
1. Vgl. de opmerkingen die hiervoor (hst. 8) zijn gemaakt over de morele betekenis
van het verschijnsel staat als zodanig.

Hoofdstuk 11
Democratie en mensenrechten

1 Inleiding

Bij het onderzoek naar de betekenis van democratie en mensenrechten voor het
recht in de rechtsstaat moet gezocht worden naar de wijze waarop in beide een
correctie op het beginsel van de rule of law kan worden gevonden. Democratie en
mensenrechten worden hier niet opgevat als voorzieningen of beginselen die
slechts een in het verlengde daarvan liggende aanvulling vormen op het beginsel
van de heerschappij van de algemene wet. De als de vorm van de redelijke
vrijheid tot gelding gebrachte wet bleek niet slechts een (waardevrij) middel te
zijn om recht tot gelding te brengen, maar ook zelf een morele werking te hebben.
De wet kan zowel een instrument zijn voor het verwerkelijken van de vrijheid als
een oorzaak voor het ontstaan van wat kan worden aangeduid als de ‘schaduw
van de vrijheid’, bestaande als sociaal-economische onvrijheid. Democratie en
mensenrechten moeten met die werking in verband worden gebracht. De
conclusies van het vorige hoofdstuk moeten bovendien alert maken voor de
mogelijkheid dat ook aan democratie en mensenrechten eenzelfde werking kan
zijn verbonden. Aan elk rechtsbeginsel of aan elk instrument voor rechtsvorming
kan in de rechtsstaat morele relevantie worden onderkend.1

2 Democratie en rechtsstaat

Bij het vraagstuk van de democratie en de gelijkheid doet zich iets soortgelijks
voor als bij de rule of law. Ook de ‘ware’ democratie kan voorlopig slechts als
een bewustzijnsconjectie worden gekend; als zuivere vorm is die binnen de
actuele politieke werkelijkheid niet voorhanden en een louter descriptieve analyse
is voor het begrip van de democratie daarom niet mogelijk. 

Indachtig de suggestie van een spiegeling van de ontwikkeling van het rechts-
bewustzijn voor en na de Middeleeuwen kan daarom bijvoorbeeld de bestudering
van de Romeinse variant van het democratieconcept tot meer inzicht in de
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2. Daarbij valt bijv. te denken aan zaken als het gebruik van allerhande electronische
mogelijkheden voor publicitaire processen, de beroemde knop op de personal
computer, waarmee via voorzieningen als Internet politieke beslissingen zouden
kunnen worden georganiseerd. Dergelijke gedachten zijn inmiddels niet langer
ireëel, misschien zelfs richtinggevend. In de Griekse polis werd in dergelijke
gevallen nog het lot geworpen. Tegelijk kan echter duidelijk zijn dat een dergelijk
gebruik van electronica een nog langdurige ontwikkeling van de noodzakelijk
bijbehorende politieke vaardigheid en moraliteit vereist of tenminste wenselijk
maakt.

3. Hiervoor, hst. 6, par. 2.
4. Idem, hst. 8, par. 2.4.

hedendaagse problematiek leiden dan een (veel gebruikelijker) oriëntatie aan de
Griekse of Atheense vorm van de democratie. Die laatste zou dan immers eerst
‘spiegelend’ zijn voor de ontwikkelingsfase van het weten/niet-weten. Voor de
rechtsstaat zou een vergelijking met de democratie in de Griekse polis vooral als
een hulp kunnen functioneren bij het formuleren van wat voorlopig reëel slechts
als een conjectief begrip van de democratie kan worden opgevat. Ook hier zou
moeten gelden dat een te vroegtijdige beantwoording van sommige vragen een
heilloos vooruitlopen zou kunnen betekenen op wat in vrijheid ontwikkeld
behoort te worden.2

Uitgangspunt bij de bespreken van de problematiek in de 19e en 20e-eeuwse
rechtsstaat moet zijn het hiervoor behandelde over de a- respectievelijk anti-
sociale substantie van de aanvankelijke menselijke individualiteit  en over het a-3

prioristische karakter van de grondervaring van gelijkheid in wat bij Luther
heette ‘het priesterschap van alle gelovigen’.  Oriëntatie voor die bespreking kan4

het gemakkelijkst worden gevonden in de ontwikkeling van het begrip van de
soevereiniteit.

2.1. Soevereiniteit en vertegenwoordiging

2.1.1. Soevereiniteit en ‘volk’

Hiervoor is over het begrip van de soevereiniteit al het nodige gezegd. Het
vraagstuk van de soevereiniteit is uiteraard niet van alle tijden. Zoals bij alle
vraagstukken, ontstaat ook dat van de soevereiniteit eerst als de oorspronkelijke
eenheid van in dit geval de gezagsuitoefening uiteenvalt. Zolang de legitimatie
van het gezag lag in een beleefde eenheid van normen en feiten was die (nog) niet
problematisch. Eerst door het verdwijnen van de eenheid van het inzicht door de
ontwikkeling van het denken, viel binnen de samenleving ook de identiteit van
norm en feit weg. Daardoor ontstond het vraagstuk van de soevereiniteit. Iets kan
immers slechts werkelijk soeverein zijn als het alles omvat en daarom
zelfgenoegzaam is. In die zin gaat het bij de soevereiniteit om een religieus -
begrip, waarmee de metafysische fundering van publieke of juridische moraliteit



11.2.  DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 379

5. Daarover ook mijn Soevereiniteit en de strafbare overheid, een contradictio in
terminus?, in: Publ. Staatsrechtskring 17, Deventer 1998.

6. Over deze problematiek uiteraard ook Gerhard Leibholz, Strukturprobleme der
modernen Demokratie, Frankfurt/M 1967, blz. 247 e.v.

wordt aangeduid. Na de Middeleeuwen presenteert zich de afzonderlijke mens als
in beginsel soeverein. Iedere mens is dan in beginsel politiek bevoegd geworden;
van soevereine universaliteit naar singulariteit. De bijbehorende aanspraak van
soevereiniteit kan vervolgens eerst weer moreel legitiem zijn als de menselijke
singulariteit als zelf zich heeft ontwikkeld tot zijn ‘voltooide’ individualiteit als
ik. Gaande die ontwikkeling kan de pretentie de soevereiniteit in morele zin
slechts bestaan als sprake is van bemiddeling van singulariteit en universaliteit.
Waar in dat opzicht sprake is van een tekort, verschijnt elke soevereiniteits-
aanspraak als macht.

Hiervoor is beschreven hoe in de ontwikkeling van het vorstenabsolutisme van
de late Middeleeuwen tot de 18e eeuw de soevereiniteit binnen de samenleving
terechtkwam bij de staat. Een beperking van statelijke soevereiniteit tot
bijvoorbeeld de rechtsvorming bleek daardoor niet mogelijk; het sacrale karakter
van de soevereiniteit kon daarom in de godsdienstoorlogen niet worden
overwonnen door een praktisch gedeelde soevereiniteit. De formele bekrachtiging
daarvan was de Augsburgse vrede van 1555. In samenhang daarmee ontstond het
begrip van de staatsraison als de aanduiding van de sacrale pretenties van de
staat. De strijd tussen kerk en staat om de ‘locus’ van de soevereiniteit werd in de
16e- en 17e eeuw  in het voordeel van de laatste beslecht. Daarna wordt het
begrip van de soevereiniteit, met de tot schijnwaarheden geworden kenmerken
van eenheid en ondeelbaarheid, aldus vanzelfsprekend gekoppeld aan de
werkelijkheid van vorsten en staten, alsof daarover geen discussie meer mogelijk
zou zijn; mensen geloven de soevereiniteitspretentie van vorsten en staten. In die
zin werd in de aanloop naar de Franse Revolutie het begrip van de soevereiniteit
gekoppeld aan de eenheid van de werkelijke macht, dat wil zeggen die van
vorsten en staten. En dat alles werd nog bevestigd in het streven van de
kerkelijke hiërarchie naar het realiseren van wereldlijke soevereiniteitsaanspraken
voor zichzelf, door de uitoefening van eigen wereldlijke macht of door het
bekleden van hoge staatsambten.5

In de zich in de 18e eeuw breed makende leer van de volkssoevereiniteit is
vervolgens sprake van een vreemde mengeling van begrippen: volk en soeverei-
niteit. Het oneigenlijke karakter van de verbinding van beide wordt vervolgens in
de 19e- en 20e eeuw steeds meer zichtbaar, wanneer de werkelijkheid van ‘het
volk’ zich verbindt met die van afzonderlijke staten. Het begrip van de
soevereiniteit verdraagt zich in eigenlijke zin immers slechts met de werkelijk-
heid van een volk als het daarbij gaat om een natuurlijke en in morele zin
afgesloten eenheid van mensen.  Voor de Europese ontwikkeling ligt de6

werkelijkheid van dergelijke volken uiteraard ver voor de Middeleeuwen, en als
vóór de Franse Revolutie sprake was van de soevereiniteit van het volk, moest
daarbij het begrip van ‘het volk’ in de eerste plaats worden begrepen als de
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7. Eenheid in de betekenis van het anderszijn als weten/niet-weten van wat als
voorstelling binnen het bewustzijn bestaat.

