificaties
van de wil in de overgang van zelf naar natuur worden benoemd als respectieve-
lijk behoefte, eigendom en milieu.

3  Vrijheid en oneindigheid

Nu is het ook bij Hegel zo, dat de als begrip gedachte wil tegelijk de finaliteit is
van een proces waarin de wil zich als vrije wil realiseert en waarin stelselmatig
de ongelijkheid tussen wat de wil feitelijk is en wat hij in wezen is, wordt opge-
heven.  De begrippelijke structuur bestaat volgens de paragrafen 5, 6 en 7 van18

de Grundlinien in de gang van algemeenheid, via bijzonderheid naar singulari-
teit. Waar het hier echter om gaat, is, dat de wil bij Hegel als algemeenheid (dat
wil zeggen dat hij zich kan richten waarop hij wil, als de negatie van elke bijzon-
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19. Opvallend is, dat hier precies omgekeerd wordt geredeneerd aan de gedachtengang
die gevolgd moest worden bij de karakterisering van het op de subjectiviteit van de
wil gebaseerde Romeinse recht.

20. Natuurlijk is dat ook steeds wat Hegel zelf zegt. Daarom gaat het hier echter niet.
Elke Hegel-interpretatie stuit steeds op de moeilijkheid dat elke kritiek op Hegel
ook steeds in zijn eigen formuleringen is te vinden. Hier gaat het niet om een weer-
gave van Hegels opvattingen en zelfs niet om een analyse ervan. Hier gaat het om
een oordeel over de wijze waarop Hegels uitspraken functioneren voor het recht.
Het probleem is vooral dat Hegel zuiverheid van begrippen pretendeert, terwijl in
werkelijkheid er vaak slechts een logisch verband is.

21. In de Anmerkung bij paragraaf 5 hekelt Hegel dit standpunt als dat van hen die ‘gar
nichts von der Natur des Willens wissen’. De repliek moet dan zijn, dat voor de
beschrijving van de ontwikkeling van het recht niet der Natur des Willes in de
Hegelse zin van het vanuit de Vernunft gevormde begrip van de wil (de tweede
natuur van het Ik), maar de werkelijkheid van een wil, die niet zichzelf tot inhoud
heeft gemaakt, moet gelden.

22. Idealistische filosofie, die theoretisch de subjectieve geest als uitgangspunt neemt,
kan 'subjectief idealisme' worden genoemd.

dere inhoud ) zich stelt boven alle bijzonderheid.  Zo wordt de expliciete over-19 20

gang voltrokken naar een bemiddeling met het aan het algemene tegen-gestelde
als het bijzondere. De werkelijkheid van het recht leert evenwel, dat de wil als
algemeenheid zich niet stelt boven alle bijzonderheid maar zich als zodanig uit in
alle bijzonderheid. In de Anmerkung bij paragraaf 5 van de Grundlinien komt
deze zichzelf als werkelijk belevende algemene wil terug als de Furie des
Zerstörens. In de Zusatz bij dezelfde paragraaf wordt vervolgens de werkelijk-
heid van dit moment van de wil geïllustreerd aan de bewering, dat de mens
immers, anders dan de dieren, kan afzien van alles, bijvoorbeeld door zelfmoord
te begaan. Daartegenover kan echter met meer recht worden volgehouden dat ook
in de daad van de zelfmoord er geen sprake is van het volledig afzien van elke
bijzonderheid, maar dat het ook daarbij gaat om een zich op bepaalde wijze
verhouden tot de bijzonderheid. In die verhouding blijft de sfeer van de bijzon-
derheid niet onaangeroerd, zoals Hegel wel lijkt te veronderstellen, maar ontstaat
als zodanig en ex se een eens te meer verstrikt raken in de sfeer van de bijzonder-
heid.

Omdat in Hegels Rechtsphilosophie een genealogie van het kwaad ontbreekt,
anders dan als verwording van het niet-redelijke maar daarmee tegelijk gekwalifi-
ceerd als het niet-wezenlijke, kan op zijn Grundlinien ook geen genealogie van
het recht worden gebaseerd, althans niet vanaf de overgang van abstract recht
naar moraliteit.  Dat leidt in dit verband tot twee kwesties: de vraag naar een21

metafysica van het verband tussen denken en willen, anders dan vanuit een sub-
jectief idealisme  en de vraag naar de wijze waarop van een niet-gereflecteerde22

verbinding tussen denken en willen toch een voorstelling kan bestaan die
correspondeert met een werkelijkheid binnen de menselijke individualiteit
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23. Hiervoor omschreven als een Stirb-und-werde-motief.
24. Daarmee wil niet per se een causaal verband zijn gesuggereerd; kennisname  van

het mythologisch materiaal m.b.t. tot deze kwestie wekt eerder de indruk dat het om
elkaar over en weer versterkende synchrone ontwikkelingen gaat waarbij afwisse-
lend door het ene of het andere het voortouw wordt genomen.

25. Vgl. de hiervoor aangehaalde karakterisering van de wil door Schopenhauer.

4 Het rechtsgevoel als de actualiteit van het Ik

4.1. Het conjecturale karakter van het begrip van de wil als desideratum

Hiervoor werd het Ik de conjectie genoemd van de ontwikkeling van het kennen
en daarmee van het bewustzijn als structuur. Op dezelfde wijze kan nu ook het Ik
als de conjectie van het willen worden beschouwd. Alleen de weg is hier een
andere: bij het willen gaat het om een aanvankelijke dynamiek, die uiteindelijk
tot rust kan komen als de zuivere inhoud van het Ik en daarin door de dan eo ipse
ontstane verbinding met het Ik als zuivere vorm tegelijkertijd als anders-zijn
weer kan deelnemen aan de dynamiek van het bewustzijn als een scheppend
vermogen. Bij beide, de conjectie van het denken en de conjectie van het willen,
gaat het uit de aard der zaak om het Ik; zuivere vorm is immers slechts denkbaar
als die tegelijk zijn eigen inhoud is, dat wil zeggen: zich zelf genereert. Voor het
wetenschappelijk onderzoek geldt dit Ik als de transcendentaal van het zelf. Op
dezelfde wijze als bij het denken moet daarom ook ten aanzien van de wil de
gelding worden aangenomen van een omvorming, waarin steeds in een volgende
stap de eenheid van de vorige verschijnt als een anders-zijn.  In de ontwikkeling23

van het denken kon het anders-zijn van het inzicht slechts ontstaan door het
verdwijnen van de begrippen van het binnen de de stap van het weten/niet-weten
tot beeld geworden verstandsdenken. Daarom is de werkelijkheid van het inzicht
voor het verstandsdenken een conjectie: de conjectie van de zuivere vorm. Op
dezelfde wijze kan het Ik, maar nu als zuivere inhoud, worden opgevat als het
desideratum van de wil. Ook hier is dus geen sprake van een ontwikkeling,
waarbij min of meer automatisch - dan immers noodzakelijk en op voorhand in
beginsel kenbaar - de stappen van behoefte, begeerte en drift worden doorlopen
om zonder mankeren bij het inzicht van de wil uit te komen. Ook als de reductie
van het besef van het geheel van de werkelijkheid tot het bewustzijn van het zelf
in eerste instantie wordt gedacht als een gevolg van het zich ontwikkelende
denken, dan nog is er immers geen reden aan te nemen dat die zonder gevolgen
zou zijn gebleven voor het natuurlijke als zodanig en de daarmee verbonden
wil.  Voor de mens moeten die gevolgen dan primair worden begrepen als een24

werking die zich afspeelt in de sfeer van de lichamelijkheid als de verbinding met
het natuurlijke.25

Als het bij het denken ging om de kwaliteit van de vrijheid, dan ligt hier een
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26. De argumenten daarvoor liggen in het voorgaande besloten; m.n. in hst. 3 par. 2.7
en in par. 2.4 van dit hoofdstuk.

