
1. Anders bij Dann, Gleichheit, blz. 59, die vanaf de Middeleeuwen de politieke en
maatschappelijke verhoudingen als maatgevende werkingsfactoren voor de
ontwikkeling van het moderne gelijkheidspostulaat beschouwd, zonder die zelf aan
een kritiek te onderwerpen.

Hoofdstuk 8
Gelijkheid in de Renaissance

1. Inleiding

Een eerste moeilijkheid bij het verkrijgen van zicht op de ontwikkeling van de
gelijkheid in samenhang met het recht en de ontwikkeling van de menselijke
individualiteit sinds de Middeleeuwen ligt in het hedendaagse bewustzijn over
het begrip van de politiek en dat van de staat. Kortweg: politiek heeft te maken
met alles wat mensen aangaat en is slechts denkbaar binnen het kader van de
staat. Daarbij wordt een begrip van politiek gebezigd, dat zó ruim is dat vrijwel
het gehele sociale leven erdoor wordt gedekt - indien het al niet in een nog verder
doorgeschoten betekenis bedoeld wordt als synoniem voor het als abstractum op
te vatten beleid - terwijl het begrip van de staat als zodanig ontdaan is van elke
morele notie, zodat hoogstens van goede of slechte staten sprake kan zijn, maar
niet van de morele implicaties van het bestaan van staten als zodanig. De vraag
wordt dan, hoe het gelijkheidsbegrip zich heeft ontwikkeld tot wat het geworden
is als politiek vormgegeven rechtsbeginsel in de context van moderne staten.
Voorgegeven is daarbij de moderne statelijke samenleving en het politieke proces
van rechtsvorming dat zich in samenhang daarmee heeft ontwikkeld. Vervolgens
zou dan met behulp van de gangbare technieken van de rechtswetenschap en
uitgaande van het positieve recht, de betekenis van het gelijkheidsbegrip kunnen
worden vastgesteld.

Na alles wat in de voorgaande hoofdstukken is behandeld, mag het duidelijk
zijn dat een dergelijke werkwijze hier niet wordt gevolgd.  Hier geldt als uit-1

gangspunt de menselijke individualiteit, die wordt opgevat als een zinvolle
ontwikkeling. Zoals hiervoor uiteengezet: dat impliceert tegelijk geschiedenis en
moraliteit. Dat wil zeggen: de concrete ontwikkeling van de (rechts)gelijkheid
kan zowel een uitdrukking zijn van bevestiging en ontplooiing van de menselijke
individualiteit, alsook van ontkenning of onderdrukking ervan. De betekenis van
de staatsvorming voor de ontwikkeling van gelijkheid en mensenrechten wordt
hier niet gezocht in het belang ervan als de context waarin of aan de hand waar-
van die ontwikkeling zich afspeelt, maar primair andersom. Onder bepaalde
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2. Onder uitgaande Middeleeeuwen worden hier de Middeleeuwen begrepen vanaf de
9e eeuw.

omstandigheden of in een bepaalde fase van de ontwikkeling van de menselijke
individualiteit treedt staatsvorming op in de moderne zin, die dan in een wissel-
werking, voor de concrete ontwikkeling van de menselijke individualiteit en de
daarmee samenhangende gelijkheid betekenis heeft. Dat betekent overigens weer
niet - en daarmee hangt de complexiteit van het vraagstuk samen - dat als van-
zelfsprekend altijd de oorspronkelijke impuls voor een bepaalde ontwikkeling in
positieve zin gezocht zou moeten worden in een zich autonoom ontwikkelende
menselijke individualiteit; het kan immers ook gaan om maatschappelijke
ontwikkelingen die juist een retarderende werking uitoefenen op die ontwikke-
ling.

In het vorige hoofdstuk was het precaire karakter van die ontwikkeling aan de
orde, een ontwikkeling die steeds het gevolg is van een keuze; er kan ook tegen
de ontwikkeling van de menselijke individualiteit worden gekozen. Ook dat is
reële geschiedenis en ook daarvan zijn uiteraard in het heden overal de sporen
zichtbaar. Juist als het om de menselijke individualiteit als Ik gaat, brengt het
denken in termen van causaliteit niet veel verder. Uitvoerig is hiervoor beschre-
ven hoe dat denken nu juist steeds tot de afgeslotenheid van de menselijke indivi-
dualiteit als zelf voert.

Het gaat er hier vooral om dat al doende een zodanig beeld kan ontstaan van de
ontwikkeling van de (rechts)gelijkheid vanaf de Middeleeuwen, dat bespeurbaar
wordt hoe die geschiedenis als tegenwoordig verleden steeds in de hedendaagse
problematiek rond de (rechts)gelijkheid aanwezig is. Ook in de staatsvorming,
ook in de politieke systemen, ook in de ontwikkeling van mensenrechten. Het
raamwerk voor die beschrijving en de argumenten daarvoor zijn in het vorige
hoofdstuk gegeven.

2 Gelijkheid in de late Middeleeuwen en de Renaissance

2.1. De uitgaande Middeleeuwen ; universaliteit als moraliteit2

Doorslaggevend voor het begrip van de politieke gesteldheid en het daarmee
verbonden recht staan op het hoogtepunt van de Middeleeuwen het begrip van de
universaliteit en de daarmee verbonden autoriteit. De aard van die universaliteit
is evenwel volledig verschillend van wat als universaliteit aanwezig was bij het
begin van de Griekse ontwikkeling en de daarmee verbonden isos-gelijkheid.
Hier gaat het eerder om het tegendeel: door het verlies van oriëntatie aan met
rationaliteit verbonden algemene zingeving ontstaat een behoefte van de ziel, die
zich uit als een mystiek verlangen. Ging het bij de Grieken om met vrijheid
verbonden rationaliteit en bij de Romeinen om de algemeenheid van de mens als
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3. Karl Christian Planck, Testament eines Deutschen, Jena 1912, blz. 675.
4. Over de betekenis ervan als resumé van de voorafgaande antieke ontwikkeling,

hiervoor, hst. 5, par. 4.
5. Vgl. hiervoor, hst. 5, par. 4. 6.
6. Als de oorspronkelijke zondeval van de mensheid met Schiller als een vrijheidsval,

tot de gelukkigste momenten uit de geschiedenis van de mensheid wordt gerekend,
zou deze wetmatigheid kunnen worden opgevat als een voortdurende zondeval
sindsdien, nl. het weer in onvrijheid vervallen door het om het even verwachten of

persoon, hier gaat het op z’n best om de universele idee van een middeleeuws
keizerrijk als het onvrije voorbeeld van een toekomstige ordening van vrije
mensen.  Zowel het Heilige Roomse rijk van Karel de Grote als de christenheid,3

die als eenheid werd beleefd, zijn ieder voor zich de uitdrukking van het middel-
eeuwse universalisme.

Als belangrijke karakteristiek van de sociale en politieke werkelijkheid bij het
begin van de ontwikkeling van mensenrechten en in verband met de problematiek
van de gelijkheid is dit middeleeuwse universalisme  onder drie aspecten van4

belang. In de eerste plaats door het karakter van dat universalisme als mystiek
ideaal, in de tweede plaats als machtsfactor en in de derde plaats vanwege het
dualistische karakter ervan. Over alle drie een enkele opmerking.

Als mystiek ideaal correspondeert het middeleeuwse universalisme met het
opkomende individualisme; evenals het begrip van de menselijke individualiteit
is ook dat van de universaliteit onuitspreekbaar. Vóór alles is het symbool van de
eenheid van de mensheid. Voor de feitelijke grondslag van die symboliek werd
een beroep gedaan op een ver verleden, als de naklank van geestelijke en politie-
ke eenheid, zoals die bestond of gedacht kon worden vóór of boven de klassieke
wereld, én op een toekomst waarin mogelijk het ideaal van de eenheid van de
mensheid verwezenlijkt zou kunnen worden. Herinnering en streven, geweten en
ideaal, door die beide gaat van het middeleeuwse universalisme een krachtige
morele werking uit, waardoor de concrete dragers van dat ideaal binnen de
samenleving konden voorzien in de behoefte aan autoriteit.  Voor het vraagstuk5

van de gelijkheid is dit in paus en keizer belichaamde ideaal van de eenheid van
de gehele mensheid van belang als de morele grondslag voor de gehele verdere
ontwikkeling van het gelijkheidsbeginsel en de mensenrechten. Voor het recht
betekent het, dat vanaf de Middeleeuwen het begrip van de mensheid niet kan
gelden als een verwijzing naar een feitelijke of biologische werkelijkheid zonder
meer. Bij het begrip van de mensheid gaat het integendeel om een gevormd
begrip waarin de moraliteit van het recht gestalte krijgt op een wijze die a-priori
is bij de gelding van het recht.

Hier gaat het eerst om het tegenbeeld. Op het hoogtepunt van de Middeleeuwen
is het Ik, ook als de gestalte van de eenheid van de mensheid, als werkelijkheid
slechts als een potentie, een posse est van het zelf te herkennen; reëel slechts
werkend als een conjectie, een vermoeden van het bewustzijn. Dat gegeven roept
voor het zelf een voortdurend pogen op om de verwerkelijking ervan onmiddel-
lijk tot stand te brengen, zonder een bijbehorende ontwikkeling van het bewust-
zijn.  Daardoor verwordt de beleving van het ideaal - het kan niet zonder gevoel6
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forceren van gebeurtenissen zonder de bijbehorende ontwikkeling van het bewust-
zijn. De bedoelde  wetmatigheid behoeft voor het historisch bewustzijn nauwelijks
toelichting; het oerbeeld ervan is bijv. al in de bijbelse Kaïn-figuur te vinden.

7. Een illustratie van dat laatste is al te vinden in de middeleeuwse juridische praktijk
van de in het canonieke recht opgenomen, uit het Romeinse recht afkomstige,
stelregel: Quod omnes tangit, ab omnibus comprobari debet (wat allen aangaat,
dient door allen te worden goedgekeurd), waarbij tegelijk de uitspraak gold van de
canonist Huguccio, dat ieder die zich niet bij de wil van de meerderheid aansloot,
derhalve als een tyrpis, een schandvlek moest worden beschouwd (Le Goff, De
cultuur, blz. 349). In beginsel ligt dit gegeven, in hedendaagse terminologie, ook
ten grondslag aan bijv. de leer van de algemene beperkingen van mensenrechten.
Daarover hierna, hst. 9.

8. Bijv. hst 4, par. 2.3, hst 5, par. 4.3, hst 6, par. 2.4 en 3.1.
9. In het middeleeuwse Europa wordt dat dualisme uiteraard nog zeer versterkt door

de tegenstellingen tussen wat hier kortweg moge zijn aangeduid als het Romaanse
en het Germaanse element. Die tegenstelling is natuurlijk in de na-middeleeuwse
ontwikkeling ook overigens overal bespeurbaar, maar wordt hier omwille van de
ruimte niet verder uitgewerkt. Vgl. bijv. Heirman, Het verloren millennium.

voor ironie worden gezegd - per se tot de uitoefening van macht. Dat is de keer-
zijde als de vanwege de gelding van het zelf elk ideaal noodzakelijk begeleidende
schaduw. Daardoor wordt ook de idee van het middeleeuwse universalisme tot
een machtsfactor. De gelijkheid die binnen een dergelijk streven zou kunnen
worden gerealiseerd, wordt dan bereikt door een ontkenning van het autonoom
morele karakter van het aan de individualiteit gebonden vraagstuk van de gelijk-
heid, door onmiddellijke binding van individuele moraliteit aan machtsstructuren,
die dan de menselijke individualiteit overstijgen: staat, natie, wereldgemeen-
schap, enzovoorts. De eenheid gaat voor alles, en de gelijkheid heeft slechts
bestaansrecht als een afgeleide van die eenheid. Een eenheid die niet het resultaat
is van een sociaal proces, maar reeds te voren bestond.  Overal waar in de uit-7

gaande Middeleeuwen het vooral als idee op te vatten keizerschap overgaat in
concreet koningschap, dat zich slechts voor de eigen legitimatie op de keizer
beroept, is sprake van deze vorm van tot concrete macht geworden universalisme.
Zonder het in rekening brengen van die machtsfactor, die evenzogoed verwijst
naar het met de gelijkheid gegeven ideaal van eenheid, valt de ontwikkeling van
gelijkheid en mensenrechten na de Middeleeuwen niet in kaart te brengen.