8. Vergelijk de sterk op het verleden gerichte belangstelling in de Romantiek.
9. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om wat wellicht nog werkelijk bestaat of

doorwerkt als afzonderlijke ‘volken’, maar om het gegeven dat daaraan niet langer
normativiteit kan worden ontleend. Laat staan dat die normativiteit ook nog eens
soeverein zou zijn.

aanduiding van een ‘stand’, bijvoorbeeld in de tegenstelling van ‘het volk’
tegenover de adel of de clerus. In de leer van de volkssoevereiniteit gaat het dan
om de soevereiniteitsaanspraken van het volk tegenover die van hen die werkelijk
de macht uitoefenden. En zoals de aanspraken van de laatsten allesomvattend
waren, zo zijn binnen die tegenstelling de aanspraken van ‘het volk’ dat.

De waterscheiding van de Franse Revolutie veroorzaakt een ingrijpende veran-
dering van het begrip van de volkssoevereinteit, die samenhangt met een beteke-
nisverschuiving van het begrip ‘volk’. Vóór de Franse Revolutie (en nog in het
eerste deel van de revolutie zelf) gaat het bij het begrip van het volk om: allen.
Het is de verwoording van de notie van het politieke recht van de
gezamenlijkheid van alle afzonderlijke mensen, op de basis van wat ervaren werd
als hun onderlinge natuurlijke gelijkheid. Na de Franse Revolutie verwijst het
begrip van het volk niet langer naar ‘allen’, maar staat het voor de politieke
eenheid  van samenlevingen in concrete politieke verbanden: de nationale staten.7

De leer van de volkssoevereiniteit verbindt zich nu niet langer met het geheel van
(alle) afzonderlijke mensen, uitgedrukt in het begrip van de mensheid, maar met
de betrekkelijkheid van nationale samenlevingen: de soevereiniteit van het
Franse, het Duitse, het Italiaanse volk, enzovoorts. Het begrip van ‘het volk’
wordt tot de betekenis-conjectie van binnen statelijke grenzen concreet bijeen
levende groepen van mensen, waarmee in de naar de singulariteit van elke
afzonderlijke mens verwijzende betekenis van het begrip de soevereiniteit sinds
de Franse Revolutie juist niet meer kan worden verbonden.

Dat gegeven kan worden herkend als het gevolg van de tweedeling tussen
enerzijds waarneming en voorstelling (waarbij de aard van de voorstelling
verregaand bepalend is voor de inhoud van de waarneming) en anderzijds
weten/niet-weten en inzicht. In de gang van de na-middeleeuwse geschiedenis
zijn waarneming en voorstelling ‘nieuw’, dat wil zeggen gevormd vanuit de
werkelijkheid van de ontwikkeling van de aanvankelijke menselijke individuali-
teit als zelf. Tegelijk blijft de betekenis ervan verbonden met noties die verwijzen
naar de lang vervlogen werkelijkheden van volken.  De notie van ‘het volk’8

wordt door het subjectieve begrip van de natie opgeroepen en die notie verleent
voor het bewustzijn vervolgens een quasi-natuurlijke betekenis aan het begrip
van de natie. Door in het verlengde van de voorstelling van de algemeenheid van
de mensheid een quasi weten/niet-weten te projecteren, dat teruggrijpt op de
(eigenlijk) voor-middeleeuwse werkelijkheid van ‘het volk’ als normatieve
eenheid, ontstaat een betekenisverschuiving die veel van de problematiek van de
19e- en 20e-eeuwse ontwikkeling van de democratie kan verklaren.  Dat kan9

worden geïllustreerd aan het begrip van de vertegenwoordiging, aan dat van het
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politieke vertrouwen en de meerderheidsregel en aan de ontwikkeling van het
kiesrecht en het ontstaan van politieke partijen. 

2.1.2. Vertegenwoordiging en vertrouwen

Het publiekrechtelijke begrip van de vertegenwoordiging veronderstelt de moge-
lijkheid van de ene mens de andere mens in bepaalde omstandigheden tegen-
woordig te stellen, in die zin dat plaatsvervangend bevoegdheden worden
uitgeoefend. Het is van belang om nauwkeurig vast te stellen onder welke
voorwaarden en in welke omstandigheden die mogelijkheid kan bestaan. Het gaat
dan natuurlijk vooral om vertegenwoordiging in de besluitvorming over zaken
die op het moment van de vertegenwoordigingsopdracht niet konden worden
voorzien. De vertegenwoordigde schenkt de vertegenwoordiger daarom het
vertrouwen dat de overgedragen bevoegdheden worden uitgeoefend
overeenkomstig wat vermoed kan worden als te zijn in overeenstemming met zijn
of haar wil. In die formule worden de begrippen van vertegenwoordiging en
vertrouwen kortgesloten; het vertrouwen wordt een wezenlijk onderdeel van het
begrip van de vertegenwoordiging. Door die kortsluiting raakt echter het zicht op
de problematiek van de mogelijkheden van vertegenwoordiging versluierd. En
dat des te meer waar vervolgens het ‘inbouwen’ van het vertrouwen in de
vertegenwoordiging zelf wordt beschouwd als een referentie aan het vertrouwen
als zodanig, als de grondslag van recht en moraliteit. Door de kwaliteit van het
vertrouwen zou de natie (la Nation) zich bijvoorbeeld binnen de staat door
middel van vertegenwoordiging als soeverein present kunnen stellen. Op die
manier krijgt het begrip van de natie een morele waarde, waardoor ook nog een
verbinding wordt gemaakt tussen het begrip van de vertegenwoordiging en dat
van de soevereiniteit. Op die manier ontstaat evenwel een cirkelredenering:
omdat vertrouwen de grondslag van de moraliteit en daarmee van de ethische
desiderata van het recht vormt, behoort die in de procedures van de rechtsvor-
ming tot uitdrukking te worden gebracht, om de morele kwaliteit van het recht te
waarborgen op de grondslag van een publiek vertrouwen. Per conclusie is dan
vertegenwoordiging voor de rechtsvorming niet alleen een politiek-praktische
figuur geworden, maar een moreel noodzakelijke. Alleen met behulp daarvan kan
immers de morele kwaliteit van het vertrouwen een plaats kan krijgen in de
rechtsvorming. Het lijkt een mooi ‘rond lopende’ redenering. Alleen is zo nog
steeds op geen enkele wijze iets gezegd over de voorwaarden en omstandigheden
waaronder vertegenwoordiging mogelijk is. Het vertrouwen wordt al redenerend
op voorhand aangenomen als noodzakelijk in verband met de
onvoorzienbaarheid van gebeurtenissen en komt aan het slot van de redenering
tevoorschijn als de legitimering van nationale soevereiniteit. 

Als het bij de rechtsvorming gaat om de zich ontwikkelende menselijke
individualiteit moet het begrip van het vertrouwen in de eerste plaats met die
ontwikkeling in verband worden gebracht. Dat betekent, dat het begrip van het
vertrouwen moet worden betrokken op wat hiervoor steeds genoemd is de
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10. De noodzaak daartoe bestaat omdat - zoals hiervoor uitvoerig is besproken - het bij
de hier bedoelde ‘ontmoeting’ in eerste instantie gaat om het werkelijk zijn van het
anti-, respectievelijk a-sociale karakter van de substantie van het menselijk zelf.
Vanuit die substantie van het zelf zal de één in de ontmoeting met de ander immers
juist uit zijn op de opheffing of het vernietigen van de individualiteit van de ander
door die ander óf te overtuigen van de waarheid van de eigen opvatting, óf het van
die ander in de strijd om middelen te willen ‘winnen’. De instandhouding van het
menselijk zelf is immers afhankelijk van het hebben van de eigen opvatting of de
bevrediging van de eigen behoeften, waarbij de werking van het zelf in deze tweede
fase, door de onmogelijkheid van het maken van oorspronkelijk onderscheid tussen
waarneming en voorstelling of tussen behoefte en begeerte eerder groter dan kleiner
zal zijn. In de werking van de morele kwaliteit van het vertrouwen, dat wil zeggen
in geval van de ontwikkeling van de menselijke individualiteit als ik, gaat het
integendeel nu juist om de ‘omkering’ van wat in de drang tot zelfhandhaving
gegeven is: het zich zonder bedacht te zijn op de gelding van de eigen opvatting
openstellen voor die van de ander, het zonder bedacht te zijn op de uitkomst voor
het eigen belang gericht zijn op de behartiging van het belang van de ander.

