
1. Als men de tot hier gevolgde topoi voor de historische periodisering zou volgen, zou
kunnen worden vermoed dat de ontwikkeling van de rechtsstaat in de vorm die hier
wordt besproken nu ongeveer tot halverwege de totale duur ervan is gekomen.
Uiteraard moet daarbij weer worden bedacht dat die periodisering vooral gebruikt
wordt als een 'zoekschema', ook al is die niet zomaar uit de lucht gegrepen. Waar
het vooral om gaat is het besef, dat ook de hedendaagse rechtsstaat voluit een
historisch verschijnsel is en dus eindig in de tijd. Het benadrukken daarvan is van
belang, omdat het besef van de eindigheid van de rechtsstaat nu juist geen deel
uitmaakt van het zelfbegrip van die rechtsstaat.

Hoofdstuk 10
Gelijkheid en de rule of law

1 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken is de behandeling van de ontwikkeling van de
gelijkheid van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie besproken aan de hand
van drie paradigmata. Het eerste bestond in de idee van de eenheid van de mens-
heid als de morele bedding voor de werking van mensenrechten. Het tweede werd
beschreven als de ontwikkeling van persoonlijke macht, die in samenhang met
het paradigma van de universaliteit ten slotte leidde tot de eenheid van de staat
als de algemene manifestatie van het zelf, begrepen als de idee van de staatsrai-
son. Het derde paradigma was gelegen in enerzijds het streven naar pluriformiteit
in de vrijheid van religieuze uitingen en anderzijds de aanzet voor een verzelf-
standiging van economisch handelen. In dat derde paradigma ging het om de
mogelijkheden van een omvorming van de (a- respectievelijk antisociale) sub-
stantie van de aanvankelijke menselijke individualiteit als ik waardoor een
trichonomie zou kunnen ontstaan, waarin vervolgens van een zelfstandige wer-
king van het ik sprake zou kunnen zijn. 

Dezelfde paradigmata zullen in het volgende de weg vormen waarlangs de
gelijkheid in de rechtsstaat wordt onderzocht. Daarbij worden in de ontwikkeling
van de rechtsstaat tot nu toe  aan de hand van het bovenstaande drie stadia onder-1

scheiden. In het eerste daarvan gaat het om de vraag naar de vorm of de techniek
van de gelijkheid: legisme en codificatiestreven als antwoord op de vraag naar
het hoe van de rechtsstaat (algemeenheid). In het tweede stadium gaat het om de
vraag naar deelname aan wat door de vorm kan worden bewerkstelligd: de strijd
om algemeen kiesrecht en parlementaire zeggenschap als antwoord op de vraag
naar het wie in de rechtsstaat (macht). Ten slotte is de vraag naar de inhoud van
de gelijkheid aan de orde in het derde stadium van de ontwikkeling van de rechts-
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2. De indeling in legisme of <rule of law’ (vanaf 1795 tot bijv. de grondwetsherziening
van 1887), democratie (vanaf de 40er jaren van de 19e eeuw tot in het begin van de
20ste) en mensenrechten (vanaf de Tweede Wereldoorlog) lijkt voor de bestudering
van staatsrechtelijke fenomenen een betere indeling van de ontwikkeling van de
rechtsstaat te zijn dan de gebruikelijke, maar wel erg uitwendige, indeling in libera-
le rechtsstaat of <nachtwakerstaat’, verzorgingsstaat en democratische rechtsstaat.
In plaats van de dialectiek van de gebruikelijke indeling wordt zo beter zichtbaar
dat in de ontwikkeling van de rechtsstaat het voor de ontwikkeling van het rechtsbe-
wustzijn ging of gaat om respect. het hoe, het wie en het wat.

3. Vgl. bijv. de aanduiding van Helmuth Rößler, Deutsche Geschichte, Schicksale des
Volkes in Europas Mitte, Gütersloh z.j., p. 479 e.v.

4. Hiervoor, par. 3.1.

staat: gelijkheid en mensenrechten als wezenlijk meer dan de traditionele grond-
rechten als het antwoord op de vraag naar het wat door de rechtsstaat (de sub-
stantie van de menselijke individualiteit).2

Hiervoor werd ten slotte ook gevraagd naar de werking van tegenkrachten. Die
zullen hieronder aan de orde komen als ‘de nieuwe goden’ in en van de rechts-
staat: natie en techniek.3

In dit hoofdstuk is na een bespreking van het karakter van de rechtsstaat, de
problematiek van de algemene wet aan de orde, in samenhang met het gelijk-
heidsbeginsel. Na een beschrijving van de werking van de rule of law wordt
gezocht naar een beter begrip daarvan aan de hand van een bespreking van met
name het denken van Marx en Schopenhauer.

2 Karakterisering van het rechtsbewustzijn in de rechtsstaat
 

Wat hiervoor gezegd is over het karakter van de Verlichting typeert in hoge mate
het historische omslagpunt waaruit de rechtsstaat voortkomt. Het gaat daarbij -
met alle relativering - om de werkelijk geworden omslag van de eerste naar de
tweede fase van de na-middeleeuwse ontwikkeling van het (rechts) bewustzijn,
die van waarneming naar voorstelling en van behoefte naar begeerte, of van de
polariteit van doen en relatie naar die van hebben en kwaliteit. Met name bij de
bespreking van het karakter van de Verlichting is al het een en ander gezegd over
de overgang naar de fase van de voorstelling.  De filosofie van de Verlichting4

werd daar getypeerd als die waarin de eerste fase van de na-middeleeuwse
ontwikkeling tot voorstelling werd gebracht in een verschuiving van het primaat
van de wil naar die van het denken. Er is daar ook op gewezen, dat binnen de
voorstelling zelf het voorstellingskarakter van het bewustzijn niet valt te herken-
nen. Zelfs het onderscheid met de waarneming kan nu nog niet worden gemaakt,
waardoor ook de betrekkelijkheid van de inhoud van de waarneming nog niet kan
worden ingezien; de strijd tussen rationalisme en empirisme kan binnen het
voorstellingsdenken niet worden beslecht. Aan de hand van die overwegingen
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5. Hiervoor, hst. 5, par. 3.4.5.
6. Het gaat hier om de beschrijving van een stand van zaken, zoals die voor het be-

wustzijn kan gelden en niet om een moreel oordeel. Dat geldt ook voor de termen
rationaliteit en begeerte; beide worden hier in beschrijvende zin gebruikt. Morele
kwaliteit ontstaat voor beide eerst in de verbinding met het ik. De bepaling van het
ik in de hier besproken tweede fase maakt overigens dat het zelf (verregaand) buiten
het bewustzijn blijft en daarom slechts vermoed kan worden. Dat wat binnen het
bewustzijn als ik wordt beleefd is in de hier gevolgde gedachtengang een spiegeling
van het ik in de sfeer van het lichamelijke substraat van rationaliteit en begeerte als
een pseudo-ik en zou resp. voorstellings-ik en begeerte-ik kunnen worden ge-
noemd. Om de tekst niet onnodig met dergelijke termen te belasten, is er voor
gekozen zoveel mogelijk het substantief ik te gebruiken zonder nadere toevoeging.

7. Dat roept uiteraard ook de vraag op waar het ik in het voltrekken van de overgang
van de eerste naar de tweede fase van de namiddeleeuwse ontwikkeling dan wel
niet mag zijn gebleven. Als de beleving van het ik eenvoudig bij de omvorming van
de waarneming tot voorstelling zou zijn verdwenen, valt immers niet in te zien hoe
de overgang naar de tweede fase van de bewustzijnsontwikkeling metterdaad ook
met betrekking tot de omvorming van ik naar ik een vooruitgang zou kunnen zijn.
Dat de beleving van het ik niet binnen de voorstelling tot bewustzijn kan komen,
kan worden verklaard door de omstandigheid, dat de met de waarneming verbonden
beleving van het ik, die slechts als intuïtie kon bestaan, als een oorspronkelijke
samenval van vorm en inhoud, bij de verinnerlijking van de waarneming weer
uiteenvalt in een, het bewustzijn van de mens als persoon veroorzakende, vormkant
en de werking van het ik in de wil. Daarin ligt bij de overgang naar de tweede fase
het offer van het ik (vgl. het ‘Stirb und werde’-motief binnen de Cusaanse kennis-
leer, hiervoor, hst. 6). De zoektocht naar de verdwenen ik-beleving zal er daarom
één moeten zijn naar de wijze waarop, naast de zelfbinding aan (wetenschappelijke)
rationaliteit,  sprake kan zijn van een verinnerlijking van het ik als (weer naar
zuiverheid tenderende) werking van dat ik. Met behulp van de in het vorige hoofd-
stuk ontwikkelde schematiek kan dat dan niets anders betekenen dan dat tegelijker-
tijd met de vorming van de voorstelling sprake moet zijn van een activering van het
begeerteleven. De begeerte als werking van het ik. Maatschappelijk valt die bijv. te
herkennen in de werking van de gelijkheid als een emancipatorische kracht maar
ook in de opbloei van een hedonistisch georiënteerde economie.

kan ook het karakter van de rechtsstaat worden geschetst.
Hiervoor is er al op gepreludeerd  dat de Ik-beleving voor het bewustzijn in5

deze fase een geheel andere is dan in de voorafgaande fase. Het ik duikt als het
ware onder, enerzijds de aanvankelijke rationaliteit van de voorstelling en ander-
zijds, naar de kant van het natuurlijke, in de wilskwaliteit van de begeerte. Wat
in deze fase binnen het bewustzijn wordt ervaren als de eigen individualiteit,
wordt daardoor tot een spiegeling van het ik in een dualisme van een door ratio-
naliteit en begeerte bepaalde vorm van het ik.  Voor deze vorm van menselijke6

individualiteit bemiddelt de rechtsstaat daarom tussen ik en voorstelling of be-
geerte waardoor de mens voor de staat wordt tot persoon.  Dat betekent dat in de7

rechtsstaat de onmiddellijke betekenis van de mens als persoon ligt in het tot
gelding brengen en handhaven van diezelfde rechtsstaat als een ontologische
verzekering van zijn individualiteit. Dat compliceert elke betekenisvolle discus-
sie over de rechtsstaat binnen de in deze studie gehanteerde schematisering.
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8. Vgl. over het (rechts)gevoel hiervoor hst. 7, par. 4.

Immers zijn steeds drie oriëntaties aanwezig voor het begrijpen van een bepaalde
stand van zaken. In de eerste plaats is dat uiteraard de werkelijkheid zoals die
zich voor het denken voordoet. In de waarneming daarvan ligt het uitgangspunt
voor het denken. Vervolgens is er het richting gevende, maar slechts a-posteriori
gegeven en daarmee nog niet volledig werkelijke resultaat van het kennisproces,
dat voorshands slechts werkelijkheid bezit als conjectie van het bewustzijn. Ten
slotte is er de actualiteit van het Ik als ik, de realiteit van het (rechts)gevoel.  In8

het (rechts)gevoel wordt vanuit het zelf gereikt naar het ontwikkelingsresultaat
als Ik.

In de hier aan de orde zijnde ontwikkelingsfase is de werking van het rechtsge-
voel echter problematischer dan in welke andere fase dan ook. Het waarnemen
brengt in deze fase slechts kwantitatief, niet kwalitatief, meer dan in de fase van
de waarneming reeds aanwezig was en verliest daardoor een onmiddellijke ver-
binding met het zelf. Dat verlies wordt nauwelijks gecompenseerd door een meer
directe binding met het nog steeds sechts als conjectie binnen het bewustzijn
aanwezige resultaat van de ontwikkeling van de menselijke individualiteit als Ik.
Daartussen ligt immers noodzakelijkerwijze de fase van het weten/niet-weten als
het anderszijn van zowel voorstelling als kennen. Dat alles bemoeilijkt uiteraard
het verbindende of bemiddelende vermogen van het ik als (rechts)gevoel. Door
dat alles ontstaat een verregaande bepaaldheid van het rechtsbewustzijn binnen
de abstractie van de rechtsstaat in een dualisme van rationaliteit en voluntiviteit
in respectievelijk voorstelling en begeerte. Die bepaaldheid is, waar die zich met
de rationaliteit van de voorstelling verbindt, tegelijk algemeen; de rechtsstaat laat
zich moeilijk relativeren. Maar die bepaaldheid is er natuurlijk slechts voor het
bewustzijn. Daarom is die tegelijk ook schijn. De mens wordt in de rechtsstaat
als persoon bepaald, maar zijn menszijn is daarmee niet volledig gegeven, slechts
als schijn.

In dat alles dringt zich uiteraard de vergelijking op met de stand van zaken bij
de Romeinen. In een spiegeling rond de Middeleeuwen wordt in de rechtsstaat
veel herhaald van wat bij de Romeinen al voorhanden was. Ook daar was sprake
van het gekarakteriseerd zijn van de mens als persoon. Ook daar werden recht en
samenleving getypeerd door een dualisme; een dualisme van vrije algemeenheid
en absolute bepaaldheid. Zoals bij de Romeinen speelt ook in de rechtsstaat de
wet een alles beheersende rol. En zo is er meer. Maar er is - uiteraard - ook een
fascinerend onderscheid. Uitgangspunt bij de Romeinen was de initialiteit van
het subjectieve willen; de Romeinse samenleving berustte uiteindelijk toch steeds
op de ‘arm en de speer’ (Von Ihering) van elke afzonderlijke Romein. Nu, bij de
aanvang van de rechtsstaat is juist het denken punt van uitgang: de voorstelling
van het maatschappelijk contract, met een abstract-algemene gelding. Ging het
bij de Romeinen om vrije algemeenheid, nu gaat het weliswaar ook om
algemeenheid, maar is die juist verregaand bepaald door de voorstellingen zoals
die in de tijd van de Verlichting zijn ontstaan. Verscheen bij de Romeinen ten
slotte de wet als het allesheersende beginsel van een samenleving die zichzelf



10.2.  RECHTSBEWUSTZIJN IN DE RECHTSSTAAT 343

9. Supra, hst. 4, par. 3.
10. In de hedendaagse discussie heet dat verlies van normen en waarden. In het licht

van de hier gehanteerde systematiek van de ontwikkeling van de menselijke indivi-
dualiteit moet dat oordeel worden gekwalificeerd als wezenlijk voor-middeleeuws.
Het zou aanzienlijk dramatischer zijn als van een dergelijk verlies geen sprake zou
zijn. Het gaat er maar om of de ermee verbonden werking als een moreel vraagstuk
wordt opgevat.

beleefde in de officialiteit van het Romeinse burgerschap, hier staat de wet als de
uitdrukking van een geïntellectualiseerde voorstelling van de volkswil aan het
begin. Daarom is hier sprake van een: bepaalde algemeenheid. De Romeinse
machtsimpuls werd gekenmerkt door de afwezigheid van een specifieke bepaling
van ethische zingeving. In de rechtsstaat met haar bepaalde algemeenheid in de
sfeer van de rationaliteit, is hetzelfde te vinden in de sfeer van het economische
handelen. Maar natuurlijk ook hier met een groot verschil. Zoals hiervoor  uit-9

eengezet ging het bij de Romeinse vrije algemeenheid om het in elke afzonderlij-
ke Romein (ongediffentieerd) tot gelding komen van het geheel van zingeving, de
Romeinse humanitas. Nu, na de Middeleeuwen, valt dat geheel van ethische
zingeving samen met de afzonderlijke mens als persoon, die zo ik de zingeving
van het economisch handelen is.10

Bij de Romeinen wortelt de macht nog min of meer ongecompliceerd in de
weliswaar voorbijgaande, maar toch nog steeds beleefbare samenhang met het
natuurlijke. De verbinding van zaken met de persoon kwam tot stand door die
zaken uit hun natuurlijke samenhang los te maken. Daardoor ontstond de eigen-
dom als een natuurlijk recht. Nu wortelt de macht in de menselijke voluntiviteit
als zodanig; het willen wat men wil, nu in het verlengde van de subjectieve
behoefte. Vanuit het ik wordt voorbij de eigen behoefte eigendom verworven en
bezeten als de wijze waarop de mens als persoon zich uitdrukt in het natuurlijke,
als een daad van vrije schepping.