27. Man ist, was man ißt. Hier kan herinnerd worden aan het betoogde in par. 3.3.4.
over het ontstaan van bewustzijn van het ik door spiegeling in de sfeer van de
lichamelijkheid, waarbij geconstateerd werd, dat om te beginnen daardoor slechts
een vals beeld van het Ik kon ontstaan. Waar hier op wordt gedoeld, is een herstel
van die lichamelijkheid, die in die zin als praxis het kennen als voltooide conjectie
tegelijk veronderstelt en tegemoet komt. Binnen de liturgie van het christendom
werd die stand van zaken verbeeld in de cultische vorm van de transsubstantiatie,
die eerst na voltrekking gevolgd wordt door de communie en niet omgekeerd.

28. Extreem bijvoorbeeld in het Romeinse lex dura sed lex.
29. Vgl. Plotinus over de afdaling van de zielen in de lichamen (Enneaden X) en over

de aan de ziel toe te schrijven eigenschappen (idem, I).

verbinding met de morele kwaliteit van de broederschap voor de hand.  De26

broederschap kan nu worden begrepen als het desideratum van de wil, dat als de
hypothetische realiteit of de aposteriori gegeven werkelijkheid van de gelijkheid-
als-zuivere-inhoud primair in de sfeer van de lichamelijkheid moet worden ge-
zocht.  Zoals het inzicht van het denken kan worden beschouwd als de conjectie27

van het Apollonische, zo kan het inzicht van het willen worden beschouwd als de
desideratum van het Dyonisische. In die zin bestaat de broederschap als het
inzicht van de wil in het anders-zijn van het zich in behoefte, begeerte en drift
uitdrukkende subjectieve willen.

4.2. Het (rechts)gevoel als bemiddeling

In het (rechts)gevoel wordt de verbinding van denken en willen tot actualiteit
binnen de (aanvankelijke) menselijke individualiteit. In het gevoel dringt het
desiderium van het niet binnen het bewustzijn levende aspect van de wil zich aan
het denkende bewustzijn op als moraliteit. De oorzaak daarvan ligt uiteraard in
de omstandigheid dat omwille van het mogelijk worden van bewustzijn de inhou-
den van het denken en de wil niet met elkaar accorderen. In het gegeven van de
moraliteit wordt de waarheid van wat zich door het denken binnen het bewustzijn
vormt als schijn ontmaskerd. Het niet-bewuste willen dringt zich bijgevolg aan
het bewustzijn op als het andere, dat niet met de inhoud van dat bewustzijn als
structuur gegeven is en zich daarmee ook niet zonder meer verdraagt. Dat zich
opdringen doet zich aan het zelf voor als (rechts) gevoel.

Vóór de Middeleeuwen kan het voelen, onder de benaming ziel, worden her-
kend als een registrerend vermogen, niet als een (onder invloed van de werking
van het ik) actief vermogen, waaraan met betrekking tot de rechtsvorming schep-
pende betekenis zou kunnen worden toegekend. Er is slechts de bevestiging van
de werking van het gevonden recht binnen het grotere geheel van de
(rechts)gemeenschap.  Eerst gaandeweg, naarmate ziel tot zelf wordt, dringt28 29

zich aan het bewustzijn meer en meer het inadequate karakter van het kennen met
betrekking tot de omringende werkelijkheid op, tot in de Middeleeuwen onmid-
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30. Rechtsbeoefening bestond nog slechts in de kunst aan de hand van formulieren de
juiste protocollen op te stellen, de vraag naar het rechte recht maakte als zodanig
geen deel meer uit van de rechtsbeoefening. Vgl. bijvoorbeeld Gerbenzon/Algra,
Voortgangh des rechtes, Groningen 1969, blz. 54. Uit die ars dictaminus ontwik-
kelde zich later weer de rechtswetenschap.

31. Illustratief is daarbij, dat de wil daarbij door velen zozeer als behorend tot het
andere werd ervaren, dat door het afleggen van een gelofte van gehoorzaamheid,
kuisheid en armoede de bij uitstek tot dat gebied te rekenen zaken als respectieve-
lijk macht, sexualiteit en bezit rigoreus uit het leven werden gebannen; blijkbaar
werd van het abstracte denken of de mystieke beleving meer verwacht dan van het
aangaan van het omvormingsproces met betrekking tot de regalia van de wil. In de
kloostergelofte wordt het concreet-zijn van de wil immers op Kantiaanse wijze
onderdrukt of ver-drongen, i.p.v. omgevormd.

32. Dat is overigens ook de conclusie van Kant; het denken bezit slechts een eigen
noodzakelijkheid waar (nog) geen sprake is van betrokkenheid op het waarneem-
bare. Uiteraard is de weg waarlangs Kant deze conclusie bereikt een volstrekt
andere en zijn bijgevolg ook zijn verdere conclusies met betrekking tot de ethiek
anders.

33. Waar hier als overeenstemming met het vóór het denken gegevene.

dellijk voorafgaand aan wat hiervoor het standpunt van de moraliteit is genoemd,
binnen de ziel als zelf de verbinding met die het zelf omringende werkelijkheid
ook in het recht geen rol meer speelt: het recht als ars dictaminus.  Onmiddellijk30

volgend op dat standpunt van de moraliteit, waar de ontologie van de menselijke
individualiteit is omgeslagen in de praxis ervan , wordt ook het (rechts)gevoel31

tot een praxis, waarbinnen het zelf als ik wordt tot activiteit, en wel die activiteit,
waarin initieel de verbinding wordt gelegd van denken en willen als actuele
realiteit. Na de Middeleeuwen kan het (rechts)gevoel worden beschouwd als de
werkelijkheid binnen de menselijke individualiteit, waarin de pretentie van de
eenheid van denken en willen, of nu: van kennen en handelen, die binnen het
bewustzijn slechts als conjectie kan bestaan, tot gelding wordt gebracht.

Het ontstaan van bewustzijn impliceert de (aanvankelijke) onjuistheid van de
inhoud van het denken als die op de werkelijkheid als eenheid van denken en
willen wordt betrokken.  Andersom: als het denken onmiddellijk tot ware  ken-32 33

nis zou leiden, zou geen bewustzijn kunnen ontstaan. Waar het handelen door het
denkende bewustzijn wordt herkend als mijn willen, geldt mutatis mutandis voor
de wil hetzelfde. Daarmee is het vraagstuk van de ethiek gegeven, en daarmee
ook dat van het recht. Tegelijk is daarmee ook het belang van het gevoel aang-
egeven als de plaats waar een eenheid van kennen en handelen als een nieuwe
werkelijkheid mogelijk kan worden. 

