
1. Binnen de gelding van het hier gehanteerde interpretatieschema zou voor het huidi-
ge (rechts)bewustzijn het primaat van het denken gelden (vgl. ook hierna, hst. 10).
Door de aan het denken inherente neiging tot universaliseren valt dan moeilijk in te
zien hoe ooit het primaat in algemene zin bij het handelen zou hebben kunnen
liggen. De hier geformuleerde stelling impliceert echter een relativering van dat
denken.

Hoofdstuk 9
Gelijkheid in de Verlichting

en de Franse Revolutie

1 Inleiding

1.1.Karakter van de Verlichtingsfilosofie

In de filosofie van de Verlichting wordt, in de zin van het hier gehanteerde sche-
ma voor de ontwikkeling van het (rechts)bewustzijn, de eerste fase van de na-
middeleeuwse ontwikkeling tot begrip gebracht en afgesloten. Tegelijk vormt die
filosofie ook de overgang naar de erop volgende fase, die er ook voor een belang-
rijk deel door wordt bepaald.  

In de eerste fase lag binnen de polariteit van waarneming en behoefte het feite-
lijke primaat aan de kant van het handelen.  In de concrete ontmoeting met de1

omringende werkelijkheid vanuit het zelf was sprake van een ongereflecteerd
oplichten van de menselijke individualiteit; naar de kant van de waarneming in
de grondervaring van de menselijke gelijkheid in Christus, naar die van de be-
hoefte in de vorming van sociale verbanden op grond van een praktische gelijk-
heid. In de overgang naar de tweede fase verschuift het accent binnen de polari-
teit van voorstelling en begeerte naar de kant van het redelijke; het primaat van
de wil wordt afgelost door dat van het denken. In het denken van de Verlichting
wordt primair de overgang voltrokken van de eerste naar de tweede fase. Dat
betekent hier niet alleen een verschuiving van het handelen naar het denken, maar
ook een overgang van de polariteit van waarneming en behoefte naar die van
voorstelling en begeerte. Neemt men beide bewegingen samen dan zou voor de
filosofie van de Verlichting moeten gelden, dat daarin het concrete handelen van
de eerste fase van de na-middeleeuwse ontwikkeling van het (rechts) bewustzijn
tot (een) (rationele) voorstelling wordt gebracht. Om dat aan een in het oog
springend detail te illustreren: in de politieke filosofie van de Verlichting wordt
de praktijk van uitgaande Middeleeuwen en Renaissance, waarin concrete men-



290 9.  GELIJKHEID IN VERLICHTING EN FRANSE REVOLUTIE

2. Vgl. de bekende omschrijving van Kant van de Verlichting als 'der Ausgang des
Menschen aus seiner selbstverschuldeten unmündigkeit' (Kant, Beantwortung der
Frage: Was ist Aufklärung?, 1783) In deze paragraaf wordt overigens aan de
filosofie van Kant niet veel aandacht meer besteed. Over hem vooral hiervoor, hst 5,
par. 3.4.

3. En vervolgens niet alleen voor de politieke filosofie van de Verlichting; tot op de
dag van vandaag vallen als overjarige vruchten speculatieve contractstheorieën uit
de inmiddels toch slechts historisch voorstelbare boom van de Verlichting. Men
denke aan theoretici als Hart, Dworkin en Rawls. Steeds wordt daarbij naar iets
gezocht wat zou kunnen gelden als een redelijke fundering voor het recht, bijv. als
primary rule, terwijl het toch zou moeten gaan om een menselijke ervaring. Zelfs
Hart’s rule of recognition is toch ook niet meer dan een voor het denken hanteer-
baar gemaakte formalisering van de ervaring en niet de ervaring zelf. Waarschijnlijk
is dat ook de oorzaak ervan dat veel hedendaagse rechtstheorie, vooral die van
angelsaksische oorsprong, niet echt kan overtuigen.

4. Daardoor wordt bijv. ook de worsteling tussen rationalisme en empirisme begrijpe-
lijk. Binnen het voorstellingsdenken is die ook niet oplosbaar.

5. Dat geldt natuurlijk niet voor die begrippen die als enkel logische structuur naar
hun aard zuiver zijn, zoals in de wiskunde.

6. Daarover uiteraard ook uitvoerig de in hst. 1 aangehaalde studie van Scaligero, La
logica contro l’uomo.

sen op basis van de grondervaring van hun onderlinge gelijkheid concrete over-
eenkomsten sloten, tot de redelijke constructie van het maatschappelijk verdrag.
Het gaat daarbij in de eerste plaats om het zelfbegrip  van nu vrij denkende2

mensen, zoals die mogelijk is of bestaat in de bewustzijnsmodus die getypeerd
wordt door de polariteit van wat aan de hand van de Cusaanse kennisleer hier-
voor voorstelling en begeerte genoemd is.

Zoals gezegd is het contractsdenken  kenmerkend voor de politieke filosofie3

van de Verlichting. Verschillende elementen van de contractstheorieën kunnen
aan de hand van de hier voorgestelde karakterisering van de Verlichtingsfilosofie
beter worden begrepen. Daarbij moet dan worden uitgegaan van de Cusaanse
typering van het voorstellingsdenken of verstandsdenken (imaginatio), waarbij
het in de voorstelling gaat om een anderszijn van wat als waarneming is gegeven.
Tegenover een daarin aanwezig element van vrijheid staat de conserverende
werking van de begrippen van de voorstelling, die in eerste instantie onzuiver en
subjectief zijn. Belangrijk is ook dat in de voorstelling het vermogen ontbreekt
tot het maken van onderscheid; veel wordt tegelijk ononderscheiden ‘gevat’. Met
name kan binnen de voorstelling het onderscheid met de waarneming nog niet
worden gemaakt.  De grote moeilijkheid lijkt vooral te liggen in de omstandig-4

heid dat in de voorstelling niet langer een ongereflecteerde affirmatie van zowel
de waarnemer als het waargenomene geldt. Hiervoor werd er al op gezinspeeld
dat in de voorstelling het onderscheidende vermogen van het ik onderduikt in die
voorstelling, waardoor enerzijds de waarneming het denken niet langer kan
voeden en anderzijds ook het subjectieve karakter en de onzuiverheid van de
voorstellingsbegrippen  niet rechtstreeks binnen het bewustzijn kan worden5

ervaren.  6
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7. Vgl. hiervoor, hst. 5.
8. De bekende openingszin van zijn Du contrat social, 1762.
9. Uiteraard kent ook deze regeling uitzonderingen: zo was bijvoorbeeld Christian

Wolff zich van de onderlinge tegenspraak bewust en trachtte die op te heffen door
de rechtsgelijkheid van alle mensen te beperken tot de mens als homo moralis, vgl.
Dann, Gleichheit blz. 97. Het hedendaagse onderscheid tussen extern en intern
perspectief is een variant van het hier besprokene. Vgl. hierna, hst. 8, par. 3.

Uitgangspunt van de contractstheorieën is steeds de een of andere natuurtoe-
stand, waarin een vrij overleg mogelijk is om tot afspraken over een politieke
constitutie te komen. Het onvrije van de natuurtoestand bestaat slechts in de op
de een of andere wijze gemotiveerde noodzaak tot het sluiten van een maatschap-
pelijk verdrag. Het gegeven van een natuurtoestand blijkt nu niet te moeten
worden verklaard als een mythische metafoor of als een constructie om de ge-
dachten te bepalen. Neemt men de contractstheorieën voor wat ze zijn, als de
uitdrukking van de tot voorstelling gebrachte ervaring van de binnen de ontwik-
keling van het bewustzijn aan die filosofie voorafgaande periode, dan kan de
natuurtoestand slechts worden opgevat als het begrip van het aan die periode als
de eerste fase van die ontwikkeling voorafgaande standpunt van de moraliteit,
historisch traceerbaar als het keerpunt van de Middeleeuwen.  Nergens is deze7

stand van zaken dan ook treffender uitgedrukt dan in Rousseau’s cri de coeur:
l’homme est né libre, et partout il est dans les fers.  Het vrij geboren zijn, zowel8

als het geketend zijn, dient te worden opgevat als de karakterisering van de
morele positie van de aanvankelijke menselijke individualiteit: ‘vrij’ staat voor
de ervaring van het wegvallen van elke ethische betekenis van de het zelf omring-
ende werkelijkheid, ‘geketend’ staat voor datzelfde zelf, waarvan de eigen sub-
stantie de aanvankelijke menselijke individualiteit niet zonder meer in staat stelt
tot een ontplooiing van die individualiteit. In die zin is de natuurtoestand van
Rousseau, zowel als die van Hobbes, Locke en anderen, ‘waar’ en historisch
traceerbaar. Tegelijk is die door het karakter van het voorstellingsdenken als
werkelijkheid niet meer herkenbaar. Daarbij gaat het ook om het algemene onver-
mogen van de Verlichtingsfilosofie tot een verstaan van de geschiedenis. Dat
roept dan later in de Romantiek de grote historische beelden op, met de daarmee
vaak verbonden verheerlijking van het verleden. Tegelijk verklaart het ook dat in
de contractstheorieën allerlei historische noties dooreen worden gehaald.

De fase van de voorstelling vormt in de ontwikkeling van het kennen in zekere
zin de meest hachelijke. In de voorstelling is de waarneming als zodanig opgehe-
ven, terwijl het zuivere begrip van het waargenomene nog niet gevormd is. De
door het denken gevormde voorstelling is zelf binnen de stap van de imaginatio
niet als voorstelling kenbaar. Door de conserverende werking van de voorstelling
in een speculatief beeld, waarbij zoals gezegd zelfs het onderscheid tussen
waarneming en voorstelling nog niet kan worden gemaakt, zal de (rechts)voor-
stelling daarom ook in eerste instantie worden ervaren als een theorie die bestaat
buiten de subjectieve moraliteit van de ontwerper om. Daarbij ligt dan ook een
scheiding tussen het feitelijke en het normatieve voor de hand.  Binnen de voor-9
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10. De behandeling volgt hier wat de afzonderlijke gegevens betreft goeddeels de veel
uitvoeriger beschrijving van Dann, Gleichheit, blz. 93. e.v., waar overigens weer
niet aan een duiding van het beschrevene wordt toegekomen.

11. Dann, Gleichheit, blz. 99
12. Westerman spreekt over de geschiedenis van het natuurrechtdenken als een ge-

schiedenis van verval, veroorzaakt door het loslaten van de metafysische veronder-
stellingen waarin nog voor Thomas van Aquino de gelding van het natuurrecht kon
worden gefundeerd. In haar onderzoek worden hier gehanteerde veronderstellingen
bevestigd; haar conclusies kunnen hier dan ook worden overgenomen. Ons gaat het
echter vooral om een onderzoek naar de mogelijkheden om dat verval te verklaren
door dieper liggende oorzaken in samenhang met de ontwikkeling van het rechtsbe-

stelling is immers geen verwijzing voorhanden naar de eerst in volgende fasen
aan de orde komende zingeving in weten/niet-weten en inzicht.

1.2. Het gelijkheidsbegrip van de Verlichting

Het gelijkheidsbegrip van de Verlichting is allesbehalve eenduidig. Het is zowel
verbonden met de idee van een natuurrecht, als met de politieke werkelijkheid
van de 17e en 18e eeuw. Bij het natuurrecht staat het rationele element voorop:
het gaat in de eerste plaats om een constructie. De concrete ervaring van inter-
menselijke gelijkheid bij het sluiten van concrete overeenkomsten wordt tot de
abstracte these van de gelijkheid van alle mensen. Omdat daarbij van de concrete
substantie van de verdragsinhouden uit de eerste fase van de na-middeleeuwse
ontwikkeling van de menselijke individualiteit wordt afgezien, wordt een natuur-
lijke gelijkheid gepostuleerd die zou bestaan vóór de totstandkoming van het
verdrag. Omdat het gelijkheidsbegrip van de Verlichting  ook, en wellicht in de10

eerste plaats, een politieke eis tot gelijkberechtiging is, wordt het abstract-theore-
tische gelijkheidspostulaat van het natuurrecht tegelijk gefundeerd in een ontolo-
gie van een met vrijheid verbonden natuurlijke gelijkheid van alle mensen.
Daardoor ontstaan door elkaar twee verschillende begrippen van de gelijkheid.
Theoretisch is in de eerste plaats sprake is van gelijkheid en vervolgens in de
tweede plaats van een streven naar vrijheid op basis van die voorafgaande gelijk-
heid. Vrij, want gelijk! In de politieke werkelijkheid ten tijde van de Verlichting
ligt de zaak juist andersom. Binnen de gegeven maatschappelijke verhoudingen
van vaak verstikkende onvrijheid is er de rechtseis van vrijheid, die vervolgens -
de gelijkheid tot politieke doelstelling maakt. Ook dat geeft het gekunstelde
karakter van het gelijkheidsbegrip van de Verlichting aan. De natuurlijke gelijk-
heid is in feite een postulaat van de rede in een bestaande sociale context, die nu
juist door ongelijkheid wordt gekenmerkt. Op grond daarvan lag in het
natuurrechtelijke gelijkheidsbegrip een tendens naar een egalitair maat-
schappijconcept.  Zo blijven in de klassieke natuurrechtsleer naast elkaar be-11

staan een politiek werkend, gepostuleerd gelijkheidsbegrip en een relativering
daarvan door de verdediging van de bestaande maatschappelijke structuren op
grond van de eigen historische noodzaak daarvan.12
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wustzijn. Haar suggestie dat de zoektocht naar noties voor een ‘universele funde-
ring’ van het recht wellicht heilloos is, lijkt het gevolg van een beleden dualisme
van natuurrecht en rechtspositivisme en wordt hier dan ook nog niet gevolgd. De
conclusie van Westerman moet beperkt worden tot de vaststelling dat die fundering
op het niveau van een geïsoleerde bestudering van het traditionele natuurrechtdenk-
en niet is te vinden. Vgl. Pauline C. Westerman, The desintegration of natural law
theory, diss. Groningen 1997.

13. Wat hier wordt geopperd als een prima facie-onderscheiding is op zichzelf een
uitgebreid onderzoek waard. Het onderscheid is ook niet specifiek voor de Verlich-
ting, maar komt overal voor. Hetzelfde kan bijv. gezegd worden van het onderscheid
tussen Plato, Socrates en Aristoteles, maar ook van het onderscheid tussen Stoa,
Scepticisme en Epicurisme. Hier kan dat onderscheid worden herkend als karakte-
ristiek voor het filosoferen van bepaalde volken of culturen. Wat hier resp. Angel-
saksisch, Frans en Duits wordt genoemd lijkt voor onze tijd te zijn verschoven en
verbreed tot Amerikaans, West-Europees en Midden- of Oost-Europees.  Uiteraard
kunnen binnen elke afzonderlijke groep ook weer representanten van alle drie
worden gevonden; zo kan Hobbes worden gekarakteriseerd als de ‘wilsfilosoof’
binnen het Angelsaksische rationalisme. Hier wordt het onderscheid, hoewel niet
nader geargumenteerd, gebruikt als een schema om de karakteristieken van de
verschillende gelijkheidsopvattingen op het spoor te kunnen komen.

Het gelijkheidsbegrip van de Verlichting kan worden onderzocht langs drie
lijnen. Om te beginnen die van het Angelsaksische empirisme en rationalisme,
met vooral een praktische uitwerking in de Amerikaanse Revolutie en meer
algemeen in de Angelsaksische wereld, vervolgens die van de Franse philosop-
hes, met een grote invloed op de ideeën van de Franse Revolutie en meer alge-
meen voor de West-Europese politieke ontwikkeling en ten slotte de lijn van het
Duitse denken, die vooral invloed heeft in Midden-Europa. Hoewel het in alle
drie gaat om gedachtenconstructies die kenmerkend zijn voor het voorstellings-
denken kunnen ze prima facie worden onderscheiden als respectievelijk levend in
het element van het rationele denken, dat van de politiek als de gevoelssfeer,
waarin rationaliteit en macht met elkaar worden verbonden en de sfeer waarin
steeds op de een of andere wijze gezocht wordt naar de betekenis van de wil.13

Weliswaar is daarbij de Franse ontwikkeling de centrale, omdat die de meest
algemene betekenis heeft voor de politieke en sociale ordening, terwijl dat bij de
beide andere veel minder of in het geheel niet het geval is, toch moet aan alle drie
aandacht worden gegeven, al was het maar omdat ook de gebeurtenissen in de
Franse Revolutie niet te begrijpen zijn zonder aandacht voor beide andere
ontwikkelingen.

Een gedifferentieerde behandeling van het gelijkheidsbeginsel van de Verlich-
ting kan nog als volgt worden gemotiveerd. De uitwerking van het gelijkheidsbe-
ginsel kan in de Verlichting slechts zijn beslag krijgen in een gestalte die aansluit
bij de bewustzijnsfase van de voorstelling. Dat wil zeggen, dat weliswaar om te
beginnen sprake is van een element van vrijheid, bestaande in een anders-zijn in
de voorstelling van wat in de waarneming aanwezig was, maar dat die vrijheid
tegelijkertijd bepaald is, omdat dat anders-zijn bestaat in het afgrenzende en
conserverende karakter van de voorstelling. Met andere woorden: de vrijheid, die
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14. Het gaat er daarbij uiteraard niet om of deze stand van zaken ook binnen het eigen
bewustzijn van deze fase kan worden begrepen. Een moeilijkheid is daarbij, dat
binnen de afgeslotenheid van de voorstelling voor het zelfbegrip van de rechtsstaat
vaak absolute algemeenheid wordt geclaimd.

15. Vgl. Krzysztof Pomain, Europa en de Europese naties, ned. vert. Amsterdam 1993,
blz. 111 e.v..

ontstaat in de overgang naar deze tweede fase, kan slechts tot gelding komen
binnen een zekere (politieke) bepaaldheid. Die vraag naar bepaaldheid
correspondeert met de ontwikkeling van nationale staten. Hoewel die ontwikke-
ling beschouwd moest worden als een tegenontwikkeling ten aanzien van de
opkomende mensenrechten, als een ontwikkeling, waarin het belang van de
ontwikkeling van de menselijke individualiteit werd ontkend, dient het resultaat
ervan zich in de vorm van (nationale) staten aan, ten dienste van de voortgaande
ontwikkeling, waarin de voorstelling van de eraan voorafgaande fase haar
bepaaldheid kan vinden.  14

Die afzonderlijke bepaaldheid van staten gaat ten koste van het bewustzijn van
de algemeenheid van de samenleving. Naar gelang zich de nationale staat steeds
meer vormt als een zelfstandige entiteit, voorzien van het predicaat soeverein,
verdwijnt de onderlinge samenhang steeds meer en treden juist de verschillende
eigenaardigheden meer en meer op de voorgrond. De gehele 17e en 18e eeuw
door getroost men zich moeite om een stelsel van internationale betrekkingen op
te zetten, dat is aangepast aan de ontstane religieuze verdeeldheid in Europa en
aan de krachtsverhoudingen tussen de ontstane nationale staten met hun soeverei-
niteitsaanspraken.  Die moeite wordt niet gedaan om een einde te maken aan15

oude verdeeldheid, maar juist om het steeds dreigende uiteeenvallen tegen te
gaan. In die zin kan ook de Verlichting worden opgevat als een (voorlopig laat-
ste) poging de eenheid van de wereld te behouden. Daartoe dient ook het natuur-
recht met het daarin aanwezige begrip van de natuurlijke gelijkheid. Het is even-
wel door diezelfde algemeenheid, dat in de praktijk van het natuurrecht binnen de
afgeslotenheid van nationale staten slechts aspecten van de algemeen menselijke
ontwikkeling aan de orde komen, die ieder voor zich toch de pretentie van
algemeenheid voeren. Zo ontwikkelt zich in Engeland met name het aspect van
de rationaliteit in verbinding met het economische leven, terwijl tegelijkertijd
gepretendeerd wordt dat het daarbij om het algemeen menselijke bij uitstek zou
gaan. In Frankrijk staat het aspect van het gevoelsmatig-politieke op de voor-
grond, met dezelfde pretentie, terwijl in Duitsland en Midden-Europa het volun-
tieve aspect eenzijdig aan de orde is in verbinding met Bildung en Geistigkeit. In
alle drie de varianten komt een geheel eigensoortige vorm van (rechts)gelijkheid
tot ontwikkeling.
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16. Reeds de Bill of Rights van 1688 bevat geen opsomming van materiële mensenrech-
ten behalve een uitvoerige regeling van procesrecht.