11. Dat het allemaal in de politieke praktijk zo’n vaart niet loopt, heeft te maken met
het sacrale karakter van de staat en het ‘volksgeloof’ in het sociaal contract. Dat
doet hier echter niet ter zake omdat het hier om de fundering van de soevereiniteit
gaat en om de vorming van recht in de zin van mensenrecht.

ontmoeting als het constitutum van de werkelijke ontwikkeling van de menselijke
individualiteit. Dat betekent dat de morele kwaliteit van het vertrouwen aan de
orde moet worden gesteld waar het gaat over de ontmoeting tussen mensen die
dusdoende recht kunnen scheppen. Het gaat bij het vertrouwen daarom niet om
het vertrouwen dat geschonken wordt aan een vertegenwoordiger om de belangen
van de vertegenwoordigde juist te behartigen of diens zienswijze waarachtig tot
uitdrukking te brengen, waarbij de morele kwaliteit van het vertrouwen de
vertegenwoordiger boven de status van simpele plaatsvervanger zou verheffen,
maar juist om de morele kwaliteit die noodzakelijk is om in de ontmoeting met
het andere belang of met de andere zienswijze tot het scheppen van (nieuw) recht
te kunnen komen. Als het vertrouwensbeginsel wordt losgemaakt van de
daadwerkelijke ontmoeting tussen mensen en toch een rol zou moeten spelen bij
de fundering van politieke soevereiniteit, moet die of op voorhand worden
aangenomen, of achteraf blijken. In het eerste geval zou de figuur van de
vertegenwoordiging in strijd komen met de vrijheid, omdat het vertrouwen niet
kan wortelen in de praxis van de politieke ontmoeting, in het tweede geval zou
theoretisch elk politiek besluit moeten worden onderworpen aan een plebisciet.10

In het eerste geval zou vertrouwen feitelijk blind zijn, in het tweede zal het
vertrouwen moeten blijken.11

Dat betekent dat in het politieke debat het vertrouwen tussen hen die aan dat
debat deelnemen - in beginsel zijn dat ‘allen’ - voorwaardelijk is voor het kunnen
ontstaan van recht in de zin van mensenrecht. Als aan die voorwaarde niet wordt
voldaan, en in de aanvankelijke ontwikkeling van de rechtsstaat is daarvan geen
sprake, dan ontstaat machtsrecht.

Hoe zit het nu dan met de vertegenwoordiging? Natuurlijk is het uitgangspunt
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het fysieke gegeven, dat niet allen voortdurend kunnen deelnemen aan de
uitoefening van de macht. Maar reeds Kleisthenes wist dat, als het uitgangspunt
ligt bij allen, een vertegenwoordiging niet behoort uit te gaan van natuurlijke
verbanden zoals families of gegroeide eigendomsverhoudingen. In verband
daarmee werden kunstmatige indelingen gemaakt met behulp waarvan alle
Grieken werden vertegenwoordigd. De ‘natuurlijke’ en in die zin te overwinnen
verhoudingen zijn voor de rechtsstaat niet langer gelegen in familiebetrekkingen
of traditionele eigendomsposities maar in enerzijds het hebben van opvattingen
en anderzijds de op het behouden van verworven eigendom gerichte begeerte. Als
daarom een kiesstelsel op die beide wordt gebaseerd, is de onmogelijkheid van
het ‘vinden’ van mensenrecht al door de vorm van het kiesrecht gegeven. In de
West-Europese parlementen worden bijvoorbeeld vanaf de 19e eeuw geen
mensen, maar groepsgewijs beleden opvattingen en verworven belangen
vertegenwoordigd. Daarbij speelt het ‘vertrouwen’ van de kiezer slechts een rol
als morele verzekering van de verwachting, dat inderdaad zo veel mogelijk de
eigen opvatting en het eigen belang zullen worden vertegenwoordigd.

Daarmee is ook van meet af aan het ontstaan van politieke partijen gegeven die,
vergeleken met het begrip van de morele soevereiniteit van afzonderlijke mensen
of van allen, slechts de ‘oppervlakkigheid’ vertegenwoordigen van wat in een
democratische ontwikkeling aanwezig zou moeten zijn. De oppervlakkigheid
namelijk van zich in de schaduw van de soevereiniteit als macht vormende
groepen van gelijkgezinden of belangengroepen, waarin nu juist de menselijke
individualiteit niet tot ontwikkeling kan komen. Politieke partijen zijn immers in
eerste instantie gericht op het bundelen en versterken van het met het menselijk
zelf verbonden eigen standpunt of het eigen belang. Ook dat gegeven wordt dan
weer gemaskeerd met behulp van de notie van ‘het volk’. Wat in werkelijkheid
immers slechts een vanuit het zelf gevormde opvatting is, ook al zet die zich
uiteen met het ‘algemeen belang’, wordt op grond van de vertrouwensfictie
beleefd als een visie op het nationaal (volks)belang, waardoor die quasi de
particulariteit van slechts de eigen opvatting zou ontstijgen. En wat niet meer is
dan de begeerte tot handhaving van de eigen economische positie, wordt mutatis
mutandis beleefd als de bevordering van het welzijn van het gehele volk. Zoals
Europa door het Weense Congres werd opgedeeld in een, naar later zou blijken
eufemistisch, als ‘concert’ geduid conglomeraat van nationale staten, zo ontston-
den in de loop van de 19e eeuw binnen die staten de politieke partijen als een
afspiegeling daarvan. In de plaats van een ‘ontmoetingsplaats van allen’ werden
dientengevolge de parlementen de hedendaagse strijdtonelen van opvattingen en
belangen.

2.2. Het vertegenwoordigingsvraagstuk als vraag naar menselijke gelijkheid

Maar er is meer. Daarvoor is het nodig weer terug te gaan naar het begrip van de
vertegenwoordiging zelf. Als ‘het volk’ soeverein was, zou dat op de een of
andere wijze het deelhebben van allen aan de soevereiniteit betekenen, de ultieme



384 11.  DEMOCRATIE  EN MENSENRECHTEN

bevoegdheid van allen. En omdat de notie van ‘het volk’ verwijst naar oude
ongedifferentieerde samenlevingsverbanden zonder onderscheid van bijvoorbeeld
religieuze, juridische of economische zaken, behelst die soevereiniteit ook de
bevoegdheid dat alles wat binnen de samenleving van ‘het volk’ aan de orde is.
Dat bij elkaar genomen betekent dan als vanzelfsprekend de ultieme bevoegdheid
van allen als ‘het volk’ tot alles. De staat is immers in die gedachtengang soeve-
rein en de staat is niets anders dan de politieke vorm van het volk, waaraan men
als individu deel heeft. Als nu een mens door vertegenwoordiging deel heeft aan
de uit de aanspraak van soevereiniteit voortvloeiende macht, dan omvat die
vertegenwoordiging ook alles: bijvoorbeeld de cultuur, bijvoorbeeld het recht,
bijvoorbeeld de economie. Zoals vanaf de 19e eeuw en tot de dag van vandaag
nationale staten zich immers ook met voortvarendheid hebben ingezet voor de
culturele en economische ontwikkeling van hun ‘volkeren’.

Omwille van het na-middeleeuwse begrip van de gelijkheid werd hiervoor
steeds een onderscheid gemaakt binnen de substantie van de aanvankelijke men-
selijke individualiteit als zelf: het denken als de uitdrukking van het geestelijke
deel van zijn menszijn, neigend naar universaliteit van opvattingen en de wil als
het begrip voor zijn verbinding met het natuurlijke en zijn lichamelijkheid,
sociaal gezien levend in contingentie. Omwille van het kunnen verstaan van de
ontwikkeling van de menselijke individualiteit als ik was voor het begrip van het
recht als mensenrecht aandacht voor een derde menselijke ‘faculteit’ nodig: het
gevoel. Daardoor kon een dichotoom mensbeeld, bestaande in een slechts tot het
zelf leidend dualisme van denken en willen, worden omgevormd tot een tricho-
noom mensbeeld. De ontwikkeling van de menselijke individualiteit lag daarbij
dan in een omvorming van de universaliteit van het denken tot een veelvormig-
heid daarvan en van een omvorming van wat genoemd werd de contingentie van
de wil tot een willen, dat gericht is op of bestaat in de structuur van een (geregel-
de) behoeftebevrediging.

Daarvoor was een verzelfstandiging nodig van het gevoel als rechtsgevoel, als
de legitieme plaats voor de (initiële) vorming van recht. Het is in dit verband dat
de vraag naar de mogelijkheden van politieke vertegenwoordiging primair moet
worden beantwoord. De vraag wordt dan: welke mogelijkheden zijn er voor de
zich ontwikkelende menselijke individualiteit om zijn tot zijn soevereiniteit beho-
rende bevoegdheid tot het uitoefenen van macht over te dragen, zich in die zin te
laten representeren?