Voor het bewustzijn is de onmiddellijk vóór het bewustzijn gegeven werkelijk-
heid door het denken onwerkelijk omdat door het denken daaraan de realiteit van
het bewustzijn is toegevoegd. Er ontstaat derhalve al door het denken een nieuwe
werkelijkheid. Die nieuwe werkelijkheid doet zich echter aan datzelfde bewust-
zijn voor als willekeurig en vervreemdend zolang die niet door het Ik met de
inhoud van de wil is verbonden. Door die verbinding wordt vervolgens weer een
nieuwe werkelijkheid, die van het ik, tot stand gebracht. De bepaling van de



7.4. RECHTSGEVOEL ALS ACTUALITEIT 247

34. Reeds Schiller (1759-1805) heeft er dan ook al op gewezen, dat de zondeval eigen-
lijk het gelukkigste ogenblik in de geschiedenis van de mensheid geweest is; J.C.F.
Schiller, Sämtl. Werke, Stuttgart z.j., Bd. 10, blz. 258.

35. Uiteraard speelt daarbij het natuurlijke-als-zodanig of het redelijke-als-zodanig wel
weer een rol; er wordt hier niet voor gepleit het natuurlijke of de logica buiten spel
te zetten. Het gaat er slechts om dat binnen het bewustzijn vanuit het Ik een (nieu-
we) verhouding - ook met het natuurlijke of het logische als zodanig - tot stand
wordt gebracht.

inhoud van die nieuwe werkelijkheid ligt in de vrijheid van het ik, zonder dat het
in het denkende bewustzijn gegevene daarvoor de ethische oriëntatie kan leveren.
De enige mogelijkheid ligt in een keuze, bijvoorbeeld van de ontwikkeling van
een nieuwe eenheid van mens en wereld binnen het Ik. Dat kan evenwel slechts
een vrije keuze zijn, omdat binnen het bewustzijn niets van het vóór het bewust-
zijn gegevene daartoe dwingt; dat alles is juist dóór het bewustzijn tot onwerke-
lijkheid geworden. Voor de ontplooiing van de menselijke individualiteit kan
daarom elke ethische oriëntatie slechts liggen in de als conjectie aposteriori-
gegeven werkelijkheid van het Ik. Elke oriëntatie aan ethische imperatieven die
hun geldigheid zouden ontlenen aan iets dat als gegeven kan worden vermoed
vóór het denken, is voor het bewustzijn onwerkelijk en onvrij.  Het vóór het34

denken voor het kennisproces relevante put zich slechts uit in het desiderium
intellectuale van de waarneming.

Dat alles betekent tenslotte dat voor het recht majeure betekenis moet worden
toegekend aan de rol die bij het zoeken naar de eenheid binnen het Ik vervuld
wordt door het (rechts)gevoel als de instantie waardoor nu juist het gebrek aan
eenheid van het denkbare en het niet-denkbare, of van het denken en het willen,
of van het menselijk kennen en het menselijk handelen, beleefbaar wordt en zich
aan het bewustzijn opdringt.  Dat het daarbij voorshands om zeer subjectieve en35

slechts half-bewuste belevingen gaat, doet aan die conclusie niets af, maar
dwingt juist tot onderzoek naar de werking van het rechtsgevoel, waarbij het
gevoel kan worden opgevat als het speelveld van de ontwikkeling van de mense-
lijke individualiteit. Uiteindelijk is er geen grotere objectiviteit voorhanden dan
die gelegen is in de met subjectiviteit verbonden werking van de menselijke
gevoelens, waarbinnen de pretentie van objectiviteit van het op zichzelf staande
menselijk kennen en handelen - zoals gezegd -als schijn kan worden ontmaskerd.

Met dat laatste is overigens het rechtsgevoel niet volledig binnen de menselijke
subjectiviteit aan zichzelf overgeleverd. Wat hier is gezegd over de betekenis van
het gevoel voor het rechtsbewustzijn geldt op dezelfde wijze voor historisch
bewustzijn. Het rechtsgevoel als de zin voor het recht (sense of justice) verschilt
niet van wat bij de bestudering van de geschiedenis geldt als zin voor de geschie-
denis. De werkelijkheid van de geschiedenis zowel als die van het recht is voor
het (wetenschappelijk) bewustzijn immers slechts toegankelijk als - gegeven de
huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het menselijk
bewustzijn - wordt afgezien van enkelvoudige rationaliteit en gezocht wordt naar
een beleving die binnen het bewustzijn een verbinding mogelijk maakt van in
beide aanwezige elementen van rationaliteit en irrationaliteit. Begrip van de



248 7.  MORALITEIT EN RECHTSTHEORIE

geschiedenis is zonder besef van de intrinsieke betrokkenheid van de moraliteit
niet mogelijk. Begrip van het recht is evenmin mogelijk zonder de historische
wording ervan na te gaan. Het begrip van de menselijke individualiteit bestaat
immers zelf in een samengaan van moraliteit en geschiedenis.

4.3. De morele dynamiek van het denken en van de wil:
de verwondering en het geweten

In het voorgaande is gesproken over de dualistische kwaliteit van het zelfbewust-
zijn als het resultaat van de ontwikkeling die tot dat zelfbewustzijn heeft geleid.
Vervolgens was de noodzaak aan de orde van een omvorming van het voor het
zelfbewustzijn bepalende denken en de wil. Die omvorming werd geanalyseerd
als een werking van het ik waardoor het denken en de wil met elkaar kunnen
worden verbonden. De uiteindelijke identiteit van beide is voor die werking de
richtingwijzende conjectie, het proces zelf de praxis van de menselijke individua-
liteit als ik, in de ontmoeting met de ander. In die ontmoeting kon de individuali-
teit van de ander worden gerespecteerd of genegeerd, afhankelijk van een keuze
van het zelf. In het voorgaande is op die keuze de volle nadruk gelegd om te
voorkomen dat op de één of andere wijze sprake zou zijn van (morele) wetmatig-
heden of noodzakelijkheden. In de praxis van de menselijke ontmoeting wordt
een nieuwe werkelijkheid tot stand gebracht als een vrije schepping van het ik.
Als motief voor het kennen werd ten slotte het zich in de waarneming uitdrukken-
de desiderium intellectuale genoemd als de wijze waarop een primaire verbin-
ding van het denken en de wil kan worden gedacht. In dat desiderium intellectu-
ale, zo werd gezegd, put het vóór het denken relevante zich uit. De vraag is hier
nog open of daaraan ook nog op de één of andere wijze morele criteria kunnen
worden ontleend voor het denken en de wil, zodanig dat in het desiderium intel-
lectuale toch nog een (morele) verbinding met de vóór het denken gegeven
werkelijkheid aanwezig kan zijn. Die vraag moet worden beantwoord met een
verwijzing naar de verwondering en naar het geweten, als de problematiek van de
‘morele dynamiek’ van respectievelijk het denken en de wil. Beide moeten om-
wille van de gelijkheid en de eenheid van het kennen in onderling verband wor-
den behandeld.