In dit verband moet ten slotte nog een laatste opmerking worden gemaakt. Als
hier wordt beweerd dat de rechtsstaat kan worden beschouwd als de staatkundige
werkelijkheid van de tweede fase van de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn
sinds de Middeleeuwen dient die rechtsstaat te worden beschouwd als het anders-
zijn van de er aan voorafgaande fase, in potentie als de omvorming ervan. In die
zin behoort de ervaring van de eerste fase als voorstelling tot de inhoud van het
bewustzijn. Tegelijk behoort tot de inhoud van het bewustzijn de substantie van
het zelf als weten/niet-weten en als inzicht, zoals die nog bestaat als resultaat van
de voor-middeleeuwse ontwikkeling. De omvorming ervan zou immers moeten
bestaan in het anderszijn van wat als voorstelling in de tweede fase aanwezig is
en kan daarom eerst na de afloop van die tweede fase ontstaan. Dat betekent -
kort gezegd - dat voorshands nog de ‘oude’ substantie van het weten/niet-weten,
respectievelijk van het kennen binnen het bewustzijn aanwezig is en als zodanig
ook functioneert. Ook die notie draagt wezenlijk bij aan het begrijpen van het
precaire karakter van deze tweede fase en daarmee aan het karakter van de rechts-
staat. Enerzijds is er sprake van een andersheid van wat werkelijk was in de
eerste fase, waardoor de concrete beleving van wat kan worden aangeduid als
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11. Hiervoor, hst. 8, par. 2.
12. Daarbij moet vooral gedacht worden aan altijd aanwezige bedreigingen voor de

rechtsstaat als die van het fascisme en het racisme. In beginsel gaat het echter om
elke politieke of maatschappelijke notie die refereert aan wat ooit goede zin heeft
gehad, maar niet strookt met wat kan worden ontleend aan ethische desiderata rond
de contemporaine stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de
menselijke individualiteit of daaraan zelfs tegengesteld is.

13. Dat verklaart vervolgens ook eens temeer de moeilijkheid van het verstaan van de
betekenis van de Middeleeuwen. Als immers de Nieuwe tijd werkelijk nieuw moet
heten in vergelijking met de Antieke beschaving, moet de betekenis ervan worden
vastgesteld aan de hand van criteria die vanuit de Nieuwe tijd zelf moeten worden
gevonden. Waar die betekenis als een weten/niet-weten eerst ná waarneming en
voorstelling kan ontstaan door een omvorming van wat als betekenis in de Romein-
se en Griekse ontwikkeling voorhanden was, kan die aanvankelijk slechts worden
vermoed. Voor het contemporaine wetenschappelijke bewustzijn lijken dan uiter-
aard de papieren van wat reëel bij Grieken en Romeinen te vinden is aanzienlijk
meer te overtuigen. Vgl. ook hiervoor, hst. 5 n.a.v. de positie van bijv. de  Rijke, De
wijsbegeerte van de Middeleeuwen. Wat hier in de tekst wordt gesteld, moet weten-
schappelijk voorslopig natuurlijk vooral als een hypothese worden opgevat. Het zou
interessant zijn om na te gaan of in de overgang van het denken van Middeleeuwen,

concrete overeenkomst wordt tot de voorstelling van het maatschappelijk verd-
rag, anderzijds wordt in de vraag naar de betekenis van de rechtsstaat weliswaar
gereikt naar het vervolg op de rechtsstaat, maar is logischerwijze de inhoud van
dat waardoor die betekenis zou kunnen worden gekend vooral nog bepaald door
wat reeds lang geschiedenis is. Zoals Thomas van Aquino onderscheidde  tussen11

het terrein van het persoonlijke rechtsverkeer en het concrete rechtsleven ener-
zijds en het terrein van de natuurlijke opbouw en de goddelijke ordening van het
maatschappelijk leven anderzijds, kan nu worden onderscheiden tussen het
samengaan van de eerste en de tweede fase in de voorstelling van de rechtsstaat
waar de mens als persoon de maat is en het nog niet als omgevormd voorhandene
in de sfeer van zingeving en kennen.

Daardoor kan het gecompliceerde karakter van het rechtsstatelijke bewustzijn
eens temeer worden verklaard. Tegelijk kan zo worden begrepen dat binnen die
voorstelling eigenlijk ook geen ander verweer bestaat tegen het zich steeds weer
geldend willen maken van lang voorbije politieke en maatschappelijke noties12

dan door een relativering van de rechtsstaat aan de hand van het begrip van de
zich ontwikkelende menselijke individualiteit. Hier kan slechts worden vastge-
steld dat dergelijke noties tot de vanzelfsprekende context van het voorstellings-
denken behoren, ook met betrekking tot de rechtsstaat.

Zoals in de Renaissance de inhoud van de Romeinse samenleving vaak als
voorstellingskader werd gehanteerd waar het bewustzijn van de Renaissance zelf
nog niet tot de eigen voorstelling ervan was voortgeschreden, zo vormt in allerlei
opzichten de Griekse oudheid het referentiekader voor het zoeken naar de beteke-
nis van de in de rechtsstaat beleefde voorstelling als het weten/niet-weten ervan.
Dat kan de rol verklaren die de Antieke beschaving speelt als het retorische kader
voor de na-middeleeuwse ontwikkeling.13
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Renaissance en Verlichting naar jongere vormen van filosofie een overgang te
bespeuren is van een oriëntatie op de Patres en de Romeinse eclectische filosofie
naar die van de Grieken. Voor de politieke filosofie lijkt veel daarop te wijzen. In
ieder geval kwam de renaissance van Griekstalige auteurs en cultuur na de Latijnse.

14. Vgl. hiervoor, hst.8, par. 2.5.
15. Zoals overigens door Frederik zelf al in 1752 in zijn testament was voorzien, vgl.

Meinecke, Staatsräson, blz. 398.
16. Die werd, zoals bekend, geschapen naar het voorbeeld en in nogal wat opzichten als

de voortzetting van de middeleeuwse clericale hiërarchie.

3 De erfenis van het ancien regime; soevereiniteit en staatsraison

Na Napoleon vormt de Restauratie het begin van de ontwikkeling van de rechts-
staat. Dat begin krijgt vorm als een mengsel van de Europese staatkundige ont-
wikkelingen vanaf de Renaissance en de twee 18e-eeuwse revoluties, de Franse
en de Kantiaanse. Uiteraard is er ook nog het voorbeeld van de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsstrijd. De als persoonlijke staat van de Renaissance-vorsten
begonnen ontwikkeling van de voor-revolutionaire machtsstaat eindigde in de
18e eeuw in de verbinding van soevereiniteit en staatsraison.14

Zoals vervolgens de staat van Lodewijk XIV ineenstortte in de Régence, een
overgang die wel als een voorloper van de grote revolutie is gezien, zo volgt de
ineenstorting van het kunstwerk van Frederik de Grote in 1806. Het begrip van
de staatsraison van toch ook in het Pruisen van Frederik de Grote nog te zeer
verbonden met de singulariteit van het ‘gouverner par lui-même’ om duurzaam
te kunnen zijn.  Die duurzaamheid ontstaat eerst in de samenhang met wat in de15

Franse en Kantiaanse revoluties voorhanden was.
In beide revoluties ging het in theorie voor alles om een secularisering van het

soevereiniteitsbegrip. De door Richelieu geschapen religie van het koningschap
(Ranke) wordt via de idee van de met het moi verbonden begrip van de staat en
via de met de rationaliteit van de ambtelijke organisatie  tot werkelijkheid ge-16

maakte staatsraison tot het wereldse begrip van ‘liberté et égalité’ en ‘Gesetz’.
Beide liggen evenwel niet noodzakelijk in elkaars verlengde. De moderne 19e- en
20e-eeuwse rechtsstaat is niet zonder meer de voortzetting van de ontwikkeling
van de moderne staat vanaf de Renaissance tot de 17e- en 18e- eeuwse macht-
staat. Zeker, in de Restauratie wordt veel teruggehaald of hersteld van wat
gemeengoed was vóór de Franse en Kantiaanse Revolutie. Maar na de Franse
Revolutie vormen de staten toch ook het instrument waarmee of de bedding
waarin zich mensenrechten in algemene zin kunnen ontwikkelen. Was de staat
daarvoor ten slotte het middel geworden om het concrete ‘doen’ van de zich in
vrije rechtshandelingen ontwikkelende menselijke individualiteit te onderdruk-
ken, het resultaat van die ontwikkeling wordt vanaf de Franse Revolutie als
nationale staat de vorm waarin de tweede fase van de ontwikkeling van de men-
selijke individualiteit sinds de Middeleeuwen gestalte kan krijgen. In die staat
wordt elke afzonderlijke mens van subject van zijn eigen handelen en dat van
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17. Daarvan kon zelfs Goethe de verbijsterde soldaten van het Pruisische leger niet
meer, maar ook niet minder, zeggen dan ‘Von hier und heute geht eine neue
Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen’.
Riemeck, 1789, blz. 110.

anderen worden tot persoon. Dat is de metamorfose van de staat in de Franse
Revolutie.

Natuurlijk gaat het daarom ook niet om een omslag die zich van de ene dag op
de andere voltrekt. Enerzijds was al veel vóór de Franse Revolutie aanwezig,
zoals bijvoorbeeld de vrijheden in de Republiek, de bekende vrijheden onder de
Oostenrijkse keizer Joseph II, vooral ook de vrijheden zoals die in Engeland al
sinds de Glorious Revolution van 1688 bestonden. Ook waren er de vrijheden in
de pas onafhankelijke Amerikaanse staten. Anderzijds bleef ook voorshands veel
van het oude bestaan, vooral in de Duitse en Oostenrijkse landen. Spanje zet zijn
autoritaire traditie nog lange tijd voort. En zo is er meer waaronder het als een
anachronisme in stand blijven of herstellen van het koningschap niet het minste
is. Natuurlijk wordt ook binnen het geheel van de Franse Revolutie zelf de aan-
vankelijke vrijheid nog weer ingeruild voor het keizerschap van de zich met de
Romeinse Ceasar vergelijkende Bonaparte. Toch zijn de zaken in politicis
wezenlijk veranderd, ook al is dat vaak nog vooral als potentie. Wil men de
symboliek van de gebeurtenissen, dan zijn daar natuurlijk de Déclaration van
1789, de bestorming van de Bastille in hetzelfde jaar en de kannonade van Val-
my in 1792.17

Een uitvoerige beschrijving van de Restauratie en de opkomst van de nationale
staten valt niet binnen het bestek van dit onderzoek. Hier gaat het vooral om de
gedachte dat na de Franse Revolutie in die nationale staten de vorm wordt ge-
zocht waarin de ‘fase van de voorstelling’ van de na-middeleeuwse ontwikkeling
van het (rechts)bewustzijn haar beslag krijgt. Die vorm verandert nadien en tot
op vandaag ook niet wezenlijk meer.

4 Gelijkheid en de rule of law

4.1. Formele gelijkheid door rechtszekerheid

Het belangrijkste instrument voor de bepaalde algemeenheid in de rechtsstaat is
het beginsel van de heerschappij van de algemene wet. De wet maakt allen tot
persoon en als persoon zijn allen gelijk. Door die door de wet geïndiceerde
onderlinge gelijkheid is tegelijk - volgens de theorie - voor allen de vrijheid
gerealiseerd. Die vrijheid is de Kantiaanse vrijheid die praktisch bestaat in de
gehoorzaamheid aan de algemene wet. Dat betekent concreet een voortzetting van
het al in de 17e en 18e eeuw begonnen proces van centrale codificatie van het
recht. Maar nu is het argument een ander. Nu gaat het niet langer om het vestigen
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18. P.A.J. van den Berg, Codificatie en staatsvorming, diss. Groningen 1996, blz. 370
e.v.

19. Wat hier het beginsel van de heerschappij van de algemene wet wordt genoemd of
de rule of law, is dan ook iets anders dan het legaliteitsbeginsel. Bij het legaliteits-
beginsel gaat het om de binding aan de wet van het overheidsbestuur ten aanzien
van het wezenlijk onbepaalde. In ons land is die binding voorzover het om bestuur
gaat dat door strafbedreiging het gedrag van de burgers dwingend beïnvloed, eerst
in 1887 grondwettelijk vastgelegd. Vanaf 1814 tot dan toe werd werd die bevoegd-
heid soeverein door de vorst uitgeoefend d.m.v. algemene maatregelen van bestuur.
Uiteraard behoudens de in 1848 ingevoerde ministeriële verantwoordelijkheid
daarvoor jegens het parlement.

20. Metternich was overigens een uitgesproken conservatief, die voor de binnenstatelij-
ke verhoudingen juist een tegenstander was van wat voor hem niet meer waren dan
onvruchtbare theorieën over vrijheid en gelijkheid, hoogstens wellicht toepasbaar in
met name westerse staten, waarin op dit punt een zekere traditie bestond.

van het centrale gezag in de staat, maar om het verzekeren van persoonlijke
vrijheid binnen de staat door aan de gelding van algemene wetten te ontlenen
rechtszekerheid. Waar tijdens het ancien régime de roep om vrijheid zich juist
uitte in een verzet tegen centrale codificaties met een beroep op plaatselijk recht,
worden nu de codificaties het symbool van vrijheid tegen een te grote centrale
macht.  Die codificaties dienen in samenwerking met het parlement tot stand te18

worden gebracht. Ze richten zich primair, à la Montesquieu, tegen de rechter - cet
être inanimé, qui n’en peuve moderer ni la force, ni la rigeur... De uitvoerende
macht is vervolgens met de uitvoering van wetten belast: administratie en belas-
tingheffing.

In beginsel is daarmee de bepaaldheid van de staat compleet. Er is slechts nog
een voorziening nodig voor het buiten-statelijke als het onbepaalde: buitenlandse
betrekkingen en krijgsmacht en, in een land als Nederland, de waterstaat. Het
bestuur van dat alles, dat naar de eigen aard ervan onbepaald is, leent zich niet
voor algemene regelgeving. Het is het terrein van de eenheid van de staat als
zodanig, die zich kenbaar maakt in het verkeer met het andere als het niet bepaal-
de: de statelijke soevereiniteit naar buiten, gesymboliseerd in de figuur van het
staatshoofd, dat dan ook het opperbestuur, het oppergezag of het oppertoezicht
heeft over dat soort zaken.  Door dit alles zijn ook meteen de mensenrechten, de19

gelijkheid en de vrijheid verzekerd. Dat vindt zijn uitdrukking primair in het ver-
schijnsel van een geschreven constitutie. Daarin wordt het persoon-zijn van alle
burgers, althans in beginsel, gelijkelijk gegarandeerd en daarin ligt immers in
deze fase de werkelijkheid van de zich ontwikkelende menselijke individualiteit.

Het gelijkheidsbeginsel vindt in de context van de Restauratie op twee manie-
ren een uitwerking. De eerste is de interstatelijke gelijkheid die bijvoorbeeld met
zoveel woorden ook door Metternich op het Weens Congres van 1814 werd
beleden.  Door Metternich werd de werkelijkheid van de gelijkheid beleefd in20

het concert van onafhankelijke staten. Het zijn voor hem de staten die als afzon-
derlijke individualiteiten vrij en onafhankelijk op voet van gelijkheid met elkaar
verkeren. Niet alleen als voorwaarde voor onderlinge vrede, maar ook als moge-
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21. Vgl. Heyer, Sozialimpulse des deutschen Geistes im Goethe-Zeitalter, Studienmate-
rialen VIII, Stuttgart 1987, blz. 216 e.v.

22. Een uitvoerige behandeling is te vinden in Dann, Gleichheit, blz. 124 e.v.
23. Dat door de opsluiting van het bewustzijn in de voorstelling ook de 19e-eeuwse

filosofie dat niet kon, wordt hierna nog uitvoerig toegelicht in hst. 10, par. 5.

lijkheid voor een ontwikkeling naar menselijke eenheid.  Deze uitwerking van21

de gelijkheid herinnert aan wat hiervoor de Angelsaksische gelijkheid is ge-
noemd. De problematiek ervan wordt in de 19e en 20e eeuw duidelijk in ener-
zijds het nationaliteitenvraagstuk en anderzijds de internationale samenwerking
en integratie. Kernpunt is steeds het vraagstuk van de soevereiniteit van nationale
staten. Het theocratische begrip van de soevereiniteit, dat - zoals hiervoor be-
schreven - via het moi van de vorst tot keurmerk wordt van nationale staten,
concurrerend met de soevereiniteit van afzonderlijke mensen. Deze interstatelijke
uitwerking van het gelijkheidsbegrip is wezenlijk voor de geschiedenis van de
rechtsstaat.