Ten slotte het derde aspect van het middeleeuwse universalisme: het dualisti-
sche karakter ervan, zoals dat bijvoorbeeld politiek en maatschappelijk tot uit-
drukking komt in de middeleeuwse investituurstrijd. Het gaat bij dat dualistische
karakter van het middeleeuwse universalisme niet om iets nieuws; zo niet al bij
de Grieken, dan toch in ieder geval bij de Romeinen behoort dat dualisme tot een
van de belangrijkste kenmerken van de gehele ontwikkeling. In het voorgaande8

is er zo veel over gezegd, dat de zaak hier verder onbesproken kan blijven. Hier
gaat het erom dat door dat dualisme elke ontwikkeling van de menselijke indivi-
dualiteit en daarmee verbonden gelijkheid, principieel wordt gefrustreerd.  In de9

ruimte waarin het duale geldt, de wereld van de tweeheid, heerst nu eenmaal ook
de twijfel; en in de tweeheid van de twijfel loopt elke ontwikkeling vast. Eerst het
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10. Vgl. hiervoor hst. 6, par. 2.
11. Deze bewering moet niet worden opgevat als een of andere diepzinnigheid. Het gaat

om de maatschappelijk-logische regel dat de onvruchtbaarheid van een dualisme of
een dichotomie slechts kan worden verholpen door die om te vormen tot een polari-
teit, waardoor een polaire verhouding kan ontstaan die wel vruchtbaar is. Daarvoor
is evenwel een derde element nodig waardoor beide oorspronkelijke element met
elkaar kunnen worden verbonden. Eerst dan ontstaan ontwikkelingsmogelijkheden
waarin de menselijke individualiteit zich kan uitdrukken; vandaar: trichonomie. 

ontstaan van een derde element, waardoor de dichotomie van de middeleeuwse
wereld kan worden overwonnen, maakt een verdere ontwikkeling mogelijk.10

Het ‘middeleeuwse rechtsbewustzijn’ kan als volgt in een schema worden
weergegeven:

genade natuur

inzicht

weten/niet-
weten

voorstelling

waarneming

canoniek romeins
recht recht

paus keizerzelf

behoefte

begeerte

(aan)drift

inzicht

figuur 2. ‘Middeleeuws’ rechtsbewustzijn

Vanuit de problematiek van het dualistische karakter van het middeleeuwse
universalisme moet nu de vraag moet worden gesteld naar maatschappelijke of
politieke fenomenen waarin een derde element kan worden herkend, waardoor
ook maatschappelijk en politiek het dichotome karakter van de samenleving zich
kan omvormen tot een trichonomie.  Dat derde element kan worden gevonden in11
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12. Vgl. de bekende Duitse zegswijze Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag.
13. Le Goff: ‘De eed die de diverse leden van de primitieve stedelijke gemeenschap

verbond was (...) een eed tussen gelijken, terwijl de eed van trouw van de vazal een
ondergeschikte verbond met een bovengeschikte. De verticale lijnen van de feodale
hiërarchie werden vervangen door een horizontale gemeenschap. De vicinia, een
groep van buren verbonden door nabijheid in geografische zin, ontwikkelde zich tot
een broederschap, een fraternitas’.  De cultuur, blz. 365.

de in de uitgaande Middeleeuwen optredende verzelfstandiging van het economi-
sche leven. Tot dan toe was het economische leven een functie geweest van de
geestelijke of de politieke macht in de samenleving. Na het midden van de Mid-
deleeuwen ontstond in de steden een met vrijheid  en gelijkheid verbonden12

verzelfstandiging van de economische component van het maatschappelijk leven,
zoals die in de loop van de volgende eeuwen uitmondt in de moderne onafhank-
elijke economische bedrijvigheid. Ook op het platteland ontwikkelde zich, bij-
voorbeeld in de dorpsgemeenschappen, langzamerhand een nieuwe vorm van met
gelijkheid verbonden saamhorigheid, gebaseerd op de economische functionali-
teit van de onderlinge verhoudingen. Maar vooral de ontwikkeling van de stede-
lijke gemeenschappen in de late Middeleeuwen is revolutionair ten aanzien van
de bestaande feodale maatschappelijke verhoudingen.13

Daarmee ontstond in aanleg ruimte voor een veel meer bewegelijke ontwikke-
ling van de (rechts)gelijkheid. Door de toenemende verzelfstandiging van econo-
mische bedrijvigheid, waarin afzonderlijke mensen hun vrijheid beleefden, kon in
de samenleving een ‘vrije maatschappelijke ruimte’ ontstaan naast of in concur-
rentie met de beide traditionele middeleeuwse machten. Als gevolg daarvan zou
ook de dualiteit van de ‘beide rechten’, gebonden aan respectievelijk de wereld-
lijke en de kerkelijke macht, (ten slotte) kunnen worden doorbroken in de vor-
ming van recht dat niet langer slechts een functie is van traditionele maatschap-
pelijke machtsstructuren, maar vooral de uitdrukking van de vrije ontwikkeling
van mensen die zich in die ontwikkeling elkaars gelijken weten. Uiteraard be-
hoeft dat recht zelf niet te worden gedacht als gebonden aan de behoeften van een
zich ontwikkelend economisch leven, zomin als de daarin ervaren gelijkheid het
wezen ervan zou moeten uitmaken. Dat zou immers slechts een verplaatsing van
de afhankelijkheid van het recht betekenen. Hier gaat het om niet meer dan de
ruimte die ontstaat voor een verzelfstandiging van het recht, een ruimte die niet
bestond binnen de dualistische structuur van de middeleeuwse samenleving, ook
al zal historisch voorshands vooral sprake zijn van de strijd die de traditionele
machten voeren om de zeggenschap in het economische leven en - vooral - over
de vruchten ervan. In de uitgaande Middeleeuwen gaat het praktisch vooral
daarom, totdat eeuwen later die strijd vooral in het voordeel van de moderne
staten wordt beslist. 
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14. Het is ook in die zin dat de aanduiding Renaissance hier vooral wordt gebruikt. De
argumenten daarvoor liggen in het geheel van het voorliggende onderzoek: maatge-
vend is de hiervoor voorgestelde systematiek voor het begrijpen van de na-middel-
eeuwse ontwikkeling van de menselijke individualiteit. Historisch lopen dan de
Middeleeuwen en de Renaissance uiteraard in allerlei opzichten in elkaar over. Dat
tegelijkertijd ‘Renaissance’ kan worden begrepen als staande voor de herleving van
de Griekse en de Romeinse cultuur na de ‘duistere’ Middeleeuwen (bijv. A. Van-
derjagt, De Renaissance, in Bor e.a. (red.), De verbeelding van het denken, Amster-
dam/Antwerpen 1995, blz. 214) is daarmee niet in tegenspraak. Het ging in de
Renaissance slechts om de eerste stap van een ontwikkeling. Dat betekent dat de
inhoud van de overige stappen voorshands nog werd ‘gevuld’ door oude, i.e. klas-
sieke voorstellingen en waarden. Waar ook de tijdgenoot slechts tot het begrip van
een renaissance kon komen, kan achteraf het meer wezenlijke als een naissance
worden herkend. Vgl. ook de volgende paragraaf.

15. Vgl. bijv. C. Morris, The discovery of the individual 1050-1200, New York 1972,
blz. 158: ‘The discovery of the individual was one of the most important cultural
developments in the years between 1050 en 1200. (...) a concern with self-discove-
ry; an interest in the relations between people, and in the role of the individual
within society’.

2.2. Karakter van de Renaissance

Het allesbeheersende thema van de Renaissance is dat van de zich aanvankelijk
ontplooiiende menselijke individualiteit en daarmee maatschappelijk en politiek
dat van de aanvankelijke ontwikkeling van mensenrechten.  Het gaat er daarbij14

niet om dat men zich daarvan ook bewust was; het gaat er slechts om dat de
praxis van de Renaissance achteraf als zodanig kan worden herkend. Anders dan
bij de Grieken, staat in deze ontwikkeling niet de gedachte, de idee voorop, maar
de wijze waarop afzonderlijke mensen zichzelf uitdrukken in de omringende
werkelijkheid.  Het ontbreken van het begripsmatige is juist een kenmerk daar-15

van: vanuit het zelf, en in verbinding daarmee, is sprake van ontmoeting binnen
de polariteit van waarneming/oordeel en behoefte, van doen en betrekking. Bin-
nen die polariteit voltrekt zich voor het recht de ontwikkeling van afzonderlijke
mensen vanuit de gebonden universaliteit van de Middeleeuwen tot vrij subject.

2.3. Subjectief recht als concreet recht

Eerst vanaf de Middeleeuwen schept de mens vanuit de eigen subjectiviteit recht
in de ontmoeting met anderen, waardoor concrete verhoudingen worden geregeld.
In die regelingen en overeenkomsten gaat het niet om een abstracte objectivering
van de positie van de deelgenoten binnen een overigens al geldend systeem van
rechten, maar om een concrete subjectieve beoordeling van de stand van zaken
met betrekking tot zich concreet voordoende behoeften. In dergelijk recht breekt
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16. Het Romeinsrechtelijke ius meum verwijst bijv. slechts naar de iemand op grond
van de geldende rechtstoestand toekomende rechten, m.n. ontbreekt de voor het
hedendaagse begrip typerende verbinding van recht en plicht. H. Schmitz, Der
Rechtsraum, blz. 196.

17. Voor een goed begrip: Huizinga beschrijft dergelijke gelijkheidsopvattingen als deel
van de cultuur van de late Middeleeuwen (J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen,
Haarlem, 10e druk 1963, blz. 57 e.v.). Hier wordt e.e.a. opgevat als Renaissance-
verschijnsel. Hetzelfde geldt hierna voor de besproken opvattingen van Thomas van
Aquino. Misschien is het ook wel beter de aanduiding Middeleeuwen te reserveren
voor bijv. de 9e eeuw en de erop volgende eeuwen te begrijpen als een overgangs-
tijd.

18. Dann, Gleichheit, blz. 66.
19. Het zou juist de argwaan moeten wekken als in de aanvankelijke

(rechts)werkelijkheid na de Middeleeuwen zonder meer de gehele politieke en
juridische ordening van de samenleving door het gelijkheidsbegrip of door mensen-
rechtennoties zou zijn doortrokken. Dat zou immers, gegeven de (kennis-theoreti-
sche) wetmatigheden van de ontwikkeling van het (rechts)bewustzijn, slechts als
een gevolg van machtsuitoefening en niet door de ontwikkeling van het individuele
rechtsbewustzijn te begrijpen zijn.

de menselijke individualiteit vanaf de Middeleeuwen door.  En het eerste dat in16

dergelijke regelingen opvalt is steeds een proclamatie van gelijkheid, als een
oordeel op basis van wederkerige behoeften. Weliswaar gaat het bij die gelijk-
heid steeds om de gelijkheid binnen een bepaalde, van andere te onderscheiden
rechtskring, een standsgelijkheid, maar in die zin lag binnen elke rechtskring toch
de gelijkheid aan de concrete rechtsvorming ten grondslag.  Volgens Dann was17

de gelijkheid een centraal rechtsbegrip in de late Middeleeuwen en Renaissance.18

Deze gelijkheid vond met name toepassing op het terrein van het concrete en
persoonlijke rechtsverkeer. Op grond van de in het vorige hoofdstuk behandelde
structuur van de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn kan dat ook niet anders.
Het zou zinloos zijn om te verwachten, dat nu bij het begin van de na-middel-
eeuwse ontwikkeling, het principe van de menselijke individualiteit opeens het
gehele recht zou bepalen. Evenzeer zou het niet van onderscheidingsvermogen
getuigen de realiteit van die ontwikkeling te ontkennen op grond van het gegeven
dat in de constitutie van de samenleving als geheel nog nauwelijks van gelijkheid
sprake is. In deze eerste fase van de ontwikkeling gaat het immers nog slechts om
de polariteit van waarneming en behoefte, zoals die in een concreet menselijke
ontmoeting gestalte krijgt.19

In de uitgaande Middeleeuwen en de Renaissance speelt de praktische
ontwikkeling van de gelijkheid als functie van de menselijke individualiteit
overal daar, waar het gaat om de werkzaamheid van het menselijk ik in de praxis
van de ontmoeting met de buiten het zelf gelegen werkelijkheid. Voor het recht is
die ontmoeting gelegen in de relatie met de ander, noodzakelijkerwijze in eerste
instantie die ander, zoals die in het vizier komt binnen de vanuit de Middeleeu-
wen bestaande maatschappelijke verbanden. Het in die concrete betrekkingen
gevormde recht ontstaat vanuit de subjectieve normatieve creativiteit van die
rechtsgenoten, en de basis van dat proces ligt in de gelijkheid van de rechtsgeno-
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20. In de eerste plaats valt daarbij wel te denken aan de opsomming van rechten door de
Cortes van Leon in 1188 bij de incomst van Alfons IX en de voorwaardelijke
gehoorzaamheidsbetuiging in de Brabantse Joyeuse Entrée van 1356. De bezwering
van dergelijke documenten bleef staatskundige praktijk tot aan de Franse Revolutie;
nog in 1792 moest keizer Franz II als nieuwe landheer de Joyeuse Entrée bezweren.
Vgl. Oestrich, Die Entwicklung der Menschenrechte und grundfreiheiten, in Bet-
termann e.a., Die Grundrechte, I 1, Berlijn 1966, blz. 21.