De vraag kan nog op een andere wijze worden geformuleerd, namelijk als: in
hoeverre kan sprake zijn van de mogelijkheid van identificatie van vertegenwoor-
digde en vertegenwoordiger in het politieke proces? Nog weer anders: in hoeverre
is sprake van onderlinge gelijkheid van mensen, gegeven de overweging dat toch
alleen het gelijke het gelijke kan herkennen en representeren. Hoe kan immers
sprake zijn van identiteit als het ongelijke zou optreden als vertegenwoordiger
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12. In alle simpelheid: hoe kan een varken een kip vertegenwoordigen anders dan in die
aspecten waarin beide aan elkaar gelijk zijn? Of zou een varken in politicis opeens
in staat moeten worden geacht namens een kip eieren te leggen? Het verhaal wil
toch dat varkens zich in dergelijke omstandigheden vooral om de macht
bekommeren.

13. Waarbij dan iemand als de Fransman Sieyès in zijn Qu’est-ce que le Tiers état van
1789 zelfs zo ver gaat de belangen van de Derde stand te verklaren tot identiek met
die van de natie als geheel, gelet op zijn numerieke overwicht over adel en
geestelijkheid. Vgl. de beschouwingen over politieke respresentatie van D.J.
Elzinga en H.G. Hoogers in Politieke representatie in Nederland, in D.J. Elzinga,
Oculi Justitiae, Deventer 1997, blz. 110 e.v. waar duidelijke voorbeelden worden
beschreven van de hierboven bedoelde mystificaties aan de hand van de
representatieopvattingen van Sieyès en Burke. Representatie is daarbij steeds het
mystieke momentum, waardoor of met een beroep op de voorstelling van het volk als
natie, of met een beroep op de soevereiniteit van de rede, de moeilijkheden van het
begrip van politieke representatie terzijde worden geschoven.

14. Onder de formele gelijkheid werd de Kantiaanse gelijkheid voor de wet verstaan, de
gelijke verbindendheid van de wet voor allen, die overigens verschillende
rechtsposities kunnen hebben. Bij materiële gelijkheid ging het over de
verwerkelijking van gelijke rechtsposities voor allen.

15. Een uitvoerige beschrijving is ook hier te vinden bij Dann, Gleichheit, blz. 132 e.v.
Naar het onderzoek van Dann zij hier nadrukkelijk verwezen.

van het ongelijke?  Op die wijze kan de vraag naar de mogelijkheden van poli-12

tieke vertegenwoordiging in verband worden gebracht met het vraagstuk van de
gelijkheid.

Ook de wijze waarop in de eerste helft van de 19e eeuw de discussies over de
gelijkheid werden voortgezet, wijst op de noodzaak van een meer genuanceerd
mensbeeld. In de discussies werd de vraag naar de mogelijkheid van representa-
tie, behalve door de hierboven aangesneden problematiek rond het begrip van de
volkssoevereiniteit, overschaduwd door de vraag naar de onderlinge gelijkheid
van bevolkingsgroepen en niet van afzonderlijke mensen. Het ging vooral om de
vraag naar de onderlinge gelijkheid van bijvoorbeeld burgerij, adel en vorsten.13

Daardoor liepen tenslotte vanaf de Franse Revoluties twee discussies dooreen.
De ene was de discussie over de formele tegenover de materiële gelijkheid,  de14

andere handelde over de natuurlijke gelijkheid.Tegenover elkaar stonden de
positie van de liberale Verlichtingsfilosofie en de Franse Revolutie met haar
nadruk op de natuurlijke redelijke gelijkheid van allen en de conservatief-roman-
tische opvatting van de Restauratie over de natuurlijke ongelijkheid van mensen.
Het probleem bij die discussies lijkt nu te zijn, dat steeds voor elke betrokken
stelling een normatief uitgangspunt werd gehanteerd, waarbij de mens als een -
eenheid werd opgevat. Het geheel van het menszijn werd opgehangen aan óf zijn
redelijke vermogens, óf zijn natuurlijke wil. Daardoor leidden die discussies
eerder tot een verharding van standpunten dan tot een voor allen acceptabele
oplossing.  Ook die waarneming leidt tot de overweging dat het vraagstuk van15

de vertegenwoordiging behandeld moet worden door de hantering van een meer
complex mensbeeld. Daarvoor kan het hierboven beschreven trichonome mens-
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16. Alleen dan lijkt het ook eerst mogelijk de historische gevallen van een verbinding
van democratie en totalitarisme kritisch te analyseren.

beeld te hulp worden geroepen. 
Het vraagstuk van de democratische representatie wordt zodoende de vraag

naar de onderlinge gelijkheid van mensen, aan de hand van een meer complex
mensbeeld dan door het simpele poneren van een vertrouwensclaim mogelijk is.16

2.3. Democratie en de gelijkheid als ‘persoon’

Als het vraagstuk van de vertegenwoordiging wordt opgevat als een vraag naar
de onderlinge gelijkheid van mensen kan een begin van het antwoord worden
gevonden in de hiervoor, in het derde hoofdstuk behandelde, Déclaration des
droits de l’homme et du Citoyen van 1789. In de Déclaration van 1789 was de
omgekeerde vraag aan de orde: hoe kan soevereiniteit bevoegd de mensen
binden? Hier de spiegelbeeldige vraag: in hoeverre kan de (elke) afzonderlijke
mens zich laten vertegenwoordigen en daarmee soevereiniteit overdragen? De
oplossing van de Déclaration werd gevonden door een complicering van het
mensbeeld, waarbij tenslotte sprake was van enerzijds subjectieve of individuele
vrijheid en anderzijds persoonlijke gelijkheid. Daarbij was er slechts ruimte voor
een binnen de grenzen van de wet te geven rechtsoordeel over ‘menselijk
handelen’ en ‘menselijke gezindheid’ als en voorzover daaraan een
persoonsaspect was te onderkennen. Bij die conclusies moest echter met betrek-
king tot de algemene geldigheid ervan een voorbehoud worden gemaakt in
verband met de 18e-eeuwse Verlichtingsfilosofie en het natuurrechtsdenken als
de context van de Déclaration. Niettemin werd eraan vastgehouden dat de
betekenis van de Déclaration die van het 18e-eeuwse rationalisme en het
natuurrechtelijk denken overstijgt. Hier kan nu de noodzakelijke relativering van
de oplossingen van de Déclaration worden omgezet in een positieve stellingname
door gebruik te maken van het inmiddels verder ontwikkelde mensbeeld.
Daardoor kan het persoonsbegrip van de Déclaration nu een nadere invulling
krijgen.

In verband met de ontwikkeling van de menselijke individualiteit van zelf naar
ik was allereerst sprake van de noodzaak tot het waarborgen van de substantie
van de aanvankelijke menselijke individualiteit als zelf en vervolgens, in het
geval van de keuze voor de vorming van mensenrecht, van de omvorming
daarvan door het ik. Voor het recht betekent dat een bescherming van die
aanvankelijke substantie als de noodzaak van het in het positieve recht tot
gelding laten komen van het tot het menselijk zelf behorende denken en willen in
de aanvankelijke vorm ervan als het hebben van een eigen oordeel en de
bevrediging van eigen behoeften; in die zin is elke mens voor het recht persoon.
Dat verwijst niet alleen naar de mogelijkheid van vertegenwoordiging, maar ook
naar de noodzaak daartoe. Niet wat het hebben van oordeel of behoefte betreft,
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17. Natuurlijk kan ik mij wel laten vertegenwoordigen in ook die andere aspecten, maar
nooit in de zin van een soevereiniteitsoverdracht, slechts binnen en met behulp van
het vormen van vrije associatieve verbanden, waarbinnen afspraken kunnen worden
gemaakt en concrete overeenkomsten kunnen worden gesloten. De onhoudbaarheid
van een opvatting over de staat als zelf door een maatschappelijk verdrag tot stand
gekomen vrije associatie, is hiervóór voldoende aangetoond. Maar dat wil uiteraard
weer niet zeggen dat de staat niet ook kan optreden als een vrij associatief verband,
bijvoorbeeld ter behartiging van (volstrekt) algemene belangen. Dusdoende kan
echter niet te zelfder tijd door de staat zonder meer aanspraak worden gemaakt op
soevereiniteit. Zie ook hierna, par. 3.

maar voor de bescherming ervan in de sociale verzekering van de vrijheid van het
hebben van een oordeel en van behoeften.