De andere uitwerking van het gelijkheidsbeginsel is de 'binnenstatelijke'. Die
uitwerking is uiteraard niet in alle nationale staten dezelfde. Grosso modo valt
een onderscheid te maken tussen de West-Europese staten, waar de beginselen
van vrijheid en gelijkheid een veel meer geprononceerde plaats innemen, en die
van Midden- en Oost-Europese staten, waar dat veel minder het geval is. Waar
beide beginselen met zoveel woorden deel uitmaken van het recht is dat in een
nauwe onderlinge verbondenheid. Beide beginselen lijken op te gaan in de vrij-
heid die bestaat in onderwerping aan de algemene wet, waarvoor ieder gelijk is.

4.2. Materiële ongelijkheid door een abstract privaatrecht

Al in de 18e eeuw riep de door de gelding van de wet bewerkte formele gelijk-
heid de reactie van een pleidooi voor ook materiële gelijkheid op.  Zoals even-22

wel de Déclaration van 1789 nog niet verder kwam dan een ‘heiligverklaring’
van met de persoon verbonden eigendom, werd ook in de rechtsstaat van de
Restauratie op geen enkele wijze een stap gezet in de richting van (meer) materi-
ele gelijkheid. Integendeel, door de abstracte werking van het privaatrecht, dat
wil zeggen: door toepassing zonder aanzien van concrete sociaal-economische
omstandigheden, blijkt in de loop van de 19e eeuw de materiële rechtsgelijkheid
steeds verder uit het beeld te verwijnen.

De werkelijkheid van de wil, waarvan de ‘substantie’ die in de zin van mensen-
rechten omvorming behoeft tot solidariteit, krijgt zo in het recht van de rechts-
staat geen expliciete plaats. Dat behoeft na wat in de vorige paragraaf over
gelijkheid en broederschap is gezegd ook niet te verbazen. Ook binnen de recht-
spraak is door de strakke binding aan de wet geen mogelijkheid om de overgang
naar die andere werkelijkheid te realiseren. De Verlichting en de Kantiaanse
filosofie bleken niet in staat die werkelijkheid van de wil tot bewustzijn te breng-
en.23
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24. F. Neumann, Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Ge-
sellschaft, Zeitschrift für Sozialforschung, Bd. VI 1937, Heft 3. Opnieuw versche-
nen in de zowel in het Engels (The democratic and authoritarian state, New York
1957) als in het Duits uitgegeven bundel: Demokratischer und autoritärer Staat,
Frankfurt/M 1967, blz. 7-57. Neumann maakt in zijn analyse overigens, in elk geval
impliciet, uitvoerig gebruik van de maatschappelijke analyses van Karl Marx.

25. Door de heerschappij van de algemene wet, de rule of law, wordt de sociaal-econo-
mische werkelijkheid voorzienbaar en berekenbaar. De primaire taak van de staat
ligt zo in het scheppen en handhaven van een rechtsorde waarin de nakoming van
overeenkomsten wordt verzekerd. Daarin is geen ruimte voor Generalklauseln,
‘zachte normen’ als die van billijkheid en redelijkheid, die het systeem van het
recht kunnen verzwakken. Neumann: in deze idee van de rechtsstaat is het Kanti-
aanse systeem tot werkelijkheid geworden. Funktionswandel, blz. 27.

26. Idem, blz. 34.

De inmiddels klassieke analyse van de werking van de wet in de 19e-eeuwse
rechtsstaat is van Franz Neumann.  Ook voor hem wordt de klassieke rechtsstaat24

gekenmerkt door een voor die rechtsstaat constitutief dualisme, getypeerd als wet
en macht, vrijheid en soevereiniteit, objectief en subjectief recht, norm en rechts-
verhouding. Kenmerkend voor dat dualisme is het niet met elkaar verbonden zijn
van de beide het dualisme samenstellende delen; er is geen derde element waard-
oor beide op elkaar kunnen worden betrokken. De woorden van de wet worden
als gevolg daarvan tot dogma, het objectieve recht tot het systeem van het recht,
de norm tot een in zichzelf rustende (schijn)waarheid. Op die manier wordt, aldus
Neumann, de onwil van de heersende klasse tot sociale hervorming verhuld. Elke
verandering is immers slechts mogelijk door de wet en de totstandkoming van
wetten vergt medewerking van parlementen waarin, door het census-kiesrecht,
slechts die burgers zijn vertegenwoordigd, die geen belang hebben bij verande-
ring. De doctrine van de heerschappij van de wet is noodzakelijk voor de bevre-
diging van de behoeften van de economische concurrentie.  De bestaande25

sociaal-economische verhoudingen worden door de werking van het rechtssys-
teem bevestigd met als gevolg dat de daarin bestaande ongelijkheden slechts
worden vergroot. De werking van de wet kan binnen dit systeem immers slechts
tot gelijkheid leiden, als die gelijkheid als vooronderstelling van het systeem ook
werkelijk aanwezig is binnen de sociaal-economische verhoudingen. De theorie
dat de staat slechts kan heersen door algemene wetten is betrokken op een be-
paalde economische structuur, namelijk op die van de vrije concurrentie.  Door26

de vrije concurrentie wordt echter slechts de materiële ongelijkheid vergroot.
Dat impliceert niet alleen de formele gelijkheid van de gelijke gelding van de

wet voor allen, maar ook de vrijheid voor allen om in een proces van zelfwet-
geving de overeenkomsten te kunnen sluiten die men zelf wil. De verbinding van
het statelijke stelsel van de rule of law en de maatschappelijke werkelijkheid
waarin dat stelsel moet functioneren wordt gevormd door de overeenkomst, het
verdrag. In de verdragsvrijheid, waarvan de gevolgen door de wet voor ieder
gelijk worden beschermd, worden vrijheid en gelijkheid in de 19e- eeuwse rechts-
staat met elkaar verbonden. De vrijheid krijgt op die wijze gestalte als
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27. Het klassieke voorbeeld van een dergelijke ‘overeenkomst’ is natuurlijk de arbeids-
overeenkomst tussen de arbeider en een fabrikant, waarvan de inhoud volledig door
de fabrikant wordt bepaald, tot en met de verplichting te kopen in diens winkels,
terwijl de arbeider om simpele redenen van overleven geen andere keuze heeft dan
het aangaan van de overeenkomst, die vervolgens volgens de abstracte gelding van
het privaatrecht volgens het beginsel van de pacta sunt servanda wordt gehand-
haafd door de rechter.

28. Fries: ‘(...) eine praktische Idee, welche sich als eine notwendige Aufgabe für die
Vernunft ausspricht. Persönliche Würde läßt keine Vergleichung des größ eren
oder kleineren zu, sondern nur das Verhältnis der Gleichheit. Dadurch wird das
notwendige Gesetz für den vernünftigen Willen bestimmt: Jeder Person kommt ein
absoluter Wert als Würde zu, sie existiert als Zweck schlechthin und ihre Würde
gibt jeder Person den gleichen absoluten Wert mit jener anderen’. De Kantiaan
Jakob Fries, Philosophische Rechtslehre und Kritik aller positiven Gesetzgebung,
Jena 1803, 7. Via Dann, Gleichheit, blz. 154.

rechtszekerheid, waar de wet waarborg is voor de voorzienbaarheid van sociaal-
economische posities. Als in de praktijk van het sociaal-economische verkeer de
<vrije’ concurrentie de vorm aanneemt van een monopolie- of karteleconomie,
wordt werking ervan evenwel het tegenovergestelde van vrijheid en gelijkheid. In
de plaats van vrijheid en gelijkheid voor allen versterkt de algemene wet slechts
werkelijke zekerheid en voorzienbaarheid voor sommigen en het omgekeerde
voor velen, die dan niet meer slechts afhankelijk zijn van de algemene wet, maar
van het dictaat van sommigen. Als de sociaal-economische omstandigheden geen
vrije arbeidskeuze meer toestaan, maakt het ook niet meer uit als dat dictaat
wordt gegeven in de vorm van burgerlijk rechtelijke overeenkomsten.  27

Vrijheid en gelijkheid door de wet, voor alle mensen gelijk op grond van de
zedelijke autonomie van hun willen. Onderlinge gelijkheid als redelijke wezens
die allen doel in zichzelf zijn. Transcendentale Kantiaanse vrijheid en gelijkheid,
niet als natuurlijk recht, maar als werkelijkheid van het zedelijke gebod van de
praktische Vernunft. Maar als praktische idee zijn vrijheid en gelijkheid juist
oriëntatie en doel voor de ontwikkeling van het recht.  De vraag is daarom28

vervolgens naar het proces zelf, naar het gebeuren in de historische werkelijkheid
van wat als opgave van de rede wordt begrepen. De rede zelf verwerkelijkt im-
mers niets.

4.3. De ‘rule of law’ en de geometrische gelijkheid;
de problematiek van het 'ik' in de rechtsstaat

De actor in de rechtsontwikkeling, waarin de redelijke idee van de zedelijke
gelijkheid tot werkelijkheid kan worden, kan sinds de Middeleeuwen niets anders
zijn dan de zich ontwikkelende menselijke individualiteit als ik. Gezocht moet
daarom worden naar de werking van dat ik in de historische werkelijkheid van de
19e eeuw. Naast de voorstellingen van de formele en materiële gelijkheid als
subjectieve begrippen moet daarom de werkelijkheid van de geometrische gelijk-
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heid worden opgespoord.
De stelling dat het in deze fase van de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn

gaat om een onderduiken van het ik in de met de persoon verbonden voorstelling-
en en begeerte, verwijst op zichzelf genomen naar de onmogelijkheid van het
vinden van geometrische gelijkheid. In het dualistische karakter van de rechts-
staat is immers, zo lijkt het, geen sprake van een trichonomie zoals die voor een
directe werking van het ik noodzakelijk is. Het lijkt voor de hand te liggen om op
grond van het dualisme van vrijheid en macht het recht dan maar te herkennen in
de vrijheid als de algemene redelijke structuur van die vrijheid om vervolgens op
zoek te gaan naar de werkelijkheid van de wil als begeerte, om die te vinden in
bijvoorbeeld het economische leven, zoals zich dat verzelfstandigt en ontplooit in
de 19e en 20e eeuw. De problematiek van het ik zou dan kunnen worden onder-
kend door die als het ware te laten ‘oscilleren’ tussen recht en macht of tussen
redelijke vrijheid en economisch handelen. De eenheid van recht en vrijheid zou
dan wellicht kunnen worden gevonden in de werkelijkheid van de natie en omge-
keerd de eenheid van macht en economisch handelen in de vorm van economische
theorie of ideologie, welke dan ook. Hoe voor de hand liggend ook, een dergelij-
ke oplossing is niet bevredigend. In de eerste plaats niet omdat op die manier de
problemen slechts worden verplaatst door het scheppen van nieuwe dichotomieën
binnen de oorspronkelijke dualiteit. Aan de kant van de voorstelling zouden
vrijheid en economische theorie om de voorrang moeten strijden en aan de kant
van de wil nationalisme en economische macht. Vrijheid en ideologie gaan
immers niet samen en economie en nationalisme ook niet. De noodzaak om naar
de concrete werking van het ik te blijven zoeken blijft ook dan onverminderd
bestaan. In de tweede plaats lijkt een doorslaggevend bezwaar dat op die manier
ook geen zicht wordt verkregen op de hedendaagse problematiek van gelijkheid
en mensenrechten. Daarbij gaat het immers uiteindelijk om de gezamenlijkheid
van vrijheid en broederschap. En die problematiek is hier als het referentiekader
voor het historisch begrip steeds maatgevend.

Een oplossing van het vraagstuk kan worden gevonden door de werking van het
ik niet - al te schematisch redenerend - te willen vinden als een bemiddeling
tussen voorstelling en begeerte, maar door voort te borduren op het gegeven, dat
nu juist in deze fase datzelfde ik als zodanig niet beleefbaar is door de eenzijdige
verbinding met de voorstelling of de begeerte. Daar komt nog bij, dat aan een
dergelijk ik geen bemiddelende werking kan worden toegedacht. Dat betekent dat
binnen het (rechts)bewustzijn niet zonder meer een brug kan worden geslagen
tussen rationaliteit en voluntiviteit. De problematiek van respectievelijk het
denken en de wil moet daarom gescheiden worden behandeld. 

4.3.1. ‘Ik’ als voorstelling; nationale staat

Om te beginnen wordt het in de voorstelling gevangen ik besproken. Het gaat
daarbij om het met het rationele denken verbonden ik, zoals dat (exemplarisch) in
de Verlichting tot ontwikkeling is gekomen. Toen werd wat in de eerste fase
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29. Transcendenties moet men geloven; transcendentalen zijn redelijke extrapolaties
van het denken, die vaak functioneren als proposities.

30. Het valt daarbij uiteraard niet zwaar de contemporaine invullingen voor die trans-
cendentalen te vinden. De onsterfelijkheid van de ziel daar gelaten gaat het dan
vaak om enerzijds de reeds als resultaat van de ontwikkeling voorhanden gedachte
vrijheid en anderzijds de leiding van een God, die slechts met behulp van tot funda-
mentalisme of orthodoxie leidende voor-middeleeuwse noties kan worden begrepen
of het voorwerp moet zijn van de projectie van de menselijke ziel zoals bijvoorbeeld
bij Schleiermacher.

31. Voor een toelichting zij nogmaals verwezen naar par. 5.

concreet was tot voorstelling gebracht. Nu verbindt zich daarmee de zich ontwik-
kelende menselijke individualiteit als persoon. Dat betekent dat de mens als
persoon gebonden is aan het rationele denken in de vorm van de voorstelling;
over en weer bepalen beide elkaar. Daarmee is de het voorstellingsdenken nu een
quasi-midden geworden. Als iets dergelijks niet wordt aangenomen, zou immers
slechts sprake kunnen zijn van vrije algemeenheid, waarin het dualistische karak-
ter van de menselijke individualiteit geen constituerende rol speelt. Dat zou
slechts een (onmogelijke) reprise van het Romeinse rechtsbewustzijn zijn. Nu -
sinds de Middeleeuwen - gaat het om een bepaalde algemeenheid, waarin de
mens als zodanig leeft. In zijn menszijn als ik overstijgt hij daarom tegelijk die
bepaaldheid hoe dan ook, waardoor die bepaaldheid historisch kenbaar wordt.
Voor de Romeinen was de algemeenheid van de Romeinse civitas genoeg; daarin
ervoer hij zijn vrijheid. Nu evenwel gaat het om een fase in de ontwikkeling van
het menselijk bewustzijn, waarbij een vanuit het ik uitgaande beweging constitu-
tief is voor datzelfde bewustzijn. Waar de Romeinen nog konden rusten in hun
eigen Romein-zijn, tot daarin nog slechts uiterlijkheid werd ervaren, zo tendeert
in de na-middeleeuwse fase van de voorstelling het menselijk bewustzijn naar een
overstijgen van - nu - de bepaaldheid van datzelfde persoon-zijn. Daarin ligt
tegelijkertijd zijn bepaaldheid als persoon en zijn naar vrijheid strevende alge-
meenheid. Zonder dat vrijheidsstreven kon de namiddeleeuwse geschiedenis
immers niet worden begrepen.