Voor het kennen moet onderscheid worden aangenomen tussen het kennende en
de te kennen werkelijkheid. Dat onderscheid is kwalitatief in die zin dat de een-
heid van het kennende niet hetzelfde kan zijn als die van het gekende; dan zou
zich geen bewustzijn kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat een (eerste) onder-
scheid moet zijn gemaakt binnen de oorspronkelijke eenheid. Wanneer eenheid
wordt verstaan als ik, kan het onderscheid slechts ontstaan door de werking van
een niet-ik, als het maken van onderscheid. Dat is precies het denken. Door het
denken worden begrippen gevormd. Voor het ontstaan van bewustzijn is de
onzuiverheid van begrippen voorwaardelijk; die onzuiverheid is met het maken
van onderscheid gegeven en leidt uiteindelijk tot het zelfbewustzijn. Dat betekent
dat door het denken in eerste instantie de eenheid van de werkelijkheid of de
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36. Zo bijv. ook Merleau-Ponty over de eenheid van mens en wereld (‘cette opacité
initiale’) vóór alle onderscheidingen die het logische denken en de wetenschappen
er achteraf in aanbrengen. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la Perception, Parijs
1945.

37. Vgl. hiervoor, hst 5.
38. Dat klinkt op het eerste gezicht wellicht wat wonderlijk. De conclusie spoort echter

met het behandelde in hst. 4 en 5. Ook hier is er weer het probleem van de alge-
meenheid van de verschijnselen. Als bij Plato al sprake is van de verwondering als
het motief van de filosofie behoeft dat nog niet te wijzen op een algemeen menselijk
verschijnsel in zijn tijd.

39. Anders bijv. Van der Kerken, die de (platoonse) verwondering verklaart uit de
wonderbaarlijke diepzinnigheid van de werkelijkheid als zodanig. De vraag is dan
toch hoe die verwondering kan worden gewekt zolang de werkelijkheid niet gekend
is. De dialectische analyse van Van der Kerken komt niet boven een gespannen-zijn
uit; het gaat echter niet om diepte, maar om anders. L. van der Kerken, Inleiding tot
de fundamentele filosofie,  Antwerpen/Utrecht 1972, blz. 22.

wereld wordt verbroken.  Door het denken als niet-ik wordt daarom voor het36

kennen in eerste instantie het ik uit het kennende of het tot kennen komende
verdreven. Het ik kan immers slechts bestaan als de eenheid van het kennen, dat
wil zeggen als de wijze waarop het begrip samenvalt met de eigen werking ervan
als de eenheid van zijn en bewustzijn.  Daarmee verdwijnt echter ook de moge-37

lijkheid voor een eenheid van het kennen. Eerst als in het kennen die eenheid
weer wordt gezocht, hoe en waarom dan ook, en het begrip voor die eenheid in de
ontwikkeling van het bewustzijn wordt gevormd, is een verbinding van het
kennende met het ik weer mogelijk. Maar dan moet gelden dat vanaf het aan-
vankelijke denken tot het moment in de ontwikkeling waarop het ik binnen het
bewustzijn gekend kan worden, er geen met bewustzijn verbonden onmiddellijke
betrekking tussen beide bestaat. In die ‘tussentijd’ is het ik niet bij de ontwikke-
ling van het bewustzijn betrokken.  Dat verklaart zowel de verwondering als het38

geweten.
Verwondering is wat men beleeft als dingen anders zijn dan men verwacht.39

Dat kan alleen als twee dingen worden verondersteld: dat wat de verwondering
wekt moet in beginsel gekend zijn en er moet een verandering aan zijn
opgetreden, die men niet heeft ‘meegemaakt’ en die ook niet ogenblikkelijk
(binnen de bestaande eenheid van het kennen) verklaard kan worden. De
verwondering bestaat dan in het niet samenvallen van gevormd begrip en
werking. ‘Geweten’ is de inhoud van de wil die zich aan het bewustzijn opdringt
op het moment dat de wil zich (op de een of andere wijze en waarom dan ook)
richt op een herstel van de eenheid van het kennen. Dat willen verwijst enerzijds
naar het verbroken zijn van de eenheid en anderzijds naar de onmogelijkheid van
een onmiddellijk herstel van die eenheid. In die zin behoren verwondering en
geweten bij elkaar als de substantie van het desiderium intellectuale. In het
geweten identificeert de wil zich als (menselijke) lichamelijkheid. Beide,
verwondering en geweten, verwijzen naar het gegeven dat de ontwikkeling van
het bewustzijn hand in hand gaat met de ontwikkeling van ‘onbewustzijn’ als het
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40. Dat gegeven is in het denken beleefbaar als de vreemdheid van het lichaam.
41. Daarom wordt het ik hier ook beschouwd als axiomatisch voor het kennen, zij het

ook als het enige axioma, waarmee teglijk de mogelijkheid van het kennen van (het
geheel van) de werkelijkheid is gegeven.

42. Wellicht zijn woorden als ‘langs elkaar schuren’ of ‘op elkaar botsen’ meer in
overeenstemming met de dagelijkse ervaring.

43. Het begrip van het gevoel kan worden aangeduid als het ‘zelfbewustzijn’ van de
‘ziel’.

bewustzijn van (mijn) lichamelijkheid.  Als gezocht wordt naar de eenheid van40

het kennen, blijkt de te kennen werkelijkheid zich (ook) te hebben ontwikkeld
zonder dat die ontwikkeling als zodanig binnen de aanvankelijke eenheid van het
ik (welk dan ook) gekend kan worden. Die eenheid maakt geen deel uit van de
substantie van het zelfbewustzijn, waardoor het ik zich als de eenheid van de te
kennen werkelijkheid onmiddellijk met het zelfbewustzijn zou kunnen verbinden.
Verwondering en geweten zijn daarom als de inhoud van het desiderium
intellectuale constitutief voor de ontwikkeling van bewustzijn. Door de
ontwikkeling van het denken gaat de eenheid van de werkelijkheid vóór het
denken verloren en daarmee ook de werking van het ik. De te kennen
werkelijkheid wordt voor het zelfbewustzijn het onbekende andere; het zelf wordt
tot werkelijkheid als subjectieve beleving. In die situatie van het ‘geworpen zijn’
kan het zelfbewustzijn niet zonder meer de plaats zijn waarmee het ik zich kan
verbinden om de verbroken eenheid te herstellen. Constitutief voor het
zelfbewustzijn is immers het dualisme van het denken en de wil. De beleving van
het zelfbewustzijn is precies die van het dualisme van de tot bewustzijnsstructuur
geworden algemeenheid van rationele voorstellingen en de ervaring van de
contingentie van de wil. De ontwikkeling van het zelfbewustzijn kan wel worden
begrepen als het gevolg van het oorspronkelijk verbonden zijn van het denken en
de wil, maar is er niet meer de eenheid van. De oorspronkelijke eenheid is in het
denken en in de wil slechts als een intuïtie aanwezig, maar is ook zelf die eenheid
niet. De werkelijkheid van die intuïtie leeft in het denken als de verwondering en
in de wil als het geweten. In die intuïties ‘leeft’ het ik.  De werking van de41

verwondering is evenwel tegengesteld aan de inhoud van het geweten. In de
verwondering gaat het om het niet onmiddellijk kunnen begrijpen van de te
kennen werkelijkheid zoals die zich buiten de eenheid van het kennen om heeft
ontwikkeld. In het geweten is nu juist een (wegebbend) weten aanwezig over
diezelfde ontwikkeling, die in de werking van de wil ‘geweten’ wordt als het
verval van de oorspronkelijke eenheid van de werkelijkheid  door het denken en
de gevolgen daarvan. Waar de verwondering en het geweten in de onderlinge
aanraking van het denken en de wil elkaar ‘beroeren’  ontstaat als de plaats van42

die ‘beroering’ de werkelijkheid van het menselijke gevoel.  In het gevoel wordt43

de dualiteit van het denken en de wil voor het bewustzijn bespeurbaar en kan het
verlangen ontstaan naar het herstel van hun oorspronkelijke eenheid. Tegelijk
‘weet’ het ‘voelende zelf’ dat een dergelijk herstel niet mogelijk is. Daarin ligt de
eenheid maar ook de tegenspraak tussen verwondering en geweten.