17. Gerhard Oestrich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Umriß,
Berlijn 1968, blz. 40.

2 Het natuurrechtelijke gelijkheidspostulaat in de
Angelsaksische ontwikkeling

2.1. Algemeen

De nationale differentiatie van het onderzoek moet beginnen met de bespreking
van de ontwikkeling van de gelijkheid in de Angelsaksische wereld, waar in
zeker zin op de meest simpele en primaire wijze het na-middeleeuwse gelijk-
heidsrecht tot ontwikkeling wordt gebracht. Uitgangspunt is in die wereld im-
mers steeds een ongecompliceerde zelfhandhaving geweest als een natuurlijk
recht. In de Engelse politieke ontwikkeling is het eerst van een in algemeen-
maatschappelijke zin in het natuurrecht gefundeerde vrijheid sprake en in de
Angelsaksische ontwikkeling blijft vervolgens het daarop gebaseerde
mensenrechtenbegrip ook het langst - vaak tot op de dag van vandaag - in stand.
Dat wekt de indruk van een vervroegde aanvang van wat hier genoemd wordt de
tweede fase van de ontwikkeling van het bewustzijn, waardoor binnen diezelfde
wereld wellicht ook moeilijker een vanzelfsprekende overgang naar een volgende
fase kan worden gemaakt. In zekere zin vormt de Angelsaksische traditie de in
zichzelf rustende tweede fase van de hier steeds bedoelde ontwikkeling van het
bewustzijn, die van de voorstelling. Bijgevolg is daarbinnen van een voortgaande
ontwikkeling van de menselijke individualiteit ook nauwelijks sprake. Komt het
op het continent eerst aan het einde van de 18e eeuw tot een revolutie, in Eng-
eland is daarvan al veel eerder sprake, als in de 17e eeuw, na eerdere mensen-
rechtenverklaringen als de Magna Charta van 1215 en de Habeas Corpus Act
van 1679, in de Bill of Rights van 1689 de rechten van de burgers worden gesti-
puleerd tegenover een de iure en de facto constitutioneel koningschap. Ander-
zijds is in de Angelsaksische wereld het recht tot op de dag van vandaag een zaak
gebleven van de verdediging van de rechten van de mens als persoon in een
traditie van due process en stare decision.  Een belangrijke karakteristiek van16

de Angelsaksische rechtstraditie ligt in het conserverende karakter evan en in de
pretentie van algemeenheid.

Het gelijkheidsbegrip in deze traditie vertoont de kenmerken die voortvloeien
uit het dualistische karakter van het moderne natuurrecht. Volgens Oestrich  is17

het juist ook tijdens de eerste Engelse Revoluties, dat de januskop van het moder-
ne natuurrecht zich openbaart. Daarvoor kan temeer de eenzijdig rationele funde-
ring van vooral de Angelsaksische beleving van dat natuurrecht een verklaring
zijn. Het uitgangspunt voor het Angelsaksische gelijkheidsbegrip is de in die
rationaliteit gefundeerde beleving van de vrijheid, en niet andersom. Dat vrij-



296 9.  GELIJKHEID IN VERLICHTING EN FRANSE REVOLUTIE

18. Vgl. bijv. Hobbes' beschrijving van power, worth, dignity, honour and worthiness,
Leviathan I, 10, die zo kan gelden als een beschrijving van de Romeinse samenle-
ving.

19. Voor een beschrijving van de concrete politieke eisen van bijv. Levellers en Puri-
tans: zie noot 2 bij Dann, Gleichheit, blz. 107.

20. Over het onderscheid tussen natural rights and law of nature: Oestrich, Geschich-
te, blz. 41.

21. John Locke, Two Treatises of Government, 1690, bv. nr. 128. '...that men should
separate from this great and natural community, and associate into lesser combinati-
ons'.

heidsbegrip lijkt sterk op het vrijheidsbegrip van de klassieke Romeinen , zij18

het, dat hier de oorsprong niet ligt in de vrije algemeenheid van het subjectieve
willen, maar in de evenzeer vrije algemeenheid  van de subjectieve rationele
voorstelling, als een nog niet tot weten/niet-weten gekomen geïndividualiseerd
begrip. Het binnen het Angelsaksische natuurrechtelijke denken geformuleerde
begrip van de natuurlijke gelijkheid is een retrojectie van dit vrijheidsbegrip.
Eerst daarna constitueert binnen deze opvatting dit gelijkheidsbegrip theoretisch
de menselijke vrijheid. Die vrijheid kan bijgevolg slechts bestaan in een aan de
Romeinse ontwikkeling refererende kansengelijkheid, die maatschappelijk functi-
oneert als een politieke frase die aanvankelijk met name op het kiesrecht is ge-
richt en dient om bestaande maatschappelijke verhoudingen met betrekking tot de
eigendom en de protestantse godsdienst te garanderen. Zulks ten koste van hen
die niet bezitten en... met uitsluiting van het katholicisme.  Grondslag is steeds19

de law of nature, die gericht is op de zelfhandhaving van ieder afzonderlijk. De
law of nature is in die zin de weerslag van ieders natuurlijk recht op liberty, life
and property.20

2.2. Hobbes, Locke

Met name door het werk van Locke (1632-1704) is er sprake van een sterkere
individualisering van de natural rights, de reden waarom hij binnen het voorstel-
lingsdenken wordt beleefd als de staatstheoreticus met wiens naam de theorie van
de mensenrechten sterk is verbonden. Ook bij Locke wortelt het maatschappelijk
verdrag in de law of nature, maar tegelijkertijd worden daardoor  de grenzen
ervan aangegeven. Bij Locke gaat het bij de sluiting van het maatschappelijk
verdrag niet om het tot stand komen van een sociale gemeenschap als zodanig,
maar om een verbijzondering van de natuurlijke gemeenschap in de particulariteit
van kleinere statelijke gemeenschappen.21

Bij Hobbes (1588-1679) is in de natuurtoestand nog geen enkele sprake van
enige gemeenschappelijkheid. Het ging slechts om de pure zelfhandhaving van
afzonderlijke mensen. In die zelfhandhaving lag de law of nature, die ook door-
werkte na het sluiten van een maatschappelijk verdrag, waarbij de befaamde
Leviathan in het leven wordt geroepen. Ook dan nog bleef er voor de onderdanen
een natuurlijk recht behouden, namelijk het recht van opstand en zelfverdediging
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22. Materie  hier in de zin van voorwerpelijkheid of oppervlakkigheid.
23. Op grond van dit soort overwegingen kan ook begrepen worden waarom bijvoor-

beeld tot op de dag van vandaag het maken van een living bijvoorbeeld door middel
van de handel in waardepapieren aan de beurs, in de Angelsaksische wereld als
arbeid wordt opgevat. 

in geval van een overheid die voor die zelfhandhaving een bedreiging vormt. In
die zin was Hobbes’ politieke filosofie die van het morele standpunt, zoals dat
in de Middeleeuwen werd bereikt. Tegelijk was dat punt voor Hobbes ook het
einde: van enige ontwikkeling kon bij hem geen sprake zijn. Het standpunt van
Hobbes was dat van de pure egoïteit, los van elke morele context. Het beginsel
van de zelfhandhaving was zowel in de natuurtoestand als onder het maatschap-
pelijk verdrag de hoogste wet. Het is, wellicht zijns ondanks, de verdienste van
Hobbes dat hij de gevolgen toonde van dat slechts op het zelf en niet op enige
ontwikkeling van de menselijke individualiteit betrokken standpunt: de enkele
moraliteit van de zelfhandhaving leidt noodzakelijk tot het politieke systeem van
het staatsabsolutisme, waarin toch ook het recht van verzet, zoals hierboven
omschreven, zonder voorwerp wordt, omdat het overeengekomen gezag exclusief
de inhoud van de zelfhandhaving bepaald.

Bij Locke wordt één stap meer gezet: in de natuurtoestand is er niet alleen het
menselijk zelf, maar ook de gemeenschap met anderen. In die gemeenschap
behoren de rechten van anderen evenzeer te worden beschermd en gewaarborgd
als de eigen rechten; een mens is niet alleen tot de eigen zelfhandhaving ver-
plicht, maar ook tot die van elk ander mens. Bij die zelfhandhaving gaat het
echter toch weer louter om de handhaving van de eigen egoïteit, zoals die in het
voorstellende bewustzijn bestaat, en dan nog met uitsluiting van elke conjectie
van zich ontwikkelende menselijke individualiteit. Die uitsluiting rust in de
kennistheorethische aanname van een werkelijkheid, die een Cusaanse coïnciden-
tia oppositorum als onmogelijk beschouwd. Dat betekent dat zowel bij Hobbes
als bij Locke zelfs niet als kiem de mogelijkheden van een weten/niet-weten of
inzicht voorhanden zijn. In tegendeel wordt elke vraag naar de betekenis van wat
in de voorstelling aanwezig is teruggestoten naar de waarneming, die evenwel als
zodanig in de voorstelling zelf tot materie is geworden.  Dat betekent dat ook22

elke zingeving van het zelf binnen dit denken slechts kan liggen in de voorwerpe-
lijkheid of oppervlakkigheid van een volgens wetmatigheden beheerste materiële
werkelijkheid. Die binding van het menselijk zelf aan de tot materie geworden
waarneming noemt Locke property. Als property is bij Locke de waarneming
vanuit de voorstelling tot beheersbare materie geworden. Het proces waarbij die
omzetting plaatsvindt, heet arbeid.  Property is de wijze waarop in de Angelsak-23

sische wereld het menselijk zelf zich uitdrukt in de binnen het voorstellingsdenk-
en beleefbare werkelijkheid. Het is daarmee in navolging van Locke, het grond-
recht of mensenrecht bij uitstek en in de Angelsaksische wereld voorwaarde voor
life en liberty. In het begrip van de property drukt zich bij Locke, vergeleken met
Hobbes, het meerdere met betrekking tot de individualisering uit. Meer dan
eigendom drukt het begrip van de property vanouds de sfeer van eigenheid uit:
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24. Vgl. bv. Oestrich, Geschichte, blz. 41-42.
25. Zie hiervoor, hst. 4,  par. 3.7.
26. Dat is uiteraard iets anders dan het gebruik maken van rationaliteit bij de maximali-

sering van economische opbrengsten.

property tegenover de publieke sfeer van government.  Bij Locke wordt dit24

begrip versmald tot het door arbeid verkregen vermogen (tegenover het feodale
erfrecht); het eigene wordt daarbij zichtbaar als het resultaat van de werking van
elke afzonderlijke mens door zijn vermogen zich in het waarneembare, dat wil
zeggen in de materiële voorwerpelijkheid, uit te drukken.

2.3. Gelijkheid als ‘life, liberty and property’

De gelijkheid wordt binnen deze gedachtegang beleefd als een generalisatie van
dit mensbeeld. De gelijkheid bestaat in het voor ieder geldende vermogen zich in
de verwerving van eigendom door arbeid als vrij mens uit te drukken. Met be-
trekking tot de waarneming vormt die stelling uiteraard een abstractie, ook al
wordt die natuurlijke gelijkheid genoemd. Gelijkheid wordt zo het om wille van
het leven zelf te respecteren onderscheid van bezit en vermogen. In de alledaagse
werkelijkheid wordt de equality tot life, liberty and property, de klassieke
Angelsaksische grondrechten. De overeenkomst met de voor-middeleeuwse
Romeinse kansengelijkheid is overduidelijk. Bij Locke treedt ook een vergelijk-
baar gevolg aan de dag: door het begrip van de kansengelijkheid als natuurlijke
gelijkheid (life) wordt de gelijkheid tot equality in respect of jurisdiction, het
gelijke recht van een ieder op de juridische bescherming van zijn door arbeid
bereikte vermogenspositie. Daarmee is inderdaad dezelfde gelijkheidspositie
bereikt als bij de Romeinen.25

Maatschappelijk betekent dat, dat in het Angelsaksische rechtsleven aan het
gelijkheidsbeginsel slechts betekenis wordt toegekend als kwaliteit van de forme-
le positie van elke rechtsgenoot met betrekking tot de gegroeide eigendomsver-
houdingen. De keerzijde daarvan is dat door die abstracte bepaaldheid geen
verbinding kan ontstaan tussen het wilsaspect van de begeerte en de rationaliteit
van de voorstelling. Daarin ligt de geweldige emancipatorische kracht van de
Angelsaksische wereld, tot uitdrukking komend in economische en technologi-
sche ontwikkelingen. De pendant van de starheid en opgeslotenheid van de
Angelsaksische rationaliteit wordt gevormd door een even immense materiële en
technologische ontwikkeling: de wil van het ondernemen als de pursuit of happi-
ness. Omdat binnen de voorstelling geen verbinding met de kwaliteit van de
begeerte wordt gelegd , wordt vervolgens ook het economisch handelen als een26

autonome kwaliteit beleefd, en niet als een handelen, dat normatieve begrenzing
ondervindt van met het zelf en de ontwikkeling van het ik verbonden rechten (als
gerelateerde behoefte) en het (kwantitatieve) geheel van de tot financiële proble-
matiek gereduceerde natuurlijke omgeving. Door de daarmee gegeven irrationali-
teit van het economisch handelen wordt binnen het bewustzijn geen begrenzing
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27. Dann, Gleichheit, blz. 112 en de daar geciteerde uitspraken, waarnaar hier
kortheidshalve wordt verwezen.

28. Art. 2 Declaration of Independence: 'We hold these truths to be self-evident, that
all men are created equal; (...)'.

29. Dann, Gleichheit, blz. 113.
30. James Wilson: ‘The commons of Great Britain have no dominion over their equals

and fellow subjects in America: they can confer no right to their delegates to bind
those equals and fellow subjects by law’. Citaat bij Dann, Gleichheit, idem.

31. Daarbij zal overigens ook de omstandigheid een rol hebben gespeeld dat in de
Nieuwe Wereld zelf de juridische problematiek aanvankelijk minder pregnant
aanwezig is omdat de omstandigheden en mogelijkheden nog als onbegrensd wer-
den ervaren.

32. 13th-15th Amendment (afschaffing slavernij,  gelijkheid voor de wet en gelijk
kiesrecht). De observatie van Dann, namelijk dat het natuurrechtelijk gelijkheidsbe-
grip in zijn werking beperkt bleef tot de buitenlands politieke verhoudingen van de
jonge Amerikaanse republieken, krijgt later een vervolg als dit gelijkheidsbegrip
wordt verbonden met dat van de soevereiniteit van nationale staten. In de roemruch-
te 14 punten van de Amerikaanse president Wilson zal in het begin van de 20e
eeuw de abstractie van het op gelijkheid gebaseerde zelfbeschikkingsrecht van
volken opnieuw aan de orde zijn.

van dat handelen ervaren op grond van medemenselijkheid of de bescherming
van het natuurlijke milieu. Dat betekent dat de gelijkheid daarin ook niet intenti-
oneel aanwezig kan zijn als de uiteindelijke identiteit van rationaliteit en volunti-
viteit.

Op deze manier kan worden verklaard dat vanaf de 18e eeuw de eigen Angel-
saksische samenleving nu juist wordt beleefd als het summum van equality. De
Noord-amerikaanse kolonies golden in de publieke opinie van Europa, maar ook
volgens het eigen zelfbegrip als die streken in de wereld, waar de gelijkheid het
meest verregaand zou kunnen worden gerealiseerd.  Dat is temeer merkwaardig,27

omdat weliswaar het natuurrechtelijke gelijkheidsbeginsel is opgenomen in de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 , maar niet in de Consti-28

tutie van 1787, noch in de meerderheid van de constituties van de afzonderlijke
Amerikaanse staten.  Dann: het is onthullend, dat de concrete eisen en bedoe-29

lingen, die de Noord-Amerikaanse kolonisten verbonden met de uit Europa
overgenomen natuurrechtelijke noties, in een geheel andere richting gaan dan in
Europa zelf. Het natuurrechtelijke gelijkheidspostulaat wordt door hen primair
gebruikt tegenover de koloniale gezagsaanspraken van het Londener parlement.30

De natuurrechtelijke argumentatie met betrekking tot de gelijkheid krijgt zo
primair een buitenlandse politieke betekenis en speelt geen expliciete rol waar
het gaat om binnenlandse maatschappelijke verhoudingen.  Eerst in de tweede31

helft van de 19e eeuw worden na langdurige strijd gelijkheidsbepalingen opgeno-
men in de Amerikaanse constitutie.32

In de binnenlandse maatschappelijke verhoudingen beperkt de werking van het
gelijkheidsbeginsel zich tot de verzekering en waarborging van de gelijkheid van
afzonderlijke mensen voorzover die betrekking hebben op het zelf, zonder dat
sprake is van een rechtstreekse verbinding met de ontwikkeling van de menselij-
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33. Het is opmerkelijk dat zo de Angelsaksische wereld eeuwenlang blijft hangen in
wat hier genoemd wordt de tweede fase van de ontwikkeling van het rechtsbewust-
zijn: een abstracte generalisatie van de morele autonomie van de aanvankelijke
menselijke individualiteit als zelf. Concreet betekent dat naar de kant van de ratio-
naliteit een formele vrijheid, bijvoorbeeld van meningsuiting of godsdienstige
opvattingen, die materieel gestalte krijgt in grote onverdraagzaamheid door de
volstrekte overtuiging van het eigen gelijk. Illustratief daarvoor is de aanvankelijke
stand van zaken in de Amerikaanse kolonies: Massachusetts was voor de calvinisti-
sche Puriteinen, Pennsylvania voor de Quakers, Maryland voor de Katholieken en
Virginia voor de Anglicanen van de Church of England. Eerst later ontstaat, te
beginnen in Rhode Island (Roger Williams), meer onderlinge tolerantie door de
invoering van de formele scheiding van kerk en staat.

34. Na het verzamelen worden in dit stelsel daarna delen van de verzameling om sociale
redenen weer afgestoten als charity.

35. De discussie over de vraag of grondrechten of mensenrechten niet helemaal uit de
strijd om godsdienstige vrijheid voortkomen wordt hier niet gevoerd. De vraag heeft
ook slechts een betrekkelijke betekenis als wordt bedacht, dat uiteindelijk alle
politieke vormgeving voortkomt uit het religieuze leven, zij het dat de verzelfstandi-
ging van het politieke element ten opzichte van het religieuze leven in algemene zin
uiteraard van aanzienlijk oudere datum is dan het ontstaan van de na-middeleeuwse
vormen van democratie.

36. Naast het motief van het materiële gewin gold ook voor veel van de Amerikaanse
kolonisten het motief van een volledige verbinding van religieuze vrijheid en poli-
tieke vormgeving. Men behoeft slechts aan de puriteinse Pilgrimfathers met hun
schip de Mayflower (1620) te denken: de Puriteinse kerkenordening met het daarin
verwoorde democratische kerkideaal gold, via het op de kerkelijke gemeentever-
gadering teruggaande fenomeen van de townmeetings als het democratische ideaal,

ke individualiteit.  Indien dat ergens het geval is, dan openbaart zich hier wel de33

januskop van het Angelsaksische rechtsdenken: de grootst mogelijke formeel-
juridische gelijkheid, hand in hand met een welhaast sacrale adoratie van de
eigen Angelsaksische waarden. Naar de kant van de wil concretiseert het
gelijkheidsdenken zich als de bij de Romeinen besproken kansen-gelijkheid, die
zich in de na-middeleeuwse variant verbonden met het zelf ontwikkelt tot de
vrijheid van economisch handelen, dat zich exclusief richt op het persoonlijk
verzamelen van daardoor vaak tot de eigen verbazing van de verzamelaar schaars
wordende goederen; de schaarste-economie of het kapitalisme.34

2.4. Gelijkheid en kiezersdemocratie

Binnen deze - hier wat aforistisch weergegeven - variant van de tweede fase van
de ontwikkeling van het na-middeleeuwse rechtsbewustzijn ontwikkelde zich met
betrekking tot de staatkundige vormgeving van de samenleving een aanvankelijke
verschijning van de politieke gelijkheid: die van de kiezersdemocratie. Voor de
ontwikkeling van deze vorm van politieke democratie vormt de aan het
protestantisme inherente individuele godsdienstvrijheid de grondslag.  Binnen35

de religieuze beleving is die vrijheid verbonden met de conjectie van het Ik.  In36
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ook voor de politieke vormgeving van de Amerikaanse koloniën.
37. De meer rechtstreekse oorzaak van dat probleem kan gezocht worden in het sectaris-

me, waarin het protestantisme vanaf de 16e eeuw de eigen neergang beleeft.  Zoals
hiervoor onder woorden is gebracht strandde die ontwikkeling in kerkelijk sectaris-
me, waardoor het protestantisme verwordt tot een karikatuur van zichzelf. Juist dit
protestantisme zoekt vanaf de 17e eeuw ruimte voor de eigen zienswijze in de
Amerikaanse koloniën. Door de op de rationaliteit van de op de voorstelling geba-
seerde Verlichtingsfilosofie kan uiteraard aan het euvel van de met de wil verbon-
den rationaliteit van dit protestantisme niet worden tegemoet gekomen. Dat bete-
kent dan dat in de politieke vormgeving van de Amerikaanse samenleving sprake is
van een sterk religieus gemotiveerd individualisme, terwijl datzelfde individualisme
tegelijkertijd door het onvermogen tot geestelijke ontwikkeling binnen het protes-
tantisme geen inhoudelijke bepaling kan krijgen en maatschappelijk en politiek
slechts de betekenis heeft van een lege vorm. In de politiek kan het omwille van de
gelijkheid immers niet gaan om de opvatting van sommigen, maar slechts om die
van allen.