21. Thomas van Aquino, Summa Theol. 1, qu. 65, art. 2, vgl. Dann, Gleichheit, blz. 63.

ten. Het (rechts)oordeel en de (rechts)behoefte van de één hebben een gelijke
waarde als die van de ander. Het gaat daarbij niet om een rechtsidee of een
rechtsstelsel waarbinnen die gelijkheid wordt geleerd of geproclameerd. Integen-
deel moet nu juist binnen de oude opvattingen en oude stelsels plaats worden
ingeruimd voor de concrete gelding van recht dat gevormd wordt in de concrete
maatschappelijke omgang.

Als daarom in bijvoorbeeld de Magna Charta van 1215 de gelijkheid als een
concreet rechtsbeginsel opduikt, gaat het daarbij om een aanvankelijke
mensenrechtenverklaring, waarbij het niet uitmaakt, zelfs vanzelfsprekend is, dat
de vorm die van een leenoverkomst is en dat ideologisch de gegeven rechten
worden gedacht als voortvloeiend uit de volheid van macht van de vorst, als de
uiteindelijke drager van alle recht. Ook al is de idee van mensenrechten nog niet
geboren, daarom kan er nog wel sprake zijn van een concreet ontstaan van met
mensenrechten verbonden gelijkheidsrechten, waarvan afzonderlijke mensen in
de praxis van hun rechtsleven de dragers zijn. Hetzelfde geldt voor de gelijk-
heidsclausules die te vinden zijn in diverse blijde incomsten, waarin de vorst
wordt ingehaald als een primus inter pares, die zijn gegeven macht slechts kan
uitoefenen zolang daardoor in een (gerechte) behoefte wordt voorzien.  Het gaat20

daarbij niet om bijvoorbeeld een proclamatie van gelijkheid van feodale partijen
of om de rechten van groepen in de samenleving, maar om het in de onderlinge
ontmoeting vaststellen van individuele rechtsposities. Natuurlijk in eerste instan-
tie binnen groepen in de samenleving waarin van een werkelijk ontmoeten sprake
kon zijn.

2.4. Breuk met de Middeleeuwen;
van Thomas van Aquino tot Machiavelli en Montaigne

Illustratief voor de stand van zaken met betrekking tot de gelijkheid in deze fase
zijn de opvattingen van Thomas van Aquino . Voor de toepassing van het21

gelijkheidsbeginsel behoorde volgens Thomas onderscheid te worden gemaakt
tussen twee terreinen van het maatschappelijke leven: enerzijds het terrein van
het concrete rechtsleven en het persoonlijke rechtsverkeer, waarin de aequalitas
de onontbeerlijke maatstaf vormt voor een rechtvaardige regeling van overeenk-
omsten en geschillen tussen hen die tot rechtshandelingen bevoegd zijn; ander-
zijds het terrein van de opbouw en ordeningsprincipes van het maatschappelijke
leven, waar de hiërarchische en gedifferentieerde structuur van de goddelijke
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22. Berber, Das Statsideal, blz. 148.

scheppingsorde als maatstaf geldt, zodat de aequalitas op dit terrein als een niet
ter zake doend principe moest worden beschouwd. Op het laatste terrein zijn nu
juist door de goddelijke schepping - aldus Thomas - diversiteit en ongelijkheid de
instituerende principes. Naar het oordeel van Dann heeft Thomas in deze uit-
spraak inderdaad de grondslag en maatstaf voor de middeleeuwse samenleving
tot begrip gebracht. Die stand van zaken is in de gehele late Middeleeuwen en
Renaissance er een waarin de menselijke individualiteit doorbreekt in de praxis
van een concrete rechtssitutatie. Maar dat betekent uiteraard niet dat daarmee
tegelijkertijd ook de omvorming van voorstelling, van weten en van inzicht wordt
bewerkstelligd. Integendeel blijven die nu juist voorshands beheerst door de oude
ontologische opvattingen van het menselijk zelf. De opvatting van Thomas van
Aquino kan daarom achteraf worden begrepen als het maken van een onderscheid
tussen de eerste fase van de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn, die van de
concrete, zich in oordeel en behoefte kenbaar makende, rechtssituatie, en de latere
ontwikkeling. Uiteraard ontstaat er dan een frictie tussen beide, die evenwel bij
Thomas in de notie van de lex naturalis, in combinatie met de uiteindelijke
onkenbaarheid van de lex aeterna, wordt ondervangen.

Al direct daarna, bij Marsilius van Padua (1270-1340) wordt de band tussen
beide verbroken. In zijn Defensor Pacis - volgens Berber de eerste rein diesseiti-
ge rationele ontheologische staatsfilosofie  - wordt het praktische tot het wereld-22

lijke en het terrein van de zingeving tot het kerkelijke. Beide worden van elkaar
gescheiden op grond van een nominalistische opvatting over het onderscheid van
inzicht en openbaring. Tegelijk tendeert bij Marsilius de waarneming van het
wereldlijke naar de fase van de voorstelling, waarbij het begrip van de wetgeving
als vanzelfsprekend in zicht komt. Norm voor het wereldlijke en staatkundige
leven is bij Marsilius de wil van de wetgever als het volk, dat volgens zijn eigen
wil in een algemene vergadering en volgens vaste regels beveelt en beslist. Op
die manier wordt een tegenstelling zichtbaar tussen enerzijds een middeleeuwse
hiërarchische ordo, waarin van gelijkheid geen sprake kan zijn en anderzijds een
maatschappelijke en staatkundige praxis, waarbij juist de gelijkheid het uit-
gangspunt vormt voor concrete rechtsbetrekkingen en praktische staatkundige
beslissingen, waarvoor de medewerking van de rechtsgenoten als gelijkberech-
tigd onontbeerlijk wordt geacht. Waar het hier om gaat, is dat bij Marsilius op
deze wijze elke binding tussen praxis en ordo wordt verbroken.

In de breuk tussen praxis en ordo wordt het precaire karakter van deze eerste
stap van de na-middeleeuwse ontwikkeling van de menselijke individualiteit
zichtbaar. Enerzijds overtuigt de middeleeuwse beleving van eenheid en functio-
naliteit binnen de samenleving niet meer, anderzijds kan vanuit het praktische
handelen uiteraard niet zonder meer een nieuwe oriëntatie worden gevonden.
Voor het denken wordt die praktijk eerst later, in de filosofie van de Verlichting,
tot een voorstelling gebracht. Voorshands is er slechts de ervaring van het eigen
handelen. De waarde van het zich in dat handelen uitdrukkende menselijke zelf is
voor het bewustzijn nog onbepaald. Als daarover dan toch wordt nagedacht
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23. Niccolò Machiavelli (1469-1527), m.n. natuurlijk zijn Il Principe uit 1513. Over de
verhouding tussen Dante en Machiavelli en over Machiavelli’s begrip van de neces-
sità: Karl Heyer, Machiavelli und Ludwig XIV, Stuttgart 1991.

24. De vaak gestelde vraag of niet voor Machiavelli de politieke eenwording van Italië
als verdediging tegen de barbaren (lees: Frankrijk) als hoogste doel een morele
dimensie aan zijn politieke opvattingen verschaft moet ontkennend worden beant-
woord. Het gaat bij Machiavelli niet om enerzijds een praktijk van het politieke
handelen en anderzijds hooggestemde idealen, of men die nu wil delen of niet, maar
juist om een extreem dualisme van naar de ene kant onbeheerste politieke hartstocht
en naar de andere kant een onwerkelijke rationele rechtlijnigheid. Juist het ontbre-
ken van een ten aanzien van beide werkende en met de menselijke individualiteit
verbonden integrerend principe maakt de politieke werkelijkheid bij Machiavelli tot
een mixture van mateloze politieke drift en substantieloos quasi-logisch geredeneer.

25. Over de vraag waarom dan Machiavelli toch tot de steeds weer indruk makende
klassiekers van de politiek-filosofische literatuur behoort, kan men vervolgens
kwaadaardig speculeren. In ieder geval lijkt toch ook zijn onomstreden literair
meesterschap debet aan zijn roem; vgl. zijn Mandragora, naar het oordeel van velen
geldend als de beste Italiaanse komedie ooit geschreven.

26. ‘Het noodlot heeft het gewild’, schrijft Machiavelli in de bekende brief aan zijn
vriend Vettori, ‘dat ik noch van de zijdehandel, noch van de wolhandel, noch van
winsten of verliezen kan spreken, en heeft me slechts uitgerust om over de staat te
spreken ... Daarom moet ik of een heilig stilzwijgen bewaren, of over de staat spre-
ken’. Brief van 9 april 1513 aan Francesco Vettori, vgl. K. Heyer, Machiavelli, blz.
46. Een meer religieuze uitspraak laat zich nauwelijks denken.

opent zich bijgevolg een scala van mogelijkheden, ook over het voor de proble-
matiek van de gelijkheid belangrijke vraagstuk van de moraliteit. Twee volledig
tegengestelde maar beide in de geschiedenis buitengewoon werkzame verwoor-
dingen zijn die van Machiavelli en Montaigne.
Bij Machiavelli  wordt elke ontwikkelingsmogelijkheid van de mens ontkend.23

Zijn mensbeeld berust op een volledig absoluut nemen van de praxis, die in
wezen slechts een eerste fase is van een meeromvattende ontwikkeling. Elke met
de menselijke individualiteit verbonden morele implicatie van het politieke
handelen wordt uitgebannen.  Naar de structuur van zijn werk doet Machiavelli -24

mirabile dictu - denken aan Augustinus. Ook daar een veelheid aan innerlijke
tegenspraak en een niet meer met elkaar in verband staan van de wil en het denk-
en. Waar vervolgens bij Augustinus een soort midden werd vermoed in de vorm
van een met religiositeit verbonden biografie van het menselijk zelf als ontwikke-
ling, staat dan bij Machiavelli bij gebreke van de idee van menselijke ontwikke-
ling, het onveranderlijke en tot principe verheven menselijke zelf als ego. De
afstand tot een met mensenrechten verbonden notie van gelijkheid kan niet groter
zijn dan in de opvattingen van Machiavelli.  In de plaats van het morele gebrek25

van zijn opvattingen treedt het begrip van de staat (lo stato). Het heil van de
staat was, naar het woord van Burckhardt, Machiavelli’s eerste en laatste gedach-
te.  De staat is voor Machiavelli niet een zekere ordening van het sociale leven,26



272 8.  GELIJKHEID IN DE RENAISSANCE

27. Zo had Machiavelli er vanuit zijn eigen overtuiging begrip voor dat er in bepaalde
tijden in het Imperium Romanum de doodstraf op stond als men zich interesseerde
voor de sociale dimensie van de maatschappelijke ordening. Het is van belang het
hier blijkbaar aanwezige onderscheid tussen staat en sociale ordening te maken.
Heyer, Machiavelli, blz. 48.