In de verwondering is een herinnering aanwezig van de oorspronkelijke
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44. Vgl. hst. 1, par. 3.
45. Vgl. De opmerkingen over Schopenhauer en de wil in hst. 10.

eenheid. Zonder de werking ervan kan geen nieuwe werkelijkheid tot stand
worden gebracht, die toch op de een of andere wijze voor het kennen met die
oorspronkelijkheid is verbonden en dan zou ook geen verbinding kunnen
ontstaan tussen zelfbewustzijn en ik als de oorspronkelijke maar verloren eenheid
van het kennen. In het geweten gaat het om een besef van het werkelijk zijn van
een ontwikkeling sinds het verbroken worden van de eenheid van de
werkelijkheid door het denken. Dat leidt, respectievelijk kan leiden, tot het besef
van verantwoordelijkheid voor de werking van de wil en zonder dat besef is een
verbinding met het ik evenmin mogelijk.

Op die wijze ontstaat het volgende beeld. Er is binnen het menselijk zelf sprake
van een bewustzijn waarin, als gevolg van het verbonden zijn met zijn
lichamelijkheid, door het denken de structuur van de algemeenheid verschijnt als
het denkbare deel van de oorspronkelijke werkelijkheid dat echter niet in
overeenstemming is met het voor het menselijk zelf in de waarneming
gegevene.  In de verwondering blijkt de inhoud van het bewustzijn niet in44

overeenstemming te zijn met de (vervagende) herinnering aan de oorspronkelijke
eenheid van de werkelijkheid vóór het denken. Daarnaast is er het niet binnen het
door het denken bepaalde bewustzijn verschijnende deel van de werkelijkheid als
wil, dat ten aanzien van dat bewustzijn werkt als het geweten. De inhoud van het
bewustzijn verhoudt zich daarom tot werking van de wil, als de hem omringende
natuur en zijn lichamelijkheid, als ‘verschil in tijd’, als a-synchroon. Dat
betekent dat als het handelen in overeenstemming is met de algemeenheid van het
kennen als denken, dat handelen dat niet is met de omringende natuur en met de
menselijke lichamelijkheid.  Als hij daarentegen handelt in overeenstemming45

met zijn geweten, levert dat geen onmiddellijk bewustzijn van het geheel van de
werkelijkheid op, slechts ervaring.

In die zin kan de verwondering worden begrepen als de morele dynamiek van
het denken. In de verwondering opent het zelfbewustzijn zich naar de ander of het
andere in een besef van niet-kennen. Dat verwijst naar het gevoel als de plaats
van dat besef, leidend tot een relativering van de gelding van het met het zelf
verbonden denken. Op dezelfde manier vormt het geweten de morele structuur
van de wil. In het geweten is er het besef van de gevolgen van de werking van de
wil met betrekking tot de eenheid van het kennen. Het geweten houdt het
menselijk zelf, om het zo te zeggen, ‘bij de les’ dat de werking van de wil niet
onverschillig is ten aanzien van de eenheid van het kennen. Ook hier weer is het
gevoel de plaats van dat besef, leidend tot een relativering van het
‘zelfgerechtigd’ zijn van de wil als contingente werkelijkheid. 

Door de werking van de verwondering en het geweten ontstaat de morele
kwaliteit van het gevoel als de openheid van het zelfbewustzijn, zonder dat de
verwondering en het geweten zelf de inhoud van het denken en van de wil kunnen
bepalen. Die inhoud is afhankelijk van de werking van het ik als de
aanvankelijke en de uiteindelijke eenheid van het kennen. De verwondering en
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46. Men kan het geheel ook als volgt onder woorden brengen: in het ‘weldoen’ is het
geweten vrij en in het vertrouwen leidt de verwondering tot broederschap.

47. Eerder het tegendeel lijkt waar: door een zo groot mogelijke aandacht voor het
irrationele in recht en geschiedenis is een veel onbevangener omgang met de struc-
tuur van beide mogelijk. Problemen ontstaan vooral door het willen verdringen van
het irrationele element. 

het geweten ‘openen’ het zelfbewustzijn, waardoor, als daarvoor wordt gekozen,
in de ontmoeting met de ander sprake kan zijn van de ontwikkeling van de
menselijke individualiteit als ik. De aanzet voor de omvorming van de
universaliteit van het denken naar de ‘diversiteit’ ervan ligt in de verwondering.
Via de openheid van het zelf kan de noodzakelijke relativering van het denken
worden bereikt waardoor de mogelijkheid ontstaat voor een verbinding van het ik
met het zelfbewustzijn. De morele kwaliteit die vanuit die verbinding de werking
van het denken vervolgens kan bepalen kan worden benoemd als vertrouwen. In
het vertrouwen ligt het morele motief met betrekking tot de voor het denken a-
posteriori gegeven werkelijkheid van het Ik als de uiteindelijke eenheid van het
kennen. Mutatis mutandis kan het geweten als de aanzet voor de omvorming van
de wil verkeren in het morele motief van de wil als het zich op de eenheid van het
handelen richtende ‘weldoen’ in de zin van menselijke solidariteit of
broederschap. Vertrouwen en ‘weldoen’ zijn daarom de morele beginselen van
het (rechts)bewustzijn. Door de werking van het ik worden in de ontwikkeling
van het rechtsbewustzijn de verwondering en het geweten afgelost door het
vertrouwen en het ‘weldoen’. Het ideaal van het vertrouwen is de vrijheid en het
desideratum van de wil is de broederschap.46

5 Topoi voor het begrip van de rechtsontwikkeling
sinds de Middeleeuwen

5.1. Spiegeling rond de Middleeuwen

De noodzaak tot het in rekening brengen van vooralsnog niet binnen het rationele
bewustzijn tot een zuiver begrip te brengen irrationele elementen van recht en
geschiedenis mag niet beletten vervolgens toch een zo helder mogelijk begrip na
te streven van de structuur van beide.  Op grond van het hiervoor betoogde en47

van een vermoeden over het verloop van de namiddeleeuwse geschiedenis van de
ontwikkeling van het rechtsbewustzijn worden hier voor het geheel van beide de
volgende parameters voorgesteld:

a. Het intrinsiek op elkaar betrokken zijn van denken en willen, ook los van het
bewustzijn van beide. Binnen het menselijk bewustzijn is de eenheid van beide
steeds meer verbroken. Die eenheid kan slechts in een ontwikkeling opnieuw tot
stand worden gebracht. Niet willekeurig maar door stapsgewijs beide met elkaar
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figuur 1. Algemene structuur van het rechtsbewustzijn

te verbinden: oordeel en behoefte, voorstelling en begeerte en weten/niet-weten
met (aan)drift. Daarvoor is een derde element noodzakelijk, waardoor die
verbinding tot stand kan worden gebracht;

b. Het verbroken zijn van de bedoelde eenheid correspondeert met het verloren
gaan van het begrip van de geometrische gelijkheid. Voor het herstel daarvan
dient het hiervoor bedoelde derde element zich voor het (rechts)bewustzijn ook
maatschappelijk te vormen, waardoor een sociale trichonomie kan ontstaan;

c. Los van het element van de vrijheid kan de namiddeleeuwse ontwikkeling
worden opgevat als een spiegeling van de voormiddeleeuwse. In die zin is er een
correspondentie tussen het antieke christendom en de Renaissance en tussen de
Romeinse ontwikkeling van de civitas Romanum en de post-revolutionaire
ontwikkeling van de rechtsstaat met als ijkpunt het begrip van de burger als
citoyen;

d. Van elke met bewustzijn gepaard gaande ontwikkeling moet worden
aangenomen dat die zich uitdrukt in eenzijdigheid, zij het van rationaliteit, zij het
van voluntiviteit.