38. De vraag is dan uiteraard of die op de vrijheid betrokken geestelijke inhoud van de
politieke gelijkheid niet door het politieke proces zelf kan worden gegenereerd. Het
antwoord moet uiteraard ontkennend zijn: men zou dat het Von Münchhausen-
dilemma van de politiek kunnen noemen. Uit de choque des opinions ontstaat nu
eenmaal in politicis niet de waarheid met betrekking tot de menselijke individua-
liteit, of welke waarheid dan ook; uit de politieke botsing van meningen ontstaan
slechts tegenstellingen en partijschappen, realiter in de vorm van politieke partijen:
halve waarheden.

die overgang van religieus ideaal naar seculiere politieke vormgeving ligt een
belangrijk kenmerk van deze vorm van democratie. De erin ongetwijfeld aanwe-
zige inspiratie van de individuele vrijheid ontstaat in verbinding met de slechts in
het geestelijk ideaal van de religieus gefundeerde conjectie van het Ik aanwezige
hypothetische realiteit. Losgemaakt evenwel van die geestelijke inspiratie kan het
in de concrete geseculariseerde politieke realiteit geen aanknopingspunten vinden
voor de materiële betekenis van de individuele vrijheid.37

Het gevolg van dat alles is dat de politieke vormgeving neigt naar het abstracte
karakter van een kiezersdemocratie, waarbij de materiële bepaling van dat kiezer-
zijn, zich uitend in een bijdrage aan het politieke debat, leeg is of onbepaald:
abstracte-algemene vrijheid. De gelijkheid volgt dat vrijheidsbegrip zodat tegelij-
kertijd het inhoudelijke moment van gelijkheid, als de ontwikkeling van of tot de
gelijkheid-als-zuivere-inhoud, uit het zicht verdwijnt. In de plaats daarvan wordt
de (politieke) gelijkheid dan tot een formele structuur, quasi gered door een
formele scheiding tussen kerk en staat.  In de praktijk van het politieke leven38

wordt de ruimte die zich zo met betrekking tot de inhoudelijke bepaling van de
politieke gelijkheid vormt, ingenomen door de macht van de publieke opinie of
de openbare mening (common sense), waarbinnen nu juist geen ruimte is voor de
vrije ontwikkeling van de menselijke individualiteit. De publieke opinie organi-
seert immers slechts massa’s of meerderheden. Door dat alles wordt de gelijkheid
binnen de politieke context tot niet meer dan de formele structuur van de kiezers-
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39. Op deze stand van zaken wordt eerst in de 2e helft van de 20e eeuw gereageerd
door het ontstaan van een 'kritische Demokratietheorie' in de continentale traditie
met namen als Franz Neumann (bv. Freiheit und Demokatie, die Wissenschaft der
Politik in der Demokratie, Berlin 1950) en Jürgen Habermas (bv. Über der Begriff
der politischen Beteiligung, Neuwied 1961).

40. Een fraaie illustratie van dit gegeven is nog te vinden in de discussie die recent in
de Amerikaanse rechtstheoretische traditie is gevoerd over de betekenis van het
gelijkheidsbeginsel. Discussianten waren Peter Westen (Harvard Law Review
1982, blz.537-596), Erwin Chemerinsky (Michigan Law Review 1983, blz. 575-
603) met een reply van Westen (id. blz. 604-663), Steven J. Burton (The Yale Law
Journal 1982, blz. 1136-1152), eveneens met een reply van Westen (id. blz. 1153-
1165) en Kent Greenawalt (Columbia Law Review 1983, blz. 1167-1185), reply
Westen (id. blz. 1186-1208). De inhoud van de discussie wordt bepaald door het
gegeven dat Westen meent dat het voor het recht m.b.t. de gelijkheid gaat om een
empty concept, terwijl zijn opponenten het beginsel verklaren als te zijn basic voor
het recht, overigens zonder in staat te zijn de inhoud ervan vast te stellen.

democratie.  De vrijheid wordt daarin gepostuleerd in plaats van nagestreefd.39

Uitgangspunt voor het begrip van de Angelsaksische variant van de gelijkheid
is de onmiddellijke verbinding van formele vrijheid en gelijkheid. Daardoor
ontstaat een abstract gelijkheidsbegrip, dat maatschappelijk slechts als een frase
kan functioneren, opgevat als life. In die frase wordt de geometrie van de gelijk-
heid vervangen door de maatschappelijke werkelijkheid van de zelfhandhaving,
die zich materieel uitdrukt in de verwerving en beheersing van property, waarin
het waarnemingsmoment van het voorstellingsdenken tot materie wordt.  De40

vorming van dat begrip zal overigens door de in Noord-Amerika reëel beleefde
vrijheid temeer als werkelijk zijn ervaren.

Deze bepaling van de gelijkheid indiceert politiek-juridisch als een restwaarde
van de gelijkheid de equality in respect of iurisdiction als het mechanisme
waarin het dualistische karakter van het rationele natuurrecht wordt afgedekt. 

3. Het natuurrechtelijke gelijkheidspostulaat in
de Duitse ontwikkeling

3.1. Algemeen

Zoals bij de behandeling van de Angelsaksische variant de aandacht kon worden
gevestigd op een vroegtijdig begin van de fase van voorstelling en begeerte, die
vervolgens naar het lijkt onbeperkt blijft voortduren, zo lijkt het alsof de werke-
lijkheid van deze tweede fase van de ontwikkeling van het (rechts)bewustzijn in
de Duitse of Midden-Europese variant in het geheel niet of nauwelijks verschijnt.

Het gaat hier om waarneming die zich langzamerhand aan het bewustzijn
opdringt als men het geheel van de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn in
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41. Vgl. Gordon A. Graig, Die Politik der Unpolitischen. Deutsche Schriftsteller und
die Macht 1770-1871, Beck 1993.

42. Hiervoor, hst. 6, par. 3.5.2.

Midden-Ruropa tracht te overzien en die vergelijkt met de beide andere hier
besproken en te bespreken lijnen. Het lijkt dan te gaan om een sleutelgegeven,
zonder welke de na-middeleeuwse Europese geschiedenis niet goed te begrijpen
is. Uiteraard gaat het daarbij niet om de vorm waarin dat gegeven hier, aan de
hand van een fasering van de ontwikkeling van het (rechts)bewustzijn, ter sprake
wordt gebracht, maar om de ontwikkelingen binnen de Duitse en Midden-Euro-
pese geschiedenis zelf. Het hier voor de gang van het betoog gebruikte kennisthe-
oretische model levert wel een goede mogelijkheid dat sleutelgegeven in kaart te
brengen. Waar het om gaat is wat in klaar Nederlands een gat in de Duitse of
Midden-Europese ontwikkeling genoemd zou kunnen worden. Ter aanduiding
van wat daarmee wordt bedoeld kunnen twee invalshoeken worden gekozen: een
juridisch-politieke en een filosofisch-wetenschappelijke. Bij de juridisch-politie-
ke invalshoek gaat het om het verschijnsel dat op de een of andere wijze een
samenhangende overgang ontbreekt in de ontwikkeling van de middeleeuwse
politieke verhoudingen naar moderne statelijkheid. Terwijl bijvoorbeeld in Enge-
land reeds lang en breed sprake was van de vorming van een nationale staat in de
strijd tussen koning en parlement, bestond Midden-Europa uit een lappendeken
van territoriale heerlijkheden in het meer losse dan vaste verband van de laatste
resten van het Heilige Roomse Rijk. Een toestand die tot in de 18e en in veel
opzichten nog tot in de 19e eeuw voortduurde, totdat dan min of meer van bui-
tenaf, onder de leiding van Pruisen, de impuls komt die in 1871 leidt tot de
Reichgründung, waarbij Duitsland door Bismarck met ijzeren hand de vormen
van een moderne staat krijgt opgelegd. Niet door een samengroeien van de
afzonderlijke delen, maar onder de heerschappij van datzelfde Pruisen, dat oor-
spronkelijk geen deel uitmaakte van de Duitse Bond.

Bij de filosofisch-wetenschappelijke invalshoek gaat het vervolgens om den
Geist des Unpolitischen : het zich niet met elkaar verbinden van geestelijk-41

culturele impulsen, zoals die culmineerden in het Duitse Idealisme, en praktische
politieke vormgeving en werkzaamheid. Hiervoor was in ander verband al sprake
van dat verschijnsel bij de bespreking van de kennistheoretische implicaties van
Hegels denken met betrekking tot de wil.  Maar dat verschijnsel staat niet op42

zichzelf; voor het gehele Bildungsbürgertum uit de Midden-Europese ontwikke-
ling geldt een afkeer, maar ook een onvermogen om een verbinding te leggen
tussen politieke ideeën en praktische politieke structuren, terwijl dat bijvoorbeeld
in de Angelsaksische ontwikkeling eerder andersom is. Om de gedachten te
bepalen zou aan twee geheel verschillende figuren uit het Duitse culturele en
politieke leven kunnen worden gedacht: Schiller en Bismarck. Schiller (1759-
1805), politiek dichter, dichter der vrijheid, wiens politieke werkzaamheid van
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43. Bv. in zijn Über die ästehetische Erziehung des Menschen uit 1795. Vgl. voor
Schiller ook de opmerking over hem van de Württembergse generaal Scharffenstein:
'Wäre Schiller kein großer Dichter geworden, so hätte es für ihn keine Alternative
gegeben, als ein großer Mensch im aktiven öffentlichen Leben zu werden; aber
leicht hätte die Festung sein unglückliches, doch gewiß ehrenvolles Los werden
können', cit. bij Heyer, Studienmaterialen , Bd. VIII, blz. 31.

44. Vgl. Heyer, Studienmaterialen, IX, blz. 164.
45. Nogmaals, het gaat hier uiteraard niet om het zelfbegrip van die ontwikkeling dan

immers zou het moeten gaan om het juist sterk empirische karakter en het sterk op
meaning gericht zijn van bijvoorbeeld de Angelsaksische wetenschapsbeoefening.
In  de Angelsaksische ontwikkeling is echter slechts in schijn sprake is van waarne-
ming en zingeving. Binnen de hier gehanteerde schematiek zijn in werkelijkheid
waarneming en zingeving vaak volledig opgesloten binnen de (subjectieve)
voorstelling. Waargenomen wordt slechts het voor het voorstellingsdenken toegank-
elijke materiaal, zoals dat met het oog daarop is verzameld en bewerkt.

het allerhoogste niveau  is, maar die toch ten slotte niet komt tot het scheppen43

van politieke en sociale werkelijkheden, maar van slechts een poëtisch-politieke
idee. Bismarck (1849-1904), voor wie nu juist het omgekeerde geldt: een
Macher, een ondoctrinair conservatief, maar vooral een realist en empiricus, met
buitengewone bekwaamheid reagerend op wat zich reeël-politiek aandient. Bij
hem gaat het met zoveel woorden  om een afzien van de een of andere zingeving44

van het politieke handelen, anders dan in de pure reactie op wat zich als politieke
gegevendheid voordoet. Natuurlijk zijn er altijd en overal mensen geweest,
waarop een van beide typeringen van toepassing zou kunnen zijn, maar in de
Duitse verhoudingen, zo vanaf het einde van de dertig-jarige oorlog en tot op de
dag van vandaag toe, is het verschijnsel symptomatisch en daarmee constituerend
voor het begrip van de Midden-Europese politieke geschiedenis.

Zoals de Angelsaksische ontwikkeling goed kan worden begrepen als een
vroegtijdig in de voorstellingsfase schieten van de ontwikkeling van het bewust-
zijn, om daar vervolgens naar het lijkt langdurig in te blijven hangen met voor-
bijgaan aan zowel de waarneming als het naar zingeving verwijzende begrip,  zo45

lijkt in de Midden-Europese of Duitse ontwikkeling de voorstellingsfase min of
meer te worden overgeslagen. De ontwikkeling blijft maar hangen in de waarne-
ming - waardoor, ook in de wetenschapsbeoefening, uiteindelijk aanzienlijk meer
werkelijkheid aanwezig is, dan in de Angelsaksische wereld, waar het reële
waarnemen al vroegtijdig is beëindigd - terwijl vervolgens naar het lijkt zonder
overgang gezocht wordt naar het zingevende begrip van de werkelijkheid,
bijvoorbeeld door die bij wijze van proclamatie te verbinden met noties als die
van de vrijheid, zoals in het filosoferen van Kant en Hegel.

In Engeland is vanaf de Middeleeuwen politieke vormgeving in een nationale
staat steeds een vanzelfsprekendheid, al was het maar door de geïsoleerde, maar
geografisch ook afgeronde ligging van het grondgebied. Waar elders in Europa
de staatsvorming door krachtige heersers bewust ter hand moest worden geno-
men, kon iets dergelijks in Engeland achterwege blijven vanwege de natuurlijke
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46. De onderlinge strijd tussen Engelsen, Schotten en Ieren onderstreept die stand van
zaken eerder, dan dat die er door zou worden ontkend.

47. Vgl. Schillers gedicht Deutsche Größe uit 1801: 'Deutsches Reich und Deutsche
Nation sind zweierlei Dinge. Die Majestät des Deutschen ruhte nie auf dem Haupt
seiner Fürsten'.

48. Jeroen Koch, Een onbehaaglijke verhouding, NRC-Handelsblad 29 januari 1994,
blz. B3.

49. Wellicht is het ook veelzeggend dat de filosofische verwoording van veel wat in
deze houding aanwezig is juist bij de Fransman Montaigne aanwezig is. Vgl.
hiervoor, par.  2.3.

50. In die zin bv. H.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie, ned. vert. Spectrum 1976,
dl. I, blz. 329.

samenval van volk en staat.  In Midden-Europa is de stand van zaken volledig46

omgekeerd. Hier is geen enkele sprake van een samenval van volk en staat; onder
de Duitsers bestaat niet zoiets als een nationale identiteit die zich ook staatkun-
dig uitdrukt.  De politieke vormgeving van Duitsland is er een van pure conting-47

entie: het kan zus, maar het kan ook zo! Bovenal gold dat de burgerij en haar
intellectuele woordvoerders zich niet met de politiek in dienden te laten. De
schrijver die dat toch deed, werd gebrandmerkt als een Intellektueller, een uiterst
pejoratieve term in het Duitse taalgebied.  Met het cliché uit de keizertijd:48

Bildung integriert, Intellektualismus zersetzt.  Zoals in de Angelsaksische49

ontwikkeling de term property de kern vormt van een politieke filosofie, die op
niets anders is gericht dan de praktische verwerkelijking ervan, zo gaat het bij de
Duiters om Bildung, die nu juist wars is van elk concreet politiek gevolg. Poli-
tiek was men conservatief, zo niet afzijdig. 

In deze context vallen al direct belangrijke verschillen op tussen Angelsaksi-
sche en Midden-Europese voorlopers van natuurrechtstheorieën. Waar bijvoor-
beeld bij Bacon alles uiteindelijk is gericht op de beheersing van het natuurlijke,
treden bij Leibnitz geheel andere noties op de voorgrond. Noties als die van de
harmonia praestabilita en de theodicee. In de leer van de harmonica praestabi-
lita gaat het om de wezensverbondenheid van de afzonderlijke en individuele
monaden door een tevoren door God vastgelegde overeenstemming. Los van de
plausibiliteit van de gekozen oplossing - een spinozistisch pantheïsme lijkt een
meer voor de hand liggende verklaring - het gaat hier van meet af aan niet om50

losstaande entiteiten, die wel of niet onderling kunnen pacteren, maar om samen-
hang. In die samenhang drukt zich het wezen van de wil uit, waaraan binnen het
leerstuk van de theodicee, ook morele kwaliteit wordt toegekend. Helemaal
frappant is in dit verband het verschil tussen bijvoorbeeld Berkeley en Hume
enerzijds en Leibnitz anderzijds met betrekking tot het vraagstuk van de substan-
tie. Berkeley (1685-1753) ontleent zijn positie voornamelijk aan zijn ontkenning
van het bestaan van de stof. Alles heeft slechts betekenis als fenomeen van het
bewustzijn en bestaat wezenlijk als waargenomen worden: esse est percipi. Ook
bij Hume kan geen sprake zijn van werkelijkheid van substantie buiten de daar-
van bestaande voorstelling van de geest, die overigens ook zelf geen werkelijk-
heid bezit. Tegenover beide opvattingen staat die van Leibnitz met zijn karakteri-
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51. G.W. Leibnitz, Metafysische verhandeling, Ned. vert. M. Karskens, Bussum 1981,
blz. 81 e.v.; 'Want zij ( de substantie) drukt, zij het op verwarde wijze, alles uit wat
in het universum gebeurde, gebeurt of zal gebeuren, en dat lijkt wel wat op oneindi-
ge waarneming of oneindige kennis', blz. 87.

52. Vgl. Windelband, Lehrbuch, blz. 144.
53. Chr. Wolff, Institutiones iuris naturae et gentium, 1754, Par. 44, 133, gecit. naar

Hommes, Hoofdlijnen, blz. 122 e.v.

sering van de substantie als kracht of macht, en in die zin verbonden met de
waarneming.  Hoezeer ook Leibnitz de filosoof is van de vensterloze monade,51

toch staat alles bij hem in het teken van het bijeen behoren van alles binnen een
doelgerichte reële ontwikkeling. Niet zoals bij Hobbes, een bijeen behoren vol-
gens afspraak, maar in essentie; niet zoals bij Locke, de voorstelling van de mens
met zijn onvervreemdbare rechten, maar de dynamiek van een doelgerichte en
machtige ontwikkeling.

3.2. Pufendorff en Wolff

De natuurrechtsopvattingen van Christian Wolff (1679-1754), opvolger en
uitlegger van Leibnitz, dragen alle sporen van dit denken. Ging het bij Thoma-
sius (1655-1728) nog om een volgens de more geometrico uit de natuur van de
mensen eens en vooral afleidbaar natuurrecht, bij Pufendorff (1632-1694) wordt
die afleiding al tot een probleem. Toch is ook bij hem nog sprake van een impe-
ratief verband tussen menselijk recht en de goddelijke ordening van de natuur. De
rechtvaardiging voor het positieve recht moet gezocht worden in de overeenstem-
ming met die goddelijke ordening (impositio). Die overeenstemming kan ook
volgens Pufendorff nog met behulp van een later bij Kant terugkerende plichten-
leer nog rationeel worden geconstrueerd. Bij Wolff verschijnt ten slotte het
maatschappelijk verdrag. De grondslag ervan en ook het motief ligt nu niet
langer in het repliceren van een natuurlijke of goddelijke orde, maar in de weder-
kerige (rechts)vordering van afzonderlijke individuen ten behoeve van hun ‘Ver-
vollkommnung, Aufklärung und Glückseligkeit’.  Maar de staat dient niet52

slechts te zorgen voor externe vrede en veiligheid en interne burgerlijke vrijheid.
Ze heeft ook een taak bij de opvoeding van de onmondige en onverlichte massa,
die anders beheerst zou worden door dwaling en hartstocht. Maatgevend voor die
taak is de volkomen afhankelijkheid van de ene mens van de andere als het gaat
om zijn ontwikkeling. Door die onderlinge verbondenheid zijn de verplichtingen
die men tegenover zichzelf heeft de zelfde als die men heeft tegenover een
ander.53

In deze omgeving is de ontwikkeling van het gelijkheidsbeginsel een geheel
andere is dan in de Angelsaksische verhoudingen. Het Duitse natuurrechtsdenken
is niet uit op een fundamentele verandering van bestaande toestanden, maar op
het redelijk begrijpen en geleidelijk hervormen ervan. In overeenstemming daar-
mee waren voor de interpretatie van het natuurrechtelijke gelijkheidsbegrip de
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54. Dann, Gleichheit, blz.120 met verwijzing naar Von Gierke's Das Deutsche
Genossenschaftsrecht, 1913.

55. Zonder een aantasting van de bestaande standsongelijkheden ging men als verlichte
mensen op voet van gelijkheid met elkaar om, in het belang van Kultur en Bildung.
In een oprichtingsakte van een Sprachgesellschaft uit de 17e eeuw wordt verklaard:
'daß so unter ungleichen Standespersonen eine Gleichheit und Gesellschaft getrof-
fen würde'. Dann, Gleichheit, blz. 122, met verwijzing naar Habermas, Struktur-
wandel der öffentlichkeit, 1962.

56. Synoniem ontstaan aan het einde van de 18e eeuw de begrippen van de Rechts-
gleichheit, Gleichheit des Rechts en Gleichheit vor dem Gesetz. Dann, Gleichheit,
blz. 129.

door Pufendorff ontwikkelde kenmerken van de historisering en de verbinding
met de traditionele plichtenleer maatgevend. Het natuurrechtelijke gelijkheidsbe-
grip werd daarbij gehanteerd als een leerstuk met betrekking tot een fase in de
maatschappelijke ontwikkeling: de natuurtoestand als societas aequalis, een
onvolkomen maatschappelijke ordening tegenover de familie en de staat als
societas inaequalis, een meer volkomen maatschappelijke ordening.  In een54

merkwaardige doch enge verbinding van natuurrechtelijke en christelijke gelijk-
heidsvoorstellingen werd de gelijkheid tussen mensen verwezen naar respectieve-
lijk een voorbije natuurtoestand en een toekomstig godsrijk. Daarmee is het
gelijkheidsbeginsel onttrokken aan rationele beschikbaarheid en afhankelijk
gemaakt van een in de tijd verlopende ontwikkeling. In maatschappelijk opzicht
functioneerde dit gelijkheidsbegrip als een tertium comparationis waardoor
communicatie en samenwerking mogelijk was en gelegitimeerd werd tussen de
verschillende maatschappelijke groeperingen zoals adel en burgerij. De actuali-
teit van maatschappelijk onderscheid wordt er zelf niet door aangetast of gekriti-
seerd.

Hier wordt gelijkheid niet verbonden met de vrijheid, maar met een (geïdeali-
seerde) saamhorigheid. Een saamhorigheid die geen gestalte krijgt in concrete
politieke verhoudingen, maar die het mogelijk maakt om binnen de bestaande
verhoudingen ondanks de bestaande ongelijkheden toch maatschappelijk en
cultureel samen te werken.55

Vanaf ongeveer 1770 ontstaat in het Duitse taalgebied weliswaar een discussie
over de positie van de adel, waarbij ook de erfelijke standsonderscheiden worden
gekritiseerd, maar dat leidt niet tot een revolutionair sociaal gelijksheidsbegrip.
Onbestreden blijft, dat in staat en maatschappij rangonderscheid noodzakelijk is. 