28. Het begrip van de natuurnoodzakelijkheid van de staat lijkt na de Middeleeuwen
afkomstig van de Staufenkeizer Frederik II: de necessità als een zelfstandig in de
dingen werkende macht, als natuurlijke wetmatigheid. Als Campanella (1568-
1639) later in zijn Civitas solis (1623) schrijft: 'Ex Aristotelismo natus est Machia-
vellismus', is dat dan ook op te vatten als een via het arabisme komende doorwer-
king van Aristoteles, die in het na-middeleeuwse geestelijke klimaat gemakkelijk
wortel kon schieten door de kerkelijke opvattingen, die eenzijdig de aandacht
vestigden op persoonlijk-egoïstische heilsvragen. Vgl. Heyer, Machiavelli, blz. 90
e.v.

29. Vgl. hierna, hst. 8.
30. Michel de Montaigne (1533-1592) wordt gerekend als pyrrhonistisch scepticus

(Vanderjagt, Renaissance, blz. 235, Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch, blz. 310).
Zijn talrijke korte stukken zijn uitgegeven als de Essais, bijv. in de ed. Garnier
Classiques, Paris, 1962.

31. Bijv. Hans Peter Balmer, Philosophie der menschliche Dinge. Die europäische
Moralistiek, Bern/München 1981, blz. 65.

maar een machtsinstitutie om de macht zelf.  De dynamiek van het zelf wordt27

niet als zodanig tot een voorstelling gebracht, maar gestold in de eenheid van de
staat. Daarmee is in het na-middeleeuwse politieke denken het begrip van de
raison d’etat geïntroduceerd.

Daarbij kan enige vanzelfsprekendheid aan het teruggrijpen van Machiavelli op
de Romeinen niet worden ontzegd. Ook daar was immers het politieke leven niet
op enige specifieke zingeving betrokken. Karakteristiek was daar de abstracte
algemeenheid, niet een op welk doel dan ook gerichte ontwikkeling. In het terug-
grijpen van Machiavelli op de Romeinen wordt tegelijk teruggegrepen op samen-
levingsverbanden die nog vóór de ontwikkeling van welk politieke bewustzijn
dan ook bestonden, en die als natuurnoodzakelijk (necessità) werden beleefd.
Dat verleent Machiavelli’s begrip van de staat eens te meer een sacraal karak-
ter.  Sinds Machiavelli is het begrip van de staat omfloerst met een geseculari-28

seerd vermoeden van sacraliteit. Daardoor wordt de eenheid van de staat de
concurrent van de zich nog slechts in het beginstadium bevindende ontwikkeling
van menselijke individualiteit. In de 19e-eeuwse Romantiek en in de ontwikke-
ling van het rechtsstatelijk nationalisme zal de omvang van het daarmee gescha-
pen probleem zichtbaar worden.29

Zoals Machiavelli de na-middeleeuwse ontwikkelingsstap van de op de omring-
ende werkelijkheid gerichte activiteit van het zelf absoluut neemt waardoor die in
zichzelf wordt opgesloten, zo vertegenwoordigd Montaigne  ten slotte het tegen-30

overliggende standpunt. Tegenover de immoraliteit van Machiavelli wordt hij
wel ‘de eerste der moralisten’ genoemd.  Maar nu juist ten koste van elke een-31

heid: ‘wie de handelingen van afzonderlijke mensen waarneemt, treft overal
onbestendigheid (inconstance) aan, die noodzaakt tot steeds afzonderlijke oorde-
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32. Essais II, xii.
33. Pyrrhon van Elis (ca. 365-275), omdat over de dingen geen definitief oordeel kan

worden uitgesproken, dient men dat oordeel op te schorten.
34. ‘Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition’, Essais III, ii.
35. Door Charron en Sanchez wordt dat scepticisme dan ook weer schielijk verbonden

met de katholieke leer door het sceptische denken ondergeschikt te maken aan een
gehoorzaam geloven. Rehmke/Schneider, Geschichte, blz. 93. Bij Gracián komt
tenslotte weer de ander binnen het gezichtsveld. Balmer, Philosophie, blz. 77 e.v.

len’.  Mensen stromen onophoudelijk uit, ook hun denken, er is geen bestendig32

zijn, slechts voortdurend wisselende verandering (continuelle mutuation et
branle). Als bij Cusanus sprake is van markeringen van het kenproces, dan staat
hier tegenover het absoluut nemen daarvan bij Machiavelli, een absoluut nemen
van de Cusaanse overgangen tussen de afzonderlijke markeringen, leidend tot de
oude these van het individuum est ineffabile. Maar nu zonder welke metafysische
verankering dan ook.  
Ook bij Montaigne is er een teruggrijpen op de Romeinen. Nu niet op de Ro-
meinse machtsimpuls van het Imperium, maar op de sceptische filosofie van
Seneca en het Pyrrhonisme . Denkbaar is de werkelijkheid van een unum homi-33

nem agere; men kan streven naar een (virtuele) eenheid van alle in alle mensen
verschijnende handel en wandel. Weliswaar valt de richtinggevende waarde ervan
niet te objectiveren en laten er zich geen algemene normen door funderen, maar
door de waarneming en beschrijving van afzonderlijke mensen (voor Montaigne:
zichzelf) kan een antropologische relevantie oplichten die het louter biografische
te boven gaat. De eerlijke waarneming van het allerindividueelste kan leiden tot
de ontdekking van de condition humaine.  Daarvoor is een soevereine geestelij-34

ke vrijheid noodzakelijk, die opmerkzaam maakt op het eigen (ook morele)
tekort. De ontdekking daarvan vergt echter een gelaten aanvaarden van de wetten
van ons bestaan, niet door die na te leven maar door daaraan te lijden. Dan wordt
een verzoening mogelijk van de mens met zichzelf door een aanvaarding van de
eigen menselijke maat.

Door dat alles wordt nu niet de eenheid van de staat, maar de lijdzaamheid van
de menselijke existentie tot concurrent van de ontwikkeling van de menselijke
individualiteit. Zoals er een lijn loopt van Machiavelli naar elke machtspolitiek
die de eenheid van de staat vooropstelt ten koste van de individualiteit van men-
sen, zo loopt er een lijn van Montaigne naar elk afzien van het nemen van prakti-
sche politieke verantwoordelijkheid, waardoor de (natuurlijk altijd voorlopige)
waarheid van het politieke moment geen kader kan zijn voor de ontwikkeling van
algemene menselijke individualiteit. Het is een vooruit grijpen op de vrijheid
voordat die als resultaat van een ontwikkeling ook algemeen kan gelden. Daard-
oor ontstaat voor de concrete politiek en de concrete ontwikkeling van de rechts-
gelijkheid een vacuüm waarvan evenzeer de gevolgen zichtbaar worden in de
19e- en 20e-eeuwse rechtsstaat. Dan ontstaat door de ‘te hoge’ moraliteit van een
scepticisme á la Montaigne  een moreel vacuüm dat praktisch een versterking35

betekent van het in de staat altijd aanwezige element van immorele Machiavellis-
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36. Dat is geen historisch-wetenschappelijk oordeel, laat staan een filosofische observa-
tie, maar een conclusie waartoe de praktische omgang met het recht moet komen.
Vgl. ook hierna,par. 3.5. over die Politik des Unpolitischen in samenhang met het
Duitse Bildungsbürgertum en de opmerkingen in hst. 8 over Schopenhauer en
Nietzsche.

37. Daarmee wordt hier voorbijgegaan aan de betekenis van de kruistochten voor de
ontwikkeling van de gelijkheid. Beeld en werkelijkheid van de uitgaande beweging
van de menselijke individualiteit na de Middeleeuwen worden op treffende wijze
zichtbaar in de aanvankelijke impuls, het verdere verloop en de gevolgen van de
kruistochten. In de aanvankelijke impuls leeft zowel het middeleeuws-christelijke
moment van de universaliteit als een meer op de toekomst gericht ideaal, om vanuit
Jeruzalem te komen tot het overwinnen van het Romeinse christendom. De daartoe
te zetten stap krijgt vorm binnen de bewustzijnspolariteit van doen/waarneming en
behoefte; tegenover het begrip van de kerk wordt gezocht naar de tastbare werke-
lijkheid van het heilige graf. Tegenover het geïnstitutionaliseerde christendom
wordt door het bezit van het heilige land gestreefd naar een ecclesia catholica non
romana. (Vgl. K. Heyer, Mittelalter, blz. 43 e.v.; dit streven geldt uiteraard slechts
voorzover daaraan niet later ook door de pausen werd deelgenomen.) Het ging erom
een reële band te smeden tussen persoonlijke geloofskracht en de daadwerkelijke
gebeurtenissen. In het verdere verloop wordt de impuls van de kruistochten als het
ware overgenomen door de bestaande kerkelijke en wereldlijke machthebbers.
Daarmee verdwijnt de op de individualiteit van afzonderlijke mensen gebaseerde
inspiratie voor de kruistochten en treedt daarvoor in de plaats de rivaliteit tussen
afzonderlijke vorsten en kerkelijke autoriteiten, allen uiteraard met een beroep op de
universitas catholica. Terwijl een nieuwe eenheid van het christendom werd ge-
zocht in een zintuigelijk waarneembare werkelijkheid, zijn ten slotte de gevolgen
juist omgekeerd aan dat wat werd beoogd.  In de kruistochten vindt de eenheid van
het Christendom definitief een einde. De discussie over de betekenis van de kruis-

tische machtsuitoefening, bien étonné d’être ensemble.36

Hier gaat het er vooral om zichtbaar te maken hoe in de Renaissance de ontwik-
keling van de gelijkheid in moreel opzicht aan zichzelf is overgelaten. De mid-
deleeuwse gelding van het principium unitatis, waarin de gehele ordening van
het leven hiërarchisch op het goddelijke is gericht, wordt doorbroken in een
praxis die slechts door zichzelf gelding bezit. Elke poging de gelding van die
praxis anders te funderen dan door de positiviteit van de ervaring die daarin ten
aanzien van het ik in de concrete ontmoeting met elke andere mens aanwezig is,
sluit datzelfde ik op in zijn eigen egoïteit of laat die vervluchtigen in de rhetoriek
van een pyrrhonistische onthechting.

2.5. De ontwikkeling van gelijkheid als geestelijke pluriformiteit

Op grond van het voorgaande is het niet mogelijk in algemene zin te spreken
over de gelijkheid in de late Middeleeuwen en Renaissance. Naast de eerste
vormen van namiddeleeuwse gelijkheid binnen het politieke stelsel van de feoda-
liteit vormen de Reformatie en de godsdienstoorlogen van de 16e en 17e eeuw
belangrijke elementen van de ontwikkeling.  Binnen wat hiervoor de tweede fase37
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tochten moet echter grotendeels nog worden gevoerd. Een belangrijke vraag lijkt te
zijn of de kruistochten het gevolg zijn van de pauselijke oproep van Urbanus II van
27 november 1095, of dat het initiatief elders lag en de bedreiging ervan voor de
kerk werd afgewend door het overnemen van het initiatief door de paus. Dat laatste
wordt hier aangenomen.

38. Vgl. ook de beschrijving van het noodzakelijke karakter daarvan bij Hegel,
Vorlesungen, blz. 492 e.v.

39. Martin Luther (1483-1546). De gelijkheidsgedachte was bij Luther niet slechts een
praktische eis van kerkkritiek, maar in de eerste plaats een religieus en theologisch
nieuw geëxpliciteerde grondervaring. De kern van het goddelijke rechtvaardigings-
handelen bestaat daarin, dat het onderscheid tussen de mensen wordt opgeheven
waardoor principiële gelijkheid ontstaat. Door de doop worden alle mensen op
gelijke wijze tot priester gewijd, aldus Luther. D.w.z. dat voor ieder de mogelijk-
heid en de bevoegdheid ontstaat tot scheppend ingrijpen in de werkelijkheid. Vgl.
de literatuurverwijzingen bij Dann, Gleichheit, blz. 73 e.v.