Oordeel en behoefte zijn in die zin uiteraard voor het recht gegeven. Tegelijk
kan geen sprake zijn van vertegenwoordiging als het gaat om de vorming van een
oordeel of om de bevrediging van een behoefte. Niemand kan voor mij denken en
niemand kan plaatsvervangend mijn behoeften bevredigen. Dat geldt uiteraard
navenant voor de wijze waarop ik mij een oordeel vorm (bijvoorbeeld door deel
te nemen aan welke vorm dan ook van religie, cultuur of onderwijs) en de wijze
waarop ik de bevrediging van mijn behoeften organiseer (in zijn algemeenheid de
organisatie van het economische leven). Ik kan mij daarbij slechts in vrijheid wel
of niet aansluiten bij maatschappelijk bestaande vormen. Dat betekent dat geen
sprake kan zijn van vertegenwoordiging of overdracht van soevereiniteit waar het
gaat om de vorming, individueel en maatschappelijk, van opvattingen of de
bevrediging van behoeften en de wijze waarop die bevrediging wordt
georganiseerd. Slechts op het vlak van de sociale bescherming van die vrijheid
kan sprake zijn van vertegenwoordiging.  Vervolgens moet het in de zin van de17

criteria voor mensenrechten gaan om de omvorming van respectievelijk het
denken en de wil, waardoor het aanvankelijke a- respectievelijk antisociale
karakter van het op de eigen handhaving gerichte zelf verkeert in een anders-zijn
als sociaal gericht denken respectievelijk handelen. Uiteraard kan ik mij in die
omvorming niet laten vertegenwoordigen, omdat die slechts door het eigen ik ten
aanzien van eigen denken en willen kan worden bewerkt. Maar nu moet gelden
dat het (mijn) eigen ik daartoe slechts in staat is door de ontmoeting met de
ander. In de fase van de voorstelling verwijst dat naar de abstracte vorm van de
‘ander’ als alle anderen. Voor die omvorming is daarom die ontmoeting
imperatief. In de fase van de voorstelling is de staat de concrete vorm van het
werkelijk aanwezig zijn van ‘alle anderen’ en is bijgevolg ‘deelname’ aan die
staat evenzeer imperatief. Daardoor ontstaat de complexe stand van zaken dat
mijn aanwezigheid binnen de staat behoort tot mijn persoon-zijn, waarbij ik mij
kan laten vertegenwoordigen, terwijl tegelijk de aard van <mijn werkzaamheid’ in
de staat, gelegen in de omvorming van de niet-sociale substantie van mijn zelf tot
mijn socialiteit als Ik, die nooit plaatsvervangend voor mij kan worden bewerkt,
vertegenwoordiging uitsluit. Theoretisch kan daarom van vertegenwoordiging
slechts sprake zijn als de ‘werkzaamheid’ van de staat zich slechts richt op of
bestaat in de algemeenheid van die omvorming, dat wil zeggen: waar de
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18. Uiteraard afgezien van individueel onvermogen tot de uitoefening van het kiesrecht.
Daarover bijv. D.J. Elzinga, Het Nederlandse kiesrecht, Deventer 1997, blz. 81 e.v.

19. Voorlopig, omdat nog steeds niet van een werkelijk algemeen kiesrecht sprake is
door de kiesrechtelijke positie van vreemdelingen e.d. De beschrijving van de
ontwikkeling van het kiesrecht behoeft hier uiteraard niet te worden gegeven; die
kan als bekend worden verondersteld.

20. Hier worden de opvattingen van Leibholz niet gevolgd, die bijv. de natie opvat als
een volk in de zin van een zich ‘dagelijks herhalend plebisciet’ (Renan) of als
‘Träger existentieller Geschichtlichkeit’ (Stavenhagen). Weliswaar is ook volgens
Leibholz een volk iets natuurlijks, terwijl een natie een historisch gegroeid
kunstwerk is, maar bij hem onttrekt toch ook het begrip van de natie zich aan de
notie dat slechts in de wisselwerking van recht en bevolking van een natie sprake
kan zijn en de natie niet als het oorspronkelijke het recht kan legitimeren. Leibholz,
Strukturprobleme, blz. 256 e.v.

werkzaamheid in de staat zich beperkt tot of richt op die omvorming als zodanig.
Dat betekent, dat de legitieme pretentie van statelijke soevereiniteit in verband

met het beginsel van de vertegenwoordiging slechts een beperkte kan zijn. En
ook: slechts in de hierboven aangeduide gevallen kan sprake zijn van verte-
genwoordiging en daarmee van legitieme overdracht van soevereiniteit. Naar de
andere kant eist de legitieme uitoefening van soevereiniteit een algemeen kies-
recht, namelijk een kiesrecht van allen,  los van het begrip van de natie.18

2.4. Gelijkheid als de beperking van de mogelijkheden
 van soevereiniteitsoverdracht

Voor de ontwikkeling van de (rechts)gelijkheid in verband met de zich in de
rechtsstaat vormende democratie kan op grond van het bovenstaande het
volgende beeld worden gegeven. Richtinggevend is de met de vrijheid verbonden
fundering van de statelijke bevoegdheid in de wil van allen. Dat streven vond
uitdrukking in de ontwikkeling van het kiesrecht, totdat in het begin van de 20e
eeuw een voorlopige afronding werd bereikt in de vorm van een algemeen
kiesrecht: one man one vote.  Het abstracte algemene kiesrecht moest worden19

bevochten op denkbeelden waarin de gedachte aan organische verbanden nog
maatgevend was. Van die denkbeelden was en is theoretisch de notie van ‘het
volk’ en de daarmee verbonden mystiek van het begrip van de natie het
belangrijkste.  Als gevolg daarvan werd en wordt een veel grotere legitieme20

bevoegdheid van de staat aangenomen dan op grond van een analyse van het
vertegenwoordigingsbegrip mogelijk is. In politiek-morele zin wordt die stand
van zaken toegedekt door de verbinding met het vertrouwensbeginsel. Daardoor
vermengt de abstracte vorm van de vertegenwoordiging zich met de dualistische
structuur van het menselijk zelf, als de werkelijkheid van de staatsraison. In de
ontwikkeling van het kiesrecht ontstaan zo de politieke partijen als een
overgangsvorm. Binnen de politieke partijen gaat het voorshands om de
groepsgewijze handhaving en politieke manifestatie van de dualistische
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21. Althans theoretisch niet. In de politieke praktijk van elke dag werd de strijd om de
macht afgewisseld met perioden waarin samenwerking werd gezocht tussen de
voorlieden van politieke partijen, waardoor wel van ‘bemiddeling’ sprake was. In
dat opzicht is het door Lijphart beschreven Nederlandse verzuilingsmodel befaamd.
Dat neemt overigens niet weg dat ook binnen de politieke praktijk van de verzuiling
niet in algemene zin van politieke bemiddeling kan worden gesproken.

22. Leibholz, Strukturprobleme, blz. 150.
23. Idem, blz. 151.

substantie van het zelf. De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende
partijen wordt beheerst door de strijd om de politieke macht om de eigen
opvattingen te kunnen doorzetten of de eigen belangen te kunnen behartigen.
Daardoor is politiek geen sprake van ontmoeting en evenmin van een
bemiddeling tussen singulariteit en universaliteit.21

De ‘democratische’ techniek waarmee de onmogelijkheid van de bemiddeling
wordt overbrugd is die van de meerderheidsbeslissing, enkelvoudig of gekwa-
lificeerd, maar altijd rekenkundig. Het is hier dat het vertrouwensbeginsel in de
gangbare opvatting een rol speelt als de verbinding van democratie en gelijkheid;
de minderheid accepteert bij concrete beslissingen het meerderheidsbesluit op
grond van een dieper liggende latente overeenstemming  over de gelijkheid in de
concrete politieke gemeenschap waarvan men gezamenlijk deel uitmaakt.22

Meerderheid en minderheid ‘roteren’, zoals Leibholz opmerkt, en op grond
daarvan wordt een verzachting (Milderung) bereikt van het in de meerder-
heidsbeslissing liggende element van overstemming. Dat betekent dat de inhoud
van het besluit zich als zodanig aan het gelijkheidscriterium onttrekt. Leibholz:
het meerderheidsbeginsel is in de democratie slechts op grond van de ermee
verbonden democratisch-egalitaire legitimiteit verbindend. Door de werking van
het meerderheidsbeginsel wordt de grootst mogelijke overeenstemming bereikt
van individueel willen en de gemeenschappelijke wil, waardoor zo veel mogelijk
burgers het gevoel hebben dat ze slechts aan hun eigen wil zijn onderworpen.23

De redenering van Leibholz kan niet overtuigen; er is een principieel verschil
tussen ‘grootst mogelijke meerderheid’ en ‘allen’. Het is niet door de democra-
tisch-egalitaire werking dat een meerderheidsbeslissing legitiem kan zijn. Slechts
het vertrouwen van de minderheid kan die legitimiteit funderen. Vertrouwen is
evenwel - zoals gezegd - een kwaliteit die een rol speelt in de ontmoeting tussen
in dit verband de meerderheid en de minderheid. ‘Rotatie’ en latent vertrouwen
kunnen daarvoor geen substituut zijn. Ook niet ten aanzien van beslissingen die
slechts de bescherming van individuele vrijheden betreffen of de statelijke
werkzaamheid voorzover die gericht is op de ‘omvorming-als-zodanig’. In die
gevallen gaat het niet om de vorming van meerderheden, maar om noodzakelijke
algemeenheid of unanimiteit. Het vertrouwensbeginsel vergt juist dat het
standpunt of het belang van de één wordt opgenomen in, of wordt tot, het
standpunt of het belang van de ander. Daartoe is bemiddeling noodzakelijk en die
bemiddeling wordt nu juist per se gefrustreerd in de techniek van de
meerderheidsbeslissing. Die techniek kan de onmogelijkheid van bemiddeling
zoals die wordt veroorzaakt door de binnen de rechtsstaat als voorstelling
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24. Uiteraard is dat niet aan de orde bij technische zaken als een beslissing over de
vraag of men in het verkeer rechts dan wel links zou moeten rijden; dergelijke
beslissingen zouden evengoed autoritair kunnen worden genomen omdat elke
morele kwaliteit afwezig is. 