Als nu de redelijke voorstelling wordt opgevat als een midden, wordt de naar
de conjectie van het denken gerichte zijde gevormd door wat hier genoemd wordt
het weten/niet-weten, de redelijkheid als Vernunft. De werkelijkheid daarvan kan
echter slechts worden vermoed en niet onmiddellijk vanuit de voorstelling tot
bewustzijn worden gebracht. Ten aanzien van de werkelijkheid van de voorstel-
ling functioneert dat weten/niet-weten als het transcendentale  beginsel van het29

kennen. Met Kant bijvoorbeeld als de propositionele transcendentalen van de
vrijheid, de onsterfelijkheid van de ziel en het bestaan van God.  Naar de kant30

van de wil wordt nu het reiken naar de werkelijkheid van de wil per consequentie
vrijwel onmogelijk.  Omdat de beleving van het ik nu met de redelijke voorstel-31

ling is verbonden, wordt niet de overgang van behoefte naar begeerte gemaakt,
maar wordt de wil als het ware door het gevoelsleven heen teruggetrokken tot in
de werkelijkheid van de waarneming. Het gebeurde van de eerste fase wordt
daarbij tot wat binnen het aan de voorstelling gebonden bewustzijn wordt ervaren
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32. Bijv. in de Romantiek, maar ook filosofisch in de vanaf het begin van de 19e eeuw
tot ontwikkeling komende fenomenologie en hermeneutiek. In beginsel wordt
daarbij steeds gemeend dat kennen mogelijk is door een intrinsiek op elkaar betrek-
ken van waarnemen en denken, terwijl dan toch evenzeer de werkelijkheid van de
wil buiten beschouwing blijft. Hoewel de zaak hier niet rechtstreeks aan de orde is -
het gaat hier meer om de vormen van het rechtsbewustzijn - is de zaak toch van
belang i.v.m. de fenomenologische hermeneutiek als methodisch hulpmiddel voor
de rechtsvinding. Ook daar gaat het om een op elkaar betrekken van denken en
waarneming, waarbij al doende een oplichten van het antwoord op een rechtsvraag
wordt verwacht. Hoe bruikbaar ook, anders dan bijv. ook in de Goetheanistische
fenomenologie wordt gemeend, is het met elkaar verbinden van denken en waarne-
ming voor het kennen niet genoeg. Ook al wordt die verbinding door het ik voltrok-
ken, dan nog slaat de in die beweging aanwezige dynamiek niet zonder meer terug
op dat ik. Daardoor ontbreekt wezenlijk het element van ontwikkeling. Op deze
wijze kunnen hooguit oerbeelden binnen het bewustzijn worden gevormd, maar
geen actuele kennisinhouden. Het probleem is waarschijnlijk dat in de (goetheanis-
tische) fenomenologie de gehele menselijke lichamelijkheid tot waarnemingsor-
gaan wordt gemaakt. Aan die suggestie kan theoretisch worden toegegeven. Maar
daarmee is er praktisch nog geen identiteit van waarneming en waarnemingsorgaan.
Dan zou het waargenomene in de waarneming steeds al in volle werkelijkheid
aanwezig moeten zijn. Ook in de waarneming echter blijft het waargenomene
voorlopig op zichzelf. Zeker binnen de grenzen van het voorstellingsdenken kan in
de waarneming hoogstens een identiteit worden ervaren met de behoefte (tot gekend
worden) van het waargenomene en de eigen behoefte die motief is voor het waarne-
men. Maar dat is nog geen kennen. Het argument daarvoor moet hier uit het ong-
erijmde worden genomen. Weliswaar kan gesproken worden over de identiteit van
het (mijn) denken en de (waargenomen) wil, maar die identiteit is voor het normale
bewustzijn een conjectie van en voor dat bewustzijn. Binnen het kennen als voor-
stelling als een anders-zijn van de waarneming is het waargenomene nog niet
werkelijk. De waarneming zelf kan die identiteit uiteraard ook niet bewerken,
omdat dan sprake zou zijn van een het kennen uitsluitende uitdoving van het be-
wustzijn; het denken zou dan immers rechtstreeks door de enkele waarneming tot
een zuiver begrip van het waargenomene moeten komen. Maar dat is, wellicht
buiten een mystieke beleving, slechts denkbaar voor de logische vormen van het
bewustzijn, niet voor de wil. Zolang het ik niet in staat is de identiteit van denken
en de wil te funderen, kan het lichaam niet volledig worden begrepen als waarne-
mingsorgaan en moet ook de waarneming zelf van de lichamelijkheid worden
onderscheiden. Identiteit kan slechts in de tijd als ontwikkelingsresultaat worden
vermoed en niet op voorhand ruimtelijk worden geconstrueerd.

als de werkelijkheid van de wil, terwijl het gevoel met de voorstelling zelf wordt
verbonden.  In het sociale leven wordt daarmee temeer het contract tot de mythi-32

sche grondslag, die als de werkelijk gewilde oorsprong van het staatkundig leven
wordt beschouwd. Die mythe wordt niet binnen de voorstelling als werkelijkheid
beleefd, omdat de werkelijkheid van de wil niet meer tot binnen het bewustzijn
reikt. Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor een begrip van de wil met welke
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33. Wellicht ligt hier ook de verklaring voor het gegeven dat voor velen de antropologi-
sche dualiteit niet die van het denken en de wil is, maar die van het denken ener-
zijds en het gevoel of het voelen anderzijds. In dat geval wordt dan juist het willen
als een zich in de handeling uitende intermediaire werkelijkheid ervaren. Vgl. bijv.
de verwoording daarvan in  de handelingsethiek van Max Scheler en ook de plaats
die de Tathandlung inneemt bij Fichte.

34. Bij ons wordt een en ander gebruikelijk verwoord in de triade God, Nederland en
Oranje, daar waar het vrijheid, gelijkheid en broederschap zou moeten zijn.

inhoud dan ook.  Als gevolg daarvan is binnen de voorstelling ten slotte ook de33

verbinding met ‘allen’ als het geheel van de mensheid verbroken en wel zonder
een bewustzijn daarvan. De formele vrijheid als redelijkheid reflecteert de werke-
lijkheid van de wil nu als een - in potentie virulent - nationalisme; de natie als
het desiderium van de wil, als één van de ‘nieuwe goden’. In de filosofische
reflectie op de met dit voorstellings-bewustzijn verbonden werkelijkheid van de
wil raakt de waarneming van de wil door de sfeer van de behoeftigheid gebonden
aan de afzonderlijk-menselijke lichamelijkheid. Binnen het bewustzijn spiegelt
die zo ervaren lichamelijkheid zich als angst. En waar angst is, daar zijn ook
altijd vijanden...

Binnen dit beeld is de rechtsstaat het centrale gegeven. Het hierboven bedoelde
dualistische karakter van die rechtsstaat kan nu worden begrepen in die zin, dat
binnen het redelijke begrip van het recht in de rechtsstaat de verbinding wordt
gelegd met het transcendentale beginsel van de vrijheid, terwijl in de uitoefening
van macht de rechtsstaat verbonden is met de als Gesinnung werkzame affirmatie
van het contractsdenken.  De gelijkheid is daarbij de gelijkheid van allen als aan34

de wet gehoorzaamheid verschuldigde burgers. De discussie over de vraag wat
derhalve de betekenis van de gelijkheid als materiële gelijkheid zou moeten zijn
(Gleichheit im Gesetz) is daarbij niet aan de orde. Het gaat om de redelijke en
daarmee universaliseerbare gelijkheid die bereikt wordt door de gelijke gelding
van de wet voor allen (Gleichheit vor dem Gesetz). In een spiegeling van de
kansengelijkheid zoals die bij de Romeinen kon worden vastgesteld, kan deze
gelijkheid uiteindelijk als formele gelijkheid worden benoemd; de uitkomst van
de Griekse ontwikkeling in het kleed van de redelijke voorstelling. Dat lijkt het
einde van de geschiedenis. In werkelijkheid is in deze ontwikkeling de praxis van
vrijheid en gelijkheid ondergeschikt gemaakt aan de staat; statelijke vrijheid en
statelijke gelijkheid. De volle werkelijkheid van beide kan niet worden gereali-
seerd omdat het zuivere begrip van zowel de vrijheid als de gelijkheid slechts als
transcendenties kunnen worden beleefd zonder dat de rationaliteit van het voor-
stellingsdenken een doorzien van het transcendente karakter ervan mogelijk
maakt. Omgekeerd wordt het recht daarmee tot uitsluitend statelijk recht. Ethiek
wordt tot pure Gesinnungsethik waarvoor het statelijke of - in het verdere ver-
loop van de 19e eeuw - het nationale leven maatgevend is.

4.3.2. ‘Ik’ als begeerte; geïntellectualiseerd economisch handelen



10.4.3.  GEOMETRISCHE GELIJKHEID 355

35. Dat geldt in beginsel voor elk historisch onderzoek. Men kan de betekenis die in de
geschiedenis ligt nu eenmaal slechts op het spoor komen door het achteraf kenbare
verloop van de geschiedenis te vergelijken met ‘wat-men-zou-verwachten’, als een
redelijk verloop van de geschiedenis. Helaas rust op een dergelijke werkwijze onder
historici vaak een taboe. Wellicht kan het plezier dat in het algemeen met het
bedrijven van virtual history is verbonden, historici vroeg of laat verleiden tot de
hier gevolgde werkwijze.

Vervolgens is de vraag aan de orde naar het met de werkelijkheid van de wil
verbonden ik. Juist omdat het hier om een werking gaat wordt een nauwkeurig
toezien vereist; het gaat nu niet om de analyse van teksten als de neerslag van het
denken, maar om een vermoedelijke werking, die achteraf binnen het bewustzijn
kan worden herkend. Om die werking op het spoor te komen dient de werkelijke
en historisch kenbare ontwikkeling te worden vergeleken met wat zich laat denk-
en als een redelijk verloop van de geschiedenis.35

Redelijk zou het zijn om te verwachten dat in de loop van de 19e eeuw hoe
langer hoe meer een zelfstandig economisch leven zich zou hebben ontwikkeld
volgens de eigen wetmatigheden van het economische leven, gekleurd door het
specifieke karakter van de kwaliteit van de begeerte. Dat zou op zichzelf geno-
men al een geweldige ontwikkeling zijn geweest. Tijdens de 17e en 18e eeuw had
zich immers al een indrukwekkende economische ontwikkeling voorgedaan, zij
het ook in nauw verband met het belang van de staat. Trefwoorden waren daar-
bij: cameralisme en mercantilisme of colbertisme. Het economische handelen
werd steeds meer een belangrijk onderdeel van de staatsraison. Van een volgens
eigen wetmatigheden verlopend zelfstandig economisch leven was vóór de Fran-
se Revolutie steeds minder sprake. Zoals de strijd om de vrijheid van godsdienst
had geresulteerd in het ontstaan van met de statelijke macht verbonden staatsker-
ken met een primaat voor statelijke soevereiniteit, zo was de aanvankelijke laat-
middeleeuwse, vrije, veelal in gilden georganiseerde en gereguleerde economi-
sche bedrijvigheid evenzeer grotendeels door de staat in dienst genomen. Het
zicht op economische bedrijvigheid als de werkelijkheid van menselijke behoefte-
bevrediging was daardoor verloren gegaan. Een bevrijding van het economische
leven uit die statelijke omarming zou na de Franse Revolutie geleid moeten
hebben tot een herstel van het concrete karakter van economische bedrijvigheid
als middel tot behoeftenbevrediging, waardoor de menselijke individualiteit zou
kunnen reiken naar het natuurlijke als zodanig. In de tweede fase van de
namiddeleeuwse ontwikkeling van de menselijke individualiteit zou dat dan
hebben kunnen leiden tot een verzelfstandiging van het natuurlijke ten opzichte
van de directe menselijke behoefte. Er zou door economische bedrijvigheid meer
kunnen worden geproduceerd dan nodig voor de bevrediging van subjectieve
behoeften. De 19e eeuw zou de eeuw van werkelijke humaniteit kunnen zijn
geworden en in de rechtsstaat zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn
gerealiseerd. Men zou ook kunnen verwachten, dat door de bepaaldheid van het
redelijk karakter van het voorstellingsdenken van de weeromstuit een geweldige
emancipatie in het economische leven zou plaatsvinden, waaraan allen in vrijheid
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36. Wat hier beschreven wordt is een logische extrapolatie van de gehanteerde schema-
tiek. Dat wil niet zeggen dat een dergelijke ontwikkeling ook wenselijk zou zijn
geweest. Men kan zich immers afvragen of dan sprake zou kunnen zijn geweest van
een met bewustzijn gepaard gaande ontwikkeling.

37. Hetzelfde geldt uiteraard voor de zogenaamde redelijkheid als resultaat van Verlich-
ting en Idealisme. Het daarbij behorende schaduwbeeld van het nationalisme zou
echter eerst in de beide wereldoorlogen van de 20e eeuw een werkelijk inzicht in de
waarde van de Verlichtingsfilosofie mogelijk maken; de werking van het denken
mag een langere termijn nodig hebben, die is daarom nog niet minder zeker.

38. De benaming als filosofie is daarbij wat onwerkelijk, omdat daar waar Sofie tot
mathematische techniek wordt, de liefde geen wezenlijk voorwerp meer heeft.

39. Het zij hier gelaten bij een wat aforistisch beeld; de ermee corresponderende werke-
lijkheid behoeft werkelijk niet in alle ellendigheid hier te worden beschreven.

40. Renate Riemeck, Op zoek naar Midden-Europa, Zeist 1988, passim. Riemeck
verloor haar ordinariaat voor geschiedenis toen zij in de jaren zestig als een van de
eersten het slachtoffer werd van de toen in Duitsland geldende Berufsverbote. Tot
haar belangrijkste publicaties behoort de ontnuchterende studie: Mitteleuropa.
Bilanz eines Jahrhunderts, Frankfurt/M 1983.

deel zouden kunnen hebben.36

De 19e eeuwse werkelijkheid was een andere.  De economische werkelijkheid37

van de 19e eeuw is die van de Industriële Revolutie en de daarbij behorende
‘filosofie’  van de vrijemarkteconomie. In beide wordt afgezien van de behoef-38

tigheid of het natuurlijke als de werkelijkheid van de wil. In de plaats van de
vroeg 19e-eeuwse romantische voorstelling van een gelukkig leven voor alle
burgers, levend onder de voorzienige zorg van de staat, ontwikkelde zich de
werkelijkheid van puissante rijkdom voor enkelen op kosten van kinderen, zwoe-
gend in mijnen en fabrieken.  De werkelijkheid van de wil werd daardoor gede-39

humaniseerd door de arbeid te maken tot koopbare productiefactor. Waar arbeid
in beginsel de wijze is waarop de mens in zijn behoeften voorziet en zich uitdrukt
in de (natuurlijke) werkelijkheid, wordt die nu mirabile dictu, samen met een
evenzeer abstracte begrip van kapitaal, tot produktiefactor, tot handelswaar.

Als men de redelijke verwachting en het werkelijke verloop in de 19e eeuw met
elkaar vergelijkt, dringt zich in samenhang met het voorafgaande een merkwaar-
dige conclusie op. Het is de verdienste van de Duitse historica Riemeck er de
aandacht op te hebben gevestigd dat grosso modo de menselijke geestkracht die
de Industriële Revolutie en het economisch kapitalisme van de 19e eeuw moge-
lijk maakten niet náást een in zijn algemeenheid gelijk blijvend geestelijk leven is
opgebracht, maar daarvoor in belangrijke mate in de plaats kwam.  Vanaf het40

begin van de jaren veertig van de 19e eeuw verdween als op één dag in zijn
algemeenheid de primaire intellectuele belangstelling voor al die zaken waarmee
het zich tot dan toe voornamelijk had gevoed: de zaken van kerk en staat, van
cultuur en filosofie, van recht en rede. In de plaats daarvan richtte de menselijke
geestkracht zich nu in algemene zin op techniek en economie, op machines en
productieprocessen. Natuurlijk niet voor allen op gelijke wijze en natuurlijk ook
voorbereid door de aanvankelijke ontwikkeling van op de wetmatigheden van de
materialiteit van het natuurlijke en op techniek gericht wetenschappelijk onder-
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41. Riemeck, Midden-Europa, blz. 34.
42. Die afwezigheid is het gevolg van het niet met bewustzijn doordrongen zijn van de

wil. Waar het bij het ik om de samenval van zijn en bewustzijn gaat, kan daarom
gesproken worden over afwezigheid van het ik. Vgl. hiervoor, hst. 5, par. 4.

zoek in met name de 17e en 18e eeuw, maar nu zowel in kwantitatief als in
kwalitatief opzicht in een ongekende omvang. Het is - andere woorden zijn
moeilijk te vinden - alsof voor een aanzienlijk deel van de mensen het bewustzijn
in vergelijking met de zaken waarvoor men zich voordien interesseerde ‘een
verdieping zakte’. Riemeck spreekt van een ‘val in de materie’.  Zij illustreert41

haar stelling aan talrijke, vaak biografische, gebeurtenissen uit de jaren veertig
van de 19e eeuw. Natuurlijk gaat het hierbij niet om een met mathematische
precisie zich voltrekkend gebeuren dat zich onvermijdelijk aan het historisch
bewustzijn opdringt. Ook gaat het niet om een gebeurtenis die volstrekt constitu-
tief zou zijn voor het bewustzijn van alle in de 19e eeuw levende mensen; hoe
zou het dan nog traceerbaar zijn? Maar wel gaat het om iets dat in algemene zin
als historisch verschijnsel een verklaring kan bieden voor veel van het verdere
verloop van de 19e- (en 20e)-eeuwse geschiedenis. Meer dan zij dat ooit geweest
is wordt de geschiedenis vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw economische
geschiedenis. En tegelijk wordt het economisch handelen en de economische
bedrijvigheid intellectualistisch en materialistisch gestuurd en beheerst.