Op grond daarvan kan de structuur van het geheel van de ontwikkeling van het
rechtsbewustzijn als volgt schematisch worden weergegeven: 

De figuur kan als volgt worden toegelicht:

In de beschrijving van de ontwikkeling van de gelijkheid vanaf de Grieken naar
de Middeleeuwen was (achteraf gezien) sprake van een tot begrip te brengen
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48. Dat verklaart ook het veelvuldig gebruikte gezegde, dat de gehele (westerse) filoso-
fie kan worden begrepen als een voetnoot bij Plato (Whitehead), of de ervaring, dat
het Griekse denken (nog) het geheel van de werkelijkheid omvat (‘Een Griek loopt
met zijn hoofd in de hemel en met zijn voeten op de aarde’).

49. Zo min als het bij de oude Grieken over een weten in hedendaagse zin gaat, zo min
gaat het uiteraard bij de Romeinen om een voorstelling zoals het begrip ervan in de
vorige paragraaf onder woorden is gebracht. Men zou wellicht van een geleefde
voorstelling kunnen spreken als de humanitas of de civitas Romanum.

50. Daarom ook nog niet egoïstisch; dat verklaart wellicht ook de fascinatie, die voor
velen tot op de dag van vandaag van de Romeinse staatskunst uitgaat. Bv. bij J.J.
Vis, Verdelen en heersen, opmerkingen over de kabinetsformatie in Nederland,
Groningen 1995, blz. 4 e.v.

beweging. Het ging daar om een eenheid van mens en wereld vóór het denken,
die in de gehele klassieke ontwikkeling tenslotte uitliep op het bewustzijn van de
eigen menselijke individualiteit als zelf, bestaande in een juist verbroken zijn van
de band tussen dat zelf en de omringende werkelijkheid. De drie fasen van die
ontwikkeling, die van de oude Grieken, die van de Romeinen en die van het
antieke Christendom, markeren de weg waarlangs die ontwikkeling verliep. De
ontwikkeling zelf wordt in de figuur weergegeven door de diagonale lijnen
waarbinnen de ruimte van het zich ontwikkelende bewustzijn met betrekking tot
de voorhanden werkelijkheid is bepaald. Aan de hand van de Cusaanse
kennisleer kunnen, maar nu in omgekeerde volgorde, die fasen in een aantal
opzichten worden getypeerd als die van weten/niet-weten, van voorstelling en
van oordeel of waarneming, waarbij dan de tijd vóór de ontwikkeling van het
(wetenschappelijke) denken bij de Grieken correspondentie vertoont met
Cusanus’ stap van het inzicht, zij het dat het daar uiteraard niet om met het zelf,
laat staan met het Ik verbonden inzicht kon gaan.

Bij de Grieken werd het oude inzicht tot een (aanvankelijk) weten, terwijl de
gehele wereldinhoud, ook in onderlinge samenhang, binnen dat weten/niet-weten
nog een plaats heeft.  Bij de Romeinen wordt dat weten door de werking van de48

in het capere tot uitdrukking komende begeerte sterk gereduceerd tot een
voorstelling  van de werkelijkheid, tot uiting komend in wetgeving en49

officialiteit. In de correspondentie van voorstelling en begeerte kan nu de
Romeinse cultuur vooral als die van de begeerte worden begrepen, uiteraard
zonder een verbinding met het na-middeleeuwse zelf en daarom nog niet met
menselijke singulariteit verbonden.  Tegelijk kan nu ook aandacht worden50

gegeven aan het andere bij respectievelijk de Grieken en de Romeinen. Bij de
Grieken lijkt het alsof, na alle structuur van het denken, als die structuur zijn
beslag heeft gekregen in de systematische periode bij Plato en Aristoteles, alle
‘niet gebruikte willen’ ruimte krijgt in een ongekende dynamiek als Alexander de
Grote (356-323 vC) de resultaten van de Griekse cultuur in een geweldige
verbreiding van het Hellenisme tot in de verste uithoeken van de toenmalige
wereld brengt. Omgekeerd lijkt de ongebreidelde dynamiek van de aanvankelijke
Romeinse cultuur vanaf het begin van onze jaartelling steeds meer te verzanden
in conservatisme en verstarring. De plaatsing in de grafiek geeft hier uiteraard
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51. Een recent voorbeeld buiten de contemporaine wetenschapsfilosofie is: C.W. Maris
en F.C.L.M. Jacobs (red.), Recht, Orde en Vrijheid, een historische inleiding in de
rechtsfilosofie, Groningen 1990, waar vrijwel nergens de geschiedenis zelf aan het
woord komt anders dan beoordeeld naar de maatstaven die ontleend zijn aan een
absoluut nemen van de eigen modus van bewustzijn.

slechts de eenzijdige betekenis weer.
In het antieke Christendom trekt tenslotte de gehele beleving van de werke-

lijkheid naar binnen in de ethiek van de subjectieve gezindheid. Vanuit het willen
reikt de werkelijkheid als een behoefte naar het zelf, terwijl ook in het denken
niet langer een oriëntatie aan het geheel van de werkelijkheid, verlopend volgens
objectief kenbare wetmatigheden, wordt beleefd, maar de waarneming ontstaat
van een zelf, dat vervolgens in de Middeleeuwen als het begrip van de menselijke
individualiteit te voorschijn treedt.

Het indelen van de geschiedenis in periodes of tijdperken is zo oud als het
historisch bewustzijn zelf. Hier gaat het er om, dat een morfologie van de
geschiedenis wordt ontleend aan in een kennisproces te onderscheiden stappen.
De vraag naar de rechtvaardiging van het ontwerpen en hanteren van een
morfologie van de geschiedenis als zodanig, is hier niet aan de orde. Evenmin of
voor een bepaalde periodisering antropologische criteria kunnen worden
gehanteerd. Waar wel vragen bij gesteld kunnen worden, is het gegeven dat in het
volgende aan individueel-psychologische ontwikkelingsprocessen sociaal-
psychologische criteria voor een periodisering van de geschiedenis worden ont-
leend. Het is immers een (nog) wijdverbreide opvatting als zou in de loop van de
geschiedenis slechts sprake zijn geweest van een verandering of ontwikkeling
van de zakelijke inhouden van het bewustzijn en niet ook, of vooral, van de
specifieke modus van dat bewustzijn, waarvan het hebben van bepaalde
bewustzijnsinhouden en een daarmee verbonden beleving van de werkelijkheid
juist vaak een gevolg is of kan zijn.  Daar komt nog bij, dat er in termen van51

causaliteit waarschijnlijk meer reden is in de onderlinge verhouding de sociaal-
psychologische overwegingen te plaatsen vóór de individueel-psychologische dan
omgekeerd. Dat verondersteld echter een voorafgaand onderzoek naar collectief-
psychologische verschijnselen waarbij het collectieve primair is en geen gevolg
van louter sociale interactie. Enigzins geformaliseerde resultaten van dergelijk
onderzoek zijn echter niet of nauwelijks voorhanden.