3.3. Gelijkheid voor de wet

Als gevolg van het Duitse natuurrechtsdenken ontstaat een uitwerking van het
gelijkheidsbeginsel als de gelijkheid voor de wet.  Om de betekenis daarvan te56

kunnen beoordelen moet worden teruggegrepen op de in het vorige hoofdstuk
gemaakte kennistheoretische onderscheidingen.

Op zichzelf genomen behoort het begrip van de wet evenzeer tot de notie van
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57. Vgl. bv. Wolf Rosenbaum, Naturrecht und positives Recht, Neuwied 1972, blz.
275 e.v.

58. Friedrich Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, FM
Werke Bd. 1, Wenen 1976, blz. 403.

het natuurrecht als het begrip van de overeenkomst of het contract, zo niet meer.
In de leer van het natuurrecht gaat het steeds om een begrip van het geheel van
samenleven en door de ervan in het rationalisme vooral ook om het vinden van de
wetmatigheden die daarbij in het geding zijn. In die zin is de gedachte van een
gesloten codificatie van natuurrechtelijke oorsprong.  Veel meer nog dan de57

natuurrechtsopvattingen van Wolff en Pufendorff heeft deze notie de Duitse
rechtsontwikkeling beïnvloed. Al onder Friedrich Wilhelm I is in Pruisen sprake
van een streven naar een gesloten wettelijke rechtssysteem, zoals dat onder zijn
opvolger uitmondt in bijvoorbeeld de codificatie van het Preussische Allgemeine
Landrecht van 1794. Meer nog dan het ALR is het Oostenrijkse Allgemeine
Bürgerliche Gesetzbuch van 1806 een geconstrueerd systeem van natuurlijk
privaatrecht. Tegenover deze codificaties vormt het Romeinse recht of het in-
heemse recht juist een geheel van betrekkelijk los naast elkaar bestaande normen-
complexen voor verschillende materies. In het natuurrechtelijke codificatiestreven
gaat het integendeel om een gesloten systeem, waaruit dan de concrete rechtnorm
kan worden gededuceerd door logische subsumptie. In deze context bestaat de
gelijkheid met name extern, als de gelijkheid voor de wet. Die wet zelf ontleent
haar inhoud niet aan het concrete (rechts)handelen van afzonderlijke mensen,
maar aan de bemoeienis van, zij het verlichte, absolute vorsten. Uitgangspunt is
steeds, dat het verlichte denken in staat is de eenheid van het natuurrecht te
vatten, en te bepalen wat voor het menselijk leven maatgevend moet zijn. In hun
ideale vorm bleven die normen evenwel onaangetast door de werkelijke
maatschappelijke en politieke omstandigheden.58

Op deze wijze wordt de hiervoor bedoelde overstap zichtbaar van de eerste naar
de derde fase van de ontwikkeling van de menselijke individualiteit. De fase van
voorstelling en begeerte wordt min of meer overgeslagen. Na alles wat hiervoor
al over hem is gezegd, kan die gang van zaken gemakkelijk worden geïllustreerd
aan de opvattingen van Hegel over recht en staat.

3.4.  Nogmaals Hegel

Het is de behoefte van Hegel de tegenstelling tussen individu en gemeenschap te
overbruggen. Dat is uiteraard niets bijzonders, die behoefte is sinds de
Middeleeuwen een algemene. De wijze waarop Hegel die tegenstelling overbrugt
is wel een bijzondere. Het bewegende principe daarbij is voor Hegel immers niet
gelegen in de eigen aard van individu of gemeenschap, of in iets dat daarvan op
de een of andere wijze is afgeleid, maar wordt gelegd in de ontwikkeling als
zodanig: de geschiedenis. Maar dan niet in een geschiedenis van de mens, maar
in een geschiedenis van de geest die volgens ijzeren wetmatigheid zichzelf in de
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59. Er is overigens voor onze tijd geen enkele reden om daarover meewarig te doen. In
tegendeel: sinds Hegel heeft de logica zich verregaand van het denken losgemaakt
en de gevolgen daarvan zijn navenant ernstiger. Een van het denken afgesneden
logica krijgt voor datzelfde denken een externe normerende werking. Het gevolg
daarvan is de autonomie van logisch-positivistische systemen die als wetenschappe-
lijk worden gepresenteerd en het denken vervolgens tot de ‘kunst’ van het redene-
ren maken binnen de gelding van een discours. Binnen zo’n discours wordt de
werkelijkheid niet met behulp van het denken begrepen maar door ‘het systeem’. De
niet-formele problematiek van dergelijk denken kan ten slotte binnen het discours
niet meer worden opgehelderd, laat staan opgelost. Vgl. Scaligero, La logica contro
l’uomo, blz. 42 e.v. Op z’n minst daarin ligt al een reden het filosoferen van Hegel
serieus te nemen. Hier kan immers de vraag worden gesteld of zonder de methode
van de dialectiek het reflexieve karakter van voorstellingsbegrippen - en daarmee
ook de dialectiek van begrippen - kan worden overwonnen. In de dialectische
beweging van de begrippen wordt immers het denken zelf bemerkbaar.

60. Uiteraard met referentie aan Carl Schmitt.

geschiedenis verwerkelijkt en alles daarin aan zijn eigen gang ondergeschikt
maakt, inclusief het kwaad. De - dialectische - beweging van die geest wordt
gefundeerd in de logica die op haar beurt in het denken is gefundeerd.  Dat59

betekent in werkelijkheid dat weliswaar de geest wordt aangewezen als het
bewegende principe in de wereldgeschiedenis, maar dat tegelijkertijd in die
aanwijzing, door de wijze waarop die binnen het bewustzijn optreedt, de geest
zelf uit de geschiedenis wordt uitgewezen. Hegels filosofie als Geist ohne Geist.
De prestatie van Hegel ligt in de verbinding van geest en werkelijkheid, waar die
verbinding voor zijn tijd allerminst vanzelfsprekend was. De wijze waarop die
verbinding tot stand wordt gebracht gaat evenwel volledig ten koste van de
werkelijkheid van de geest, die immers vanaf de Middeleeuwen niet (langer) rust
in de loutere begrippelijkheid van een dialectische logica, maar slechts door de
menselijke subjectiviteit heen tot gelding kan komen. In plaats van de concrete
betekenis van die menselijke subjectiviteit, waarin de voorstelling van de
werkelijkheid reëel gestalte krijgt, bestaat bij Hegel de menselijke subjectiviteit
slechts als niet meer dan de plaats waar de geest bewustzijn krijgt van zichzelf.
De verbinding van begrip en ding in het gesubjectiveerde begrip als voorstelling
van de werkelijkheid heeft bij Hegel geen scheppende betekenis, slechts een
bewustmakende. Daarom heeft de menselijke subjectiviteit, zoals die na de
Middeleeuwen werkelijkheid is, bij Hegel ook geen werkelijke inhoud. De men-
selijke subjectiviteit komt als individualiteit bij Hegel niet uit boven dat wat het
bij de Grieken en de Romeinen al was. Het blijft niet meer dan een schouwplaats
van het algemene. Daarmee is ook het begrip van de zedelijkheid als de
algemeenheid van de moraliteit niet van afzonderlijke mensen afhankelijk, laat
staan van hun voorstelling daarvan. Het anders-zijn van de geest in de menselijke
subjectiviteit is geen werkelijk anders-zijn. De menselijke vrijheid constitueert
bij Hegel niets.  Niet de menselijke individualiteit als ik, maar de geschiedenis60

is de drager van de Vernunft.
Dat betekent, dat uiteindelijk ook de gemeenschap bij Hegel niet boven de

moraliteit van het zelf als egoïteit kan uitkomen. Meinecke wijst erop, dat als



310 9.  GELIJKHEID IN VERLICHTING EN FRANSE REVOLUTIE

61. Meinecke: bij Hegel vindt het ongehoorde plaats, dat het Machiavellisme wordt
gerangschikt  in een samenhang van idealistische, alle zedelijke waarden omvatten-
de en steunende wereldbeschouwing, terwijl daarvóór altijd slechts sprake was
geweest van een naast of tegenover elkaar van zedelijkheid en Machiavellisme. ‘Es
war fast wie die Legitimierung eines Bastards, was hier geschah’. Friedrich Mei-
necke, Staats-räson, blz. 405 e.v.

62. Vgl. Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid, blz. 209.
63. Hegel, Rechtsphil. par. 4, Zusatz.
64. Overigens met nawerkingen tot in het werk van hedendaagse theoretici als Haber-

mas, bijv. in de formulering van het funderende principe ‘D’: Gültig sind genau die
Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an
rationalen Diskursen zustimmen könnten (curs. DB). J. Habermas, Faktizität und
Geltung, Frankfurt am Main 1992, blz. 138.

gevolg daarvan de staat die Hegel verbeeldt als de werkelijkheid van de zedelijke
idee, wezenlijk niet boven het denkbeeld van een Machiavellistische machtsstaat
uitkomt.61

De staat is bij Hegel de werkelijkheid van de zedelijke idee, dat wil zeggen: de
wijze waarop die bestaat. Maar als de inhoud van de zedelijkheid uiteindelijk
formeel wordt bepaald, kan het bij de staat nog slechts om de macht gaan, om
effectiviteit, die zedelijk is, waar die als algemeenheid wordt erkend door mensen
die van de statelijke gemeenschap deel uitmaken. De staat kan weliswaar worden
begrepen als het resultaat van een begrijpelijke ontwikkeling, maar in werkelijk-
heid was de staat het eerste , als werking, als het dynamische principe, waardoor62

en waarin de zedelijkheid tot werkelijkheid zou worden. Ook hier wreekt zich de
onjuiste opvatting van Hegel met betrekking tot de verhouding van denken en
willen. Waar hij de gedachte van de polariteit van beide opvat als een lege
voorstelling , en daarom afwijst, ligt de werkelijke oplossing in de activiteit van63

het ik waardoor de verbinding van beide tot stand kan worden gebracht. Als het
ik evenwel slechts wordt omschreven als de verbindende kracht van het denken,
wordt de staat als werkzaamheid wezenlijk van de menselijke individualiteit als
ik vervreemd. Het gaat er niet om of daarmee de staat tot de almacht van een
Leviathan is geworden, maar dat daarmee de staat zelf tot een zedelijk lege
voorstelling is gemaakt.

De opvattingen van Hegel worden hier behandeld als een symptoom van het
Duitse Idealisme. Daar waar de opvattingen over recht en staat werkelijk con-
creet zouden moeten of kunnen worden, door ernst te maken met de werkelijkheid
van de subjectieve voorstelling van afzonderlijke mensen, waardoor het vraag-
stuk van de verhouding tussen individu en gemeenschap intact zou blijven, wordt
die voorstelling als materiële constituering van ethiek genegeerd en worden het
begrip van de staat en van het recht geproclameerd tot een logische constructie
van de idee van de zedelijkheid. Het schoolvoorbeeld daarvan is de Kantiaanse
maxime van de categorische imperatief, die met recht een lege voorstelling kan
heten.  64

Het gaat uiteraard niet aan om Hegel met zijn verheerlijking van de Pruisische
staat te maken tot een voorloper van alles wat in de 19e en 20e eeuw fout is
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65. Bijv. door Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat, München en
Berlijn 1917, blz. 278, gecit. naar Heyer, Studienmaterialen VIII, blz. 261. Het is
wellicht ook aanzienlijk meer lonend de wortels van wat in Midden-Europa in de
19e- en 20e eeuw mis ging te zoeken in de Franse geschiedenis dan in de eigen
Midden-Europese. Ook filosofisch en politiek; waar bv. de politieke macht in
Pruisen in de 18e eeuw geen verhouding kon vinden met Duitse Geistigkeit, voedde
die zich in Sanssouci met Frans rationalisme en spiegelde die zich aan Franse
gloire. Een dergelijk onderzoek valt echter buiten het bestek van deze studie.

66. Vgl. de opmerking in hst. 2 m.b.t. de redactie van art. 1 GW 1983.

gegaan in de Midden-Europese staatkundige geschiedenis. Alles wat daarin als
inhumaan aan de dag treedt was immers nog niet voorhanden in de Pruisische
staat van zijn tijd. Met Rancke en Bismarck wordt Hegel ook wel gezien als juist
de grote bevrijder van de oudere moraliserende staatsopvattingen.  Waar het wel65

om gaat is de kortsluiting die gemaakt wordt tussen waarneming en begrip. In de
miskenning van het wezenlijke van het onderscheid tussen beide, tussen objectie-
ve slechts affirmerende waarneming, en subjectieve, met de voorstelling verbon-
den waarneming, waarin het zelf wordt meebeleefd, wordt de wereld tot - slechts
- mijn voorstelling, die het begrip van de wereld niet vermag te raken. Daardoor
blijft het begrip dan steeds een lege formaliteit, niet meer dan een naam voor de
dingen. Vervolgens kan het algemene begrip van staat en recht nooit mijn begrip
zijn, doch slechts een abstraherende naamgeving voor het gebeurde, in grondwet-
ten en wetten gecodificeerd en gepositiveerd verleden. Op die wijze liggen
waarnemingswereld en abstract begrip in het Duitse Idealisme vlak bij elkaar
zonder door de menselijke subjectiviteit te zijn bemiddeld. Daardoor ontbreekt
aan het (voorstellings)begrip de vrijheid van het anders-zijn en wordt die nave-
nant tot beweerde noodzakelijkheid. De waarneming van de werkelijkheid schiet
daarin onbemiddeld door naar het dan ook weer onmiddellijke verband van
weten/niet-weten als zingeving. Daarin wordt ook de vraag naar de gelijkheid
zonder goede zin. De geschiedenis van Midden-Europa en met name van Duits-
land is er het voortdurende voorbeeld van, met als culminatiepunt de Weimar-
republiek met zijn maximale vrijheid en democratie, die toch zó weinig van de
mensen was, dat die met gemak omsloeg in de barbarij van het nationaal-
socialisme.

3.5. ‘Duitse’ gelijkheid

Het gevolg van dat alles voor de (rechts)gelijkheid is, dat de gelijkheid binnen de
Midden-Europese, Duitse ontwikkeling zelf daarmee tot een lege categorie wordt.
Vanuit de formaliteit van het begrip worden mensen in hun onderlinge verhou-
dingen tot gelijken geproclameerd. Die gelijkheid is er dan als burger en voor de
wet. Beide, burgerschap en wet, zijn daarbij eerder dan de mensen zelf en daarom
ook heersend binnen hun onderlinge verhoudingen.  De gang van zaken doet66

denken aan het Griekse begrip van de isotes-gelijkheid als het ordenen van alle
afzonderlijke mensen onder de gelding van een wet, die vanuit de ideeën van het
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67. Het is met name dit vacuüm, dat wellicht ten diepste oorzakelijk is voor wat vervol-
gens in de 19e en 20e eeuw allemaal mis gaat in de Duitse politieke ontwikkeling.
Het gaat daarbij niet zozeer om een zoeken naar 'positieve' oorzaken, zoals bijv. wel
gebeurt door te wijzen op het vermeende totalitaire karakter van Hegels
staatsopvattingen, als wel om een zoeken naar wat gemist werd, zodat voor het
altijd wel aanwezige kwaad verwerkelijkingsmogelijkheden ontstonden. Vgl.
Christoph Lindenberg, Die Technik des Bösen, zur Vorgeschichte und Geschichte
des Nationalsozialismus, Stuttgart 1978.

68. Of het zou al moeten zijn in de vorm van de Pruisische deugden waardoor ieder
zich volledig aan het dienen van de staat zou moeten wijden als de hoogste vorm
van sociaal dienstbetoon en devote plichtsbetrachting. Vgl. Karl Heyer, Friedrich
der Große und das Preußentum, Stuttgart 1995, blz. 133 e.v.

69. Over de politieke achtergronden van dergelijke codificaties: Peter A.J. van de Berg,
Codificatie en staatsvorming, diss. Groningen 1996.

natuurrecht is voorgegeven als het abstracte recht. De dynamiek die aan dat recht
gelding zou moeten verlenen is niet de dynamiek die zich uitdrukt door het willen
van afzonderlijke mensen, maar de dynamiek van de evenzeer voorgegeven staat.
De voor de Midden-Eropese cultuur zo karakteristieke dynamiek van de zich
ontwikkelende menselijke individualiteit kan zo geen praktisch-politieke beteke-
nis krijgen, maar wordt gesublimeerd tot een a-politiek Bildungs-ideaal.67

De werking van wat hiervoor genoemd werd de gelijkheid als zuivere inhoud,
die bij uitstek binnen de maatschappelijke en politieke verhouding zou moeten
doorwerken door het geïndividualiseerde begrip van het voorstellingsdenken,
juist in de Midden-Eopese cultuur waar het veel meer dan in de Agelsaksische
gaat om de waarneming van het gebeurde, wordt daarmee aan de ontwikkeling
van concrete sociale verhoudingen onthouden.  Het gevolg daarvan is een ver-68

gaande secularisering van de staat als louter bureaucratische machtsinstantie.
Diezelfde werking kan daarom ook geen weerslag krijgen in de inhoud van het
recht als wetgeving. Die inhoud blijft bepaald door de codificatie van oud recht,
bijvoorbeeld in de vorm van gerecipieerd Rmeins recht in een wisselwerking met
oud inheems recht.  Dat betekent voor de gelijkheid, dat die zich niet binnen de69

concrete politieke en rechtsverhoudingen kan verbinden met recht dat groeit, of
gegroeid is, vanuit de saamhorigheid die slechts inhoud kan krijgen in de concre-
te ontmoeting van afzonderlijke mensen.

Door het ‘overslaan’ van de voorstellingsfase ontwikkelt zich binnen deze
variant een (rechts)bewustzijn, dat enerzijds blijft hangen aan de concrete
rechtsverhoudingen van de eerste fase, zich uitend in een voortduren van de laat-
middeleeuwse rechtsverhoudingen tot ver in de 19e eeuw met alle daarbij beho-
rende kenmerken van plicht en gehoorzaamheid, en anderzijds doorslaat in een
abstract idealisme waarin de concrete menselijke subjectiviteit evenmin een rol
speelt. De gelijkheid als rechtsdogmatische vaststelling van de gelding van
statelijk gepositiveerd recht. Binnen dat rechtsbewustzijn is er dan uiteraard geen
enkel verweer tegen onverschillig welke invulling dan ook van het vacuüm dat
door de miskenning van de werkelijkheid van de vrije menselijke subjectiviteit
ontstaat. Gelijkheid blijft in déze verbinding met solidariteit, altijd de gelijkheid
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70. Door Hegel, Rechtsphilosophie, Par. 258, treffend en ook onthullend onder woor-
den gebracht als: 'Der Staat ist als die Wirklichkeit des substantiellen Willens, (...)
das an und für sich Vernünftige'.

71. Hiervoor, hst. 3, par. 1.2.

die bereikt wordt door een gezamenlijke onderwerping aan zaken die vreemd zijn
aan de zich ontwikkelende menselijke individualiteit.

De gevolgen van dit gelijkheidsconcept voor de interstatelijke verhoudingen
zijn anders dan die van de Angelsaksische variant. Ging het daar om een onder-
linge gelijkheid van staten die in onderlinge competitie hun betrekkingen regelen,
hier vormt de staat de - ideologische - eenheid van menselijke betrekkingen, die
doel is in zich zelf. Als zodanig stelt de staat zich tegenover andere staten die
voor de zo begrepen staat het andere vormen, ten koste waarvan de staat zich als
Selbstzweck behoort door te zetten. Ook hier een constructie in de plaats van een
werking die zich zou kunnen verbinden met de gelijkheid als zuivere inhoud.
Zoals in de paragraaf over de Renaissance met betrekking tot de opkomst van de
moderne staten onder woorden werd gebracht, blijkt eens te meer ook hier dat de
geseculariseerde staat feitelijk een sacrale betekenis heeft gekregen in het bewust-
zijn van de deelgenoten, waardoor ook de werking van de gelijkheid-als-zuivere-
inhoud binnen de constructie van de staat door en voor die staat wordt opgeëist.70

De in de Renaissance beleden gelijkheid, door bijvoorbeeld Luther onder woor-
den gebracht als de gelijkheid in Christus, krijgt zo haar vervolg in de gelijkheid
voor de wet, als staatsburger, horig aan opzichzelfstaande Vernünftigkeit.

4. Het natuurrechtelijke gelijkheidspostulaat in
de Franse ontwikkeling

4.1. Algemeen

Hiervoor  werd opgemerkt, dat het niet goed mogelijk is zicht te krijgen op de71

betekenis van gelijkheid zonder een nadere precisering van de betekenis en de
onderlinge samenhang met vrijheid en broederschap. En verder dat de concrete
invulling, die voor het begrip van de gelijkheid gevonden kan worden, afhank-
elijk is van de positie die wordt ingenomen op het continuüm tussen vrijheid en
broederschap. In de beide vorige paragrafen was steeds sprake van een eenzijdig
begrip van de gelijkheid, respectievelijk in samenhang met voornamelijk de
vrijheid en voornamelijk de (overigens niet tot een rationeel bewustzijn komende)
broederschap. Probleem daarbij was bovendien dat respectievelijk vrijheid en
broederschap werden begrepen op een wijze die werd ontleent aan het natuur-
rechtelijk denken, waarin een mensbeeld figureert, waarin van enige ontwikkeling
van de menselijke individualiteit geen sprake is. Maatgevend was in beide geval-
len de menselijke individualiteit als vaststaand begrip, verbonden met de egoïteit
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72. Vgl. wat daarover is opgemerkt in hst. 1, in samenhang met de problematiek van
zijn en bewustzijn zoals die aan de orde was in hst. 5, par. 4.4.