40. Dann, Gleichheit, blz. 77.

van de ontwikkeling van het christendom is genoemd, de fase van het kerkelijke
christendom, wordt het katholicisme afgelost door het protestantisme. In die zin
is de gehele tweede fase van de ontwikkeling van het christendom uiteraard ook
verweven met de - hier weer anders gefaseerd gedachte - ontwikkeling van het
bewustzijn in het algemeen. In eerste aanzet ontstaat het protestantisme niet
zozeer in een verzet tegen de aanspraken van het katholicisme, als wel als het
voorzien in het vacuüm dat door de teloorgang van de religieuze overtuigings-
kracht van het katholicisme was ontstaan.  Waar het hier om gaat, is de gelding38

van individuele oordelen waardoor pluriformiteit kan ontstaan van zaken die naar
hun aard universaliteit pretenderen. Maatgevend, ook in de theologische discus-
sies, was de kwestie van de gelijkheid als ordeningsprincipe van kerk en samen-
leving, vooral door het werk van Luther.  Dann wijst erop dat Luthers these van39

het priesterschap van alle gelovigen en de daaruit voortvloeiende gelijkheid als
nauwelijks een andere in haar tijd is opgenomen en verbreid.  Opvallend is40

daarbij steeds het a-prioristische karakter van het gevonden gelijkheidsbegrip. In
de formulering van Dann: het gaat om een grondervaring. De gelijkheid rust niet
in het natuurlijk gegevene, niet in het als gelijken geboren zijn en al helemaal
niet in een redenering. Het gaat integendeel om een religieuze ervaring, op grond
waarvan nu juist gegroeide maatschappelijke en kerkelijke ongelijkheden en
hiërarchische verhoudingen - kortom de gehele middeleeuwse ordo - wordt
overwonnen. Die grondervaring vindt haar aangrijpingspunt in de menselijke
individualiteit. Dat wil zeggen dat die daarmee ook in moreel opzicht is bepaald.
In de Lutherse gelijkheidsthese gaat het om een vrije schepping waardoor een
omkering van ongelijkheid naar gelijkheid ontstaat, als gevolg waarvan voor
iedereen gelijk de kwaliteit van het priesterschap ontstaat, dat wil zeggen, het op
basis van de eigen individualiteit en niet op grond van maatschappelijke verhou-
dingen gerechtigd zijn tot een ingrijpen, dat ook zelf niet gedicteerd wordt vanuit
bestaande verhoudingen of daardoor bepaald.

In de gevolgen van het doorbreken van deze religieuze gelijkheid wordt tegelijk
het voorlopige karakter ervan zichtbaar. Alsof men het zelf niet kan geloven
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41. Vgl. bv. Dann, Gleichheit, blz. 83, met verwijzingen naar Calvijns Corpus
Reformatorum.

42. Treffend wordt de gang van zaken onder woorden gebracht door de katholieke
socioloog Dempf. De zaak zelf is voor de ontwikkeling van de mensenrechten en de
rechtsgelijkheid zozeer van belang, dat hij hier uitvoerig geciteerd moet worden:
‘Als tiefsten Grund der Wandlungen des gesamten europäischen Staatslebens durch
die Reformation wird man ansehen müssen, daß die Theologie des Protestantismus
die priesterliche Autorität in der gesamten Kirche leugnete und darum gezwungen
war, die weltliche Autorität für die Kirchenordnung anzurufen, um eine einheitli-
che Religionspolitik in den einzelnen Staatsgebieten durchführen zu können. Aus

wordt ogenblikkelijk weer gezocht naar (geestelijke) eenheid. Al snel wordt weer
de gemeenschappelijk beleden religieuze of maatschappelijke zienswijze maatge-
vend, de gelijkheid als de onderling overeengekomen, gelijke binding daaraan.
Weliswaar werd in de primaire ontmoeting de onderlinge gelijkheid herkend op
de basis van de werking van de aanvankelijke individualiteit. Vervolgens wordt
echter niet een werkelijke ontwikkeling van het inzicht met betrekking tot die
ervaring afgewacht, maar wordt die direct vanuit het oude begrip van de eenheid
geduid. Door dat alles ontstaat dan de merkwaardige situatie, dat in plaats van
een hervorming van het religieuze leven van universalisme naar pluriformiteit een
veelvoud van genootschappen ontstaat met grosso modo alle eenzelfde pretentie
van algemeenheid. Het gevolg daarvan is dan niet dat geestelijke pluriformiteit
ontstaat binnen het algemene verband van de samenleving, die als maatschap-
pelijke of politieke vrijheid van godsdienst zou kunnen gelden, maar dat - na
verloop van tijd door de ordo-pretentie van wat de facto religieuze gemeenschap-
pen zijn geworden een scheiding ontstaat tussen kerk en staat, die dan (abusieve-
lijk) wordt begrepen als vrijheid van godsdienst. In werkelijkheid ontstond
evenwel geen godsdienstige vrijheid als een werkzaam element binnen het geheel
van de samenleving maar in aanleg slechts een scheiding van beide.

Dat betekent dat de ontwikkeling van de geometrische gelijkheid, zoals die zich
theoretisch zou hebben moeten uitdrukken in een omvorming van de universali-
teit van het redelijke naar een vorm van maatschappelijke contingentie of plurali-
teit, in aanvankelijke zin wel plaatsvond, maar in zijn doorwerking resulteerde in
het buiten recht en politiek plaatsen van het object van de redelijkheid in de vorm
van godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Van belang is dat de reformatorische gelijkheidsthese van het priesterschap
van alle gelovigen - de opvatting van Calvijn wijkt daarin niet van die van
Luther af  - ook voor hen zelf beperkt bleef tot het sociale verband van de reli-41

gieuze gemeenschap. Ten aanzien van het niet-kerkelijke, openbare leven betalen
beide hun tribuut aan de statelijke macht. Voor beide loopt ten slotte de positie
van de reformatorische kerken uit op die van een instrumentum regni, staatsker-
ken, ten slotte (in de 18e eeuw) geheel in dienst van de landsheer of de staat. Ook
hier is het dezelfde onzekerheid, nu in het protestantisme, die in het aanvankelij-
ke individuele handelen voor de dan nog niet kenbare gevolgen van dat handelen
wordt opgeroepen. En ook hier wordt de oplossing gevonden in de aanvaarding
van statelijke macht.  42
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dieser Not des Protestantismus entstand der folgenschwere Satz: Cuius regio, eius
religio. (..) Es ist die Tragik des Protestantismus, daß er, um die geistlichen Auto-
rität zum Teil auch in weltlichen Dingen zu entgehen, sich der weltlichen Autorität
auch in geistlichen Dingen unterordnen musste. Es war ebenso tragisch für die
katholischen Staaten der Gegenreformation, daß auch sie den Satz Cuius regio, eius
religio durchführen mußten, und die Folgen waren die Religionskriege des 16. und
17. Jahrhunderts, die weitaus schmerzlichste Erinnerung der Christenheit. Wir
sahen ( - ), daß die absolutistische Staatsidee schon vom Anfang des 16. Jahrhun-
derts an praktisch und theoretisch durch Machiavell auf dem Wege war; aber den
entscheidenden Anstoß zu ihrer vollen Verwirklichung hat sie doch erst durch die
Religionskämpfe des späteren 16. und 17. Jahrhunderts erhalten. Ihre juristische
Form ist die Lehre von der Souveränität der Staten’. Alois Dempf, Christliche
Staatsphilosophie in Spanien, Salzburg 1937, blz. 90, cit. bij Heyer, Studienmate-
rialen IV, Machiavelli und Ludwig XIV, blz. 114 e.v.

43. In het in alle scherpte voor het eerst bij Jean Bodin (1530-1596) ontwikkelde
soevereiniteitsbegrip vindt het sacrale karakter van het staatsbegrip een theoretische
bekroning. Dezelfde verbinding van ‘natuur’ en staat vormt nog bij Hegel het begrip
van de soevereiniteit (Rechtsphilosophie § 278). Vgl. bijv. nog de titel van Van
Haersolte, diss. 1946: De staat als zuivere vorm des mensen.

44. Er zijn niet veel tegenstellingen waarin zoveel emotionaliteit in de vorm van fanatis-
me en bloedige strijd is geïnvesteerd als in deze. Het is illustratief voor de menselij-
ke beleving van deze tegenstelling, dat beide vaak worden gedacht als oerfenome-

Door de innerlijke zwakte van het gelijkheidsbegrip van de Reformatie is het
ten slotte de politieke macht in de samenleving die aan het langste eind trekt. Dat
is ten slotte ook de uitkomst van de 16e- en 17e-eeuwse godsdienstoorlogen. De
als godsdienstoorlogen begonnen strijd eindigde in een overwinning van de
politieke macht en een versterking van de maatschappelijke positie van de opko-
mende moderne staten. In de plaats van een vrij en pluriform geestelijk leven is
het in 1648 uiteindelijk de staat die de godsdienst van de onderdanen bepaald. In
het cuis regio, eius religio wint de eenheid van de staat het van de gelijkheid in
het politiek gedomineerde verbond van troon en altaar.

2.6. Staatsvorming vanaf de Middeleeuwen

Tegenover, maar vooral ook in samenhang met de aanvankelijke ontwikkeling
van mensenrechten als gevolg van de zich ontplooiiende menselijke individuali-
teit wordt het begrip van de staat ontwikkeld en dat van de daarmee verbonden
soevereiniteit.  Het is de centrale na-middeleeuwse tegenstelling met ongehoorde43

morele en politieke dimensies. Aan beide kanten is er de claim van het oor-
spronkelijke: naar de kant van de mensenrechten die van de onaantastbaarheid
van de waardigheid van elke afzonderlijke mens als zodanig, naar de kant van de
staat die van het eveneens onvermijdelijke van de statelijke soevereiniteit. Ener-
zijds de mensenrechten als de basis en de zingeving voor elke politieke ordening,
anderzijds het daarvoor voorwaardelijk karakter van de staat als politieke orde-
ning, ook voor de ontwikkeling van mensenrechten.44
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nen van het maatschappelijk leven, terwijl toch de maatschappelijke werkelijkheid
van beide, staat en mensenrechten, niet verder teruggaat dan tot de late Middel-
eeuwen en de Renaissance.

45. Bijv. J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, Europese codificatiegeschiedenis, Groningen
1990, blz. 92 en 123. De behoefte aan een ius certum als gevolg van de opbloeiende
handel vormt op de keper beschouwd geen anderssoortig argument.

46. Koschaker: ‘Wäre auch das römische Recht hundertmal vollkommener gewesen als
man ihm nachrühmt, so wäre doch kein einziger Student zu den Glossatoren in
Bologna gezogen, wäre es nicht das Recht des imperium romanum gewesen’. Paul
Koschaker, Europa und das römische Recht, München-Berlijn 1947, blz. 80, met
instemming geciteerd door R. Feenstra, Verkenningen op het gebied der receptie
van het Romeinse recht, rede Zwolle 1950, blz. 21.

47. Men kan het zien in verband met de in het vorige hoofdstuk gereleveerde binnen
het kennisproces van de zich ontplooiiende menselijke individualiteit aanwezige
doodskrachten, dat werd teruggegrepen op dat dode, in de vorm van het Corpus

In verband daarmee moet bij de bestudering van de ontwikkeling van de na-
middeleeuwse staten worden onderscheiden tussen twee bewegingen. De eerste is
die van de middeleeuwse politieke samenhang die zich in de vorm van het keizer-
schap probeert te handhaven, de tweede is het nieuwe element van de Renaissan-
cevorsten, die uit zijn op de vergroting van hun macht tegenover de oude politie-
ke structuren. In de eerste beweging gaat het om de handhaving van het middel-
eeuwse begrip van de eenheid van de samenleving, in de tweede om het zich
ruimte verschaffen van de menselijke individualiteit als zelf. Hoewel in het
verloop van de ontwikkeling van de Middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie
sprake is van een toenemende vervlechting van beide bewegingen moeten ze toch
worden onderscheiden in verband met het geheel verschillende karakter van beide
met het oog om de problematiek van de mensenrechten. De voor de ontwikkeling
van de gelijkheid belangrijke aspecten van beide bewegingen zijn respectievelijk
die van de receptie van het Romeinse recht en die van de ontwikkeling van de
idee van de staatsraison.