De hier voorgestelde periodisering van de namiddeleeuwse geschiedenis als een
spiegeling van de voormiddeleeuwse, corresponderend met de begrippen subject,
persoon en individu, kan dan ook niet meer zijn dan een hermeneutische techniek,
die vanuit de kennistheoretische aspecten van de ontwikkeling van het
individuele bewustzijn bakens uitzet om te kunnen komen tot een begrip van de
ontwikkeling van collectieve bewustzijnstoestanden die relevantie bezitten voor
het recht. Het gaat er om of bij een Hin- und herwandern des Blicks zich
associaties voordoen waardoor, aan de hand van de in het vorige hoofdstuk
ontwikkelde topoi, prima facie structuur kan worden gevonden binnen de na-
Middeleeuwse politieke ontwikkeling en rechtsgeschiedenis. Om de gedachten te
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52. Voor dit voorstel zijn uiteraard nauwelijks argumenten te vinden; er zijn geen
aanwijzingen, dat corresponderende ontwikkelingen ook steeds een vergelijkbaar
tijdsbeslag gerekend in kalenderjaren zouden vereisen. Een mogelijke rechtvaardi-
ging kan slechts in de herkenbaarheid achteraf worden gevonden; dan ook lijkt een
discussie over de hier gehanteerde methode meer zinvol.

53. Hiervoor is opgemerkt dat het als gevolg van de voorgestelde karakterisering van de
Middeleeuwen niet uitmaakt of men de duur ervan uitdrukt in duizend(en) jaren of
in een punt. Wil men het laatste, dan zou men kunnen denken aan het in 869 in de
Hagia Sophia in Constantinopel gehouden 8e oecumenische concilie, waar ook
officieel in de leer van de twee zielen werd afgezien van een met het menselijk
subject verbonden oriëntatie aan de geschiedenis; vgl. het bekende oordeel van de
11e canon.

54. Uiteraard steeds behoudens het nieuwe element van de zich in algemene zin ont-
wikkelende menselijke individualiteit als ik.

bepalen zouden daarbij in eerste instantie tijdvakken kunnen worden
aangehouden met een duur, die aan de opeenvolging van Grieken, Romeinen en
het antieke Christendom vóór de Middeleeuwen kan worden ontleend.  Dan zou,52

uitgaande van een verloop van 4 à 5 eeuwen tussen het hoogtepunt van de
Griekse tijd (bijv. Perikles) en dat van de Romeinse tijd (bijv. de overgang van
de republiek naar het keizerschap) en vervolgens naar het antieke Christendom
(bijv. de tijd van de Patres en het Concilie van Nicea in de 4e eeuw) het midden
van de Middeleeuwen gevonden kunnen worden in de 9e eeuw na Chr.  Als53

vervolgens zou worden doorgerekend, zou van een spiegeling  van het antieke54

Christendom als specifieke modus van het bewustzijn sprake moeten zijn in late
Middeleeuwen en Renaissance. Vervolgens van een spiegeling van de in de
beschrijving van de Romeinse ontwikkeling gevonden modus van het bewustzijn
zo rond de 18e eeuw: Verlichting en Franse revolutie. Tenslotte zou de derde
fase, de spiegeling van de Griekse bewustzijnsmodus, nog in de toekomst moeten
liggen en dan nu slechts te beschrijven zijn als hedendaagse crisisverschijnselen
binnen de 19e en 20e eeuwse rechtsstaat, in de zin van een overgang naar een
Cusaans anders-zijn van wat als hoogtepunt aanwezig was of is in de tweede
fase. Samenvattend zou het dan gaan om de fase van het subject in late
Middeleeuwen en Renaissance, de overgang van feodale verhoudingen naar de
moderne staatsvormen, om de fase van de persoon in de Verlichting en de Franse
revolutie, zich in de 19e eeuw uitdrukkend in de vorming van de rechtsstaat en
tenslotte zou de fase van het individu aan de orde zijn als de problematiek van de
(huidige) crisis van de rechtsstaat.

5.2. De categorieën van Aristoteles

Het is tenslotte aardig, het tot nog toe ontwikkelde systeem van begrippen in
verband te brengen met de categorieën van Aristoteles. Tegelijk kan dan het
onderlinge verband tussen de afzonderlijke begrippen beter tot uitdrukking
worden gebracht en een grotere bewegelijkheid van de voorgestelde begrippen
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55. Aristoteles, Organon I, Kategorien, uitg. Meiner 1974, blz. 45.
56. Het is buitengewoon belangwekkend Aristoteles' beschrijving van de categorie

substantie te lezen met het oog op het recht en de rechtsbeoefening, m.n. de passa-
ges waarin wordt opgehelderd hoe substantie'ontvankelijk is voor het contraire, i.e.
onrecht.

57. Na het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat voor het recht uiteindelijk de realiteit
van het zintuigelijk gegevene bestaat in de individualiteit van de ander.

worden bereikt.
Aristoteles somt zijn tien categorieën op in bekende uitspraak: ‘Ieder zonder

verbinding gesproken woord betekent of een substantie (ousia) of een kwantiteit
(poson) of een kwaliteit (poion) of een relatie (pros ti) of een waar (pou) of een
wanneer (pote) of een toestand (keisthai) of een hebben (echein) of een doen
(poein) of een lijden (paschein)’.  Substantie staat hier uiteraard voor recht of55

het geheel van de rechtsbeoefening.  Waar en wanneer kunnen worden opgevat56

als plaatsbepaling, respectievelijk tijdsbepaling of - ruimer - als ruimte en tijd.
Beide categorieën laten zich in verband met het voorgaande herkennen als die
van de structuur en die van de dynamiek, getrokken binnen de menselijke
individualiteit als de vermogens van het denken en van het willen. Het aan het
einde van de ontwikkeling van beide liggende inzicht zou men kunnen opvatten
in correspondentie met een eenheid van ruimte en tijd; het wegvallen van het
onderscheiden zijn van het waar en het wanneer, waardoor dan weer sprake is
van substantie, maar nu van het Ik. Het is eenvoudig in de stap van het oordeel
de categorie van het doen te herkennen; het gaat daarbij om de uittredende
beweging vanuit het zelf in de activiteit van het tasten naar de zintuigelijk
waarneembare werkelijkheid. Zonder de waarneming op te vatten als een doen
met betrekking tot de realiteit van het zintuigelijk gegevene  kan immers geen57

bewustzijn ontstaan. Als vervolgens in de voorstelling een geïndividualiseerd
begrip van de werkelijkheid tot stand komt, verschijnt de werkelijkheid daarin
voor het zelf als een hebben. Als daarna binnen de werking van de begrippen het
weten, in samenhang met het niet-weten ontstaat, lijkt ter typering van die stand
van zaken de categorie van het lijden een adequate term. Vervolgens resten nog
vier categorieën: toestand, kwantiteit, kwaliteit en relatie.