73. Hiervoor, hst. 5, par. 4.5.2.

van het menselijk zelf. In de Angelsaksische ontwikkeling ontstond daarmee een
gelijkheidsbegrip zonder concrete maatschappelijke betekenis en juridisch ver-
smald tot equality in jurisdiction. In de Midden-Europese, Duitse ontwikkeling
ontstond het spiegelbeeld, waarbij de maatschappelijke positie van afzonderlijke
mensen ten slotte gedomineerd werd of kon worden door statelijke regelgeving en
het juridische gelijkheidsbegrip een maatschappelijk irrelevante wijze betekenis
krijgt in het ont-individualiserende concept van de Gleichheit vor dem Gesetz.

Dat alles maakt dan uiteraard buitengewoon nieuwsgierig naar wat dan nog
min of meer overblijft in de Europese ontwikkeling: de ontwikkeling in Frank-
rijk. Daar, tussen Engeland en Duitsland, lag dan voor de westerse ontwikkeling
zo te zeggen de laatste kans voor een meer harmonieuze of geïntegreerde ontwik-
keling van het gelijkheidsbegrip, een ontwikkeling waarin de gelijkheid zowel
met de vrijheid als met de broederschap in verband zou moeten worden gebracht.
Daardoor zou dan ook politiek ruimte kunnen ontstaan voor een ontwikkeling
van de menselijke individualiteit door een juridificering van het gelijkheidsbegrip
in samenhang met een ontwikkeling van mensenrechten, die uitgaat boven slechts
de waarborging van de gelding van het menselijk zelf.

Daarmee is de blikrichting bepaald, die hier voor de beschrijving van de Franse
variant als maatgevend wordt gehanteerd. Die is natuurlijk ook het gevolg van
een keuze. Een keuze, waarbij steeds wordt gezocht naar een verbinding van
afzonderlijke ontwikkelingen. Bij de beschrijving van de na-middeleeuwse
geschiedenis is daarbij dan op grond van het voorgaande de grote moeilijkheid
steeds gelegen in het overal doorheen spelende vraagstuk van de moraliteit. Met
andere woorden: weliswaar wordt gezocht naar organische ontwikkelingsproces-
sen, maar - anders dan in de voor-middeleeuwse geschiedenis - kan dat organi-
sche niet zonder meer uit het gebeurde zelf worden afgelezen; het gaat niet om
zich als vanzelf voltrekkende natuurlijke wetmatigheden, eerder om een doorbre-
king daarvan in de vrijheid van de zich ontwikkelende menselijke individualiteit.
Methodologisch gezien gaat het bij het in kaart brengen van na-middeleeuwse
geschiedenis steeds om een vergelijken tussen wat gebeurd is en wat gebeurd zou
kunnen zijn.  Voor dat laatste wordt hier dan uitgegaan van een vermoeden72

(conjectie) over een denkbare ideaal-typische ontwikkeling van de menselijke
individualiteit.

Voor deze paragraaf betekent het, dat de ontwikkeling van het natuurrechtelijke
gelijkheidspostulaat in de Franse variant wordt opgevat als een ontwikkeling die
tussen beide hiervoor besproken varianten in staat. Ter verduidelijking worde
daarbij het beeld van de problematiek van de twee elkaar ‘snijdende’ dualismen
in herinnering geroepen, zoals dat hiervoor bij de behandeling van het begrip van
de aanvankelijke menselijke individualiteit werd ontwikkeld.  Op de horizontale73

lijn ging het daarbij om de dualiteit van het denken en de wil, terwijl op de
verticaal de mogelijke ontwikkeling gedacht kon worden van macht en egoïteit
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74. Al vanouds is Frankrijk immers ook het land van de politiek bij uitstek, zij het ook
vooral in het steeds tot gelding brengen van politieke macht, zowel naar binnen als
naar buiten, zodat ten slotte in de 17e eeuw onder Lodewijk XIV alles door en door
politiek is geworden. In het Frankrijk van de 18e eeuw zijn ten slotte alle ingredi-
enten aanwezig, die tezamen het explosieve mengsel (supra, hst 2) vormen, dat leidt
tot de grote burgerlijke revolutie van 1789, die nog steeds door velen  wordt be-
schouwd als de belangrijkste gebeurtenis in de na-middeleeuwse geschiedenis (bijv.
de Amerikaanse historicus R.R. Palmer, vgl. Donald M.G. Sutherland, France

naar ontmoeting en - uiteindelijk - Ik. Constatering was daar, dat op beide assen
in de middeleeuwse positie de verbinding ontbrak, waardoor ook de ontwikkeling
van de menselijke individualiteit als een ontwikkeling van mensenrechten door
een omvorming van rationaliteit en voluntiviteit werd opgehouden in het dualis-
me van datzelfde denken en willen. De vacature in het midden werd daarbij
gekarakteriseerd als het morele vraagstuk bij uitstek. Vervolgens werd betoogd
dat de ontwikkeling op de verticaal afhankelijk zou zijn van die, waarbij het
dualisme op de horizontaal zou moeten worden omgevormd tot een polariteit
door de werkzaamheid van het ik. De moeilijkheid voor de zich ontwikkelende
aanvankelijke menselijke individualiteit bestond ten slotte in het volledig van
elkaar afhankelijk zijn van beide: de ontwikkeling op de verticaal van die op de
horizontaal en omgekeerd. Een ontwikkeling van mensenrechten als de omvor-
ming van machtsrecht tot ontmoetingsrecht werd daarbij begrepen als afhankelijk
van de omvorming van de universaliteit van het denken naar de contingentie
ervan in een ontwikkeling naar geestelijke veelvormigheid en de omvorming van
de contingentie van de wil naar een structuur van behoeftigheid als het suum
cuique tribuere. Steeds ging het daarbij om de omvorming van een dichotomie
naar een trichonomie met het zich als rechtsgevoel uitdrukkende ik als Dreh-
und Angelpunkt; het punt waarin de geometrische gelijkheid tot uitdrukking zou
kunnen worden gebracht.

Uit de beschrijvingen van de Angelsaksische en de Midden-Europese variant in
de tweede fase van de ontwikkeling van het na-middeleeuwse rechtsbewustzijn
blijkt steeds van een eenzijdigheid. In de Angelsaksische verhoudingen wordt de
gelijkheid eenzijdig met een abstract begrip van de vrijheid verbonden in een
preponderantie van de rationaliteit, die zich bij gebrek aan verbinding met het
voluntieve niet kan omvormen tot contingentie: gelijkheid door de instituering
van een formele kiezersdemocratie. In de Midden-Europese variant werd de
gelijkheid eenzijdig in verbinding gebracht met de dynamiek van het voluntieve
en vervolgens zonder een verbinding met de individualiteit van afzonderlijke
mensen als het ware gesublimeerd in de gelding van een zuivere inhoud als een
abstracte vorm: de in de macht van de staat culminerende gelijkheid voor de wet.
De vraag die nu rijst, is of de Franse ontwikkeling binnen deze 17e-18e-eeuwse
Oost-West-verhouding sprake is van een midden, waarin beide varianten tot een
zeker evenwicht konden worden gebracht. In dat geval zou de Franse ontwikke-
ling moeten gelden als de eigenlijke politieke en rechtsontwikkeling binnen deze
tweede fase, waarin de gelijkheid zich kan ontwikkelen in samenhang met de
noties van vrijheid én solidariteit.  74



316 9.  GELIJKHEID IN VERLICHTING EN FRANSE REVOLUTIE

1789-1815, Revolution and Counterrevolution, Ned.vert. Amsterdam 1989, blz. 7).
Met Dann, Gleichheit, blz.132, wordt ook hier de Amerikaanse onafhankelijk-
heidsbeweging 'aufgrund der Analyse ihres Gleichheitsdenkens' niet in de revoluti-
onaire ontwikkelingsfase betrokken. Het onderscheid tussen de Amerikaanse onaf-
hankelijkheidsbeweging en de Franse Revolutie maakt het onmogelijk om ze samen
als ‘de burgerlijke revoluties van de 18e eeuw’ te beschouwen. In plaats daarvan
kan wellicht ook beter gesproken worden over een ‘tezamen’ van de Franse en
Kantiaanse Revoluties.

75. Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, 8.3. De omschrijving is vrijwel letterlijk
overgenomen in Diderot's Encyclopédie, 1752-1772.

76. Dann, Gleichheit, blz. 133.

4.2. Montesquieu en Voltaire

Het was Montesquieu (1689-1755) die de eerste aanzet gaf voor de ontwikkeling
van een nieuw gelijkheidsbegrip in Frankrijk, zonder evenwel zelf direct aan dat
debat deel te nemen. Onderwerp van discussie was zijn opmerking in De l’esprit
des lois: ‘Dans l’état de nature, les hommes naissent bien dans l’égalité; mais ils
n’y sauraient rester. La société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent égaux -
que par les lois’.  De eerste zin bevat de traditionele natuurrechtsopvatting over75

de oorspronkelijke gelijkheid en het verlies ervan door het samenleven. In de
tweede zin wordt, zo meent althans Dann , iets nieuws gebracht: de wet namelijk76

als de weg waarlangs de verloren gegane gelijkheid weer kan worden herwonnen.
Volgens Dann gaat het hier om een nieuw wetsbegrip, waarvan de kenmerken
zijn: algemene gelding, rationaliteit en gelijke behandeling. Dat wetsbegrip
wordt bij Montesquieu in verband gebracht met een republikeins-democratische
staatsopvatting, waarvan juist de gelijkheid het wezen vormt: ‘L’amour de la
démocratie est celui de l’égalité’. Het is echter de vraag of het hier wel om een
nieuw wetsbegrip gaat.

Bij Montesquieu is steeds tweeërlei te vinden. Hij heeft een grote aandacht en
bewondering voor de Britse staatsinrichting, die met name tot uitdrukking komt
in zijn De l’esprit des lois uit 1748, waarvan gezegd is dat de betekenis ervan
voor de rechtsstaat nagenoeg dezelfde is, als die van Aristoteles’ Politica voor de
klassieke staat. Daarnaast en daarmee innig verbonden is er een voortdurende
belangstelling voor en inleving in de klassieke Romeinse staatsinrichting. Daar-
over gaat het in zijn andere hoofdwerk: Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur décadence uit 1734. Beide motieven zijn
voortdurend in zijn werk aanwezig en worden behandeld in de geest van de dan
moderne natuurwetenschappelijke methode, wellicht de reden voor de geweldige
indruk die zijn werk in de ontwikkeling van de rechtsstaat maakt.

Zijn aandacht voor de Britse staatkundige praktijk is verbonden met de erin
aanwezige rationalistische vrijheidsimpuls. Die wordt vervolgens in verband
gebracht met de, ook aan de Franse volksgeest eigene, Romeins-politieke gezind-
heid met betrekking tot de staat. In die samenhang ontstaan Montesquieu’s
wetsbegrip en zijn constitutionalisme. Zoals in de Duitse ontwikkeling sprake
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77. Montesquieu: men kan zich nu eenmaal van de Romeinen niet scheiden (De l'es-
prit des lois, IX, 13). Men kan overigens ook op soortgelijke wijze het wetsbegrip
uit het Duitse Idealisme kenschetsen als een terugkeer, maar dan wellicht vooral
naar de Grieken.

78. Montesquieu: ‘La vertue dans la république est l’amour, c’est à dire l’amour de
l’égalité’ (De l'esprit des lois, Avertissement). Montesquieu zelf onderscheidde
naast de égalité als vertu politique ook de noodzaak van een zekere égalité réelle in
de zin van een evenwichtige maatschappelijke bezitsstruktuur, als uitgangssituatie
voor een levensvatbare democratie; vgl. Dann, Gleichheit, blz. 134.

was van een wetsbegrip waarin een met het postulaat van de vrijheid verbonden
idealistisch begrip van (sociale) ethiek tot gelding beoogde te worden gebracht,
zo is het wetsbegrip van Montesquieu een terugkeer naar de Romeinen.77

Toch ging het er bij Montesquieu ook om, een zo groot mogelijke garantie te
vinden voor de vrijheid van de burgers; het angelsaksische element, dat met de
Romeinse notie van de gelding van de wet wordt verbonden. In samenhang met
dit wetsbegrip geldt voor Montesquieu dan ook de eis van een constitutie waarin
de burgerlijke gelijkheid wordt gegarandeerd. Die constitutie is voor hem met het
oog op de gelijkheid een republikeins-democratische. Ook hier daarom weer
naast het mathematisch-technische element van een democratie gebaseerd op de
gelijkheid van alle burgers, ogenblikkelijk ook het voluntief-morele element van
de liefde voor de res publica.

Intussen is de maatschappelijke werking van Montesquieu’s republikeinse
opvattingen en het daarmee verbonden wetsbegrip uiteraard een geheel andere
dan bij de Romeinen het geval was. Bij de Romeinen ging het immers om een
waarborg tegen het maatschappelijk manifest worden van de innerlijke tegen-
spraak, die eigen was aan het Romeinse persoonsbegrip. De oorspronkelijke
vrijheid van elke Romein werd door de gelding van de wet in zekere zin in over-
eenstemming gebracht met de res publica als zodanig doordat in de wet de
subjectieve willekeur van elke Romein wordt tot zijn persoonlijk recht. Ten slotte
ontstaat als gevolg daarvan het dominium, uiteindelijk dat van de keizer. Uit-
gangspunt was daar subjectieve voluntiviteit, die in de gelding van de wet werd
opgeheven tot het republikeinse ideaal van de Romeinse civitas. Hier, na het
keerpunt van de Middeleeuwen, liggen de zaken geheel anders. Nu is niet de
civitas het gevolg, maar in de vorm van een republikeins burgerschapsideaal, het
uitgangspunt. De vertu van de egalitaire gezindheid van de citoyen is uitgangs-
punt en moet met behulp van een democratische constitutie zijn uitdrukking
vinden in de wet. 78

Dat betekent dat het deel van de zich ontwikkelende menselijke individualiteit,
dat zich in de tweede fase van de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn binnen
de menselijke beleving verinnerlijkt tot de kwaliteit van de begeerte, gericht moet
worden op de natie als staat. Wat bij de Romeinen het natuurlijke gevolg was
van hun ontwikkeling, wordt hier kunstmatig ten tonele gevoerd als het richtpunt
van de zich buiten het bewustzijn van de mens als persoon in het begeerteleven
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79. Over de kunstmatige, met behulp van politieke macht geïnduceerde werking van het
nationalisme vanaf de Middeleeuwen: H. Kossmann, Nationalisme, in: Kossmann
e.a., Nationalisme, federalisme en democratie, Groningen 1993, blz. 7 e.v.

80. Vgl. Heyer, Studienmaterialen VI, Stuttgart 1988, blz. 47.
81. M. Prélot, Histoire des idées politiques, Dalloz 1975, blz. 353. Het is veelzeggend

hoe het bekende Franse handboek van de geschiedenis van de politieke filosofie,
zonder omwegen tot de geciteerde toevoeging komt, waar in het Duitse Idealisme,
overigens zonder veel resultaat voor de gelijkheid, hemel en aarde worden bewogen
om de Kantiaanse frase politieke relevantie toe te kennen.

verinnerlijke werking van het ik.79

Onbetwist was Voltaire (1694-1778) de kampioen van de geestelijke vrijheid,
de man van het geestrijke intellect, een ‘geestelijke wereldmacht’ in de 18e eeuw.
Opvallend genoeg komt zijn naam in het werk van Dann over de gelijkheid niet
voor. Verklaring daarvoor kan slechts zijn dat Voltaire de man is van de volledig
op zichzelf gestelde, negatieve, geestelijke vrijheid. Het ging hem niet om de
gelijkheid, eerder was hij een verachter van de massa's. Zijn staatsvorm is die
van de verlichte despoot en het ging hem erom de vorsten van zijn tijd te
doordringen van de verlichte ideeën van de 17e en 18e eeuw door het
maatschappelijk populariseren van het werk van de Angelsaksische wetenschap-
pelijke traditie sinds Bacon, in samenhang met de Franse mogelijkheden tot
dramatiek en politiek. Tegelijk was zijn geest te groot om te kunnen blijven staan
bij het empirische natuurwetenschappelijke mens- en wereldbeeld van het
Angelsaksische denken (Je ne suis pas chrétien, mais c'est pour t'aimer
mieux).  Voltaire houdt opruiming onder de denkbeelden van de als gevolg van80

de ontwikkeling van het bewustzijn voorbije tijd, zonder direct in staat te zijn
aan te geven wat nu de inhoud van het nieuwe, daarvoor in de plaats komende
zou moeten zijn. Met hem gaat een oud tijdperk ten onder, terwijl het nieuwe er
nog niet is. Daarmee is zijn betekenis voor de ontwikkeling van de gelijkheid een
middellijke. Politiek komt hij niet verder dan de kantiaanse ethiek van de catego-
rische imperatief, maar, zoals Prélot commentarieert: ‘cela ne touche pas l’ordre
politique’.  En verder: ‘Voltaire s’y accomode parfaitement de l’inégalité:81

‘Egaux dans l’essentiel’ les hommes jouent sur la scène du monde des ‘rôles
différents’.’Nous sommes tous également hommes, mais non membres égaux de
la société’. Geen maatschappelijke gelijkheid dus, maar wel een volstrekte vrij-
heid van opvattingen voor een ieder tegenover de bestaande opvattingen en de
bijbehorende - met name kerkelijke - instituties: écrasons l'infame!

Voltaire vervulde in en vanuit Frankrijk min of meer dezelfde functie als die
Kant later in Duitsland vervulde, zij het dat de inspanningen van Voltaire poli-
tiek aanmerkelijk effectiever waren. In beide gevallen ging het om de bevrijding
uit oude bindingen, om het scheppen van ruimte, zonder voor die ruimte vervol-
gens een zinvolle nieuwe invulling te kunnen geven. Beide hielden toch ook,
anders dan hun Angelsaksische confraters, die daarin aanmerkelijk cynischer
waren, vast aan de niet met behulp van loutere rationaliteit te vatten postulaten
van het menselijk bestaan zoals God, de vrijheid en de onsterfelijkheid van de
ziel. Beide waren in hun opruimingsarbeid overigens volstrekt rationalist, waard-
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82. Daarmee is dan zoals bekend ook het aangrijpingspunt voor de naderhand tot de
restauratie leidende kritiek gegeven, om te beginnen voor Edmund Burke, Reflecti-
ons on the Revolution in France, voor het eerst uitgegeven in 1790. 

83. Vgl. Windelband, Lehrbuch, blz. 445/6
84. Vgl. bv. ook een titel als die van zijn 'Rousseau, juge de Jean-Jacques', begonnen

in 1772. Overigens doet de hier gedane bewering uiteraard onmiddellijk denken
aan Augustinus; na wat daarover hiervoor (bv. hst. 3, par. 3) gezegd is behoeft het
verschil tussen beide geen verdere toelichting. Vgl. over deze betekenis van Rous-
seau ook: Ton Lemaire, Het vertoog over de ongelijkheid van Jean-Jacques Rous-
seau, Baarn 1980, blz. 25 e.v., maar vooral ook: J.H. Huizinga, St. Jean Jacques
Rousseau, 1978, blz. 5 e.v.

oor naast de kracht van de Verlichting ook de innerlijke zwakte ogenblikkelijk
tevoorschijn kwam: door vanuit de algemene geldigheid van strikt rationele
overwegingen de geworden structuren en instellingen te kritiseren, ontneemt deze
beweging zichzelf de rechtvaardiging en de middelen om de historische
ontwikkeling van politieke instellingen als zodanig te waarderen. Mede daardoor
ontstond het geloof dat men slechts met behulp van strikte rationaliteit een tabu-
la rasa zou behoeven te creëren om vervolgens de samenleving ex integro met
behulp van filosofische en wetenschappelijke principes weer op te kunnen bou-
wen.  In die zin heeft de Verlichting - en met sterke politieke implicaties met82

name Voltaire - de voor een maatschappelijke omwenteling noodzakelijke breuk
met de geschiedenis voorbereid.  Evenwel zonder een nieuw begrip voor de83

geschiedenis daarvoor in de plaats te kunnen geven. Metterdaad komt daardoor
op zichzelf genomen ook niet een nieuw begrip van de gelijkheid tevoorschijn.
Wel worden er zo de noodzakelijke voorwaarden voor geschapen. Noodzakelijk,
omdat een politiek en maatschappelijk effectief nieuw gelijkheidsbegrip slechts
met het element van de vrijheid kan worden verbonden, als er ook de ruimte is
tégen welk nieuw gelijkheidsbegrip dan ook te kiezen .In die zin is ook de verd-
ere ontwikkeling van het gelijkheidsbegrip zonder Voltaire's ‘beëindiging van die
geschiedenis’ ondenkbaar. Een aanzet voor een nieuw begrip van de geschiedenis
wordt vervolgens door Rousseau gegeven.