25. De aanvankelijke structuur van die regeling sprak ook voor zichzelf: aan de
wetgever werd de codificatie van het algemene recht als het bepaalde opgedragen,
aan de koning het (soevereine) opperbestuur, oppergezag of oppertoezicht over het
onbepaalde. In de trias van Locke ging het daarbij om de federative powers. Binnen
het concept van de rechtsstaat is Locke’s verdeling van de macht dan ook meer
adequaat dan die van Montesquieu. In die verdeling van het bepaalde en het
onbepaalde resteert het vraagstuk van het budgetrecht. Men kan dan ook goed
verdedigen dat het onwezenlijk is dat begrotingen bij wet worden vastgesteld. Vgl.
H. Warmelink, Het parlement en het begrotingsrecht, diss. Groningen 1993.

26. En als het motief niet algemeen overtuigend is dan weten de managers van het
openbaar bestuur wel van de techniek van de draagvlakverbreding of van de
mogelijkheden van een subsidiebeleid. En anders de politieke partijen wel, allemaal

aanwezige kwaliteit van het ik niet verhelpen.  Dat betekent concreet dat24

politieke meerderheidsbesluiten slechts legitiem kunnen zijn als en voorzover ze
de mens als persoon betreffen.

2.5. Democratie en totalitaire staat

De hier gesignaleerde problematiek van de democratie komt vooral tot uitdruk-
king in de verhouding van de door bepaaldheid gekarakteriseerde rechtsstaat tot
het onbepaalde: binnenlands bestuur en buitenlandse politiek. De bepaaldheid
van de rechtsstaat komt vooral in het beginsel van de rule of law tot uitdrukking.
Om die bepaaldheid in overeenstemming te brengen met het bepaald zijn van de
mens als persoon wordt het beginsel van de heerschappij van de wet aangevuld
met de eis van democratische besluitvorming over de wetgeving. Maar al vanaf
het begin van de rechtsstaat was met de bepaling van de rechtsstaat ook het
vraagstuk van het onbepaalde aan de orde. Beide veronderstellen elkaar en het
behoort bij het specifieke karakter van de rechtsstaat dat de beheersing van het
onbepaalde afzonderlijk wordt geregeld.25

De problematiek van het binnenlands of openbaar bestuur is principieel de
problematiek van de totale staat. Dat mag wat overtrokken klinken, maar is het
niet. Natuurlijk is niet bedoeld dat elke activiteit van het binnenlands bestuur
latent een totalitair karakter draagt; alle binnenlands bestuur is ook niet
problematisch. Waar het in de problematiek van het binnenlands bestuur om gaat
is de begrenzing ervan en bedoeld is dat steeds in elke overschrijding van die
begrenzing de problematiek van de totale staat aanwezig is. Anders gezegd: wie
de grenzen van legitiem openbaar bestuur wil vaststellen moet uitgaan van de
problematiek van de totale staat en niet van de eigen wetmatigheden en dynamiek
van het binnenlands bestuur. Wie dat laatste doet - en dat is veel  gebruikelijker -
ontneemt zichzelf de mogelijkheid tot het vaststellen van die begrenzing er is
immers altijd wel een reden voor welk handelen dan ook.  Leibholz: de totale26
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vanuit de dynamiek van het aan de voorgenomen handeling ten grondslag liggende
motief. En daarmee is dan toch de problematiek van de totale staat aan de orde.

27. Leibholz, Strukturprobleme, blz. 225. Leibholz formuleert weliswaar deze zin in
een voordracht voor de BBC in november 1946, in een bespreking van de totale
oorlog en de totale staat, met verwijzing naar enerzijds Hitler-Duitsland en
anderzijds de communistische regimes in Oost-Europa, maar daartoe kan de
problematiek niet worden beperkt. Daardoor is Leibholz’ voordracht ook niet
klassiek geworden. Klassiek is die omdat elke zin ervan gelezen kan worden met
het oog op de altijd in de rechtsstaat aanwezige neiging tot de behartiging van wat
geacht wordt te zijn het algemeen belang, zonder een fundering van de legitimiteit
ervan in het rechtsbegrip van de openbaarheid (Öffentlichkeit). De bepaling van de
inhoud van het ‘algemeen belang’ is immers, juist in de rechtsstaat, steeds een aan
de gelding van de staat voorafgaande rechtsvraag, die daarom ook niet door een
meerderheidsbeslissing kan worden gerechtvaardigd.

28. In ons land valt daarbij te denken aan politieke bemoeienis met verplichtingen ten
aanzien van de onderwijsstof in basis- en middelbaar onderwijs (de zgn. kerndoelen
of de statelijke regeling van de inhoud van examens) of ten aanzien van de
prioritering van onderzoeksprogramma’s in het wetenschappelijk onderwijs, vaak
via quasi-wetenschappelijke organisaties als de KNAW of het NWO.

29. Daarbij wordt niet gedoeld op juridische regelingen voor het bepalen van bijv. de
sociale randvoorwaarden voor vrij ondernemerschap, maar aan zaken als een
subsidiepolitiek waardoor een bepaalde bedrijvigheid wordt gestimuleerd of aan
regelingen die in verband met bijv. werkloosheidbestrijding uit een oogpunt van
algemeen milieubelang onwenselijke bedrijvigheid tolereren.

staat is hét politieke fenomeen van de 20e eeuw.  27

Het begrip van de totale staat is de volkomen oppositie van het begrip van de
rechtsgelijkheid. Dat is omdat in de totale staat de existentie van de afzonderlijke
mens zelfs als persoon wordt opgeheven. In wat gebruikelijk wordt aangeduid als
‘totalitaire staten’ is die opheffing principieel onbegrensd; in de hedendaagse
rechtsstaten is die uiteraard wel begrensd, maar dat maakt hooguit de herkenning
van het probleem lastiger. In de oppositie van de begrippen van totale staat en
(rechts)gelijkheid wordt eens te meer het bijzondere karakter van de
(rechts)gelijkheid duidelijk. In zekere zin vormt de totalitaire staat immers het
optimum van gelijkheid. Allen zijn daarin volstrekt gelijk in hun volledige
onderwerping aan de wil van de staat, via de notie van de natie vaak malicieus -
maar dan ook ontdekkend - benoemd als die van ‘het volk’.

De problematiek van totale staat en openbaar bestuur is verbonden met het
vraagstuk van democratie en gelijkheid, juist door wat hier steeds genoemd wordt
het <onderduiken’ van het ik in voorstelling en begeerte. Steeds als daarbij geen
sprake is van <omvorming’ zal zich derhalve politieke invloed vertalen in de
poging de eigen opvatting <rechtens’ te regelen en het eigen belang te identifice-
ren met het algemeen belang, uiteraard vaak met de beste bedoelingen. De
gevolgen daarvan kunnen met name vaak worden afgelezen aan de hand van
politieke programma’s met betrekking tot zaken als onderwijs, cultuur en sociale
en economische politiek. Zonder twijfel is daarbij elke politieke bemoeienis met
bijvoorbeeld de inhoud van het onderwijs  of door het bedrijfsleven te volgen28

ontwikkelingen , in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat politieke29
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30. Het gaat hier uiteraard niet om een bespreking van zaken als de Eerste en Tweede
Wereldoorlog en zeker niet om een behandeling van de in dat verband nog steeds
actuele schuldvraag; daarvoor zou aanzienlijk meer ruimte moeten zijn dan hier
beschikbaar is. Wel kan worden vastgesteld dat het kortzichtig is om de schuld in
dit verband te leggen bij slechts de kwaadwillige actoren in beide drama’s.

31. Ook hier geldt vaak dat het wijzen op de labiele Republiek van Weimar de aandacht
afleidt van de met een op zichzelf gestelde democratie structuur, hoe perfect ook,
verbonden problemen.

bevoegdheid daartoe nooit door vertegenwoordiging kan ontstaan. Het kan op
grond van de beperkingen van de mogelijkheden voor representatie immers nooit
aan de staat zijn om te beslissen of de bevolking van een bepaald land bepaalde
dingen wel of niet zou moeten leren of produceren, tenzij op grond van een
legitieme door representatie overgedragen bevoegdheid. De toepassing van de
meerderheidsregel in een politiek besluitvormingsproces kan uiteraard dergelijke
bevoegdheidsgebreken niet verhelpen. Het is niet voor niets dat Rousseau bij zijn
opmerkingen over de toepassing van de leer van de volonté générale terug moest
vallen op de existentie van kleine organisch samenhangende volksgemeenschap-
pen.