2.6.1. De receptie van het Romeinse recht

Bij de receptie van het Romeinse recht ging het voor alles om het streven van de
keizers als de vertegenwoordigers van het Heilige Roomse Rijk om de middel-
eeuwse idee van ook de politieke universaliteit te handhaven tegenover de opko-
mende politieke macht van vrije steden en afzonderlijke vorsten. Ook hier is
onzekerheid de factor die voor de receptie ruimte maakt  maar die onzekerheid45

vormt tegelijk de mogelijkheid voor de keizer tot een handhaving van zijn feite-
lijke macht. Een beslissende factor ten gunste van de receptie van het Romeinse
recht was immers dat het recht van het imperium romanum was.  Het teruggrij-46

pen op het reeds lang dode corpus van het Romeinse recht werd daarmee een van
de belangrijkste middelen in de strijd tegen de toenemende gelding van het op
basis van de ontluikende menselijke individualiteit onstane concrete recht.  Door47
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Iuris Civilis van keizer Justinianus gemummificeerd recht. Vgl. K. Heyer, Mittelal-
ter, Stuttgart 1985, blz. 127. Voor een goed begrip: het gaat er hier niet om dat bijv.
voor het Oudgermaanse recht gekozen zou hebben moeten worden in plaats van
voor de receptie van het Romeinse, zoals wel bepleit is binnen de germanistische
vleugel van de Historische school met namen als Beseler en Gierke, tegenover de
romanistische vleugel vertegenwoordigd door vooral Von Savigny en Puchta. Het
zou hier ook te ver voeren de voor de ontwikkeling van de (rechts)gelijkheid rele-
vante kwaliteiten van het Oudgermaanse recht op te sporen en te vergelijken met die
van het Romeinse recht. Bovendien geraakt door de opkomende werking van de
menselijke individualiteit het oude Germaans-Duitse recht evenzeer in een crisis.
Wel zou kunnen worden aangesloten bij de organologische grondtrek van de
Historische School, waarin een pleidooi wordt gevoerd voor een organische groei
van het recht vanuit de bestaande maatschappelijke verbanden. Hier gaat het er
evenwel om dat op geen enkele wijze receptie van rechtsstelsels zich verdraagt met
de idee van mensenrechten, aangewezen als die is op de praxis van de ontwikkeling
van de menselijke individualiteit. Daartegenover vormt elk gerecipieerd recht altijd
een abstractie, die óf leidt naar de Hegeliaanse rechtsfilosofie, waarin wordt afge-
zien van de werkelijkheid van het concreet-menselijke, óf - de samenhang is verder-
op aan de orde - naar het juridisch positivisme volgens de constructie van Kant.

die receptie in de late Middeleeuwen en de doorwerking van het gerecipieerde
Romeinse recht tot in de hedendaagse Europese rechtsstelsels werden de moge-
lijkheden voor de ontwikkeling van concreet mensenrecht voor eeuwen gefrus-
treerd met alle daarmee verbonden gevolgen, ook voor de morele kwaliteit van
het recht. Inderdaad kon, toen het over de Romeinen en de gelijkheid ging, geen
positieve opmerking over sociale of ethische zingeving van de Romeinse
samenleving of het Romeinse recht worden gemaakt. Maatgevend in de beschrij-
ving was het dualisme of de botsing van niet op enige specifieke zingeving
betrokken vrije algemeenheid en absolute bepaaldheid als macht. Slechts de
angst voor het uiteenvallen van de bij de toenmalige stand van zaken met betrek-
king tot de ontwikkeling van het bewustzijn wel passende constructie van de
menselijke persoon motiveerde tot de vorming van rijk en recht. Het gehele
Romeinse bouwwerk berustte slechts op de wilsimpuls van de mens als persoon
als vrije algemeenheid en nog niet originair met de menselijke individualiteit
verbonden.

Op die wijze werd evenwel, zo kan ná de Middeleeuwen zichtbaar zijn, toenter-
tijd het negativum ontwikkeld en doorgemaakt, noodzakelijk binnen een
ontwikkeling die dan later uitmondt in wat genoemd werd de aanvankelijke
menselijke individualiteit. Als men die stand van zaken laat staan in de eigen tijd
van de Romeinen, zo’n anderhalf milennium vóór de Renaissance, kan men daar
bewondering voor hebben. Inderdaad maakte de gelding van de mens als persoon
in de vorm van de Romeinse civitas, een bepaalde maatschappelijke samenhang
eerst mogelijk. Als echter diezelfde kwaliteit wordt gedacht binnen de namiddel-
eeuwse sociale context, kan daaraan vanuit het gezichtspunt van de zich
ontwikkelende menselijke individualiteit in morele zin slechts een retarderende
werking worden toegeschreven. De hantering van een Romeinse bepaling voor
het begrip van de persoon in welke tijd na de Middeleeuwen dan ook, kwalifi-
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48. In dat laatste liggen bijv. ook de wortels van de hedendaagse problematiek van de
derdenwerking van mensenrechten. Hoewel de receptie van het Romeinse recht
voornamelijk als keizersrecht via de vorming van het publiekrecht mogelijk is
gemaakt, is de invloed op het privaatrecht vooral als resultaat daarvan immens
geweest. Voor het hedendaagse rechtsbewustzijn lijkt het nog steeds alsof het bij de
vooral binnen het publiekrecht ontwikkelde mensenrechten om iets geheel anders
gaat dan in het privaatrecht, waar het vooral zou gaan om de vrije beschikking van
een ieder over zijn eigen recht. Vgl. over dit thema de prachtige studie van Walter
Leisner, Grundrechte und Privatrecht, München-Berlijn, 1960, m.n. blz. 215 e.v.

49. Vgl. Jacob Burckhart, Die Kultur der Renaissance in Italien, Köln z.j., blz. 6 e.v.,
die zijn boek min of meer begint met de vaststelling dat het eerste in de Renaissance
is, dat de staat wordt gemaakt. Daarbij moet overigens steeds bedacht worden dat
de kunst de eigenlijke levensvorm was van de Renaissance; in die zin was ook de
staat steeds een (persoonlijk) kunstwerk.

50. Aan beide kanten waren die aanspraken ook minder vanzelfsprekend geworden.
Aan de kant van de kerkelijke aanspraken door het verloren gaan van de eenheid
onder het dubbel-pontificaat van Rome en Avignon, aan die van de wereldlijke
aanspraken door de steeds groeiende afhankelijkheid van de vorstelijke soevereini-
teit van het consent van (delen van) de bevolking.

ceert dat begrip moreel tot egoïsme.  Ook die problematiek wordt vooral zicht-48

baar in de 19e- en 20e-eeuwse rechtsstaat.

2.6.2. Vorstenabsolutisme en staatsraison

In de Italiaanse Renaissance ontstaat de (machiavellistische) machtsstaat als het
persoonlijke, met het zelf van de vorst verbonden regiment. Lo stato als de
persoonlijke entourage van de op bevestiging en uitbreiding van zijn ‘zelfgemaak-
te’  en in die zin geseculariseerde macht beluste heerser.49

Dat is een belangrijk gegeven in de ontwikkeling van de moderne staat, waarbij
de ontwikkeling van de menselijke individualiteit en de soevereiniteitsaanspraken
van oude politieke machthebbers elkaars antagonisten zijn. Binnen het Middel-
eeuwse dualisme van keizer en paus ontstond in beginsel een ruimte waarin de
plaats van ‘de soevereiniteit’ in de samenleving opnieuw kon worden vastge-
steld.  In die ruimte claimt de afzonderlijke mens vanuit zijn ontluikende indivi-50

dualiteit soevereiniteit voor zichzelf. Door het theocratische karakter van elke
soevereiniteitsaanspraak moet het immers steeds gaan om machtsuitoefening op
basis van het werkelijk zijn van de ethische legitimatie daartoe. In beginsel kan
die slechts liggen bij een werkelijkheid van volstrekte universaliteit, zeg: de
middeleeuwse gezamenlijkheid van keizer en paus, of bij die van een volstrekte
singulariteit. Die singulariteit kan in deze fase van de ontwikkeling slechts liggen
bij het menselijke zelf. En dan nu uiteraard bij een  zelf dat zich weet door te
zetten op basis van een eigen ‘doen’. Het beeld daarvan ligt in de genialiteit van
de Italiaanse condottieri, als het oerbeeld van de vorst die met succes de eeuwen-
lange strijd aangaat met het feodalisme en de macht van de standen. Daarbij
wordt de staat van de vorst als ratio status tot de legitimatie van zijn macht. De
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51. In de tekst zijn de stappen door de geschiedenis hier uiteraard wel heel erg groot.
Inmiddels kan men de verschijning van de vorst uiteraard ook niet nog slechts -
machiavellistisch noemen; minstens zo belangrijk is bijv. ook de tussentijdse intro-
ductie van het copernicaanse heliocentrische wereldbeeld.

52. Friedrich Meinecke, Staatsräson, blz. 241.
53. Vgl. Karl Heyer, Friedrich der Große und das Preußentum, Stuttgart 1995, blz.

157 e.v., ook voor een boeiende beschrijving van de strijd van Frederik de Grote als
enerzijds de schrijver van de Antimachiavell uit 1739 en anderzijds de Realpoliti-
ker van de Silezische oorlogen, blz. 9-68.

54. In dit verband speelt uiteraard ook een belangrijke rol dat in de overgang van Lode-
wijk XIV naar Frederik de Grote het sacrale element van de staat allengs van karak-
ter verandert. In beginsel gaat het Bij de 17e-eeuwse staatsvorming gaat het ook om
een volledig profaan worden van wat tevoren als kerkelijk-theocratisch element nog
in de samenleving voorhanden was. In het Frankrijk van de kardinalen Richelieu en
Mazarin wordt die verplaatsing van het kerkelijk-hiërarchische naar het statelijk-
ambtelijke ook bewust nagestreefd. In de 18e eeuw, en in het bijzonder bij Frederik
de Grote, wordt vervolgens het theocratische element ontkend en vervangen door
enkel het begrip van de staatsraison. Vgl. Hierover ook K. Heyer, Machiavelli en

met die rationaliteit gegeven eenheid is principieel de eenheid van de mens als
zelf en daarmee in de geschiedenis volledig nieuw. 

In de 17e en 18e eeuw bereikt de ontwikkeling van de machtsstaat een afslui-
ting in het Frankrijk van Lodewijk XIV en in de regering van de Pruisische
koning Frederik de Grote. Voor de Ludoviciaanse staat geldt het moi als het
bewegende middelpunt van nu niet slechts de eigen hofhouding, maar van het
gehele staatkundige bouwwerk. Alles gaat daarvan uit: het geestelijke leven, het
rechtsleven en het economische leven. Dat het daarbij om het moi van Lodewijk
XIV gaat is slechts van secundair belang. Maatgevend is dat het ik van de heerser
zich nu uitstrekt buiten het zelf van de koning en zelf tot staat wordt. Daardoor
wordt de subjectiviteit van hen die aan het gezag van de koning zijn onderworpen
tot een deel van het moi van de koning. Het persoonlijke belang van de koning en
het staatsbelang zijn nu identiek, zeker in het eerste deel van Lodewijks regeerpe-
riode. Maar nog steeds geldt principieel: l’état c’est moi. Daarin is de onderdaan,
het eigenlijke subject van het recht, opgegaan in de staat van de koning.  De51

gelding van het moi van de vorst vervluchtigt nu - Meinecke spreekt van
Geistesdressur  - tot de abstractie van de staatsraison. De staat zelf wordt52

daardoor tot een vaste, in zichzelf rustende eenheid.
Bij Frederik de Grote van Pruisen zet de ontwikkeling zich door; het is de

laatste markante stap in de Europese staatsontwikkeling vóór de Franse Revolu-
tie. Ook hier gaat het aanvankelijk nog om de persoon van de vorst. In zekere zin
bereikt het vorstenabsolutisme in Frederik de Grote zijn eigenlijke hoogtepunt.53

Tegelijk verschuift echter het zwaartepunt van de vorst naar de staat als zodanig.
Nu breidt niet het moi van de vorst zich uit over het geheel van de samenleving,
maar dat geheel verzelfstandigt zich, is het ook door de niet aflatende inzet van
Frederik zelf, als état waarvan de vorst nu niet langer het stralende middelpunt
is, maar le premier serviteur. In de plaats van de persoonlijke lettres de cachets
komt nu ook het Pruisische Allgemeine Landrecht.  Na het van de kerkelijke54
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Ludwig XIV, die zijn overigens boeiende waarnemingen wel erg vaak vergezeld
laat gaan van de verzuchting dat daarbij ook steeds sprake was van een tweede
zondeval, nl. In het materialisme. Alsof een voortgaande ontwikkeling van het
bewustzijn denkbaar zou zijn zonder een dergelijk verzinken in de wetmatigheden
van een stoffelijke werkelijkheid.