4.3. Rousseau

4.3.1. Rousseau en de voorstelling

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) is van de hier behandelde schrijvers wel de
politiek meest invloedrijke geweest. Wellicht meer nog dan door zijn specifieke
opvattingen ligt de verklaring daarvoor in de omstandigheid dat hij in leven en
werk min of meer het prototype is van de na-middeleeuwse mens in de fase van
de voorstelling, als het verzonken-zijn in het met bewustzijn beleefde beeld van
de eigen persoonlijkheid. Niemand voor hem heeft zich met een dergelijke inten-
siteit verdiept in de eigen persoonlijkheid als Rousseau, bijvoorbeeld blijkens
zijn Confessions van 1766.  Na de eerste fase, die van de waarneming en de84
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85. Er zij hier vast op gewezen dat bij deze karakterisering van de persoon van Rous-
seau de terminologie zo is gekozen, dat die tegelijkertijd toepasselijk is voor de
hierna nog te behandelen 19e- en 20e-eeuwse rechtsstaat, die immers ook alle
kenmerken vertoont van wat hier prototypisch met betrekking tot de persoon van
Rousseau wordt aangeduid.

86. Het is de overbekende kritiek op het natuurrecht, bij de beschrijving van de Angel-
saksische variant tot uitdrukking gebracht in wat daar de Januskop van het natuur-
rechtelijke vrijheidsbegrip werd genoemd. Zo ook hier, zij het in een aanmerkelijk
meer genuanceerde opvatting dan bij de Britse verlichtingsfilosofen te vinden is.

daarbij behorende in de uiterlijke werkelijkheid uitgaande activiteit, gaat het nu
om de karakteristiek van de voorstellingsfase die bestaat in de binnen het
voorstellingsbeeld van de waarneming als subjectieve waarneming oprijzende
werkelijkheid van de eigen persoon, die juist zichzelf als bovenmatig belangrijk
beschouwt en streeft naar kennis van de eigen binnenwereld in een geëxalteerde
genieting van het eigen gevoelsleven. Rousseau leeft en denkt in dat principe van
de menselijke individualiteit dat zichzelf tot het middelpunt van de werkelijkheid
maakt, steeds van zichzelf uitgaat en alles op zichzelf betrekt.85

De bespreking van het werk en de invloed van Rousseau moet hier beperkt
blijven tot zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het gelijkheidsbegrip, al moet
daarbij het door hem beleden mensbeeld toch min of meer centraal staan. Achter-
eenvolgens is er daarbij aandacht voor Rousseau's opvattingen over de vrijheid,
over de moraal, over de geschiedenis en over de gelijkheid.

4.3.2. Vrijheid en gelijkheid bij Rousseau

Zoals Hobbes en Locke poogt ook Rousseau een vrijheidsbegrip te formuleren in
samenhang met de idee van een natuurstaat, die aan de staat van een min of meer
geregelde samenleving voorafgaat. Hiervoor werd over de historiciteit van die
natuurstaat opgemerkt, dat die gedacht kan worden als de werkelijkheid van het
morele standpunt zoals die als zingevende karakteristiek van de Middeleeuwen in
samenhang met het ontstaan van de aanvankelijke, sociaal werkzame menselijke
individualiteit kan worden beschreven. Dat is uiteraard een duiding achteraf.
Voor de tijdgenoten - en daaronder met name Rousseau - is maatgevend de
onmogelijkheid om binnen de 17e- en 18e-eeuwse politieke werkelijkheid en de
steeds meer op slechts fysieke wetmatigheden gerichte wetenschapsbeoefening
ijkpunten te vinden voor politieke en maatschappelijke moraliteit. Het teruggrij-
pen op een natuurtoestand is daarmee vooral ook een kritiek op bestaande
toestanden. Tegelijk geldt dat evenzeer tengevolge van de rationalistische en
mechanistische cultuuropvattingen van de Verlichting de onmogelijkheid zich
voordoet om door middel van een onbevangen waarneming ideeën te vormen
over het reële verloop van de geschiedenis.86

Daar waar werkelijke vrijheid eerst kan ontstaan als ontwikkelingsresultaat van
het geheel van de geschiedenis, plaatst ook Rousseau het ontstaan van de vrijheid
in een voormaatschappelijke natuurtoestand. Die vrijheid zou dan hebben be-
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87. Vgl. P. Burgelin, Chronologie et introduction, blz. 17, bij de uitgave Garnier-
Flammarion, Paris 1966 van J.-J. Rousseau, Du contrat social. De hier gegeven
Rousseau-interpretatie leunt sterk op het werk van Burgelin, m.n. in de karakteri-
sering van de natuurtoestand. Daarover anders: Karl Heyer, Studienmaterialen VI,
blz. 106 e.v.

88. De bekende openingszin uit het Discours sur l'origine et les fondements de l'inéga-
lité parmi les hommes van 1753.

89. De merkwaardige aan het 17e-/18e-eeuwse rationalisme toe te schrijven constructie
van vooral fysiek existerende en geïsoleerd levende mensen roept tot in de woord-
keuze toe, reminiscenties op aan de Adam Kadmon uit de Joodse Kabbalistiek.
Daarbij gaat het om een voorhistorische vorm van het nog niet in fysieke verschij-
ning getreden menszijn, waarbij zelfs van een differentiatie in afzonderlijke ‘exem-
plaren’ nog geen sprake was. Vergelijkbaar is ook de Yggdrasil uit de IJslandse
Edda. Hier wordt hetzelfde verschijnsel benoemd als de middeleeuwse idee van de
universaliteit als de eenheid van de mensheid (hiervoor, par. 2). Rousseau spreekt
over amour de soi.

staan onder de ten opzichte van elkaar als volledig geïsoleerd levend gedachte
mensen. Daar staat dan tegenover - en hier onderscheidt Rousseau zich nadrukke-
lijk van de Angelsaksische theoretici van de natuurtoestand - dat de vrijheid van
de voor-maatschappelijke homme naturel, die vooral als (gezond levende) licha-
melijkheid moet worden gedacht, niet zozeer zijn toestand kenmerkt als wel zijn
mogelijkheid of vatbaarheid voor vervolmaking (perfectibilité). De vrijheid is in
de natuurtoestand slechts een potentie. De liberté naturelle van de natuurmens
bestaat in of als zijn perfectibilité, die zich feitelijk uitdrukt als commisération,
zijn vermogen tot medelijden of deernis, bijvoorbeeld in geval van de (roem-
ruchte) natuurrampen tot uitdrukking komend, doordat zijn drang tot zelfhandha-
ving zich in zijn gevoelsleven weerspiegelt als amour de soi, als het motief voor
zijn zelfhandhaving. Die amour de soi ontstaat als een ontwikkeling van de
commisération.

Uit de natuurtoestand is voor Rousseau geen (natuur)recht af te leiden; de
natuurtoestand is zedelijk indifferent, want de natuurméns kan niet zedelijk goed
of slecht handelen. Hij is wel goed, maar die goedheid (bonté) is slechts een
onbewust uitvloeisel van zijn natuurlijke drang. Van belang is slechts dat hij -
zuiver geestelijk - kán willen. Recht en politiek zijn voor Rousseau geen zaken,
die hun rechtvaardiging kunnen ontlenen aan de nature, zo min als aan belangen,
macht of voldongen feiten. ‘La politique est d’abord une morale’'  en: ‘C’est87

de l’homme que j’ai à parler (...)’.  Daar waar Rousseau spreekt over nature88

lijkt vooral bedoeld: de (geestelijke) scheppingskracht van de mens vanuit zijn
eigen individualiteit, als de (vrije) ontwikkeling van het wezenlijk-menselijke op
de grondslag van zijn perfectibilité. Daarin ligt zijn liberté naturelle, en ook zijn
onderlinge gelijkheid als de potentie van het wezenlijk-menselijke.89

Daarmee schept Rousseau ruimte voor een ontwikkeling. Het verloop van die
ontwikkeling bij Rousseau is uiteraard overbekend en behoeft daarom hier
slechts steekwoordsgewijze te worden aangeduid. Het begint daarmee, dat ten
gevolge van zich voordoende natuurrampen duurzame intermenselijke relaties
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90. Het is boeiend om te zien hoe bij de visionair Rousseau (vgl. zijn op meerdere
plaatsen beschreven illumination de Vincennes) de idee van de aanvankelijke
vermaatschappelijking veroorzakende natuurrampen in de gang naar de val in de
ongelijkheid hun plaats krijgen. Op de een of andere wijze worden deze bij anderen
zo gratuite begrippen betekenisvol met betrekking tot het vraagstuk van het ontstaan
van ethiek. De klassieke zondeval wordt daarbij dan toch ingeluid door van buiten
komende 'natuurrampen', waardoor die m.b.t. de mens als zuiver geestelijk wezen
schuldeloos wordt. Door een  natuurramp  wordt de  geestelijke mens  in de zwaarte
en afgeslotenheid van de fysieke omstandigheden gebracht, die dan eerst vervolgens
aanleiding geven tot de (het vraagstuk van goed en kwaad veroorzakende) ontwik-
keling van het denken. Binnen het zo ontwakende bewustzijn ontstaan zo de voor-
waarden voor het onderlinge vergelijken, leidend tot de overgang van amour de soi
naar amour-propre. Tegenover deze schuldeloze val staat dan m.n. de evenzeer
onverschuldigde genade van de het Christendom funderende verschijning van de
‘gelijkheid als zuivere inhoud’ waardoor de mogelijkheid tot een herwinnen van de
amour de soi ontstaat, nu evenwel als morele, i.e. menselijke, categorie.

91. Ook al betwijfelt Rousseau de feitelijkheid van een dergelijke natuurtoestand en is
volgens hem - anders dan bij Locke - die twijfel zelfs constituerend voor het begrip
van de natuurtoestand.

ontstaan. Daardoor ontwikkelt het vermogen van de commisération zich tot de
hierboven al genoemde amour de soi. Kenmerk van die ontwikkeling is tegelijk
een aanvankelijke bewustwording ten aanzien van de eigen - natuurlijke en
schuldloze - situatie. Daardoor ontstaat vervolgens de mogelijkheid tot de onder-
linge vergelijking (in de literatuur de Rousseause ‘slang in het paradijs’ ge-
noemd). Die mogelijkheid zich te vergelijken met de ander leidt dan tot de
amour-propre, de liefde voor de eigen persoon, in tegenstelling tot de amour de
soi als de liefde voor het eigen, ook in de ander herkenbare wezen.90

In eerste instantie wordt de door natuurrampen veroorzaakte menselijke samen-
werking genormeerd door twee aspecten, namelijk dat van de ordre naturelle en
dat van de moeurs et caractère du peuple. De ordre naturelle kan op twee
manieren worden begrepen: als de aan de beschaving en cultuur voorafgaande
natuurlijke orde, maar ook als de morele ordening die ontstaat als, door welke
oorzaak dan ook, de wetmatigheid van het natuurlijke heeft opgehouden directe
werking te hebben met betrekking tot het menselijk handelen. Het is duidelijk dat
voor Rousseau de eerste optie geldt , maar die constatering is hier onvoldoende.91

Het gaat er hier immers niet om welke interpretatie van het werk van Rousseau
de juiste is volgens zijn eigen, overigens vaak uiterst verwarrende, inzichten,
maar hoe binnen de gang van de ontwikkeling van het (rechts)bewustzijn begrij-
pelijk kan zijn dat de geschriften van Rousseau vanaf de 18e eeuw zo'n ong-
ehoord grote maatschappelijke werking hebben. De ordre naturelle wordt geken-
merkt door de amour de soi. Dat betekent, dat er sprake moet zijn van zelfheid
van afzonderlijke mensen (uitgedrukt als het onderling geïsoleerd leven), die
tegelijkertijd in hun onderlinge verkeer in staat zijn het wezenlijk-menselijke in
de ander te onderkennen. Dat wezenlijke zit hem dan in de perfectibilité, die via
de commisération zich ontwikkelt tot amour de soi. Dat betekent dan weer dat
de aard van de (aanvankelijke) amour de soi volledig ligt in de dynamiek van het
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92. Hiervoor, hst 6, par. 2.1.
93. Dat verklaart dan ook Rousseau’s immense en opzwepende invloed in de 18e eeuw,

uitlopend op de Franse Revolutie. De ordre naturelle als de morele ordening, die
bestaat in de menselijke saamhorigheid, als de wetmatigheid van het (fysiek) na-
tuurlijke heeft immers juist opgehouden directe (normerende) werking te hebben
met betrekking tot het menselijk handelen.

menselijke willen. De natuurtoestand kan daarom bij Rousseau begrepen worden
als een moment van de wil. Het bij de onderlinge menselijke relaties behorende
begrip van de wil in algemene zin is evenwel niet dat van de vrijheid, waarvan in
de natuurtoestand anders dan als potentie geen sprake kan zijn, maar dat van de
saamhorigheid, die zich uitdrukt als macht of als de omvorming daarvan in de
broederlijkheid. Voor het menselijk zelf bestaat die saamhorigheid bij het ont-
staan van de (maatschappelijk relevante) menselijke individualiteit als de (hier-
voor  mystiek genoemde) idee van de universaliteit als de eenheid van de mens-92

heid. De andere normering is die van moeurs et caractère du peuple. Zoals de
idee van de ordre naturelle verwijst naar de dynamiek van de menselijke saam-
horigheid, vormt dit begrip de geworden en in die zin kenbare inhoud daarvan.
Dat kan bij Rousseau ook moeilijk anders, omdat de dynamiek van de wil zich
voor het ik aanvankelijk buiten het bewustzijn om afspeelt en daarenboven de
dynamische zijde van de ontwikkeling van het menselijk ik in de fase van de
voorstelling door de eigen aard daarvan ook niet onmiddellijk tot bewustzijn kan
worden gebracht.

Het merkwaardige gegeven doet zich daarom voor, dat Rousseau weliswaar
spreekt over natuurlijke vrijheid en gelijkheid, maar daarbij in werkelijkheid de
zaak van de menselijke saamhorigheid, en daarmee voorshands juist niet die van
de vrijheid of de gelijkheid, binnen de beleving roept, ook al kan die saamhorig-
heid eerst door de middeleeuwse, evenwel volstrekt abstract-algemene, werkelijk-
heid van de vrijheid tot beleving worden. Daarmee is het retournons à la nature,
de grote oproep van de Romantiek, politiek en maatschappelijk gezien de
verkondiging van de menselijke solidariteit, ook al wordt daarbij dan als richting
die van het verleden, in plaats van die van de toekomst aangewezen.93

4.3.3. Geschiedenis en moraliteit bij Rousseau

Dat brengt vervolgens op Rousseau's denkbeelden met betrekking tot de
geschiedenis. Het uitgangspunt is een wonderlijk mengsel van kosmische oerge-
schiedenis en middeleeuwse moraliteit. Bij het eerste behoren zaken als het
bepalende karakter van de ordre naturelle en de potentie tot vrijheid als zijn
perfectibilité. Bij het tweede behoort de menselijke autarkie of autonomie en het
van elkaar geïsoleerd zijn van alle afzonderlijke mensen. Daardoor wordt het
sociale atomisme, dat eerst vanaf de Middeleeuwen ontstaat, geretrojecteerd naar
een oertijd. Het gevolg is, dat een (fantasie)voorstelling ontstaat, waarin abstrac-
te vrijheid en moraliteit in de zin van amour de soi samengaan. Als dan vervol-
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94. Zo ook bijv. Windelband-Heimsoeth, Lehrbuch, blz. 448.
95. Het gaat daarbij overigens geenszins om een verheerlijking van natuurlijk primiti-

viteit of een idealisering van de goede wilde, zoals Rousseau vaak is toegeschreven.
Vgl. Lemaire, Het vertoog, blz. 97 e.v.

96. Lemaire duidt die schijn met het hedendaagse begrip van de 'vervreemding', Het
vertoog, bv. blz. 99.

97. Een fraaie beschrijving van de techniek van dat handelen is te vinden bij: John
Charvet, The social problem in the phylosophy of Rousseau, Cambridge 1974, blz.
90 e.v.

gens door arbeidsdeling, eigendomsverwerving, enzovoorts, de ‘val in de ong-
elijkheid’ wordt bewerkstelligd, leidend tot de amour-propre waarin elke
afzonderlijke mens zichzelf stelt als être absolu, heeft dat op zichzelf genomen
bij Rousseau geen gevolgen voor de orde naturelle, afgezien van de vernietiging
van de amour de soi in het ontstaan van wederzijdse afhankelijkheden. Hij stelt
daarom tegenover de reële geschiedenis de mogelijkheid van een morele geschie-
denis , bestaande in het retournons à la nature. De mogelijkheid daartoe be-94

staat door parallel aan de wordende ongelijkheid ontwikkelde rationaliteit,
waardoor inzicht in een bestaande ordre naturelle mogelijk is geworden. Dat
inzicht leert dan volgens Rousseau dat de ordre naturelle goed is en daarom
nastrevenswaardig. De drang daartoe komt van de tegelijkertijd binnen het ge-
voelsleven ontwikkelde conscience, als een gevoel van liefde voor de natuurlijke
orde.  De in de geschiedenis tot ontwikkeling gekomen vermogens van rationali-95

teit en geweten stellen de mens in staat tot het overwinnen van de amour-propre,
tegenover de natuurstaat, waarin slechts van potenties sprake is. Waar het om
gaat is, dat tegelijk met zijn vermogens, ook de schijn  en de ongelijkheid tot96

ontwikkeling zijn gekomen. Daardoor is evenwel zijn perfectibilité niet aangetast
en juist op grond daarvan is voor de mens een ‘hervatten’ van de geschiedenis
mogelijk door de amour-propre op te geven en zich los te maken van zijn exis-
tence passionelle. Daardoor kan de mens zich bevrijden van zijn schijnbare
vrijheid, maar werkelijke gebondenheid als être absolu, in een overgang naar een
zich voegen in de ordre naturelle als een être relativ. Niet langer de onvrijheid
van het najagen van persoonlijke behoeftenbevrediging, maar de vrijheid van het
volgen van zijn conscience door zijn zelf in overeenstemming te brengen met het
algemene.97

Die overgang is geen automatische, daarvoor is vertu nodig. Vertu bestaat in de
inspanning die men moet doen om zich te bevrijden van het overgeleverd zijn aan
de persoonlijke hartstochten. Dat kan door die te richten op de geestelijke waar-
heid van de ordre naturelle. Door die inspanning ontstaat de liberté morale. Die
liberté morale heeft wél morele waarde, omdat die immers het resultaat is van
een wilsinspanning, waarbij men zich overeenkomstig rationale inzichten laat
leiden door de conscience. Daardoor identificeert de afzonderlijke mens zich met
het algemene als het geheel waarvan men deel uitmaakt. In die morele omslag
neemt de mens de geschiedenis in eigen hand. Vanuit de ongelijkheid in de
volonté de tous ontstaat zo de morele vrijheid van de overeenstemming van de
eigen wil met de algemene wil: de volonté générale. Hierin ligt de kern van
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98. Daarin ligt de morele vrijheid en als Rousseau over de mens die daaraan niet wil
gehoorzamen uitroept ‘qu’on lui forcera d’être libre’ (Du Contrat Social, I 7), dan
wordt bedoeld, dat hij slechts gedwongen moeten worden te handelen overeenkom-
stig het voor een ieder toegankelijke inzicht deel te zijn van het geheel.

99. Daarmee ontstaat ook een tweeslachtigheid in Rousseau's notie van de gelijkheid.
Enerzijds voltrekt de overgang naar de moraliteit zich immers volstrekt individueel,
anderzijds wordt in die overgang niets anders gedaan dan het verwijzen naar de
gezamenlijkheid van alle mensen. Ook hier wreekt zich het karakter van het Ver-
lichtingsdenken met zijn tertium non datur. In het Contrat social (1762) wordt de
individuele gebeurtenis van de morele omslag begrepen als de structuur van de
volonté générale, waardoor die tezelfdertijd volstrekt a-historisch wordt. Dat leidt
uiteindelijk tot de problematiek van de voor de ontwikkeling van de Franse Revolu-
tie zo belangrijke politieke en maatschappelijke implicaties van Rousseau's
gelijkheidsbegrip. Die implicaties ontstaan door de verbinding van de met het
gelijkheidsbegrip verbonden notie van een (morele) ontwikkeling met het begrip
van de souvereiniteit. Het is voor Rousseau de enige manier om vrijheid en gelijk-
heid met elkaar te verbinden. Voor hem bestaan beide niet los van elkaar maar
veronderstellen ze elkaar onmiddellijk. Dat gold voor de liberté naturelle en de
égalité naturelle, voor de liberté morale en de égalité morale, het geldt nu ook
voor de liberté civile en de égalité civile. Vgl. Dann, Gleichheit, blz. 136.

Rousseau's betekenis voor het politieke handelen; niet in de een of andere politie-
ke constructie die georganiseerd kan worden als staatkundig mechanisme, maar
in de individueel te voltrekken morele omslag van ieder waardoor de werkzaam-
heid van de volonté générale eerst mogelijk wordt. In de volonté générale komt
de mens tot zelfbevestiging als deel (membre) van het geheel. De morele vrijheid
bestaat daarbij niet in het bepalen van de eigen wil, maar in de rationele erken-
ning van het bepaald-zijn van de eigen existentie als deel van het geheel.98

4.3.4. Gelijkheid bij Rousseau

Op grond van het bovenstaande ondergaat bij Rousseau het gelijkheidsbegrip een
wezenlijke verandering. Voor het eerst wordt het begrip van de gelijkheid uit de
sfeer van natuur en redelijkheid gehaald en benoemd als een morele categorie.
Natuurlijk is bij Rousseau dat alles ook ingebed in de werkelijkheidsvreemde
voorstellingswereld van de Verlichting, met haar subjectieve begrippelijkheid
van het redelijke en natuurlijke, maar het met de wil samenhangende morele
aspect staat voorop; bepalend voor de mogelijkheid van het ontstaan van de
omslag van amour-propre naar amour de soi is niet de rede of de wil, maar de
op de commisération gebaseerde conscience als de drijfveer voor het naar bele-
ving strevende besef van saamhorigheid. Daarin worden rationaliteit en volunti-
viteit met elkaar verbonden en naar een niveau getild waar beide afzonderlijk
nooit kunnen komen.99

Het individuele besef van saamhorigheid leidt op zichzelf genomen nog niet tot
de politieke verwerkelijking ervan. In de ordre naturelle gaan de natuurlijke
vrijheid en gelijkheid nog samen door de vrijheid tot niet meer dan een potentie
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100. Daarbij valt uiteraard ook te denken aan Rousseau's bemoeienis met opvoeding en
onderwijs, die op de achtergrond steeds meespeelt; niet voor niets vond hij zelf
zijn Emile, ou de l'éducation - eveneens van 1762 - zijn veruit belangrijkste werk.