In de laatste drie gaat het om de stappen binnen de wilsleer. De middelste van
de daarin onderscheiden stappen, de begeerte, kan worden begrepen als kwaliteit.
Hier gaat het om de bijzondere kwaliteit waaronder dit of dat binnen de wil (en
veelal middellijk) voor het bewustzijn verschijnt. Er is niet meer in het bijzonder
sprake van een verbinding met het zelf waardoor dit of dat bepaald wordt, maar
tegelijk ook niet van een ingebed zijn in het geheel van het natuurlijke, waardoor
de nadruk op de eenheid zou moeten liggen. In die betrekkelijke ongebondenheid
bestaat wat (eigen) kwaliteit genoemd wordt. In de behoefte staat juist wel de
menselijke ervaring van de gebondenheid van het in de wil tot uitdrukking
komende natuurlijke op de voorgrond. Daarom wordt hier de behoefte gezien als
relatie; in de ervaring van de behoeftigheid dringt zich aan het bewustzijn de
verbinding met het geheel van de werkelijkheid zodanig op, dat die verbinding
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niet als een vorm van vrijheid wordt ervaren, maar juist als verbondenheid op
zichzelf. Dat betekent dan, dat de categorie van de kwantiteit staat voor het
begrip van de drift. Kwantiteit verwijst zowel naar het discretieve als naar het
continue en vormt op zichzelf genomen de overgang tussen beide. Zoals in het
weten, als de categorie van het lijden ook sprake is van de overgang van het
discursieve naar het cursieve denken, van het afstandelijke onderscheiden naar
het bewustzijn van eenheid. Zo kan gedacht worden, dat in het wilselement van
de drift de overgang van het onderscheiden zijn binnen het natuurlijke als
kwaliteit naar het natuurlijke als geheel voorhanden is.

Tenslotte dan nog de categorie van de toestand. Die categorie zou in verband
kunnen worden gebracht met het zelf of met het (rechts)-gevoel. Het zelf wordt
binnen het hier besproken concept immers niet opgevat als een zelfstandig of
vaststaand gegeven, maar als de conclusie van een bepaalde stand van zaken
binnen het bewustzijn met betrekking tot de actuele vormen van denken en
willen, waarbij juist het niet vaststaande karakter van die vormen er de
aanleiding van zijn, dat een ander element binnen het bewustzijn ontstaat: het
zelf als ik, van waar uit vervolgens de toestand van het denken en van het willen
kan worden beoordeeld. Omgekeerd dringt zich de toestand van het denken en het
willen in hun bijzondere gestalten op aan het bewustzijn als (rechts)gevoel. Dat
betekent, dat de categorie van het zelf als toestand correspondeert met een steeds
zich ontwikkelende actualiteit. 

6 Samenvatting en conclusies

Binnen het begrip van de menselijke individualiteit moet de aan de voorstelling
van de ontwikkeling van het denken ontleende schematiek in verband worden
gebracht met de dynamiek van die ontwikkeling als gewilde ontwikkeling. Voor
dat doel wordt de inhoud van de waarneming in algemene zin opgevat als
handelen en met betrekking tot het zelf als willen. Het zich daarbij voordoende
probleem is, dat die betrekking voornamelijk buiten het bewustzijn, dat wil
zeggen onbewust, bestaat. Elk spreken daarover is daarom vanuit het met het zelf
verbonden denken speculatief. Vanuit de conjectie van de uiteindelijke eenheid
van denken en willen in het Ik kan wel een ontwikkelingsanalogie worden
verondersteld tussen kennen en handelen. Zoals dan het kennen rust in de
combinatie van waarneming en denken, kan het menselijk handelen worden
opgevat als opgebouwd uit de combinatie van behoefte en willen. De behoefte
vormt dan de eerste stap in de bewustzijnsontwikkeling ten aanzien van de wil.
Vervolgens kan dan, zoals de volgende stappen van het kennisproces konden
worden gekarakteriseerd als voorstelling, weten en inzicht, het vervolg van die
ontwikkeling worden aangeduid door de stappen van begeerte, drift en - wederom
- inzicht. De ontwikkeling van het recht(sbewustzijn), leidend tot de uiteindelijke
eenheid van de als inzicht bestaande gelijkheid van het denken en de wil, of van



7.6.  SAMENVATTING EN CONCLUSIES 259

redelijkheid en contingentie, kan dan worden gedacht als zich voltrekkend
volgens fasen, die gekarakteriseerd kunnen worden door vanuit het ik tot stand
gebrachte polariteit van respectievelijk waarneming (of oordeel) en behoefte,
voorstelling en begeerte, weten/niet-weten en drift en inzicht als de conjectie van
het denken en inzicht als het desideratum van de wil.

Het apriori, waardoor die ontwikkeling op de geschetste wijze denkbaar is, ligt
in de aposteriori gegeven werkelijkheid van het Ik. De actualiteit van dat Ik is
gaande de ontwikkeling - en dan bestaande als ik - voor het menselijk bewustzijn
beleefbaar als het (rechts)gevoel. Omdat in die ontwikkeling de vóór het
bewustzijn gegeven werkelijkheid als oorspronkelijke eenheid geen ethische
waarde meer bezit en daarom ook geen rol kan spelen met betrekking tot een
mogelijke objectieve beoordeling van het verloop van die ontwikkeling, vormt
dat (rechts)gevoel tegelijk de meest objectieve instantie voor de waarheid van die
ontwikkeling. Door dat (rechts)gevoel wordt de pretentie van objectiviteit van het
denken en van de wil binnen het verloop van die ontwikkeling als schijn
ontmaskerd.

Het onderzoek naar het werkelijke verloop van de ontwikkeling van het recht
vanuit het zelf naar de geometrische gelijkheid als inzicht is het onderwerp van
het volgende hoofdstuk. Om de mogelijkheid te vergroten de afzonderlijke fasen
van die ontwikkeling te herkennen werden tenslotte nog twee andere parameters
voorgesteld. De ene wordt gevormd door de gedachte dat de ontwikkeling van het
bewustzijn, gelet op de relatieve inhoud daarvan, een zekere spiegeling doet
vermoeden ten opzichte van de voor-middeleeuwse geschiedenis. Op die wijze
zou sprake kunnen zijn van een reminiscentie van de fase van oordeel en behoefte
met die van het antieke Christendom, van de fase van voorstelling en begeerte
met die van de Romeinse ontwikkeling en van de fase van weten/niet-weten en
drift met die van de oude Grieken. De andere parameter wordt gevormd door het
onderlinge verband van de voor de fasering gebruikte begrippen op te helderen
aan de hand van de categorieënleer van Aristoteles. Denken en willen verschijnen
dan als waar en wanneer of ruimte en tijd; de stappen van de gedachte
ontwikkeling worden dan gekarakteriseerd door respectievelijk doen en
betrekking, hebben en kwaliteit en lijden en kwantiteit. Tenslotte correspondeert
het (rechts)gevoel met toestand en het geheel van het recht bestaat als substantie.
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