Wat betekent dat nu voor de beantwoording van de vraag waarom het in dit
verband ging: de vraag naar de werking van het ik binnen de werkelijkheid van
de wil?

In de eerste plaats kan uit het bovenstaande volgen dat het bij die werking
vanaf de jaren veertig van de 19e eeuw niet zozeer ging om een oorspronkelijke
verbinding van het menselijke ik met de wil in algemene zin, als het natuurlijke,
als wel om een ‘verplaatsing’ van het met de ik verbonden en daardoor bepaalde
ik. Die verplaatsing is uiteraard slechts mogelijk als sprake is van de afwezig-
heid  van de werking van het oorspronkelijke ik in de sfeer van het willen als42

begeerte. Die verplaatsing (in de terminologie van Riemeck: val) veroorzaakt een
rationeel-intellectualistisch begrip van het natuurlijke. Het natuurlijke wordt
daardoor beperkt tot de structuur ervan: formele stoffelijkheid of oppervlakkig-
heid van de stof als materie; de werkelijkheid van de wil verdwijnt eens te meer
uit het bewustzijn.

Door de op deze wijze veroorzaakte ‘val’ van het met de voorstelling verbon-
den ik ontstaat ook hier toch een midden. Naar de kant van het denken verbindt
het ik zich nu met de sfeer van de behoeftigheid, waardoor, naar het voelen
reikend, de persoonlijke behoefte wordt ervaren als het transcendente principe of
de legitimatie van het geïntellectualiseerde economische handelen. Daarbij gaat
het uiteraard niet langer om de werkelijke behoefte, maar om een voor de persoon
geldige ideologisering ervan, als een geloof in de eigen behoefte. De werkelijk-
heid daarvan wordt beleefd als de staat, die nu - zoals naar waarheid door Marx
herkend - maar niet met geldigheid slechts voor Marxisten - tot bovenbouw
wordt van het economisch handelen. Naar de kant van de wil verbindt het met de
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43. Déze verbinding van de menselijke individualiteit met de sfeer van het natuurlijke
leidt dan ook tot de ontdekking van wat het zuiver-stoffelijk natuurlijke of, in
samenhang met de (ondergedoken) werkelijkheid van het ik, het sub-natuurlijke
kan worden genoemd: magnetisme, elektriciteit en ten slotte atoomenergie als
krachten waarvan tenslotte in de 20e eeuw slechts kan worden vastgesteld dat het
tempo waarin ze werden ontdekt aanzienlijk hoger lag dan dat van de corresponde-
rende morele ontwikkeling.

geïntellectualiseerde begeerte verbonden ik zich nu niet met het natuurlijke, dat
immers als werkelijkheid door de rationaliteit van het met de voorstelling verbon-
den denken niet langer kan worden herkend, maar met de spiegeling ervan als de
ultieme rationaliteit van het natuurlijke: techniek.  Daarmee is de tweede van de43

‘nieuwe goden’ geschapen.
Binnen dít beeld is niet de rechtsstaat het centrale gegeven, maar de economie,

zoals die zich vanaf het begin van de 19e eeuw heeft ontwikkeld. Het dualistische
karakter ervan kan hier worden begrepen door enerzijds het recht op te vatten als
de bovenbouw van de economie. Nu niet als een legitimatie en normering van het
economisch leven, maar als de afdwingbare inter-menselijk tot gelding gebrachte
economische theorie. Naar de andere zijde vormt de techniek de als autonome
moraliteit ervaren noodzakelijke causaliteit van het economisch handelen; techni-
sche vindingen dicteren voortaan de vooruitgang.

De structuur van beide bewustzijnsmodi kan als volgt met elkaar worden
vergeleken:

voorstellings-ik begeerte-ik

wet voorstelling inzicht

rationeel weten/niet-
discours weten

waarneming

gelijkheid
voor de wet

‘ik’-gevoel voorstelling

contract behoefte waarneming

natie staat/rechtbegeerte voorstelling?

behoefte waarneming
economische

theorie

begeerte ‘ik’-gevoel
kansen-

gelijkheid

(aan)drift behoefte
economisch  
handelen
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voorstellings-ik begeerte-ik

inzicht begeerte techniek

figuur 2. Modi van rechtsbewustzijn in de rechtsstaat

4.3.3. De onmogelijkheid van geometrische gelijkheid onder de ‘rule of law’

Het ging in het bovenstaande om de poging tot het vinden van de geometrische
gelijkheid. De conclusie moet zijn dat die in de 19e-eeuwse rechtsstaat onder
het hoofdstuk van de rule of law niet kan worden gevonden. Formeel kan onder
de werking van de rule of law slechts sprake zijn van formele gelijkheid voor de
wet, verbonden met de redelijkheid van het recht als algemene regel. De wer-
king van die formaliteit en de intellectualisering van de wil maakt vervolgens
een ontwikkeling van oorspronkelijke materiële gelijkheid onmogelijk. In eigen-
lijke zin wordt daardoor zelfs een renaissance van de ‘Romeinse’ kansen-gelijk-
heid onmogelijk, omdat de daarvoor noodzakelijke dynamiek van het menselijk
handelen werd ingeruild voor de ‘wetmatigheden’ van de techniek. Daardoor
leidt de ontwikkeling van de rechtsstaat onder de gelding van de rule of law tot
een dualisme van staat en economie die elk hun eigen, van elkaar onafhankelij-
ke, legitimatie bezitten en die zich beide, zij het op tegengestelde wijze, op de
vrijheid van de mens als persoon beroepen.

Dit (onbemiddelde) dualisme van staat en economie kan vervolgens ook
verklaren waarom niet gestreefd is naar een herstel van het concrete karakter
van met name het statelijk privaatrecht. Eerder lijkt het tegendeel het geval:
door de invoering van Generalklauseln in het recht wordt dat recht tot het
statelijk-politieke instrument gemaakt dat temeer dienstbaar wordt gemaakt aan
het economische handelen. Waar ten slotte in de Romeinsrechtelijke ontwikke-
ling de gelijkheid werd gehanteerd om binnen de gelding van het privaatrecht
tot een verzachting te kunnen komen van de concrete sociaal-economische
gevolgen van een onverkorte hantering van dat tot abstractie geworden recht,
ontbreekt in de 19e-eeuwse rechtsstaat de dynamiek om het recht zelf dusdoen-
de tot een sociaal-maatschappelijke aanvaardbare toepassing te brengen. In de
plaats daarvan volgt tegen het einde van de 19e en in de 20e eeuw de opbouw
van een publiekrechtelijk stelsel van sociale voorzieningen. Die ontwikkeling
leidt ten slotte - en tot op de dag van vandaag - tot een kwadratering van abs-
tracties in de vorm van een zich niet op het economisch handelen zelf, maar
geïsoleerd daarvan op de maatschappelijke gevolgen richtend openbaar bestuur
door een in zichzelf verzonken bureaucratie. De abstracte toepassing van het
beginsel van de rule of law noodzaakt zo tot een bureaucratische regeling en
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44. De juistheid van een dergelijke rolverdeling wordt nog tot in onze tijd verdedigd,
bijv. bij C. Brunner, Aansprakelijkheid naar draagkracht, oratie Groningen 1973.
Een kentering is overigens te bespeuren bij J.H. Nieuwenhuis, Op gespannen voet;
een evenwichtstheorie over de betrekkingen tussen het publieke en het burgerlijk
recht, NJB 1998, jrg. 73, blz. 9 e.v.

45. Ook dat kan weer verklaren dat het enthousiasme waarmee de ideeën van de Ver-
lichting in hun tijd zijn ontvangen in groot contrast staat met de verveeldheid
waarmee, op een enkele uitzondering na, in onze tijd de producten van het con-
tractsdenken (van Hart tot Rawls) worden ontvangen.

46. Daarbij gaat het uiteraard om een gegeven dat niet in een paar woorden kan worden
behandeld. Daarvoor is het ook te diep doorgedrongen in het hedendaagse theoreti-
sche rechtsbewustzijn, waar het zich buitengewoon stevig heeft genesteld. Beide
vormen zo het Scylla en Charybdis van de moderne rechtstheorie. Het is één van de
opgaven van een vernieuwing van die theorie om deze tegenstelling te overwinnen.

beheersing van het concrete maatschappelijke leven.44

Het in het verlengde van de Januskop van de Verlichtingsfilosofie liggende
dualistische karakter van de rechtsstaat is niet het gevolg van een ‘weeffout’ in
het concept van de rechtsstaat. Het is integendeel een gegeven van de voort-
schrijdende ontwikkeling van het na-middeleeuwse rechtsbewustzijn. Datzelfde
rechtsbewustzijn zou immers eerder uitdoven als binnen het voorstellingsdenk-
en sprake zou zijn van een onmiddellijke omvorming van de praktische ervaring
van de gelijkheid in de uitgaande Middeleeuwen en de Renaissance in zuivere
begrippen. De eenheid van het anderszijn van de voorafgaande ervaring bestaat
in dat dualisme. Daarvan is de door de Verlichting beklemtoonde zelfstandig-
heid van het denken in deze fase ook afhankelijk. In die zin is het niet bijzonder
dat na de eerste, in de verbinding van vrijheid en gelijkheid beleefde euforie van
de Verlichting, in de praktische toepassing van de Verlichtingsideeën het een-
zijdige en onzuivere karakter van die ideeën blijkt. Men kan dat gegeven zien
als het waarmerk van die ideeën voor de tijd waarin ze zijn ontstaan.  Dat45

dualisme wordt daarom hier ook beschouwd als een authentiek kenmerk van het
gedachtegoed dat aan de wieg van de rechtsstaat staat. Een belangrijk theore-
tisch gevolg ervan is bijvoorbeeld de geconstrueerde tegenstelling tussen Sein
en Sollen.  Het is daarom voor het begrip van de ontwikkeling van het rechts-46

bewustzijn in de rechtsstaat van belang nog afzonderlijk stil te staan bij de
wijze waarop in het 19e-eeuwse denken geprobeerd wordt dat dualisme, als het
onderscheid van het denken en de wil, te overwinnen.

5 Wijsgerig intermezzo: Schopenhauer en Marx

5.1. Kant en de geschiedenis van het ‘Ding an sich’
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47. Vgl. ook het prachtige boek van Rüdiger Safranski, Schopenhauer und die Wilde
Jahre der Philosophie, Wenen/München, 1987 (Ned. vert. Amsterdam 1996).
Safranski spreekt over de carrière van het ‘Ding an sich’ sinds Kant.

48. Fichte, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, Werke I, blz. 27 e.v.
49. Rousseau, Emile ou de l’éducation, Ned. vert. Meppel 1980, blz. 215 e.v.
50. Het morele karakter van de ontwikkeling van het bewustzijn maakt elke ‘pas op de

plaats’ onmogelijk. Als in een ontwikkeling geen sprake is van een omvorming, dan
is dat niet een louter achterwege blijven ervan, maar kan in de plaats ervan het ik
alleen maar uitdijen, in beginsel ad infinitum (wellicht ligt daarin ook de verklaring
voor de stelling van het ‘uitdijende heelal’, inclusief oerknal en eindkrak, in de

De gehele 19e-eeuwse filosofie wordt beheerst door het vraagstuk van de verhou-
ding tussen het denken en de wil in een niet aflatend zoeken naar het antwoord op
de vraag naar wat werkelijk is en hoe die werkelijkheid als een zijn gekend kan
worden. Op zichzelf is dat niets bijzonders, vanaf de Grieken heeft de filosofie
zich niet met iets anders bezig gehouden en, zoals hiervoor gezegd, ook voor de
filosofie van de 19e eeuw is het bekende dualisme nog kenmerkend. Nieuw is,
dat voor het eerst bij dat zoeken radicaal wordt afgezien van elke de mens te
boven gaande transcendentie. Met Kant is de filosofie tenslotte seculiere weten-
schapsbeoefening geworden. Niet in God, maar in de tot de transcendentale
synthese van de apperceptie voerende aanschouwingsvormen en denkcategorieën
liggen de a-priori’s van het denken. Dat zijn geen transcendenties, maar louter de
transcendentale vormen van het denken. Daardoor wordt de gehele werkelijkheid,
het is hiervoor al vaker gezegd, binnen het denken gebracht als mijn voorstelling.
De prijs die daarvoor betaald moest worden is, zoals bekend, de verklaring van
principiële onkenbaarheid van het ‘Ding an sich’. In de praktische rede moet het
‘Ding an sich’ weer betekenis krijgen door het handelen. Maar dat handelen
bereikt bij Kant het ‘Ding an sich’ niet, omdat die volstrekt genormeerd word
door het redelijke gebod van de categorische imperatief waarin van elke natuurlij-
ke uiting van de wil moet worden afgezien. Alle filosofie na Kant gaat vervol-
gens uiteraard over dat ‘Ding an sich’ en de kenbaarheid ervan.47

Fichte (1762-1814) is de eerste. In zijn Versuch einer Kritik aller Offenba-
rung  draait hij de Kantiaanse vraagstelling om. Niet een openbaring, welke dan48

ook, dient het zedelijke handelen te funderen, maar omgekeerd: de zedelijkheid
zelf fundeert de openbaring. Waar Kant uiteindelijk de laatste redelijke
consequentie trekt uit het ‘keerpunt’ van de Middeleeuwen en de mens in zijn
kennen volstrekt op zichzelf stelt, voegt Fichte er al in 1792 de Franse Revolutie
aan toe. Met Rousseau: niet Descartes’ cogito, maar de omkering ervan: ik besta,
dus ik denk!  Het ‘Ding an sich’ als het complement van het kennen is de Tat-49

handlung van het ik. Omdat ik het wil, denk ik. Maar Fichte’s ik is op z’n minst
te vroeg. Het is nog niet in staat het denken en de wil samen te vatten. Daarom is
het ik van Fichte ook niet het alledaagse individuele ik, maar een ‘ik-heid’ die
staat voor het activisme van elke zelfgewaarwording, waarin het ‘Ding an sich’
aan het kennen voorafgaat. Als zodanig stelt het zichzelf als Tathandlung in het
onderscheid van Ich en Nicht-Ich. Slechts in dat onderscheid kan het zichzelf
kennen. Daardoor komt het niet boven een naturalistische expansie van het ik50
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positivistische astrofysica). Zo kan het ik als een moreel neutrale categorie worden
beschouwd; is echter sprake van een ‘verzuimde’ omvorming in de ontwikkeling
van het zelf, dan zou men het resultaat in de pejoratieve zin van het woord ego
kunnen noemen, als een (naturalistische) expansie van het zelf. De werking daarvan
zou dan egoïsme moeten heten, tegenover het neutrale individualisme.

51. Daarover uitgebreid hiervoor, hst. 6, par. 3.5.

uit. De vraag naar de objectiviteit van het kennen kan door Fichte’s idealisme
niet meer worden beantwoord, die kan slechts blijken en wordt daarmee tot het
ideaal van het zelf. Maar Kants transcendentale synthese van de apperceptie heeft
bij Fichte een naam gekregen: het ik.