101. Voor beide geldt immers de omstandigheid dat in de voorstellingsfase van de
ontwikkeling van het bewustzijn het bewustzijn van het ik zich tegelijk met de
waarneming uit de beleving terugtrekt, waardoor ook geen rechtstreeks bewustzijn
van de inhoud van de wil ontstaat. De beleving van het ik binnen het eigen be-
wustzijn is van de zintuigelijke waarneming afhankelijk; zonder die waarneming
zou een mens in deze fase eenvoudigweg in slaap vallen (vgl. hiervoor, hst. 6, par.
4). In de hier besproken tweede fase wordt de waarnemingsinhoud tot voorstelling
van het bewustzijn. In die voorstellingen is uiteraard de inhoud van de zintuiglijke
waarnemingen aanwezig, maar de activiteit waarmee de voorstellingen tot stand
worden gebracht is een geheel andere dan die waardoor de waarneming tot stand
komt. Die activiteit voert nu juist in hoge mate weg van de ik-beleving, zoals die in
de waarneming aanwezig was. In de voorstelling ontstaat daardoor de mogelijk-
heid het waargenomene of de behoefte tot een zekere algemeenheid te brengen. De
voorstelling is echter door de algemeenheid ervan als zodanig communiceerbaar.
De prijs die daarvoor betaald moet worden is de verwijdering van de ik-beleving
uit de inhoud van het zintuiglijke waargenomene of uit de beleefde behoefte.
Daarmee is dan ook de met de ik-beleving verbonden dynamiek uit het bewustzijn
verdrongen, waardoor zowel de wilsinhoud van de behoeftebeleving als een - met
moraliteit verbonden - gevoel vooral rationeel worden beleefd - de geweten broe-
derschap wordt tot een gelijkheidspostulaat. De concrete werking van de wil
wordt tot het algemene begrip van de soevereiniteit. Daardoor wordt vervolgens
ook de verbinding van vrijheid en gelijkheid een onmiddellijke.

van het mens-zijn te verklaren. In de ‘ordre morale’ bestaat een spanning tussen
vrijheid en gelijkheid; de morele gelijkheid is gefundeerd in de commisération,
terwijl de vrijheid rust in het redelijke inzicht, namelijk dat de tot conscience
uitgroeiende commisération ook behoort te worden gevolgd. De conscience bezit
zelf blijkbaar niet de tot handelen noodzakelijke kracht.  Als het ten slotte om100

vrijheid en gelijkheid in de ordre civile moet gaan, dat wil zeggen om politiek en
maatschappelijk tot gelding te brengen vrijheid en gelijkheid, moet toch weer
worden omgezien naar een ander medium om beide met elkaar te kunnen verbin-
den. Dat medium vindt Rousseau door de constituering van de volonté générale
als tot heerschappij komende souverain, die zich uitdrukt door de wet. En ook
hier is er ten slotte de gelijkheid als gelijkheid voor de wet. Deze gelijkheid voor
de wet verschilt echter fundamenteel van die waartoe de hiervoor besproken
Duitse ontwikkeling leidde.

Dat verschil ligt niet in het ten slotte te hulp roepen van het begrip van de
soevereiniteit , maar in de plaats die het heeft voor het vraagstuk van de mora-101

liteit. In de Duitse ontwikkeling volgt de moraliteit steeds de Vernunft, die op
haar beurt gefundeerd is in, of staat voor, de eenheid van het denken. De begre-
pen algemeenheid drukt zich als zedelijkheid uit in de staat die daarom soeverein
is en aanspraak kan maken op gehoorzaamheid als een plicht. Bij Rousseau ligt
de grondslag in de zich ontwikkelende commisération die een individuele in-
spanning (vertu) vergt. Die inspanning schept de morele mogelijkheid om tot
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102. Vgl. de hiervoor in hst. 3 n.a.v. de Déclaration 1789 gemaakte opmerkingen over
de morele eisen die aan de wetgever moeten worden gesteld.

103. Uiteindelijk kan de vrijheid in morele zin slechts ontwikkelingsresultaat zijn. De
verbinding van vrijheid en rationaliteit geldt slechts voor de fase van de voorstel-
ling.

algemeenheid te komen. Dan ontstaat de gelijkheid als égalité morale. Dan rest
nog de overgang naar de égalité civile. En eerst in die overgang verschijnt het
begrip van de soevereiniteit. Het maatschappelijk verdrag is bij Rousseau geen
constructie die algemeenheid constitueert, maar is de concrete morele omslag die
zich in mensen afzonderlijk voltrekt waardoor de volonté générale ontstaat. Op
grond van de daarin gegeven gelijkheid ontstaat voor allen de mogelijkheid om
deel te nemen aan algemene wetgeving. Tegenover de Gleichheit vor dem Gesetz
de égalité avant la loi; tegenover de gelijkheid in de staat de gelijkheid ‘alvo-
rens’ de staat.102

Daartegenover kan niet worden ontkend dat het juist ook de opvattingen van
Rousseau waren die in hoge mate bijdroegen aan de terreur van de tweede fase
van de Franse Revolutie, die van de gelijkheid. Rousseau is bovendien de denker
die steeds met de idee van de totalitaire staat in verband wordt gebracht. De
bespreking van zijn opvattingen kan daarom niet worden afgesloten zonder dat
gezocht is naar een verklaring daarvoor. 

Uitgangspunt is hier de constatering, dat Rousseau's gelijkheidsbegrip gefun-
deerd is in wat eigenlijk het gebied is van de menselijke saamhorigheid, namelijk
dat van de wil. In de plaats van de omvorming van die, op zichzelf als gegeven
geldende, saamhorigheid tot menselijke solidariteit, wordt die saamhorigheid
begrepen als gelijkheid. Wel wordt die - en daarin ligt de scheppende kracht van
Rousseau's genie - niet langer als een natuurlijke notie gekwalificeerd maar als
een morele. Door de verbinding evenwel van de zo gefundeerde gelijkheid met
een vrijheidsbegrip dat in deze fase van de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn
nog tot de sfeer van het denken behoort , verliest het gelijkheidsbegrip bij103

Rousseau de verbinding met het begrip van de tijd. In plaats van markering van
een stand van zaken in een ontwikkeling wordt het gelijkheidsbegrip daardoor tot
een als onmiddellijk realiseerbaar gedacht moreel ideaal. De verbinding van
vrijheid en gelijkheid is daarmee zelf een onmiddellijke geworden. Dat wil zeg-
gen dat er geen ruimte is voor bemiddeling door de werking van de menselijke
individualiteit als ik. Het gevolg daarvan is dat de verwerkelijking van de onmid-
dellijk op elkaar betrokken idealen van vrijheid en gelijkheid slechts door (poli-
tieke) macht tot stand kan worden gebracht: de met sacraliteit verbonden
soevereiniteit van de door een maatschappelijk verdrag geconstitueerde gemeen-
schappelijke wil. In het maatschappelijk verdrag wordt bij Rousseau per se de
morele overgang van amour-propre naar amour de soi gerealiseerd. Met en door
die overgang wordt evenwel de in de eerste fase van de ontwikkeling van het
(rechts)bewustzijn aanwezige intuïtie van het ik verduisterd door een uiteenvallen
in de manipuleerbare vorm van dat ik in de afzonderlijke mens als persoon en de
verinnerlijkte werking van dat ik als begeerte. De kwalificatie van de mens als
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104. Daarover nader hierna, hst. 8.
105. Rousseau heeft overigens zelf zijn opvattingen steeds gepresenteerd als een moge-

lijk ontwikkelingsresultaat. Hij meende overigens ook dat grote delen van zijn Du
contrat social voor verbetering vatbaar waren en herschreven zouden moeten
worden.

106. Als men dat alles bij elkaar neemt, wordt juist bij Rousseau zichtbaar met welke
dramatiek de overgang van de eerste naar de tweede fase van de ontwikkeling van
de menselijke individualiteit is verbonden. Tegelijk wordt ook op voorhand het
dramatische karakter van de Franse Revolutie, waarin maatschappelijk en politiek
die overgang werkelijk gestalte krijgt, kenbaar en beleefbaar.

persoon kan echter binnen het voorstellingsdenken niet worden gemaakt, waard-
oor die binnen het politieke bewustzijn identiek is met het geheel van de mense-
lijke individualiteit.  Daardoor ontstaat de suggestie van beheersbaarheid waar104

in werkelijkheid slechts sprake kan zijn van een ontwikkeling.105

Zie daar het werkelijk explosieve mengsel, dat in de Franse Revolutie vervol-
gens tot ontploffing komt: natuurlijke saamhorigheid, gelijkheid als morele
kwaliteit, abstracte vrijheid, als soevereiniteit begrepen politieke macht, een
Romeins-republikeins wetsbegrip en verduisterde beleving van de menselijke
individualiteit door het uiteenvallen van het ik in de beheersbaarheid van de mens
als persoon en de eveneens van die ik-beleving van de eigen individualiteit losge-
maakte begeerte, waarin de menselijke individualiteit dan zijn eigen met behulp
van de overige noties begrepen werkelijkheid beleeft.106

5 De gelijkheid en de Franse Revolutie

5.1. Inleiding

De Franse Revolutie vormt bij uitstek het momentum in de na-middeleeuwse
ontwikkeling van de gelijkheid in de overgang naar de fase van de polariteit van
voorstelling en begeerte, als de actuele vorm van het rechtsbewustzijn. Als zoda-
nig vormt die het gebeuren van die overgang met een allesbeheersende betekenis
voor de gehele Europese en Westerse ontwikkeling op dit punt. Dat wil zeggen
dat door bestudering van de Franse Revolutie in algemene zin iets te begrijpen
valt van de politieke en rechtsontwikkeling op het stuk van de gelijkheid, waar
dat bijvoorbeeld door de enkele bestudering van de Amerikaanse onafhankelijk-
heidsstrijd of de overgangen zoals die in Midden-Europese zijn gemaakt, niet het
geval is. Die ontwikkelingen zijn, ook als ze in de tijd eraan voorafgaan, toch
secundair en ook eerst te begrijpen in het licht van de Franse Revolutie. Op haar
beurt valt de betekenis van de Franse Revolutie voor de ontwikkeling van het
rechtsbewustzijn slechts in te zien aan de hand van een meeromvattende duiding
en een meeromvattend begrip van het geheel van de geschiedenis, dan aan de
enkele bestudering ervan is te ontlenen. In het voorafgaande zijn elementen
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107. Ongetwijfeld speelt daarbij ook de omstandigheid een rol, dat met name in het
18e-eeuwse Frankrijk sprake was van een betrekkelijk achterblijven van de
ontwikkeling, doordat in de voorafgaande eeuwen de overgang van het katholi-
cisme naar het protestantisme niet succesvol kon worden voltrokken, maar ge-
smoord werd in zowel kerkelijke als wereldlijke machtsuitoefening. Door die
repressie en de daarmee verbonden belangenverstrengeling van troon en altaar
werd op de na-middeleeuwse bewustzijnsontwikkeling een retarderende werking
uitgeoefend, zodat dan aan het einde van de 18e eeuw met des te meer kracht de
teruggehouden ontwikkeling van het rechtsbewustzijn zich baan breekt. Bij dat
alles is ook van betekenis dat de Hugenoten, als dat deel van de bevolking dat bij
uitstek de drager van een nieuw politiek bewustzijn zou kunnen zijn geweest, in
de 17e eeuw door Lodewijk XIV goeddeels uit Frankrijk was verdreven.

108. In hst. 3 bij de behandeling van de Déclaration van 1789.

aangedragen voor een dergelijk begrip.
Nergens in Europa was ook de te overbruggen afstand tussen gegroeid

(rechts)bewustzijn en maatschappelijke en politieke realiteit groter dan juist in
Frankrijk.  Ook daardoor ontstaat in de Franse Revolutie het beeld van een107

(plotselinge) bewustzijnsomslag, waar die zich anders wellicht ongemerkt had
kunnen voltrekken. Het is hier uiteraard niet de plaats voor een enigszins omvat-
tende beschrijving en beoordeling van respectievelijk verloop en betekenis van de
Franse Revolutie, anders dan noodzakelijk is voor een karakterisering van de
wijze waarop de voorafgaande ontwikkeling daarin als de voorstelling ervan tot
gelding wordt gebracht, en dat dan met het oog op de ontwikkeling van de gelijk-
heid. Uitgangspunt is daarbij tweeërlei: de ook hiervoor  als uitgangspunt108

gehanteerde revolutionaire spreuk van vrijheid, gelijkheid en broederschap en
de ontwikkelde systematiek van de kennis-theoretisch te vatten overgangen in de
ontwikkeling van het individuele (rechts)bewustzijn.

5.2. ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ als ontwikkeling

Om te beginnen de concrete wederwaardigheden van de drieslag vrijheid-gelijk-
heid-broederschap. Om die te kunnen volgen moet eerst nog een opmerking in
meer algemene zin worden gemaakt over de impliciete ontwikkelingswetmatig-
heden van wat in de drieslag wordt uitgedrukt. Het gaat nu immers niet meer over
de louter begripsmatige samenhang van vrijheid, gelijkheid en broederschap,
maar om de wijze waarop het concreet tot gelding komen van vrijheid, gelijkheid
en broederschap kan worden begrepen; om de wijze waarop de drie zich tot
elkaar verhouden in de tijd.

Hiervoor is er meermalen de aandacht op gevestigd dat het begrip van de
vrijheid niet kan gelden als de grondslag voor de ontwikkeling van het rechtsbe-
wustzijn, anders dan als abstract-algemene vrijheid, of als willekeur. Het is de in
de Middeleeuwen bereikte morele autonomie, die wel mede de grondslag vormt
voor de ontwikkeling van de menselijke individualiteit na de Middeleeuwen,
maar zelf de moraliteit van die ontwikkeling niet kan funderen. Eerst gaandeweg
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109. Bijv. hst. 6, par. 3 en de behandeling van de opvattingen van Rousseau binnen dit
hoofdstuk.

kan daarvan sprake zijn als van een de concrete ontwikkeling vanuit de toekomst
tegemoet komende sociaal desideratum. Voorshands gaat het bij de concrete
vrijheid slechts om een conjectie van het bewustzijn, denkbaar als een resultaat
van de ontwikkeling van de menselijke individualiteit. Dat neemt intussen niet
weg dat vanaf de Middeleeuwen het reiken naar die vrijheid een onomgankelijke
menselijke behoefte vormt, zonder welke de geschiedenis van de laatste eeuwen
niet te begrijpen is. Vooreerst openbaart die behoefte zich in negatieve zin,
namelijk als de drang tot het opruimen van tussen mensen bestaande dwangmati-
ge machtsinstituties, bijvoorbeeld in de weerstand tegen de sacrale vorstelijke
macht en in het ter zijde stellen van de kerkelijke hiërarchie. Daarbij gaat het
steeds om vrijheid in negatieve zin, waaraan niet een positieve inhoud voor de
vrijheid als een nieuwe sociale kwaliteit kan worden ontleend. Een positieve
inhoud kan slechts worden ontleend aan wat als conjectie binnen het bewustzijn
leeft, dat wil zeggen als ideaal.

Over de gelijkheid behoeft in dit verband niet veel te worden gezegd. Zoals de
vrijheid een na te streven resultaat is, zo vormt de gelijkheid nu juist het verloren
gegane begin van het geheel van de mensheidsontwikkeling, waarnaar sindsdien
de zoektocht van diezelfde mensheid gaat. Het is het scheiden van Zeus, dat in
de Middeleeuwen gestalte krijgt in de mystieke beleving van de eenheid van de
mensheid. Als zodanig vormt het de grondslag voor de na-middeleeuwse ontwik-
keling van mensenrechten; de gelijkheid als het gebied van de gerechtigheid, de
rechtsgelijkheid van allen, slechts om hun mens-zijn. Zoals de vrijheid aanvank-
elijk bij de Grieken met het denkende inzicht is verbonden en uiteindelijk werke-
lijk kan zijn als de inhoud van het tot rust gekomen streven van de wil, is de
gelijkheid dat met het gevoel, waarin dat mens-zijn als ik leeft. In die zin is de
gelijkheid steeds een bepaalde actualiteit, verbonden met de naar vrijheid stre-
vende ontwikkeling van de menselijke individualiteit. Die actualiteit valt steeds
slechts te beschrijven en te constateren, men kan die in die zin ook moeilijk
nastreven, althans niet onmiddellijk. Eerder is sprake van een gezindheid,
bestaande in het wel of niet aanwezig zijn van respect voor de individualiteit van
de ander en zich uitend in het ontstaan van respectievelijk mensenrechten of
machtsrecht. Middellijk kan naar gelijkheid als mensenrecht worden gestreefd
door de omvorming van het met de vrijheid verbonden denken en het met de
broederschap verbonden willen.

Dat brengt dan bij het derde element van de revolutionaire drieslag: de broeder-
schap. Daarbij gaat het om de onderlinge verbondenheid van mensen, die in
eerste instantie te maken heeft met het wilsleven en met de sfeer van de lichame-
lijkheid. Dat betekent dat het gaat om die kant van het mens-zijn, die het minst
op directe wijze binnen het bewustzijn verschijnt. Als daarentegen een aantal in
het voorafgaande  ontwikkelde noties hier bijeen wordt gebracht, dan lijkt in de109

ontwikkeling van de revolutionaire drieslag in de onderlinge samenhang van
vrijheid, gelijkheid en broederschap, de broederschap desondanks de voor die
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110. Deze conclusie lijkt vanzelfsprekend. Het is daarom goed er met zoveel woorden
op te wijzen dat diezelfde conclusie volstrekt niet correspondeert met de feitelijke
beleving binnen het tot de voorstellingsfase behorende rechtsbewustzijn.

111. Daarmee is natuurlijk ook op geen enkele wijze iets nieuws onder woorden ge-
bracht; een uitvoerige wijsgerige uitwerking is bv. te vinden bij de Franse existen-
tiefilosoof Gabriël Marcel, bv. in zijn La dignité humaine et ses assises existentiel-
les, Parijs 1964.

ontwikkeling meest doorslaggevende te zijn. Van een ontwikkeling van vrijheid
en gelijkheid binnen het reële verloop van de geschiedenis, maar ook van de
broederschap zelf, kan immers slechts sprake kan zijn als die ontwikkeling ook
gewild wordt. Met betrekking tot de gelijkheid kan worden gezegd dat de morele
aanspraak op de concrete verwerkelijking ervan kan rusten in het daarover be-
staande algemene rechtsgevoel of dat die door het redelijke denken kan worden
ingezien, maar daarmee is die verwerkelijking zelf nog op geen enkele wijze een
stap verder gebracht. Dat betekent dat voor de ontwikkeling van de gelijkheid als
mensenrecht de omvorming van het menselijke willen van op zelfhandhaving
gerichte morele autonomie tot het gericht zijn op het welzijn van de ander, voor-
waardelijk is. Anders gezegd: zonder de omvorming van de wil van zijn gericht-
heid op de zelfhandhaving tot een op de concrete menselijke solidariteit gerichte
drang, is een ontwikkeling van vrijheid en gelijkheid in de zin van de
mensenrechten niet mogelijk.110

Het minst aanwezig binnen het bewustzijn en voor de ontwikkeling van ook de
vrijheid en de gelijkheid in de zin van de mensenrechten voorwaardelijk, dat is de
karakteristiek van het begrip van de broederschap als het gaat om de concrete
ontwikkeling van de mensenrechten en van de (rechts)gelijkheid. Bij de bespre-
king van het conjecturale karakter van het begrip van de wil is erop gewezen, dat
het christelijk element van de voor-middeleeuwse ontwikkeling met name als
werking in de sfeer van de wil en de daarmee verbonden lichamelijkheid moet
worden gezocht. Verder werd daar opgemerkt dat niet mag worden aangenomen,
dat de gehele voor-middeleeuwse ontwikkeling als de reductie van het besef van
het geheel van de werkelijkheid tot het bewustzijn van het zelf, zonder gevolgen
zou zijn gebleven voor het natuurlijke als zodanig en de daarmee verbonden wil.
Integendeel ontstaat nu juist door die stand van zaken, gaande de ontwikkeling
van de menselijke individualiteit, een vals beeld van het ik. De betekenis van het
christendom moet daarom binnen die ontwikkeling worden gezocht in de gene-
zing van de lichamelijkheid als gevolg van de - zoals hiervoor steeds genoemde -
het christendom funderende gebeurtenissen. Die werking kan uiteraard met
betrekking tot de menselijke individualiteit slechts daar plaatsvinden of werkelijk
zijn, waar sprake is van de ontwikkeling van die individualiteit, dat wil zeggen:
in de ontmoeting met de ander.  Waar immers geen sprake is van die ontmoe-111

ting kan ook geen sprake zijn van ontwikkeling van het ik en bijgevolg kan
evenmin sprake zijn van een werking ten aanzien van de in deze zin middellijke
sfeer van de lichamelijkheid. De bedoelde genezing vormt daarbij de kwaliteit
van die ontwikkeling. Concreet betekent het, dat aan de voorwaarde van de
omvorming van de wil, en daarmee aan een werkelijke ontwikkeling van de
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112. De ultimiteit van de wil bestaat dan als offer, namelijk in die zin dat de eigen
egoïteit wordt geofferd aan de ontwikkeling van de ander. Vgl. het bij de behande-
ling van de kennisleer van Cusanus genoemde ‘Stirb und Werde’-motief met
betrekking tot de gang van waarneming naar inzicht.