55. Men zou er daarbij over kunnen speculeren hoezeer wellicht ook het gegeven dat in
Versailles alles ten slotte ook in theatrale voorstellingen werd geënsceneerd met die
overgang samenhangt. Tenslotte hebben concrete mensen het alles, ook in de ‘prui-
kentijd’ gedaan en blijkbaar zichzelf daarin wezenlijk beleefd.

56. Van oudsher en tot aan de Middeleeuwen neemt het economische handelen geen
zelfstandige plaats in naast het geestelijke en het politieke leven. De samenleving
wordt tot en met de Middeleeuwen beheerst door het dualisme van kerk en staat of
van keizer en paus. Het economische leven ligt in de Middeleeuwen ingebed in de
concrete juridische verhoudingen van het leenstelsel en wordt beheerst door de
morele opvattingen van de Kerk. Daarbij had de middeleeuwse economie slechts
één doel, namelijk te voorzien in de primaire levensbehoeften van de mensen. Naar
meer werd niet gestreefd. Individuele of collectieve economische vooruitgang was
niet het doel waarvoor men werkte. Men werkte om te voldoen aan de necessitas.
Die bestond in het voorzien in het levensonderhoud, de bestrijding van de ledig-
heid, de beteugeling van de begeerten door de kastijding van het lichaam en het
verwerven van de mogelijkheid om aalmoezen te geven. Thomas van Aquino in de
Summa Theologica, cit. bij Le Goff, De cultuur, blz. 277.

hiërarchie overnemen van het theocratische begrip van de soevereiniteit door
Lodewijk XIV ten behoeve van zijn persoonlijke regering, belandde ook het
begrip van de soevereiniteit in de 18e eeuw bij de staat als zodanig. Maar dan is
inmiddels de overgang naar de tweede fase van de na-middeleeuwse ontwikkeling
van de menselijke individualiteit volledig voorbereid en is het zelf als ‘staat’ tot
de voorstelling  van zichzelf gebracht.55

2.7. De ontwikkeling van gelijkheid als structuur van de economie

Soortgelijke opmerkingen als die hiervoor gemaakt werden over de ontwikkeling
van de geestelijke gelijkheid of de gelijkheid met betrekking tot de universaliteit
van het denken en de pluriformiteit van de cultuur, zijn vervolgens te maken over
de werkelijke gang van zaken met betrekking tot het met de wil samenhangende
aspect van de gelijkheid. Daar zou in morele zin sprake moeten zijn van een
aanvankelijke omvorming van contingentie naar universaliteit in het handelen
met betrekking tot het natuurlijke.

Het middeleeuwse uitgangspunt was tweeërlei: de afwezigheid van een econo-
misch leven als een zelfstandige maatschappelijke vorm en het zonder meer aan
de behoeftigheid van de mens gebonden karakter van het economische hande-
len.  Uit de omschrijving van de zin van de arbeid als necessitas blijkt de56

onzelfstandigheid van het handelen met betrekking tot het natuurlijke en de
lichamelijkheid. De zingeving van dat handelen lag steeds elders, in het politieke
leven of in het godsdienstige leven. Na de Middeleeuwen krijgt ook het natuurlij-
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57. Zo die al mogelijk zou zijn; een dergelijke beschrijving zou immers bewustzijn
vergen van wilsimpulsen die voorshands nog slechts vermoed kunnen worden. 

58. Ook hier ligt een belangrijke oorzaak voor de opbloei, nu van het economische
leven, in de kruistochten. De gevolgen liggen hier met name in het vlak van de
aanraking met de zintuiglijk waarneembare materiële werkelijkheid op zichzelf, los
van de aanvankelijke godsdienstige motieven.  In de aanvankelijke impuls van de
kruistochten verwachtte men voor het eigen zielenheil een beslissende stap vooruit
door het in bezit nemen van het heilige land. Daarin is een wezenstrek aan de orde
van de ontwikkeling van de menselijke individualiteit na de Middeleeuwen: het tot
in de fysieke vorm van de uiterlijkheid zoeken van wat geestelijk als essentie van
het mens-zijn werd beleefd. Uiteraard kan de aanvankelijke impuls van de
kruistochten niet ogenblikkelijk leiden tot het bewustzijn van het natuurlijke als
zuivere inhoud, maar leidt die realiter tot de begeerte van het, inderdaad toentertijd
in de Oriënt ruimschoots aanwezige, natuurlijke als het materiële. Door de
kruistochten ontstaan verbindingen van de middeleeuwse europese cultuur met die
van het avondland, met haar veel hogere materiële ontwikkeling. De kruistochten
worden tot veroveringstochten en resulteren tenslotte in een omvattend handelsver-
keer. Dat leidt op zijn beurt dan weer tot de opbloei van de Europese steden en een
ontbrandende rivaliteit tussen de Europese naties. In Venetië worden tenslotte - om
kort te gaan - de buitgemaakte reliqieën tot de grondslag van kapitaalsvorming en
behandeld als beursaandelen, die in koers stegen of daalden. Heyer, Mittelalter, blz.
45.

59. Voortgekomen uit de kruistochten, ontwikkelde de orde zich vanaf 1118 tot een
grote economische macht. De orde fungeerde als het grote Europese bankiershuis.
Pausen, koningen, vorsten en de rijke handelaren maakten gebruik van de

ke als het economische, zelfstandige betekenis naast het politieke en het
godsdienstige als voorhanden werkelijkheid, waarmee een verhouding moet
worden aangegaan in de drang naar ontplooiing van de menselijke individualiteit.
Als gevolg daarvan ontstond een met een zekere vrijheid verbonden zelfstandig
economisch maatschappelijk leven dat - zoals hiervoor al gezegd - leidde tot
zelfstandige communale gemeenschappen van gelijken, waarin ruimte ontstaat
voor rechtsleven dat zich op de menselijke individualiteit baserend rechtsleven.
Vervolgens zou dan vanuit die ontwikkeling sprake kunnen zijn van een omvor-
ming van die wilskant van het menselijk samenleven van contingentie naar
algemeenheid. Het middel is daarbij het aangaan van een bewuste verbinding met
het natuurlijke, idealiter in het zoeken naar de gelijkheid als zuivere inhoud, de
broederschap als het desideratum van de wil. 

Ook een beschrijving van de feitelijke ontwikkeling van het economische
handelen vanaf de Middeleeuwen  overschrijdt verre de grenzen van dit onder-57

zoek. Hier kan slechts op enkele symptomen worden gewezen in verband met de
ontwikkeling van de gelijkheid. Zoals het bij de Reformatie en de godsdienstoor-
logen ging om de vrijheid van geloven, gaat het hier om de vrije beschikking
over de producten van de economische bedrijvigheid. En zoals de conjectie van
het geloof voorshands in een beeld van het goddelijke werd beleefd, staat ook in
de na-middeleeuwse werkelijkheid het geld voor de ultieme vrijheid in het econo-
mische handelen. Aanvankelijk wordt - sinds de kruistochten  - het geldwezen58

beheerst door en vanuit de spiritaliteit van de orde van de Tempeliers.  Zoals59
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financieel-economische diensten, die door de Tempeliers verricht konden worden
op basis van hun beschikking over grote kapitaalsstromen, die volstrekt onbaat-
zuchtig werden beheerd. Op die wijze was het mogelijk een element van algemeen-
heid in het economische leven te verwerkelijken, los van met het menselijk zelf
verbonden begeerteleven.

60. Philips IV, de Schone (1285-1314),. in samenwerking met een volledig horig
gemaakte paus Clemens V.

61. Het gaat hier uiteraard slechts om een symptomatisch beeld. Gewezen zou ook
kunnen worden op zaken als de Spaanse roof van het Mexicaanse goud of de bloei
van de Nederlanden door ‘de buitenlandse handel’. In het laatste geval wordt zelfs
de gehele politiek al door economische motieven beheerst.

62. Vgl. de beschrijving over de middeleeuwse moraliteit m.b.t. het geldwezen bij Le
Goff, De cultuur, blz. 278 e.v.

63. Hoe dat dan vervolgens bijv. binnen het rijk van diezelfde Philips de Schone leidt
tot een stoet van Romeinsrechtelijk geschoolde beroepsjuristen en belasting-
ambtenaren behoeft geen betoog. Boeiend is dat tegelijkertijd de eerste statelijke
publicisten ontstaan, die het bijbehorende verhaal leveren. Heyde, Mittelalter, blz.
83.

door de Reformatie in de nagestreefde godsdienstvrijheid een maatschappelijke
ruimte dreigde te ontstaan die concurrent kon worden met de politieke macht, zo
kan men de zeggenschap van de Tempeliers over het financiële verkeer beschou-
wen als een economische inperking van de mogelijkheden van diezelfde politieke
macht. En ook hier wint uiteindelijk het zelf van de vorsten. Door de persoon van
de Franse koning Philips de Schone  worden vanaf 1312 de Tempeliers op60

afschuwelijke wijze uitgemoord en wordt hun kapitaal geconfiskeerd. 
Op die wijze  wordt de bedoelde parallel zichtbaar met wat hiervoor werd61

opgemerkt over de werkelijke ontwikkeling van het redelijke, uitlopend op de
scheiding van kerk en staat, waarbij de pluriformiteit van het denken ten slotte
slechts buitenstatelijke betekenis toevalt. De individuele vrijheid binnen het
economische leven, losgemaakt van religieuze moraliteit , wordt in een aanvan-62

kelijke ontwikkeling in naam van universele materiële algemeenheid gereguleerd
vanuit spirituele idealen. In een volgende stap wordt die algemeenheid vanuit
belangeloze behartiging binnen het economische leven, geconfisceerd door het
politieke element binnen de samenleving, waarbij nog slechts de willekeur in het
economische handelen aan zichzelf wordt overgelaten. Waar het om gaat is dat
zo de mogelijkheid van een aanvankelijke omvorming van contingentie naar
algemeenheid aan de wilszijde van de samenleving aan een zelfstandig econo-
misch leven werd onttrokken en beheerst door het eigenbelang van een zich
doorzettende staatsrecht.  De normloosheid van het niet-statelijke economische63

handelen dient daarbij dan uiteraard het maximeren van de eigen inkomsten van
de staat, die vervolgens niet gebruikt worden om het element van algemeenheid
in het economische leven te versterken (i.e. door het voeren van een sociale
politiek ter bestrijding van de ontbrekende algemeenheid in het economische
leven), maar om het eigenbelang van de staat te dienen in de concurrentie met
andere staten. In het 17e- en 18e-eeuwse mercantilisme en colbertisme vindt de
beschreven ontwikkeling haar voltooiing. In een volledige versmelting van poli-
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64. Los van de betekenis van dit gegeven voor de mogelijke ontwikkeling van democra-
tie, ligt hier ook de principiële legitimatie van de constitutioneel-politiek relevantie
van latere instituties zoals de hedendaagse NGO's.

tiek en economie wordt ten slotte alle economische bedrijvigheid geregeld door
en ten behoeve van de gelding van de staat. De gelijkheid van de onderdanen
wordt die van de gelijkheid van belastingplichtigen. Cuius regio, eius suum.