Bij Schelling (1775-1854) doet zich iets vergelijkbaars voor. Maar nu ligt alle
nadruk om het element van de ontwikkeling. Het ik is nu zelf het ‘Ding an sich’
geworden, als een natuursubject. Maar met de potentie van het absolute. In de
activiteit van het kennen wordt het absolute bereikt als de identiteit van kenner en
gekende. Het zijn is een universum van processen, waarin de ‘dingen’ slechts
kristallisatiepunten vormen, die weer uit hun verstarring moeten worden verlost
om ze te kunnen begrijpen: het verstand is slechts een functie van de wil. Het
denken speelt geen enkele constituerende rol bij die verlossing. Die wordt slechts
gedragen door de liefde. Maar die was er tevoren ook al. De gehele dynamiek van
de natuurlijke wil kan zo de mens slechts aansporen om te durven, in plaats van
te denken. Maar als natuursubject is Fichte’s ik al weer opgeslokt in de absoluut-
heid van het proces. Bij Fichte is er de uiteindelijk toch momentane daad die
alles moet brengen, bij Schelling is die daad al weer gemystificeerd in een dyna-
miek die voor het kennen niet meer is bij te houden en daarom geen werkelijke
ontwikkeling mag heten. Ook bij Schelling wordt het ik van Fichte niet persoon-
lijk.

Dan komt Hegel. En hij verklaart rigorous het ‘Ding an sich’ tot objectieve
geest. Daarmee lijkt die nu toch voor het kennen gered. Het is de geest zelf, die
door het ‘Ding an sich’ heentrekt in de gang van de wereldgeschiedenis, waard-
oor die deel wordt van het bewustzijn van de geest. Daarmee lijkt de verloren
metafysica van Kants denksysteem gered. De verdwenen transcendentie wordt in
het transcendente geïmmaneerd en komt zo toch nog binnen het bereik van het
kennen. De vraag is alleen: van wiens kennen? Als mijn kennen verschijnt die
transcendentie bij Hegel als de plaats van de eenheid van zelfbewustzijn en
bewustzijn: die einfache Identität der Subjektivität des Begriffs und seiner
Objektivität und Allgemeinheit. Maar dat is het wezen van de Vernunft.  De51

werkelijkheid van het ‘Ding an sich’ bestaat daarin slechts als denken. En ook
het ik is bij Hegel absolute structuur van het denken. Alles wordt geest, subjec-
tief, objectief of absoluut. De prijs die daarvoor betaald moet worden is de
afschaffing van de materiële wereld als medebepalend voor het geheel van de
werkelijkheid, omdat die voor de gang van de ‘Weltgeist’ slechts een rol kan
spelen als het a-priori als dialectiek begrepen of a-posteriori als noodzakelijk
herkende dialectische alter-ego van het ik als denken. Daardoor wordt de
persoonlijke wil, zoals de natuur en de menselijke lichamelijkheid aufgehoben in
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52. Maar natuurlijk ook in de gehele stroming van de Romantiek.
53. Friedrich von Schlegel (1772-1829), die zijn opvattingen ook rechtstreeks vrucht-

baar maakt voor het gelijkheidsbegrip. Hij spreekt van een ‘absolute’ maatschap-
pelijke gelijkheid als een geschiedfilosofisch perspectiefbegrip waaraan staatkundi-
ge desiderata voor het contemporaine staatsbegrip kunnen worden ontleent. Schle-
gel, Versuch über den Begriff des Republikanismus, in: ed. Ernst Behler, Bd. 7,
München 1966, blz. 12 e.v., vgl. Dann, Gleichheit, blz. 160.

54. Uiteraard is het antwoord ook in de 19e eeuw wel allerwegen te vinden, maar niet
in de filosofie of de staatkunde en daar gaat het hier om. Met name in de religie en
in de kunst is het antwoord voortdurend aanwezig, bijv. als bij de dichter Novalis
het ‘voorstellings-ik’ tot een gij wordt. Maar dichters behoeft men, zoals bekend,

de noodzakelijkheid van de geest.
Dat is aan het begin van de 19e eeuw de stand van zaken. Denken en willen

zijn in hun werkelijke betekenis, dat is: als aspecten van het zijn, nog steeds
onbegrepen. Kant heeft het probleem ondubbelzinnig blootgelegd. Tegelijk kan
men hemzelf echter zowel als de strenge systematicus van het verstandelijke
denken, als ook als de ‘rococo-achtige, knipogende Epicurist’ (Safranski) van de
speculatieve filosofie zien. Na hem werd op wezenlijk voor-middeleeuwse wijze
weer het primaat toegekend aan óf het denken (Hegel) óf de wil (Schelling ). In52

het ene geval is de wil bij het denken in de zak gestoken, in het andere geval is
het denken als een subjectief naturalisme niet meer tot objectivering van de
werkelijkheid in staat. Daarnaast zijn er de pogingen een verbinding te denken
als de activiteit van een ik (Fichte, maar bijvoorbeeld ook bij Friedrich Schle-
gel ). Maar dat ik blijkt steeds niet sterk genoeg om uit eigen kracht de verbin-53

ding te maken tussen het denken en de wil, tussen de rede en de natuur. Steeds
wordt het ik bij óf het denken, óf de wil ondergebracht. En waar het al tot een
zekere zelfstandigheid komt is het óf een zelfstandigheid die ontleent wordt aan
een naturalistische expansie van het oorspronkelijke zelf, óf een absoluut ideaal,
waarvan de wording niet kan worden afgewacht.

Zoals hiervoor een en andermaal uiteengezet lijkt dat laatste ook daarom het
grote probleem van de 19e-eeuwse filosofie. Het lijkt alsof de problematiek
volledig klaar ligt om tot een oplossing te worden gebracht. Slechts het voertuig
om - ook filosofisch - de oplossing te kunnen vinden is nog niet voorhanden. En
het kan dat in het door Kant geïnaugureerde voorstellings-denken ook niet zijn.
Daarin is - naar zich uiteraard eerst achteraf laat vaststellen - datzelfde ik onder-
gedoken. Maar ook dat was door Kant zelf voorzien. Bij hem is de theoretische
eenheid van de apperceptie tegelijk immers ook ‘Ding an sich’. Alsof de meester
het probleem had voorzien, maar het niet de moeite waard heeft gevonden het
ook op te lossen. Daarom blijft de vraag naar de kenbaarheid van het ‘Ding an
sich’ bij het begin van de 19e eeuw nog steeds onbeantwoord. De stelling is nu,
dat die vraag in de 19e- en overigens ook in de 20e eeuw - ook voornamelijk
onbeantwoord blijft. Zeker, de geschiedenis zelf zal uiteindelijk, met name in de
eerste helft van de 20e eeuw, het antwoord geven, maar het menselijk bewustzijn
moet als het ware door de loop van de geschiedenis tot het geven van dat ant-
woord worden geforceerd.  Gegeven de afwezigheid van dat antwoord restten er54
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niet te geloven; met Schopenhauer: zij vertegenwoordigen slechts het ‘betere be-
wustzijn’, niet het dagelijkse of het wetenschappelijke. Vgl. ook Hermann Schmitz,
Die unendliche Gegenstand en Der Rechtsraum. Veel van Schmitz’ als ‘neue
Phänomenologie’ gepresenteerde conclusies zijn vergelijkbaar met hier betrokken
stellingname’s. Dat geldt ook voor het wetenschappelijke motief van zijn onder-
zoek; de bewandelde wegen zijn daarentegen zeer verschillend.

55. Voor Schopenhauer levert de coïtus daarvan het bewijs; in de coïtus maakt alle
aanvankelijke scherts en luchthartigheid plaats voor een dierlijke ernst. Daarin
wordt elke voorstelling van het bewustzijn als het menselijke principium individua-
tionis tot een fundamenteel bedreigde angstvalligheid. Zoals men een laaiende
brand niet kan blussen met een klisteerspuit, zo kan men de woedende oceaan van

twee mogelijkheden om met de onkenbaarheid van het ‘Ding an sich’ om te gaan.
In modern jargon: verdringing en onderdrukking. Het eerste wordt gedaan en
filosofisch verantwoord door Schopenhauer, het tweede door Marx. Hier gaat het
om de ‘bewustzijnstechnieken’ van beide, die ook voor het rechtsbewustzijn in
de rechtsstaat representatief en maatgevend zijn.

5.2. Schopenhauer en de zelfopheffing van de wil: het ‘betere bewustzijn’

Arthur Schopenhauer (1788-1860) is de werkelijke antagonist van de filosofie
van Hegel. Waar voor Hegel al het werkelijke inzicht (Vernunft) is, is de werke-
lijkheid voor Schopenhauer de wil; de wil is de werkelijkheid van het ‘Ding an
sich’. En de wil is verstaanbaar in de ervaring van het lichaam. Schopenhauers
kennisleer blijft overal door en door Kantiaans. Alle kennen is voorstelling en
kan daar ook niet bovenuit komen. In die zin is de wil ook niet kenbaar. Voor het
bewustzijn verschijnt bijvoorbeeld de werking van de wil als zich in de tijd
afspelende causaliteit. Maar causaliteit en tijd zijn niet meer dan de bewustzijns-
vormen en categorieën van het denken, waardoor de werking van de wil in het
bewustzijn als slechts de voorstelling ervan verschijnt. Voor het bewustzijn
waarvan ik het subject ben is het willen daarom object, zoals al het gekende
object is. En wat object is kan niet tegelijk ook subject zijn. Maar voor het be-
wustzijn verschijnt de objectiviteit van het willen als het lichaam; en in de erva-
ring van het lichaam als ‘willen’, heb ik als willend subject, het object van de
werkelijkheid van de wereld als wil. Het ik is in die zin subject van het willen.
Vervolgens is er de identiteit van het subject van het kennen en het subject van
het willen als ik als ‘das Wunder schlechthin’, als ‘der Weltknoten’, die voor
ons onoplosbaar blijft. Maar ondanks die onoplosbaarheid heb ik in de ervaring
van mijn lichaam het ‘Ding an sich’ als voorstelling en als onmiddellijk gegeven
werkelijkheid. Als object is het lichaam identiek met alle objecten en in de
onmiddellijke ervaring van het eigen lichaam opent zich de deur waardoor het
kennen van de wereld (als wil) mogelijk wordt. Probleem is echter dat het
lichaam tegelijk het allesbeheersende en het abjecte is. In de afgrondelijke wer-
king van de lichamelijkheid dreig ik tegelijk steeds weer het bewustzijn te verlie-
zen.  Dat betekent de voortdurende bedreiging van het principium individuatio55
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de wil niet beheersen met de armzaligheid van het voorstellende denken.
56. Althans bij de vroege Schopenhauer, voor wie de menselijke kwaliteit van het

medelijden een deelnemen aan de lichamelijkheid van de ander betekent, die op de
wijze van Hobbes inbreuk maakt op de eigen gemoedsrust; medelijden vormt een
individuale zelfervaring van de wil zonder individuele zelfhandhaving van de wil,
omdat het medeleven uitzwermt naar de ander. Die Welt als Wille und Vorstellung
I, Frankfurt/M 1986, blz. 455. Bij Rousseau is het een kenmerk van het menselijk
hart zich alleen te verplaatsen in mensen die beklagenswaardiger zijn dan wij zelf
(Emile, boek IV, eerste maxime). 

57. Safranski, Schopenhauer, blz. 233.
58. Waarbij uiteraard voor Schopenhauer terecht geldt dat ook Hegel die grenzen niet

heeft overschreden, maar slechts in een voor zijn tijd verwarrende begrippenbrij de
voorstelling als een historisch panlogisme onder woorden brengt.

59. Vgl. de hiervoor, hst. 9, gemaakte opmerkingen over ‘der Politik des Unpoliti-
schen’ en de plotselinge overgang van waarneming naar betekenis. Ook de opmer-
kingen over Montaigne in hst. 8.

nis door de werkelijkheid van het sociale leven, waarin de lichamelijkheid van de
één inbreuk maakt op die van de ander. In de ervaring van de lichamelijkheid van
de ander dreigt de als poort naar het kennen van de wereld als wil functionerende
eigen lichamelijkheid steeds van zijn integriteit te worden beroofd.  Dat noopt56

tot het hierboven bedoelde verdringen van de werkelijkheid van de wil in een
resignatie van die werkelijkheid, waardoor de mogelijkheid van rustige beschou-
wing ontstaat. Als men de werkelijkheid van de wil in zijn overweldigende
werking heeft ervaren rest voor Schopenhauer slechts een zich daaruit terugtrek-
ken. De beschouwing van de wil is slechts mogelijk door de negatie van de wil,
niet als een kennisgebeuren maar als een ‘zijnsgebeuren’, als ‘zelfopheffing van
de wil’.  Die beschouwing van de wil door het kennende subject vormt voor57

Schopenhauer het ‘betere bewustzijn’.
De door Schopenhauer toegepaste ‘bewustzijnstechniek’ bestaat dus in een

volledige erkenning van de wil als het ‘Ding an sich’. Tegen het leven in die wil
is het voorstellende bewustzijn als het principium individuationis echter niet
bestand. Daarom moet de wil in een leven van ascese tot de eigen zelfopheffing
worden gebracht in een leven ‘alsof’. De rechtvaardiging bestaat voor Schopen-
hauer in de overtuiging dat achter de concreetheid van de wil uiteindelijk niets
schuilgaat, maar dat in de werking van de wil het ‘Ding an sich’ als Maya kan
worden ontmaskerd. Anders gezegd: waar het denken de Kantiaanse grenzen van
de voorstelling  niet vermag te doorbreken, kan in een in de wil rustende metafy-58

sica van de werkelijkheid, daarin niets anders ‘kennen’ dan het ‘niets’. Schopen-
hauer heeft de moed de wil als werkelijkheid te erkennen. Maar in plaats van de
ervaring van de wil vruchtbaar te kunnen maken voor het verlossen van het
denken uit de voorstelling waarin het gevangen zit, wordt de wil op grond van nu
juist een radicalisering van Kants kenniskritiek uiteindelijk tot niets verklaard,
waardoor Kants epicurisme bij de volgelingen van Schopenhauer tot nihilisme
wordt. Het ‘betere bewustzijn’ als een extase zonder Appollo en zonder Dionys-
us.  Door de ervaring van de door de bacchanten in stukken gescheurde en zo in59
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60. Vgl. Safranski, Schopenhauer, blz. 336, waar de vergelijking van Nietzsche met
Schopenhauer leidt tot de constatering van wat beiden gemeenschappelijke menen,
nl. dat het zijn noch als ik (subject), noch als materie (object) kan worden gedacht,
maar een ‘Es’ is. Ook daaruit blijkt hun onvermogen om het ‘dagelijkse’ ik te
begrijpen als een (morele) ontwikkeling. De ontologie van het ‘Es’ mondt op het
einde van de 19e eeuw uit in de psychohydraulica van Freud (de prachtige typering
is van Safranski), die in psychotherapeutische vorm inderdaad slechts tot een ‘ex-
pansie’ van het ik leidt. In geen van alle kan het menselijk ik zich aan de beperking-
en van het voorstellingsdenken onttrekken. Voor de burgers in de rechtsstaat kan
wellicht gezegd worden dat het begrip van de natie voor hen de trekken vertoont
van het Freudiaanse ‘Es’, dat men, zoals in de Freudiaanse psychoanalyse, naar
believen vanuit een vermeend ‘onderbewuste’ kan laten buikspreken. Vgl. ook de
opmerkingen over het gealtereerde bewustzijn en het onbewuste bij Scaligero, La
logica, blz. 26 e.v.

61. Communisme en kapitalisme zijn voor de ontwikkeling van het bewustzijn in hun
onderlinge verband niet anders dan de vruchten van dezelfde boom, hoezeer ook
hun onderlinge competitie tot het willen zien van een tegenstelling zou kunnen
verleiden. Voor de ontwikkeling van het bewustzijn is die tegenstelling slechts
schijn.

de afzondering van de menselijke lichamelijkheid verkerende Dionysus heen kan
Schopenhauer een levende Dionysus niet vinden; ook hij blijft ten slotte een
voorstellingskunstenaar. De poging zal aan het einde van de 19e eeuw door zijn
grote leerling Nietzsche nogmaals worden ondernomen door een erotiek van het
kennen, nu in een volstrekte overgave aan het dionysische. Maar ook Nietzsche
kan dan niet meer vinden dan het oerbeeld van Zarathustra, als het altijd gelijke
in een ‘eeuwige wederkeer van hetzelfde’.  Wel is het Nietzsche, die het 19e-60

eeuwse voorstellingsdenken weet te ontmaskeren en de burgerlijke persoon
tentoonstelt als een ‘pseudo-ik’, in de expansie van zijn ego.