Het andere waarin de problematiek van de democratie in de verhouding van de
staat tot het onbepaalde tot uitdrukking komt is de buitenlandse politiek. Hier
gaat het uiteraard slechts om de structuur van het probleem. Daarom behoeft er
hier ook niet veel over te worden gezegd. Als dat ergens het geval is, dan spreekt
hier de geschiedenis ook zonder nadere duiding overduidelijk. Juist omdat het
begrip van de rechtsstaat is omgeven met de connotatie van verheven rechts-
waarden is het steeds goed te bedenken dat diezelfde rechtsstaat in de vorm van
de nationale staat onlosmakelijk verbonden is met de bloedigste oorlogen die de
mensheid heeft gekend. Niet haars ondanks, maar voor een belangrijk deel juist
door de rechtsstatelijke kenmerken van bepaaldheid in verband met de beginselen
van wetgeving als de rule of law en van democratie op de grondslag van de leer
van de volkssoevereiniteit. Waar de staat het bepalende is, is gemakkelijk het
onbepaalde de vijand, en waar het volk soeverein is heeft het begrip van de
mensheid niet langer een morele betekenis.  30

De democratische problematiek van het buitenlands beleid beperkt zich
uiteraard niet tot het wel of niet van oorlogen. Er is ook geen enkele aanleiding
om democratische structuren als een afdoende waarborg te zien voor het
vermijden van internationale conflicten. Ten overvloede zij daarbij nog weer eens
gewezen op de republiek van Weimar. Maar daarbij gaat het om niet meer dan
een schoolvoorbeeld; ook democratische staten in een veel meer solide vorm zijn
steeds uitstekend in staat geweest tot het voeren van oorlogen of een agressieve
buitenlandse politiek.31

Ook met behulp van structuren als die van een algemeen kiesrecht en verte-
genwoordiging op basis van de gelijkheid van alle volksgenoten als burgers die
besluiten nemen door het vormen van meerderheden, kan op zichzelf genomen
nooit méér tot uitdrukking komen dan wat al gegeven was met de morele
kwaliteit van het met de fase van de voorstelling gegeven ik: opvatting en belang
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32. Het is daarbij altijd aardig om te zien hoe de naar het (verre) verleden verwijzende
symboliek van een erfelijk koningschap wordt ingezet ofwel als de belichaming van
zich tot buiten de eigen natie uitstrekkende soevereiniteitsaanspraken, ofwel als ‘de
ultieme p.r.’ in internationale marketingstrategieën.

33. Op deze wijze is het aangesneden vraagstuk uiteraard nog op geen enkele wijze
voldoende behandeld. Zo’n behandeling ligt ook niet binnen de bedoeling van dit
onderzoek; hier gaat het vooral om de structuur van het vraagstuk over  de

van een zich als ‘volk’ belevende verzameling van mensen. De handhaving van
de statelijke bepaaldheid, die immers de onmiddellijke verzekering is voor de
gelding van het zelf in deze fase, vraagt om het internationaal doorzetten van de
eigen identiteit als natie en het voeren van op economisch eigenbelang
gebaseerde handelspolitiek. Zeker tot in de tweede helft van de 20e eeuw bepalen
beide de hoofdlijnen van de buitenlandse politiek van de rechtsstaten: in de meer
primitieve vorm van imperialistisch kolonialisme of in de meer moderne vorm
van de verzekering of uitbouw van de eigen internationale concurrentiepositie.32

De dientengevolge altijd totale oorlog is daarbij slechts de gradueel zich
onderscheidende variant waarin de irrationaliteit van het nationaal belang en de
rationaliteit van een geïntellectualiseerde techniek in onderling verband tot hun
‘hoogste’ vormen kunnen komen.

De problematiek van openbaar bestuur en buitenlandse politiek wordt
gekenmerkt door het ontbreken van de bepalingen van het persoonsbegrip.
Daardoor onttrekken beide zich in de rechtsstaat in beginsel aan de werking van
het gelijkheidsbeginsel. In beide gevallen is slechts een onmiddellijke verbinding
met de gelijkheid mogelijk. In het geval van het openbaar bestuur door de
binding van het bestuur aan de wet door het tot gelding brengen van het
legaliteitsbeginsel. In dat van de buitenlandse politiek door de staat zelf te
identificeren als persoon, waardoor in het internationale verkeer de onderlinge
gelijkheid van staten kan worden gefingeerd. De praktijk van beide laat het
oneigenlijke karakter van die verbindingen zien. In beide gevallen gaat het
immers wezenlijk om het contingente karakter van de zich voordoende
problemen. Als dan toch een verbinding met de gelijkheid tot de grondslag van
het handelen wordt gemaakt, leidt dat in het openbaar bestuur tot een in het
gelijkheidsbeginsel rustende bureaucratisering en in de buitenlandse politiek tot
een verstarring van de internationale verhoudingen. Het feitelijke werking van
beide kan als gevolg daarvan nog slechts bestaan in een toename van de
dynamiek die voor beide immers kenmerkend is: maatschappelijke onrust en
internationale spanningen. Terwijl de sociale vraagstukken die in de
problematiek van openbaar bestuur en buitenlandse politiek aan de orde zijn juist
niet op de mens als persoon zijn terug te brengen, sluit de fundering van bestuur
en politiek op het gelijkheidsbeginsel de mens op die terreinen op in zijn
persoon-zijn. Dat leidt tot de op het eerste gezicht merkwaardige conclusie dat
een onverkorte hantering van het gelijkheidsbeginsel in het openbaar bestuur en
in de buitenlandse politiek ten aanzien van de te behartigen belangen
contraproductief zijn. In beide gevallen is dan ook de verbinding met macht
wezenlijk.  Democratische procedures zijn op zichzelf genomen niet voldoende33
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ontwikkeling van het rechtsbewustzijn.
34. Die bij het begin van de rechtsstaat ook geenzins werd opgevat als slechts van

symbolische betekenis en nog steeds in veel landen bestaat, zoals bijv. de
zeggenschap van de Franse president om bij decreet de hoofdlijnen van het
buitenlands beleid te kunnen bepalen.

35. Daarvan  vormen veel Angelsaksische landen het voorbeeld.
36. Zo zou men zich een toekomstige hervorming van de democratie kunnen voorstellen

als een variant van die van Kleisthenes in de Atheense polis. In een omkering
daarvan zou de vervanging van politieke partijen denkbaar zijn door meer wezenlijk
met de menselijke individualiteit verbonden politieke samenhangen.

voor een oplossing of beheersing van problemen van het openbaar bestuur en de
buitenlandse politiek.

2.6. Politieke partijen

In de concrete werking van de democratie vervullen de politieke partijen door
hun intermediaire functie een cruciale rol. Zeker in hun historische wording zijn
politieke partijen de maatschappelijke realiteiten waarbinnen eenheid van
opvatting en eenheid van belang een conserverende en versterkende invloed
hebben op de gelding van het ik als bepaald in voorstelling en begeerte. De
politieke partijen zijn de overgangsvormen in de ontwikkeling van koninklijke
soevereiniteit  naar wat voorshands nog slechts als een conjectie van een ‘ware’34

democratie binnen het rechtsbewustzijn kan bestaan. In die zin zijn politieke
partijen wezenlijk voor de rechtsstaat, maar niet voor de democratie. Daarmee is
de problematiek van de politieke partijen - en ook hun dramatiek - gegeven. Die
wordt uiteraard minder dringend naarmate hun aantal binnen een staat toeneemt.
In de eenpartijstaat is het vraagstuk uiteraard niet aanwezig: één partij is geen
partij. In staten met twee (overheersende) partijen kan weliswaar door
meerderheden worden gewisseld, maar ook daar zijn de bezwaren evident: de
feitelijke macht zal verregaand steeds door één partij worden uitgeoefend.35

Enzovoort. Steeds is het antwoord op de vraag in hoeverre er dwingend sprake is
van de noodzaak tot bemiddeling maatgevend voor het democratisch karakter van
politieke partijen, zowel in- als extern. In die zin lijken politieke partijen vooral
van belang voor de ontwikkeling van de democratie en niet als een onderdeel van
het uiteindelijke resultaat.36

In het ontbreken van het vermogen tot bemiddeling om daardoor te kunnen
komen tot een omvorming van de morele kwaliteit van de burger als persoon ligt
de fundamentele zwakte van de democratie binnen de werkelijkheid van de 19e-
en 20e-eeuwse rechtsstaat. Daardoor is die uiteindelijk ook overgeleverd aan de
daardoor werkelijke soevereiniteit van respectievelijk natie en techniek. Enerzijds
is de politieke vorm van de democratie een noodzakelijke aanvulling op het
beginsel van de rule of law, anderzijds lijkt de democratische procedure een
belangrijke oorzaak te zijn voor een overspanning van het persoonsbegrip binnen
de rechtsstaat. Door de mystificerende werking van de vertrouwensregel en in de
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techniek van het meerderheidsbesluit dreigt de mens in de rechtsstaat opgesloten
te raken binnen zijn bepaaldheid als persoon. De daardoor in de geschiedenis van
de rechtsstaat geleidelijk aan het licht komende ontkenning van de menselijke
individualiteit als ik leidt vervolgens tot aandacht voor de derde fase in de
ontwikkeling van de rechtsstaat. Na de heerschappij van de algemene wet en het
de politieke vorm van de democratie gaat het dan om de mensenrechten.