113. Die humaniteit heeft natuurlijk ook aanzienlijk oudere wortels, zoals in de Stoa en
het humanisme van de Renaissance. Het gaat daarbij overigens niet steeds om
hetzelfde (vgl. Vanderjagt, De Renaissance, blz. 216). Het hier gebezigde begrip
van de humaniteit kan worden beschouwd als een omvorming van de eigen histori-
sche wortels. 

114. Nog in de 18e eeuw werd ook geen tegenstelling ervaren tussen Christendom en
humanisme, zoals dat later binnen een atheïstisch humanisme wel het geval is.

115. Naar de kant van het 'begrip' van de fraternité betekent dat dan uiteraard evenveel,
nl. de omvorming van abstract begrip, via het ideaal naar persoonlijk beleefbare,
levende werkelijkheid of 'wezen'. Vgl. bv. Heyer, Studienmaterialen VII, Die
Französischen Revolution und Napoleon, Stuttgart 1989, passim, i.h.b. blz. 74
e.v.

gelijkheid als mensenrecht, slechts kan worden voldaan als de wil zich richt op
de ontwikkeling van de individualiteit van de ander.  In die zin wordt daarin de112

contingentie van het willen omgevormd tot structuur van het sociale, waardoor
die wil tot scheppend vermogen wordt. De substantie van de in het offer van de
wil geschapen socialiteit bestaat dan - voorzover hier van belang - als mensen-
rechten.

In de overgang naar de tweede fase van diezelfde ontwikkeling betekent dat een
overgang van de eerste fase met een concrete christelijke moraliteit in het doen
naar de algemeenheid van de tussenmenselijke humaniteit.  Anders gezegd: in113

de tweede fase van de ontwikkeling van de menselijke individualiteit en de daar-
mee verbonden ontwikkeling van de mensenrechten verschijnt de betekenis van
het die mensenrechten mede funderende christendom als de bij die
voorstellingsfase behorende begeerte naar algemeen menselijke humaniteit.  In114

die zin verbreedt zich, respectievelijk kan zich verbreden, het kerkelijke chris-
tendom tot geseculariseerde humaniteit, die onmiddellijke maatschappelijke
werking kan hebben, niet als begrip of als voorstelling, maar als begeerte.115

Kerkelijk christendom en geseculariseerde humaniteit liggen op de overgang naar
de tweede fase van de na-middeleeuwse ontwikkeling in elkaars verlengde.

Met behulp van deze overwegingen kan het concrete verloop van de Franse
Revolutie enigermate tot begrip worden gebracht. Op grond daarvan moet dan
het uitgangspunt voor de beschrijving zijn het zoeken naar een antwoord op de
vraag naar de wederwaardigheden van de broederschap als de voorwaardelijke
aandrang voor een ontwikkeling van ook de vrijheid en de gelijkheid in de zin
van de mensenrechten.
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116. Met name in de jongere Franse geschiedschrijving, vgl. R. Riemeck, 1789, hero-
ischer Aufbruch und Herrschaft des Schreckens, Stuttgart 1099, blz. 144 e.v.

117. De droom van Danton, dat het verzoende Frankrijk plaats zou nemen aan een
immense tafel om zonder onderscheid van klassen en partijen het brood van de
broederschap te breken heeft het nooit verder gebracht dan de symboliek van de
publieke burgermaaltijden in de straten van Parijs op 14 juli 1793, symbool ook
voor een volledig machteloos streven, waar de realiteit die van de Terreur was.

118. Betekenisvol is dat minstens vanaf die tijd de met voorstellingen (als geïndividuali-
seerde begrippen) werkende reclame een belangrijke rol speelt in het politieke
bedrijf, vgl. bv. S. Schama, Burgers, een kroniek van de Franse Revolutie, Ned.
vert. Amsterdam 1989, blz. 764 e.v. over de Jacobijnse iconografie.

119. Volledigheidshalve zou hier nog gesproken moeten worden over de pogingen van
Babeuf in 1795 om te komen tot een sociale politiek, vgl. bv. A. Soboul, Précis
d'histoire de la Révolution française, Paris 1972, Tome II, blz. 415 e.v. Die po-
gingen zijn evenwel op niets uitgelopen.

5.3. Liberté, égalité, fraternité - ou la mort

De inmiddels vrijwel klassieke indeling  van de Franse Revolutie in twee fasen,116

te weten die van de Révolution de la liberté die duurt van 1789 tot 1792 en
eindigt met de opheffing van de Assemblée Constituante en die van de Révoluti-
on de la égalité, als karakteristiek voor de jaren 1792 tot 1794, de jaren van de
Convention, eindigende met de executie van Robespierre op 28 juli, laat ten
aanzien van de concrete ontwikkeling van de fraternité al niet veel hoop. Vanaf
de aanvang is het alles vrijheid wat de klok slaat. Een vrijheid die wortelt in het
rationalisme en de dogmatiek van de Verlichting, met haar pretentie, dat het in
zichzelf rustende denken in staat moet zijn de beginselen van de Revolutie als
ideeën te doorzien om ze vervolgens politiek te kunnen verwerkelijken. Zo was
bij het begin van de Franse Revolutie ook de broederschap een uit de abstracte
rationaliteit van de Verlichting voortgekomen kwaliteit, die in het denken en de
daarmee verbonden vrijheid werd beleefd. In die samenhang werd de broeder-
schap tot op de gelijkheid betrokken structuur in plaats van tot associërende
dynamiek in de sfeer van de menselijke lichamelijkheid. Gaande de revolutie
wordt de broederschap daarmee van ideaal tot frase en verkeert die als haat tegen
de andersdenkende in haar tegendeel.  In de plaats van de broederschap de117

‘macht van de gelijkheid’. Het meest aanschouwelijk wordt deze stand van zaken
met betrekking tot de broederschap in de levée en masse van 1793, waarin tot
frasen geworden vrijheidsidealen onlosmakelijk zijn vervlochten met door het
zaaien van angst opgewekte haatgevoelens jegens hen aan wie nu juist diezelfde
idealen gebracht zouden moeten worden. Het geheel gaat daarbij op karakteri-
serende wijze vergezeld van voorstellingen van deugdzaamheid en broederlief-
de.118

De hier omwille van de ruimte slechts aforistisch aangeduide ontwikkelingen
met betrekking tot de werkelijkheid van de broederschap  hangen uiteraard119

sterk samen met de intellectualistisch-rationele denktrant van de Verlichting en
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120. Dat moet daarom al hier tot de conclusie voeren dat ook het mensbeeld van de in
hst. 2 besproken Déclaration door het gebrek van artikel 17 voorshands praktisch
niet werkzaam kan worden.

121. Daarover uitvoerig hierna, hst. 10.

van het in die Verlichting sterk doorgedrongen Angelsaksische empirisme en
rationalisme vanaf Bacon en Hume. Door de eigen aard ervan werd een betrok-
kenheid van de kwaliteit van de broederschap op een levende sociale werkelijk-
heid vrijwel onmogelijk en kwam daarvan slechts de fysieke verschijningsvorm
binnen het bewustzijn in de zin van gegeven eigendomsverhoudingen. De broe-
derschap als een dynamiserende factor vanuit de beleving van werkelijke humani-
teit komt binnen de Franse Revolutie op geen enkele wijze tot ontwikkeling.
Enerzijds is er slechts de bedachte broederschap, die in de concrete ontwikkeling
niet verder komt dan vervluchtigende symboliek, anderzijds is er slechts aandacht
voor de op de eigen egoïteit betrokken materiële eigendomsverhoudingen. Dat
betekent dat in de paradox van de mensenrechten als tegelijk gericht op de be-
scherming van de aanvankelijke menselijke individualiteit als zelf en nopend tot
een ontwikkeling daarvan tot Ik, eenzijdig slechts dat eerste element als voorstel-
ling tot gelding kan komen. Mensenrechten in de verbinding van slechts de
vrijheid en de gelijkheid.

Voor de vrijheid, losgemaakt van de dynamiek van de broederschap, blijft in
het verloop van de Revolutie slechts een negativum over, bestaande in afbraak
van oude machtsverhoudingen en een abstracte proclamatie van datgene wat -
nogmaals - naar de eigen aard ervan slechts het resultaat van een ontwikkeling
kan zijn. Met name is in de Franse Revolutie op geen enkele wijze sprake van
een oriëntatie van het vrijheidsbegrip aan een ook maar enigszins betekenisvol
mensbeeld , waardoor het niet op de menselijke individualiteit als zodanig kan120

worden betrokken en bijgevolg op niet gereflecteerde wijze in een dualiteit van
denken en willen gaat rondzingen. Enerzijds ontstaat daardoor het ‘gebabbel’ van
de parlementaire democratie, waarvan de werking wordt versluierd met behulp
van de halve waarheid, die binnen deze context voor de hoogste wijsheid wordt
gehouden. Anderzijds ontstaat in aanleg het 19e- en 20e-eeuwse economische
liberalisme, dat bestaat in ongebonden economische zelfzucht en uitloopt op de
rechtens geregelde vrijheid tot verkoop van de eigen individualiteit in de vrije
dissociatie van individualiteit en arbeid.  Concreet leidt de verwerkelijking van121

dit abstracte vrijheidsbegrip tot de onvruchtbare anarchie die de terreur van de
Conventie en de despotie van Napoleon oproept.

De tweede fase van de Revolutie, die van de Révolution de la égalité, maakt
duidelijk hoezeer de triniteit van vrijheid, gelijkheid en broederschap gaandeweg
tot een onontwarbare kluwen van begrippen wordt. De gelijkheid als grondslag
van politiek en maatschappelijk samenleven in het respect voor de - gelijke -
individualiteit van de ander wordt nu tot inhoud en doel van politiek handelen.
Ook hier gaat het om een intellectualistisch bedenksel: de gelijkheid als de in-
houd van de vrijheid, die in de zin van de mensenrechten aanvankelijk met het
denken is verbonden. Dat betekent tegelijk voor de gelijkheid dat die tot een
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122. Dann: ‘Der Gleichheitsbegriff entwickelte sich (...) von einem naturrechtlichen
Lehrtopos und sozialtheoretischen Interpretationsbegriff zu einem Leitwort und
einer Zielvorstellung gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzungen. Er
wuchs mit dem Modernen Freiheitsbegriff zu einem festen Forderungssyndrom
zusammen’. Gleichheit, blz. 142.

123. ‘Ruhig und unbefangen betrachtet der ächte Beobachter die neuen Staats-
umwälzenden Zeiten. Kommt ihm der Staatsumwälzer nicht wie Sisyphus vor?
Jetzt hat er die Spitze des Gleichgewichts erreicht und schon rollt die mächtige
Last auf der andern Seite wieder herunter. Sie wird nie oben bleiben, wenn nicht
eine Anziehung gegen den Himmel sie auf der Höhe schwebend erhält. Alle eure
Stützen sind zu schwach, wenn euer Staat die Tendenz nach der Erde behält, aber
knüpft ihn durch eine höhere Sehnsucht an die Höhen des Himmels, gibt ihm eine
Beziehung auf das Weltall, dann habt ihr eine nie ermüdende Feder in ihm, und
werdet eure Bemühungen reichlich gelohnt sehn.’ Novalis, Die Christenheit oder
Europa, 1799, in: Werke in einem Band, München - Wien 1981, blz. 526 e.v., cit.
blz. 537.

inhoudsloos begrip wordt, niet ‘gevuld’ met respect voor de morele scheppings-
kracht van de menselijke individualiteit, maar door de intellectualiteit van het
abstract-begripsmatige denken. Het gevolg is dat de idee van de gelijkheid zich
niet kan verbinden met een werkelijkheid van met moraliteit verbonden gelding
van de individualiteit als ik en als het ware uitwijkt naar het terrein van de vrij-
heid. 122

In dat dooreenwerken van de idealen van vrijheid en gelijkheid bestaan beeld
en werkelijkheid van de Franse Revolutie. Nergens is dat beter onder woorden
gebracht dan al in 1799 door Novalis, die niet alleen de analyse van het politieke
gebeuren van zijn tijd, maar ook de remedie geeft.  Volgens Novalis ontbreekt123

in het geheel van de Franse Revolutie eine höhere Sehnsucht waardoor gereikt
kan worden naar die Höhen des Himmels. In de hier gebezigde terminologie kan
dat begrepen worden als het ontbreken van de begeerte naar het tot gelding
brengen van de menselijke individualiteit, reikend naar het Ik. Waar - vaak door
de eigen aard van het voorstellingsdenken - een dergelijke oriëntatie ontbreekt,
kan ook geen sprake zijn van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van
staatkundige begrippen als vrijheid en gelijkheid. Het ideaal van de vrijheid
vervalt in zijn werking in dat geval tot de abstracte morele autonomie of wille-
keur van het zelf en het ideaal van de gelijkheid wordt tot de gelijkheid van de
massa.

In die zin, zo leert de concrete ontwikkeling van de Franse Revolutie, kan de
werking van idealen als de gelijkheid niet neutraal zijn of bij geval achterwege
blijven. Het gaat sinds de Middeleeuwen bij die idealen immers om morele
krachten, die óf ten goede werken, dat wil zeggen een positieve rol spelen in de
ontwikkeling van de menselijke individualiteit, óf ten kwade. Corruptio optima
fit pessima. De schaduw van de gelijkheid als mensenrecht met daarin het geheim
van de menswording of de menselijke individualiteit als wordende, is voorshands
de voortdurend aanwezige dreiging van wat hiervoor machtsrecht is genoemd.
Ook dat vindt in de Franse Revolutie zijn uitdrukking als ten tijde van de Terreur
de werkelijkheid van die schaduw, in de gestalte van de dood, aan de revolutio-
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124. Het is uiteraard voor ieder die ook maar enigszins kennis neemt van de feitelijke
ontwikkelingen van de Franse Revolutie overbodig de feitelijke verschijnings-
vormen van deze gelijkheid te beschrijven; in zekere zin is de gehele Revolutie
vanaf 1793 er een voorbeeld van. Hier gaat het er vooral om de pendelslag te zien
tussen het begin van de Revolutie als 'ein herrlicher Sonnenaufgang' (Hegel) en
het er op volgende tegenbeeld van de Terreur en van Napoleon, die slechts ver-
klaard kan worden vanuit de met de Verlichting gegeven onzuiverheid van de
nagestreefde idealen. Onzuiverheid, omdat het intellectualistische rationalisme van
de Verlichting niet in staat bleek het wezenlijke van het drievoudige revolutie-
ideaal onder woorden te brengen.

naire triade wordt toegevoegd: ‘liberté, égalité, fraternité - ou la mort’, zo stond
het te lezen op de plakkaten en in eindeloze herhaling op de huizen van Parijs.
Die schaduw van de gelijkheid bestaat dan niet in de één of andere vorm van
ongelijkheid, maar in het tegenbeeld van de op de vrije ontwikkeling van de
menselijke individualiteit gerichte gelijkheid als de gelijkheid van de massa, de
maatschappelijke gelijkschakeling of de politiek-bureaucratische gelijke
behandeling. Ook de schaduw van de gelijkheid is een verschijningsvorm van de
gelijkheid. Het zou naïef zijn te menen dat de tegenstelling van de gelijkheid zou
liggen in de een of andere vorm van ongelijkheid. Zo was het vóór de Middeleeu-
wen, daarna niet meer.124

Voor een goed begrip moet aan het bovenstaande worden toegevoegd dat in het
besprokene slechts de concrete wederwaardigheden van de gelijkheid aan de orde
zijn. Op geen enkele wijze is daarmee, zo dit al mogelijk is, een oordeel gegeven
over de Franse Revolutie als geheel. Als binnen het geheel van dit onderzoek al
een oordeel gegeven zou moeten worden, zou daarbij moeten worden uitgegaan
van de onvermijdelijkheid van de ontwikkeling van het (rechts)bewustzijn in een
overgang van de bewustzijnsmodus die gekarakteriseerd wordt door de polariteit
van waarneming en behoefte naar die van voorstelling en begeerte. Aan het
gebeuren van die overgang, die hier wordt gezien als het kenmerk van de Franse
Revolutie, kan men moeilijk een moreel oordeel verbinden. Hoogstens zou in
positieve zin kunnen worden geconcludeerd dat inderdaad van een ontwikkeling
sprake is. Men kan ook moeilijk menen dat de tijdgenoten zich van een en ander
(beter) bewust zouden moeten zijn geweest, nog los van de complicatie dat de
voor de tweede fase van de bedoelde ontwikkeling kenmerkende vorm van het
bewustzijn een dergelijke inhoud in beginsel niet toelaat. Ook nu lijkt het in veel
opzichten nog te vroeg voor een afgeronde beoordeling van de betekenis van de
Franse Revolutie. Het hier te berde gebrachte kan daarom niet meer zijn dan een
discussiebijdrage. In die discussie gaat het echter ook om het begrip van de
ontwikkeling van concrete moraliteit.

Twee dingen zijn het die in het verloop van de Franse Revolutie en onder
Napoleon de voertuigen vormen, waardoor de schaduw van de gelijkheid tot
gelding kon worden gebracht en die vanaf dan tot ver in de 20e eeuw alleen nog
maar aan kracht lijken te winnen: de (nationale) staat en de (algemene) wet. Dat
gegeven voert het onderzoek vervolgens naar de 19e- en 20e-eeuwse actualiteit
van de rechtsstaat.
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6 Samenvatting en conclusies

Voor de gezamenlijkheid van de ontwikkeling van het Europese denken met
betrekking tot de gelijkheid, betekent de hier geschetste stand van zaken, dat
binnen het gelijkheidsbegrip van de Verlichting, uitlopend op dat van de tweede
helft van de 18e eeuw, slechts sprake is van een subjectief of onzuiver begrip van
de gelijkheid in samenhang met de nog als contingent ervaren menselijke wil. In
de Angelsaksische ontwikkeling blijft de ontwikkeling van het met de wil ver-
bonden begrip van de ontwikkeling steken in een vorm van kansengelijkheid,
zoals dat al bij de Romeinen werd beschreven. Van een ontwikkeling van het
bijbehorende eigendomsbegrip in de zin van met de individualiteit verbonden
mensenrechten is voorshands geen enkele sprake. De belangrijkste vorm van de
gelijkheid lijkt te zijn die van een formele kiezersdemocratie, waarin een materi-
ele bepaling van de gelijkheid ontbreekt. De gelijkheid lijkt verder vooral te zijn
geëxternaliseerd naar de gelijkheid van staten in de internationale verhoudingen.

Binnen de Midden-Europese of Duitse ontwikkeling, in de hier gehanteerde
schematiek het eigenlijke gebied voor de omvorming van saamhorigheid tot
solidariteit, wordt de problematiek van het met de wil verbonden aspect van de
gelijkheid dusdanig gedynamiseerd, dat daarbinnen een bij de fase van de voor-
stelling behorend gelijkheidsbegrip niet concreet kon worden ontwikkeld. De
gelijkheid wordt daarom afhankelijk gemaakt van de zingeving van de politiek
als zodanig, die wordt ervaren als de Selbstzweck van de staat. De concrete
gelijkheid wordt daarbij afhankelijk gemaakt van de formaliteit van de staat zoals
die zich uitdrukt in de algemeenheid van de wet: gelijkheid voor de wet.

In de sterk met recht en politiek als zodanig verbonden Franse ontwikkeling is
ten slotte ook bij Rousseau geen evenwichtige verwoording te vinden voor een
met het wilsaspect van de menselijke individualiteit verbonden gelijkheidsbegrip.
Wel worden bij hem alle registers aangesproken die binnen de menselijke bele-
ving met het met de algemene saamhorigheid verbonden aspect van de gelijkheid
zijn verbonden. Dat leidt tot het begrip van de morele gelijkheid. Voor de politie-
ke gelding daarvan moet een beroep gedaan worden op het begrip van de soeve-
reiniteit. Die soevereiniteit kan echter slechts worden uitgeoefend op grond van
een maatschappelijk verdrag waarin de morele gelijkheid tot uitdrukking wordt
gebracht.

In de Franse Revolutie blijkt het ontoereikende karakter van het gelijkheidsbe-
grip van de Verlichting. Met name ontbreekt daarin een (bewuste) verbinding
met de inhoud van de wil, waardoor een kortsluiting ontstaat tussen het begrip
van de vrijheid en dat van de gelijkheid. De karakterisering van de eigendom in
artikel 17 van de Déclaration van 1789 als een heilig en onvervreemdbaar recht
is daarom symptomatisch voor het concrete verloop van de Franse Revolutie.
Daarin wordt het ideaal van de gelijkheid tot de macht van de gelijkheid.
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