5.3. Marx en zijn denken in het natuurlijke: ‘materie’

Vervolgens Marx (1818-1883). Zoals Schopenhauer de eigenlijke protagonist is
van Hegel, zo is Karl Marx zijn executeur. Maar niet zonder meer. Ook hier weer
gaat het om het vinden van het ‘Ding an sich’. En waar Schopenhauer het ‘Ding
an sich’ identificeert als het lichaam, vindt Marx het proletariaat. Het gaat hier
niet om een uiteenzetting van de politieke theorie van het Marxisme of de politie-
ke praxis van het Marxisme. Aan de orde is ook hier de ‘bewustzijnstechniek’
van Marx, waarvan de gevolgen even dwingend in het communisme als in het
economisch kapitalisme tot uitdrukking komen.  In de filosofie van Schopenhau-61

er is het Hegeliaanse idealisme politiek buiten spel gezet, in die van Marx wordt
datzelfde idealisme praktisch werkzaam, of dat nu in de vorm is van het histo-
risch materialisme of in die van het economisch kapitalisme. Zoals bij Hegel,
ondanks al zijn verwijzingen naar de objectieve geest, het ‘Ding an sich’ eigen-
lijk bestaat in de zich dialectisch maar noodzakelijk ontwikkelende logica als de
vorm van de geest, zo is voor Marx de denkvorm van een historisch toegepaste
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62. De ‘inwisselbaarheid’ van denkvorm en proletariaat is niet zo vreemd als bedacht
wordt dat het algemene of common-sensegeloof in (gepopulariseerde vormen van)
wetenschap vaak vele malen sterker is dan het geval is of was bij de oorspronkelijke
opstellers van theorieën. 

63. Voor te stellen als de overgang die zich voltrekt als ijs water wordt, of water water-
damp. Eerst zijn er de kwantitatieve veranderingen, bijv. de versnelling van molecu-
len, als die dan een bepaalde graad hebben bereikt is er ‘plotseling’ de ‘sprunghafte
Eintritt’ in de kwalitatieve verandering. Vgl. ook  Rehmke/Schneider, Geschichte,
blz. 352 e.v.

dialectiek het eigenlijke ‘Ding an sich’, ook al meent hij die nu juist in het prole-
tariaat te hebben gevonden.  De oorzaak van dat alles is evenwel de materie.62

Hoe kan dat?
Zoals Schopenhauer in zijn kennistheorie zuiver Kantiaans blijft, zo blijft Marx

steeds trouw aan Hegel; niet alleen in zijn vroege werk als jong-hegeliaan, maar
steeds. Men behoeft Marx en het dialectisch materialisme niet te lezen om het te
leren kennen. Men kan volstaan met Hegel. Vervolgens laat men Hegel ‘omge-
keerd’ in de natuurlijke stoffelijkheid zakken, waardoor die tot materie wordt, en
men heeft een door de materie bepaalde spiegeling van Hegel. Dat is Marx. Nu is
de materie het oorspronkelijke; de grond van haar bestaan bezit zij in zichzelf.
De materie werkt op de menselijke zintuigen en wekt daar de gewaarwording. Nu
vallen ‘Ding an sich’ en ‘Ding für uns’ samen. Het weten is nu een spiegeling
(Abbild) van de objectieve voorwerpelijkheid. Ook hier een afwijzing van het
nominalisme: het gaat om ware begrippen. De in de begrippen gevatte algemeen-
heid existeert in de materiële enkelheid. Door die ware begrippen is het menselijk
denken in staat tot het vatten van de absolute waarheid, mits het denken en de
waarneming zich ondergeschikt maakt aan ‘de werkelijkheid’. Die waarheid
wordt vervolgens met terugwerkende kracht bevestigd in de praxis. Niet de mens
produceert het weten, maar het weten ontstaat door de werking van het voorwerp
(Gegenstand). Met de voortdurende beweging van de materie is het principe van
de dialectiek verbonden, niet als denkbeweging maar als het hart van de werke-
lijkheid. Nu niet als het principe van de ontwikkeling van de geest, maar als het
‘inbegrip’ van de ontwikkelingswetten van de natuur. Die ‘objectieve’ dialectiek
omvat de wet (Gesetz) van de overgang van ‘kwantiteit’ naar ‘kwaliteit’, de wet
van de wederzijdse doordringing der tegenstellingen en de wet van de negatie
van de negatie. Door dat alles kan men in het ‘vandaag’ al het ‘morgen’ kennen;
in wat ondergaat, kan dat wat opkomt al worden gezien. Daarom moet het gege-
vene ook ondergaan, door de dialectische bepaling ervan. Door de kennis van die
dialectische determinering is het mogelijk de natuur, maar ook de geschiedenis en
de samenleving te beheersen. Aan dit materialisme is niets ‘vulgair’. Daarvoor
staat steeds de ontwikkelingssprong van kwantitatieve naar kwalitatieve verande-
ringen borg. Bijvoorbeeld in de overgang van het anorganische leven naar het
organische en dan weer naar het bewustzijn.  Zo is er ten slotte ook de mens als63

het ‘dialectisch meest complexe’ wezen. Zijn bewustzijn is het product of de
functie van zijn lichamelijk organisme.

Hier is niet de vraag aan de orde of de opvattingen van Marx en het dialectisch
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64. Voor alle zekerheid: het gaat hier niet alleen om het materialisme en de politieke
variant van het communisme. Zoals Schopenhauer wordt ook Marx hier vooral
exemplarisch behandeld. Bedoeld is steeds elke bewustzijnsvorm die door dat
materialisme is bepaald. Daarbij is het onverschillig of men nu aanneemt dat men-
sen van dieren afstammen, de geschiedenis kan worden begrepen door archiefonder-
zoek, het menselijk gedrag wordt bepaald door genetische codering of dat de kwali-
teit van wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd door politieke sturing.

materialisme waar zijn, elk kind weet dat dat niet het geval is, althans zolang het
op school niet anders heeft geleerd. Hier gaat het om het zoeken naar een ant-
woord op de vraag waarom die opvattingen geformuleerd konden worden en
vervolgens ook door miljoenen mensen werden en worden geloofd.  Daarom ook64

zijn de opvattingen van het dialectisch materialisme hierboven zo weergegeven
dat daarin gemakkelijk de spiegeling van het Hegeliaanse denken kan worden
herkend. Dat kan op het spoor brengen van een verklaring die hiervoor in aan-
sluiting aan de analyses van Riemeck is geopperd, namelijk dat het is ‘alsof voor
een aanzienlijk deel van de mensen het bewustzijn in vergelijking met de zaken
waarvoor men zich interesseerde een verdieping is gezakt’. Riemecks ‘val in de
materie’, hiervoor benoemd als de ‘verplaatsing’ van het met de voorstelling
verbonden ik naar het natuurlijke, waardoor die voor het bewustzijn wordt tot de
buitenkant ervan: materie. Met andere woorden: men denkt zoals men dat binnen
het voorstellingsdenken gewend was of zoals de discussie daar werd gevoerd en
zet dat, gespiegeld maar wezenlijk onveranderd, voort na ‘aankomst’ in het
natuurlijke. Het is alsof zo op de een of andere wijze een verbinding wordt gefor-
ceerd van de zich ontwikkelende menselijke individualiteit met de werkelijkheid
van het natuurlijke, om zo het voor-middeleeuwse dualisme van geest en natuur
te kunnen overwinnen. Probleem is daarbij slechts dat de 18e-eeuwse Verlich-
tingsfilosofie de mensheid op zoiets niet had voorbereid. Sterker nog: het gehele
nominalistische gebouw van het menselijke denken tot dan toe verhuist met de
mensen mee, en dat leidt vervolgens in de 19e- en 20e eeuw tot het primaat van
een geïntellectualiseerd economisch handelen.

De ‘bewustzijnstechniek’ van Marx kan nu met die van Schopenhauer worden
vergeleken. Schopenhauer gaat uit van een volledige erkenning van de wil als het
‘Ding an sich’. Om die te kunnen ervaren stapt hij uit de Kantiaanse voorstelling
als het principium individuationis en duikt in de ervaring van de lichamelijk-
heid. Omdat voor hem achter die lichamelijkheid niets is wordt hij door angst
overvallen. Het is de angst die ontstaat omdat zijn nog van de voorstelling af-
hankelijke ik de kracht mist om zich van zichzelf bewust te blijven in de loutere
sfeer van de wil. Met andere woorden: zonder de omhulling van de Kantiaanse
voorstelling, is zijn ik niet in staat zich binnen de dynamiek van de wil te
handhaven. Bij de hegeliaan Marx is de wil als werkelijkheid niet anders dan als
begrip aan de orde; het ‘Ding an sich’ existeert slechts als voorstelling, als (sub-
jectief) begrip. Dat is de omhulling waarbinnen het ik (als denken) zich kan
handhaven. Vervolgens ‘valt’ Marx met voorstelling en al in de werkelijkheid
van de wil. Daarin kan hij zichzelf handhaven omdat door de werking van zijn
voorstellingskracht het principium individuationis voor hem behouden blijft.
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65. Men kan natuurlijk eindeloos op dit beeld voortborduren. Zo kan men de rechtsfilo-
sofen vanaf Kelsen met namen als de hiervoor al genoemde Hart, Dworkin en Rawls
gemakkelijk herkennen als de latere bewoners van de Kantiaanse ‘duikerklok’, die
zich nu ook hun geworpen zijn in de oceaan van de wil niet meer kunnen herinne-
ren en zich merkwaardigerwijze redden met de gedachte dat de binnenruimte van
de klok eigenlijk zelf de oceaan is. Malicieus noemen ze daarbij het onderzoek naar
de binnenkant van de klok het ‘externe perspectief’ en het kijken door de raampjes
wordt dan van de weeromstuit het ‘interne perspectief’. Ze worden allen beschreven
in P.B. Cliteur en M.A. Loth (red), Rechtsfilosofen van de 20ste eeuw, Arnhem
1992.

Met een beeld: Schopenhauer verlaat de door Kant geconstrueerde ‘duikerklok’
van de voorstelling en duikt ‘naakt’ in de oceaan van de wil, waarin hij de zwem-
kunst niet meester, dan ook dreigt te verdrinken. Hij reist vervolgens af naar de
sferen van het ‘betere bewustzijn’. Marx blijft daarentegen in de ‘duikerklok’ van
het voorstellingsdenken zitten, meende wellicht ook met Hegel dat die gemaakt
was met behulp van ware kennis van de oceaan van de wil, en wordt nu met klok
en al in de oceaan geworpen. Daar aangekomen kijkt hij door de raampjes van de
duikerklok en ‘herkent’ de woelige baren als ‘materie’. De wanhopig in de oce-
aan rond zwemmende mensen worden nu ook ‘herkend’. Marx: gij zijt het prole-
tariaat en ik verklaar u tot het ware ‘Ding an sich’; gij kunt gered worden door
met mij in de duikerklok plaats te nemen. Gij zult dan eveneens tot een voorstel-
ling worden. Uw binnenkomst zal ik noemen: de ontwikkelingssprong van kwan-
titatieve naar kwalitatieve verandering, die mogelijk is volgens de wet van de
wederkerige doordringing der tegendelen, die te begrijpen valt volgens de regels
van de wet van de negatie der negatie; u bent immers dialectisch gedetermineerd.
Uiteraard laat zich gemakkelijk voorstellen wat er vervolgens mis, ging toen
Marx als praxis van zijn voorstelling de deur van de duikerklok opende om hen
binnen te laten. Inderdaad, er waarde toen een spook door Europa.

Bij dat alles moet overigens steeds met nadruk worden opgemerkt dat Marx
niet alléén in de Kantiaanse ‘duikerklok’ zat. Vrijwel allen die naam en faam
bezaten in de toenmalige wetenschapsbeoefening en economische bedrijvigheid
vergezelden hem. Maar terwijl de meesten met een enkele blik door de raampjes
genoegen mee namen, hadden Marx en de zijnen de moed ook voor anderen de
deur te willen openen. Daardoor konden uiteindelijk ook de werkelijke, sociale
gevolgen van de tot het ‘vatten’ van de fraternité niet in staat zijnde filosofie van
Verlichting en Idealisme worden herkend. In die zin kan nu het klassieke gevecht
tussen socialisme en kapitalisme worden begrepen als de strijd om het openen
van de deur van de Kantiaanse ‘duikerklok’. Met dank aan Marx.65

5.4. Gevolgen voor de gelijkheid

5.4.1. Het dualisme van Schopenhauer en Marx

Met de beschrijving van het denken van Schopenhauer en van Marx en de refe-
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66. Dat het daarbij uiteindelijk niet om werkelijk empirische wetenschapsbeoefening
gaat maar om ‘voorstellingswetenschappen’, valt binnen de voorstelling niet direct
op. De ‘waarheid’ van de zgn. empirische wetenschapsbeoefening is immers
‘gekocht’ door de als ‘zijnservaring’ voltrokken ‘zelfopheffing van de wil’.

67. Vgl. Safranski, Schopenhauer, blz. 327.
68. Over de precieze aard van die vooruitgang: Friedrich Nietzsche.

renties naar Fichte en Schelling zijn de varianten waaronder het ik in de aanvank-
elijke ontwikkeling van de rechtsstaat verschijnt, in beginsel ook filosofisch
uitgesproken. Men kan zich vervolgens afvragen of daaruit ook meer rechtstreeks
een en ander met betrekking tot de problematiek van de (rechts)gelijkheid is af te
leiden.

Een belangrijk element in de blijvende invloed van Schopenhauer is de afkeer
van elke metafysische meerwaarde voor het denken; na Schopenhauer is Hegel
passé. Niet echt natuurlijk, maar in Schopenhauers ethiek van het ‘alsof’. Waar
bij Hegel de ervaring op zichzelf niet voldoende is - die moet immers ook nog tot
begrip worden gebracht - preekt Schopenhauer de directe ervaring: de weg van
het denken moet nu omgekeerd worden afgelegd in een terugkeer naar de feiten.
Tussen een Hegeliaanse ‘geestesethiek’ en een Schellingse ‘natuurethiek’ treedt
nu de ‘zedelijke plicht tot realisme’; het zoeken naar bovenzinnelijke of in de
natuur gelegen aanknopingspunten voor ethisch handelen wordt een teken van
morele zwakte. In de 19e eeuw valt een dergelijke ethiek in vruchtbare aarde. Het
‘betere leven’ wordt immers hoe langer hoe meer ‘werkelijk’ door de successen
en praktische resultaten van de sterk opkomende, zichzelf empirisch noemende
wetenschapsbeoefening.  In de daardoor toenemend gerealiseerde voorwaarden66

voor burgerlijke behagelijkheid, waarin vanaf het midden van de 19e eeuw het
leeuwendeel van de gangbare wetenschappelijke en innovatieve intellectuele
energie wordt gestoken, bewijst zich voor de burgers het gelijk van zo’n ‘ethiek
van het realisme’. Dat bewijst vervolgens ook de ‘waarheid’ van de wetenschap-
pelijke en sociale context van de empirische wetenschapsbeoefening: contro-
leerbaarheid, experimentele herhaalbaarheid en communiceerbaarheid. De maat-
schappelijke gelijkheid is de politieke spiegeling van het immanent democrati-
sche karakter van de empirische wetenschapsbeoefening. Allen zijn daarin vrij
door gebondenheid aan slechts de ‘wetten’ van het realisme, vastgesteld in de
laboratoria van de ‘empirische’ wetenschapsbeoefening. Safranski: in de weten-
schappelijke empirie bestaat geen ervaringshiërarchie, geen geestesaristocratie,
maar bestaan slechts functionarissen in een onderzoeksproces.  Dat is maat-67

schappelijke vooruitgang.68

Een belangrijk gevolg van de bemoeienis van Marx met de geschiedenis is dat
ondanks alles ook de materiële gelijkheid buiten zicht geraakt. Marx: de juridi-
sche en staatsburgerlijke gelijkheid van de mensen als citoyen staat tegenover
hun feitelijke sociaal-economische ongelijkheid als bourgeois en is er de grond-
slag van. Daarmee is een kritiek gegeven van het politieke gelijkheidspostulaat
als de tegenspraak die ligt in het bourgeois-begrip. Juist door de opheffing van
de burgerlijke ongelijkheden in de gelijkheid voor de wet worden de
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69. De opvattingen van Marx op dit punt zijn natuurlijk van algemene bekendheid. Een
overzicht van de ontwikkelingsgang van het gelijkheidspostulaat in het denken van
Marx is te vinden bij Dann, Gleichheit, blz. 219 e.v.