3 Duiding en conclusies

Vertrekpunt voor de ontwikkeling van de gelijkheid na de Middeleeuwen is het
middeleeuwse begrip van universaliteit, uitgedrukt als de eenheid van de mens-
heid. Waar het vervolgens om gaat, is dat dat begrip als mystiek ideaal in een
praxis gestalte kan krijgen. De grondslag voor die verwerkelijking ligt in een
primair, niet gereflecteerd gevoel van de individuele gelijkheid van alle mensen,
beleefd in de ontmoeting binnen concrete verbanden. Het morele desideratum van
die verwerkelijking ligt in de als ideaal op te vatten eenheid van de mensheid.
Die concrete ervaring van gelijkheid herinnert aan de Griekse geometrische
gelijkheid en wordt uitgewerkt op drie verschillende manieren.

De eerste is de doorbreking van de bestaande hiërarchische gezagsverhoudin-
gen van pausen en keizers door afzonderlijke vorsten op basis van eigen machts-
uitoefening. Deze vorm van individuele gelijkheid binnen politieke verhoudingen
kan worden beschouwd als een eerste vorm van politieke gelijkheid, bestaande
als de individuele bevoegdheid tot politiek handelen, los van bestaande geautori-
seerde of geïnstitutionaliseerde gezagsverhoudingen. Het individu als politieke
handelingseenheid.  Deze eerste vorm van na-middeleeuwse gelijkheid roept64

uiteraard ogenblikkelijk tegenkrachten op in de vorm van de vestiging of verster-
king van traditionele vorstelijke macht.

De tweede manier waarop na de Middeleeuwen de geometrische gelijkheid
wordt uitgewerkt ligt in de opkomst van niet aan bestaande gezagsverhoudingen
gebonden economische bedrijvigheid, waarbinnen voor de deelgenoten een
economische handelingsgelijkheid bestaat: de vrijheid van economisch handelen
binnen op gelijkheid gebaseerde sociale verbanden, los van traditionele gezags-
verhoudingen. Dat wil zeggen dat de maatstaf voor het economische handelen
niet langer aan de juridische verhoudingen van bijvoorbeeld het leenstelsel wer-
den ontleend, maar werden gevonden in de werking van het economische hande-
len als zodanig. Het gaat daarbij vooral om de vrije beschikking over goederen
en diensten. Voortaan werd geproduceerd voor de markt, op grond van individue-
le beslissingsbevoegdheid over de eigen arbeid en economische goederen. Ook
hier zijn de uiteindelijke gevolgen van de gelijkheid anders dan met het oog op
een zich ontwikkelende individuele gelijkheid zou kunnen worden veronderstelt.
De door de vrijheid van het economische handelen voortgebrachte meerwaarde,



286 8.  GELIJKHEID IN DE RENAISSANCE

65. Daarbij maakt het uiteraard in beginsel niet uit of de zeggenschap over die
meerwaarde nu ligt bij statelijke of (grote) economische verbanden; in beide geval-
len is de beschikkingsmacht immers losgemaakt van de menselijke singulariteit.

tastbaar als kapitaalsstromen, komt niet zonder meer ten goede aan de gelijke
ontwikkeling van de menselijke individualiteit. In de plaats daarvan wordt de
zeggenschap over de kapitaalsstromen door vorstelijke politieke macht aan
(uiteindelijk) de staat getrokken en gebruikt voor de uitbreiding van de eigen
inkomsten. In de plaats van sociale gelijkheid op basis van een vrij economisch
handelen ontstaat de horigheid van de belastingbetaler, die slechts daarin zijn
sociale gelijkheid mag beleven, zonder zeggenschap over de bestemming van de
meerwaarde van zijn economisch handelen.  Dat betekent, dat ook in het econo-65

misch handelen vanuit de menselijke individualiteit geen sprake kan zijn van de
omvorming van de anti-sociale substantie van het menselijk zelf naar maat-
schappelijke solidariteit. Waar aan de afzonderlijke mens de beschikking over de
meerwaarde van zijn economische handelen wordt onttrokken, kan immers ook
geen individueel bewustzijn met betrekking tot de werking daarvan worden
ontwikkeld.

De derde manier ten slotte krijgt vorm in de strijd om de vrijheid van gods-
dienstige opvattingen vanaf de Middeleeuwen. In algemene zin ontstaat de opvat-
ting dat afzonderlijke mensen in hun denken niet gebonden kunnen zijn aan
binnen een hiërarchische sociale ordening bepaalde opvattingen. Ook hier ligt
overigens weer de eerste impuls bij het handelen in de opvatting van het priester-
schap van alle gelovigen. De opvatting over de positie van de gelovigen zoals
die tevoren gold binnen de hiërarchische structuur, werd daarmee als particuliere
opvatting van sommigen ontmaskerd. In de plaats daarvan treedt in algemene zin
de idee van het individueel scheppend vermogen binnen het denken van elke
afzonderlijke gelovige: de vrijheid van godsdienstige opvattingen. Ook hier
verkeert de oorspronkelijke impuls door het ontstaan van op macht gebaseerde
tegenkrachten in haar tegendeel. In de plaats van de gelding van elke individuele
opvatting treedt uiteindelijk het cuius regio, eius religio: het dienstbaar maken
van de godsdienstige overtuiging aan het belang van de staat. De aanvankelijke
impuls van de vrije meningsvorming speelt daardoor ten slotte geen rol meer in
het politieke leven: de scheiding van kerk en staat. In de plaats daarvan treedt
hoe langer hoe meer politieke bemoeienis met het geestelijke en culturele leven.
Daardoor is ook hier uiteindelijk geen omvorming mogelijk naar maatschappelij-
ke pluriformiteit op basis van individuele gelijkheid.

De moeilijkheid bij het duiden van de betekenis van deze eerste fase in de
ontwikkeling van mensenrechten en de daarmee verbonden gelijkheid, is dat de
door de aanvankelijke impuls opgeroepen tegenkrachten tot op de dag van van-
daag voor het maatschappelijke en politieke bewustzijn een veel grotere
vanzelfsprekendheid bezitten dan die impuls zelf; ze vormen immers het empi-
risch uitgangspunt voor de ontwikkeling van het politieke en rechtsbewustzijn.
Die tegenkrachten verschijnen, omdat het in de eerste fase slechts om een praxis
van de ontwikkeling van de menselijke individualiteit kan gaan, binnen de polari-
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teit van waarneming en behoefte. Dat betekent dat voorshands aan die praxis
voor het zich ontwikkelende politieke en maatschappelijke bewustzijn nog geen
betekenis kan worden ontleend in de sfeer van voorstelling en begeerte of weten
en drift, laat staan in die van het inzicht. In die ‘regionen van het bewustzijn’
wordt alles nog bepaald door de op zelfhandhaving gerichte substantie van het
zelf.. Daar komt dan nog de onzekerheid bij die door de aanvankelijke impuls
van de ontluikende menselijke individualiteit ten aanzien van het geheel van de
samenleving ontstaat, waardoor behoefte ontstaat aan zekerheid en autoriteit.
Daar waar niet voor de ontplooiing van de menselijke individualiteit wordt
gekozen, ontstaat een moreel vacuüm, waarbinnen zich uiteraard op het mense-
lijk zelf, als egoïsme, gebaseerde macht geldend maakt.

Die verschijning van de macht berust niet op moraliteit en een daaraan ten
grondslag liggende keuze, maar treedt op volgens de voor-middeleeuwse sche-
ma’s van ontwikkeling. Tegelijkertijd gaat het om een karikatuur van die eerdere
ontwikkelingsfasen, omdat er geen sprake is van overeenstemming met de stand
van zaken ten aanzien van de individuele bewustzijnsontwikkeling.Omdat de
machtsuitoefening niet correspondeert met de dan actuele beleving van het socia-
le aspect van de samenleving en daarom ook niet binnen het bewustzijn tot een
op de waarneming betrokken voorstelling van de werkelijkheid kan berusten,
moet die machtsuitoefening ex acte worden gerechtvaardigd. Die rechtvaardiging
wordt dan gezocht in het abstracte begrip van de staat (lo stato). Vervolgens
wordt dat begrip met de concrete menselijke verhoudingen - het doen - in verbin-
ding gebracht door de receptie van het Romeinse recht en metafysisch verankerd
in een schijnwereld van de macht met behulp van de staatsfilosofische notie van
de soevereiniteit. Beide vormen op die wijze de parafernalia van de slechts op
menselijk zelf gebaseerde machtsuitoefening.

Met die machtsuitoefening verschijnen dan ook weer de oude vormen van het
gelijkheidsbeginsel: de uniforme, op de uitbouw van de staatsmacht gerichte
opvatting en het gelijke recht op wat door persoonlijke vermogens is verworven.
Beide zijn op de staatsraison gebaseerde vormen van gelijkheid, waarin welis-
waar de overleving van het menselijk zelf is gewaarborgd, maar tegelijkertijd de
vrije ontplooiing van menselijke individualiteit wordt gefrustreerd. Aan het einde
van de ontwikkeling van deze eerste fase is zo sprake van twee concurrerende
uitwerkingen van het gelijkheidsbeginsel. Tegenover de individuele politieke
gelijkheid als de individuele bevoegdheid tot politiek handelen staat de macht en
de idee van de vorstelijke of statelijke soevereiniteit die aanspraak maakt op de
gelijke erkenning door allen.

Als in de dynamiek van de wil de substantie van het zelf zich - zonder de
werkelijke ervaring van de eigen subjectieve behoeftigheid, waardoor die ook niet
kan worden omgevormd naar de vorm van de begeerte die bestaat als andersheid
van de behoefte - min of meer rechtstreeks verbindt met de fase van het hebben,
kan daar doorheen ook niet de behoeftigheid van de ander worden herkend.

 In de 17e en 18e eeuw culmineert ten slotte het politieke reilen en zeilen van
de er aan voorafgaande periode in het vorstenabsolutisme, waarvoor de Franse
koning Lodewijk XIV (1638-1715) en Frederik II de Grote van Pruisen (1712-
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73. Vgl. E.H. Kossmann, Wat doen we met het nationalisme?, in Kossmann e.a.,
Nationalisme, Federalisme en democratie, Groningen 1993, blz.7 e.v.

1786), in al hun onderlinge onderscheid, model staan. In de politieke werkelijk-
heid van het vorstenabsolutisme wordt door de mateloze expansie van het zelf
van de vorst elke onmiddellijke ontwikkeling van de menselijke individualiteit
onderdrukt. De betekenis van het vorstenabsolutisme voor de ontwikkeling van
de menselijke individualiteit moet daarom ook hier wel liggen in de retarderende
werking ervan; een groei van de ontwikkelingspotentie, die zich voordoet buiten
het bewustzijn om. Binnen het concept van de statelijke machtsuitoefening wordt
het bewustworden van die potentie onderdrukt door een opgelegd  nationalisme73

als de sacrale, op overoude belevingstoestanden teruggaande metafysische funde-
ring voor de gelding van het vorstenabsolutisme. Bij Lodewijk XIV gecentreerd
op de als voorstelling geconstrueerde persoonlijkheid van de vorst en bij Frederik
II - even Frans - op de evenzeer tot voorstelling wordende - en in die zin geperso-
nifieerde - constructie van de staat. De gelijkheid wordt daarmee een functie van
de met soevereiniteitsaanspraken verbonden staatsraison. 

Tenslotte kan de modus van het rechtsbewustzijn in de Middeleeuwen nog als
volgt schematisch worden voorgesteld:

waarneming behoefte

inzicht

weten/niet-
weten

‘ordo’ waarneming voorstelling

geestelijke
vrijheid

ik
waarneming

de ander contractbehoefte waarnemingzelf/voelen

behoefte ik
natuurlijke
gelijkheid

begeerte behoefte macht

(aan)drift

inzicht

figuur 3. Rechtsbewustzijn in de Renaissance
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figuur 3. Rechtsbewustzijn in de Renaissance.