70. Ook voor Marx was recht zonder gelijke toepassing als begrip ondenkbaar.
71. Hegel, Enzyklopedie, Par. 539.
72. De consequentie van een natuurlijke gelijkheid is voor Hegel nu juist de onmoge-

lijkheid van een staat; met de staat treedt immers ongelijkheid op, al was het maar
die van regeerders en geregeerden. Bij de concrete toepassing van de wet is niet de
gelijkheid maar de ongelijkheid van de mensen maatgevend. Behalve als het gaat
om het enge bereik van de mens als persoon, bepaalt de wet de uit de tussenmense-
lijke ongelijkheden voortvloeiende ongelijke juridische bevoegdheden en plichten.
Als in de rechtsspraak de enkele mens recht gedaan wil worden, geldt juist een
gebod van differentiatie. Ook bij Hegel geldt het revolutionaire burgerlijke gelijk-
heidsbegrip, opgevat in de vorm van een algemeen mensenrecht, als een abstract
postulaat: het is een protestbegrip, ‘reine Negation’, en daarom ondeugdelijk om de
maatschappelijke werkelijkheid te begrijpen en te analyseren.

maatschappelijke ongelijkheden zichtbaar. Daarmee is het revolutionaire gelijk-
heidsideaal voor Marx gediscrediteerd. De voorstelling van een socialistische
maatschappij als het rijk van de gelijkheid moet gezien worden als een ‘eenzijdi-
ge Franse voorstelling’, gerechtvaardigd als een fase in de ontwikkeling maar
onbruikbaar voor een toekomstige samenleving. Daarin gaat het niet om een
gelijkmaking van de maatschappelijke klassen, maar om een afschaffing ervan.
Voor Marx is het gelijkheidsbeginsel een historisch ontwikkelingsfenomeen, niet
een uitkomst van de geschiedenis. Door de emanciperende werking van het
gelijkheidsbeginsel kunnen mensen zich bevrijden uit maatschappelijke achter-
standsposities. Is die emancipatie eenmaal voltooid dan verliest het gelijkheids-
beginsel haar relevantie.  Dat betekent dat uiteindelijk het gelijkheidsbeginsel69

nooit een rechtsbeginsel kan zijn, slechts een emancipatoir ideaal. Is dat ideaal
eenmaal bereikt, dan zou immers het gelijkheidsbeginsel in haar juridische vorm
juist weer ongelijkheid tot gevolg hebben. Daarmee is voor Marx niet alleen het
gelijkheidsbeginsel maar ook het gehele recht problematisch geworden.  Gelijk-70

heid wordt zo bij Marx tot een maatschappelijk grensbegrip, slechts bruikbaar
om de problematiek van de burgerlijke samenleving op te helderen, maar on-
bruikbaar bij de formulering van een maatschappelijk ideaal. In de commune zijn
recht en gelijkheid dialectisch overwonnen. 

Ook daarin blijft Marx trouw aan Hegel. De menselijke gelijkheid bestaat voor
Hegel in zijn abstracte subjectiviteit als persoon.  De these van de natuurlijke71

gelijkheid van de mensen berust op het misverstand dat het natuurlijke verwis-
seld wordt met de begrippen.  Voor Marx leidt dat tot het centraal stellen van72

een ander rechtsbegrip: de eigendom, in de samenhang van kapitaal en arbeid. In
de problematiek van het juridische begrip van de eigendom komt de werkelijk-
heid van de vrijheid als zuivere inhoud opnieuw tot leven. Zo raakt Marx althans
in de sfeer van de begrippen aan de werkelijkheid van de wil, waar de Schopen-
hauer van Die Welt als Wille und Vorstellung de wereld niet werkelijk uit de
sfeer van de voorstelling kon verlossen. Blijft nog steeds de vraag naar het terti-
um comperationis, waarbinnen de formele gelijkheid van de wet en de materiële



372 10.  GELIJKHEID EN DE RULE OF LAW

73. Feuerbach was natuurlijk voor alles een godsdienstfilosoof. Maar in zijn kritiek op
alle bestaande theologische constructies ontstond een antropologie van de wissel-
werking tussen Ich en Du, waardoor ook de werkelijkheid zelf, inclusief het godde-
lijke, wezenlijk als een proces kon worden opgevat. Feuerbach, Das Wesen des
Christentums, 1841.

gelijkheid als het vraagstuk van ook de verhouding tussen mens en eigendom met
elkaar kunnen worden verbonden. Daarvoor was tenslotte een ‘beter’ begrip van
de eigendom nodig dan Schopenhauer kon vinden.

5.4.2. Een trichonomie bij Feuerbach en de late Schopenhauer?

Ten slotte moet daarom worden onderzocht of er in de aanvankelijke ontwikke-
ling van de rechtsstaat begeleidende filosofie geen andere aanknopingspunten
zijn te vinden voor het begrip van de gelijkheid als rechtsbeginsel.

In de filosofie van Ludwig Feuerbach (1804-1872) wordt de geïsoleerde positie
van het ik, zoals die bij Fichte bestaat in de tegenstelling tot het niet-Ik, min of
meer overwonnen. Feuerbach bereikt dat door in een kritiek op de Kantiaanse
positie van het denken niet het element van de Vorstellung, maar dat van de
Anschauung als waarheidsbron te radicaliseren: de zintuiglijkheid is de poort
naar de waarheid. Het werkelijke wordt echter niet slechts door het openen van
de zintuigen tot gekende werkelijkheid, maar in de gemeenschap van ‘Ich und
Du’. Die gemeenschap is voorwaardelijk voor het kennen; slechts in de
wisselwerking tussen ‘Ich’ en ‘Du’ vindt de mens het werkelijke. Daardoor
ontstaat in de plaats van een abstract ‘Ik’ een ‘levende mens’. Maar in dat proces
wordt ook de geschouwde werkelijkheid tot een proces. In de plaats van een
berustend geloven treedt ‘ein tätiges Wollen’.  Daarmee wordt de kenbaarheid73

van de werking van de wil getrokken in de tussenmenselijke verhoudingen.
Feuerbach bereikt dat door het ik te bevrijden uit de ‘gevangenschap’ van het
principium individuationis, door de vormen van de Anschauung te verzelfstand-
igen ten opzichte van de categorieën van het denken. In de verhouding met de
ander wordt het menselijk ik gerelativeerd, waardoor die eindelijk ook tegelijk tot
een kennen in staat is. In die wederkerigheid kan het kennen zelf ook als een
‘worden’ worden opgevat.

Bij de late Schopenhauer doet zich ten slotte iets dergelijks voor. Hierboven
was in negatieve zin sprake van het deelnemen aan de werkelijkheid van de ander
als een bedreiging van de eigen zelfhandhaving. Elke moraal die voorgeeft uit te
zijn op het welzijn van de ander, werd door Schopenhauer ontmaskerd als ten
slotte steeds gericht op het behoud of de versterking van het eigen zelf. Alle
moraal is uiteindelijk, als gevolg van de ‘natuurmacht’ van onze wil, verkapt
egoïsme. Daartegenover kan een ‘echt morele waarde’ slechts bestaan in hande-
lingen die geschieden tegen de drijfveer van het egoïsme. Maar ook die hebben
een drijfveer nodig; de ‘klisteerspuit’ van het pure intellect zou deze nooit tot
stand kunnen brengen. Schopenhauer: de moraal heeft een grondslag die men
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74. Vgl. Safranski, Schopenhauer, blz. 316.
75. Idem, blz. 329.
76. Hiervoor, hst. 4, par. 4.
77. Daarbij moet worden bedacht dat de centrale plaats van de notie van het medelijden

voor het eerst voorkomt bij Boeddha, d.w.z. in de 6e eeuw voor Christus, maar ook
dat de verbinding daarvan met het vraagstuk van het menselijk ik juist kenmerkend
is voor de essentie van het Christendom.

over het hoofd heeft gezien, omdat deze de natuurlijkste is en wel: het medelij-
den.  Daarbij gaat het om een ‘mysterie’, omdat het noch door de rede, noch74

door de ervaring kan worden achterhaald. Het gebeurt of het gebeurt niet. In het
zien van het leed van de ander valt de grens tussen ik en niet-ik weg. In het
medelijden wordt de muur van het individuatiebeginsel doorbroken. In de plaats
van de dualistische monotonie van een egoïstische moraal van het ‘alsof’, waar-
bij uiteindelijk het denken en de wil in hun oorspronkelijke gerichtheid onaange-
tast blijven, treedt bij het medelijden een omkering van de wil op.75

Hier zou daaraan kunnen worden toegevoegd, maar wellicht zou dat voor
Schopenhauer zijn moraal toch weer tot een egoïstische maken, dat in die ‘omke-
ring van de wil’ nu juist de ontwikkeling van de menselijke individualiteit als ik
is benoemd. In die omkering is de ervaring van tussenmenselijke gelijkheid als
zuivere inhoud mogelijk. De werking van de wil die zich omkeert in de ervaring
van (het leed of de behoefte van) de ander vormt immers ten slotte een daarmee
samenvallende ontwikkeling van het eigen ik, dat daardoor niet langer afhank-
elijk is van een op de handhaving van het ik gerichte werking van het denken of
de wil. In Die Welt als Wille und Vorstellung werd het leed van de ander nog
vooral ervaren als een inbreuk op de eigen zelfstandigheid. In de ervaring van de
ander dreigde toen nog het eigen ik onder te gaan, niet in staat zich door de
loutere gelding van het voorstellingsdenken te handhaven. Nu wordt juist diezelf-
de ervaring ten grondslag gelegd aan Schopenhauers ethiek. Sterker nog: het leed
of de behoefte van de ander wordt het motief van het eigen willen.

Het lijkt aldus dat op onvermoede wijze bij Schopenhauer de verloren gewaan-
de gelijkheid-als-zuivere-inhoud, die hiervoor in verband werd gebracht met de
het Christendom funderende gebeurtenissen, weer boven water komt. Daar  ging76

het om een element van de gelijkheidsproblematiek dat niet met de gelijkheid als
structuur van het denken in verband kon worden gebracht. Het ‘effect’ werd
getraceerd als een omdraaiing in de menselijke ziel, waardoor de problematiek
van de gelijkheid werd tot die van het in vervreemding geraakte menselijke ik, als
de ‘kraamkamer’ van de na-middeleeuwse menselijke individualiteit. Men kan
het vervolgens, ware het vooralsnog in theologische vorm, terug vinden in Lu-
thers ‘grondervaring’ van de gelijkheid van allen in Christus. In de filosofie van
de Verlichting is datzelfde element verdwenen in een generalisatie van die aan
alle mensen afzonderlijk toegedachte eigenschap in het algemene begrip van de
menselijke humaniteit. Dat was evenwel een abstract begrip, niet in staat om ook
de morele kwaliteit van de ‘broederschap’ tot werkelijkheid te maken. Daardoor
bleef ook de rechtstatelijke notie van de menselijke humaniteit onwerkzaam in de
fictie van het humanisme. Verrassend komt het dan bij de verklaarde atheïstist77
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78. Schopenhauer, Ueber die Grundlage der Moral, Werke in zehn Bänden, Band VI,
Zürich 1977, blz. 266 e.v. met het citaat van Calderon ‘daß zwischen leiden und
sehn kein Unterschied sei’.

79. Daarover nog altijd de analyses van Böthlink in F.R. Böthlink/J.H.A. Logemann,
Het wetsbegrip in Nederland, Zwolle 1966.

Schopenhauer weer terug als ‘das Wunder schlechthin, als ‘der Weltknoten’,
waardoor in het zien van het leed van de ander het eigen leed tegelijk werke-
lijkheid wordt.  Maar nu zó, dat niet langer sprake is van een uitdoving van het78

zelfbewustzijn door een inbreuk op het menselijke principium individuationis,
maar zó, dat in die door Schopenhauer als mysterie gekarakteriseerde gebeurtenis
het leed van de ander wordt tot het motief van de eigen wil. In de daardoor ge-
induceerde eenheid van denken en willen ontstaat voor Schopenhauer het Ich en
wordt de deugd van de ‘Menschenliebe’ grondslag voor ethiek en
‘Gerechtigkeit’. Het gaat nu om een ‘omkering’ van de wil. Niet langer verliest
het eigen ik zich in de afgrond van het leed van de ander. Door dat leed om te
vormen tot een werking van de wil, keert de eigen wil ook tot het ik terug en
maakt daar de omvorming mogelijk die voorwaarde is voor een ontwikkeling van
de eigen individualiteit.

Daarmee wordt bij Schopenhauer en Feurbach een vermoeden van gelijkheid
verwoord dat het dualisme van het denken en de wil kan overwinnen in de vorm
van een trichonomie, waarbij een scheppend ik de uiteindelijke onderlinge identi-
teit kan redden. Tegelijk wordt daarmee in potentie de scheiding van zijn en
moraal opgeheven door een wederkerige betrekking van Sein en Sollen. Dat leidt
de aandacht vervolgens naar het tweede element van de ontwikkeling van de
rechtsstaat: de ontwikkeling van de democratie.

6 Samenvatting en conclusies

De problematiek van de heerschappij van de algemene wet werd beheerst door
het gegeven dat de wet door haar verbondenheid met de met behulp van subjec-
tieve begrippen opgebouwde diversiteit van voorstellingen voorshands geen
(objectieve) waarheid kan bevatten. Daarmee is de wet niet noodzakelijk tot
‘logen’ geworden, maar is ze toch nooit voldoende om de pretentie van samenval
met het algemeen belang, uit en door zichzelf te kunnen rechtvaardigen.  Waar79

het formuleren van ware wetten te hoog gegrepen is kan de heerschappij van de
wet nooit voldoende zijn voor de oplossing van het vraagstuk van de
(rechts)gelijkheid. Die oplossing als de waarheid van de wet, kan nog slechts als
een conjectie van het rechtsbewustzijn een, overigens onmisbare, betekenis
hebben. Precies de bestudering van de effecten van een onverkorte toepassing van
het beginsel van de rule of law door een abstracte toepassing van het privaatrecht
maakt de eenzijdigheid van dat beginsel zichtbaar. 
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Het beginsel van de heerschappij van de algemene wet typeert het rechtsbe-
wustzijn in de rechtsstaat. De gevolgen daarvan worden nog vergroot door het tot
gelding komen van datzelfde voorstellingsdenken in ook de sociaal-economische
werkelijkheid zelf: economisch handelen wordt daarmee tot handelen overeenk-
omstig de structuur van het natuurlijke als materie. Daarmee wordt elke moge-
lijkheid voor het ontwikkelen van solidariteit of broederschap als grondslag voor
het recht onmogelijk. Het voorstellingsdenken is daarmee niet alleen oorsprong
en karakteriek van de rechtsstaat, het dreigt ook de ondergang van diezelfde
rechtsstaat te veroorzaken. De twee-eenheid van vrijheid en gelijkheid kan het
recht niet in positieve zin constitueren. Daarmee zijn voor de rechtsvorming de
grondslagen aan de orde die in de ontwikkeling van de rechtsstaat volgen op het
beginsel van de rule of law; deze grondslagen zijn democratie en mensenrechten.
In het volgende hoofdstuk is daarom de vraag aan de orde of door democratische
procedures en gelding van mensenrechten het tekort kan worden verholpen dat
door de onverkorte toepassing van het beginsel van de formele gelijkheid van het
recht in de rechtsstaat is ontstaan.
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