3 Gelijkheid en mensenrechten

3.1. Inleiding

Op grond van het voorgaande kan de problematiek van de mensenrechten niet los
worden gezien van die van de rule of law en de democratie. Al was het maar
omdat vanaf het begin binnen de rechtsstaat de pretentie aanwezig was dat alleen
al door respectievelijk de heerschappij van de wet en de praktijk van de demo-
cratie eo ipse ‘mensenrecht’ zou ontstaan. In het eerste geval zou immers
verzekerd zijn dat men niet langer afhankelijk zou zijn van vorstelijke of
ambtelijke willekeur maar aan de voor ieder gelijk geldende wet. En in het
tweede geval werd bovendien nog gewaarborgd dat de wet slechts tot stand kon
komen door de wil van allen, als zelfwetgeving. In de combinatie van beide zou -
het kon niet anders - de vrijheid van alle burgers zijn verzekerd en zou men zich
kunnen ontplooien als vrije en gelijke mensen. Mensenrecht, als het maat-
schappelijk samenleven volgens de rationaliteit van de algemene regel, die in een
democratisch proces door allen gezamenlijk zou worden vastgesteld als de
politieke vrucht van respectievelijk de Kantiaanse en de Franse Revolutie. 

Op zichzelf genomen was daarmee de zaak van de mensenrechten ook theore-
tisch en historisch afdoende gefundeerd: rationele filosofie en democratische
procedures. En dat alles dan nog ingebed in de zorg van de in de Restauratie
terug gekeerde eigen nationale staat, met haar maatschappelijke geïnstitutiona-
liseerde onderwijs en armenzorg. Er leek geen ander probleem dan dat ‘Jantje af
en toe wat pruimen zag hangen’. Op grond van de ontwikkeling van rationaliteit
en democratische saamhorigheid was moeilijk voorstelbaar dat juist die pruimen
tot ontwikkelingen aanleiding zouden geven die in de 20e eeuw ruïneus zouden
blijken te zijn voor de aldus gevormde rechtsstaat: vrijheid en gelijkheid!

In beide vorige paragrafen is het tekort van die rechtsstaat uitvoerig besproken.
Daarmee was tegelijk ook het tekort aan de orde van wat in de vorm van
grondrechten binnen die rechtsstaat als mensenrecht bestond. En hetzelfde moet
gelden voor de gelijkheid in die rechtsstaat. Het samengaan van ontwikkeling en
verval in de 19e-eeuwse rechtsstaat kon door de in de 19e-eeuwse constituties
aanwezige grondrechten niet betekenisvol worden beheerst. Als dan in de tweede
helft van de 20e eeuw in een derde fase van de ontwikkeling de zaak van gelijk-
heid en mensenrechten opnieuw aan de orde komt, betekent dat twee zaken. In de
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37. Tenzij men zou vinden dat het niet aan de theorie, maar aan een onvoldoende of
slechte implementatie zou liggen. Die gedachtegang miskent echter de onderlinge
wisselwerking van theorie en praktijk. Tenminste zou toch moeten worden erkend
dat een onvoldoende praktijk het nodige te zeggen heeft voor de theoretische
fundering.

38. Norberto Bobbio, The age of rights, Cambridge 1996.
39. Bobbio, The age of rights, blz.3 e.v.
40. Naar eigen getuigenis zijn het ook vooral de juristen die zijn these van de

onwenselijkheid van een theoretische fundering met instemming begroeten. Bobbio,
The age of rights, blz. 12.

41. Bobbio, blz. 11.

eerste plaats dat de theoretische fundering van de mensenrechten niet langer
afdoende kan worden gevonden in de filosofie van de Verlichting of in
bijvoorbeeld de theorieën van Marx.  En in de tweede plaats dat die mensen-37

rechten ook moeten worden begrepen als een historisch antwoord op het tekort
van een op zichzelf gestelde rechtsstaat met haar beginselen van de heerschappij
van de wet en democratische procedures. Beide moeten in onderling verband
worden besproken.

3.2. Nogmaals de theoretische fundering van mensenrechten

De Italiaan Norberto Bobbio  meent dat het belang van een theoretische funde-38

ring van mensenrechten ver achterblijft bij de noodzaak van implementatie. Het
formuleren van een absoluut principe voor mensenrechten acht hij zelfs
onmogelijk en ook onwenselijk. Daarvoor zijn de mensenrechten volgens Bobbio
als begrip te vaag. Hun finaliteit als moreel desideratum valt bovendien niet op
grond van theoretische premissen te argumenteren. Daar komt dan nog de
historische variatie en het heterogene karakter van de mensenrechten bij. De
hantering van een absoluut principe is ook onwenselijk, omdat dan onvoldoende
tot uitdrukking zou komen dat de implementatie van mensenrechten altijd
situationeel is. Elke omstandigheid vraagt weer om een ander mogelijk beginsel.
Mensenrechten zijn, uitgaande van de wenselijkheid van hun implementatie, geen
zaak van louter filosofen, maar ook van historici, sociologen, economen en
psychologen. Uiteindelijk is het een probleem van middelen en strategieën.
Daartegenover is er weinig reden meer voor een geloof in beginselen.  39

Men kan Bobbio in zijn filosofische resignatie goed volgen.  Inderdaad40

vormde en vormt de gebruikelijke theoretische fundering van de mensenrechten
vaak eerder een bedreiging voor toepassing en handhaving ervan dan dat die er
door werden bevorderd. Toch kan niet met Bobbio worden ingestemd. Men kan
hem slechts volgen in de argumentatie waarmee hij elke traditionele fundering
verwerpt. Hijzelf echter wijst er tegelijk op dat de door hem gesignaleerde crisis
van het geloof in beginselen (ook) een aspect is van de crisis van de filosofie
zelf.  In die constatering ligt wellicht ook de uitweg uit de problematiek.41

Inderdaad is de theoretische fundering van de mensenrechten geen zaak van
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42. De noodzaak daartoe lijkt ook voor te zitten in de verzuchting van de jurist en
mensenrechtenspecialist Paul Lemmens: ‘Wat is een grondrecht? Wat maakt van
een recht een grondrecht? (-) Gek toch, dat we nu pas beseffen dat we het antwoord
op die vraag niet kennen’. bijdrage Paul Lemmens in Het nut van wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van de mensenrechten, NJCM-Bulletin, Nederlands
Tijdschrift voor de Mensenrechten, 22/1, blz.68.

43. Deze wat pathetisch geformuleerde bewering is uiteraard overdreven; in
werkelijkheid moet het om een voortdurende wisselwerking gaan. Waar echter in de
praktijk van de wetenschap de werkelijkheid van de rechtsbeoefening steeds vaker
als loutere toepassing of ‘maatschappelijke voorziening’ (de overheid als niet meer
dan leverancier van diensten) wordt gezien, kan het geen kwaad de zaak ook eens
omgekeerd onder woorden te brengen. Op die manier kan wellicht ook ruimte
worden gewonnen voor een evenwichtige benadering van de problematiek van bijv.
de onderlinge verhouding van mensenrechten, economische ‘wetmatigheden’,
milieu en buitenlandse politiek.

alleen filosofen. Zo min overigens als die dat is van de door Bobbio genoemde
historici, sociologen, economen en psychologen. Zelfs niet van filosofen als ze
zich maar zouden laten gezeggen door die anderen, zoals Bobbio zelf blijkbaar
nog hoopt. Mensenrechten zijn primair een zaak van het recht, recht van mensen.
Dat betekent dat ze in de universiteit van de wetenschap primair
onderzoeksobject zijn van juristen, ook wat hun theoretische fundering betreft.
Tegelijk zet de zaak van de mensenrechten de verdeling van het universum in
faculteiten fundamenteel onder druk. Alsof de aloude plaats van de beoefening
van de filosofie wordt overgenomen door de zaak van de mensenrechten. Dat zou
dan de mogelijkheid van een theoretische fundering van de mensenrechten
kunnen beduiden vanuit de beoefening van het recht met behulp van Bobbio’s
historici, sociologen, economen en psychologen. En als de filosofen dan hun
conclusies trekken, ook voor ontologie en epistemologie, kan de zaak van de
mensenrechten daarmee slechts zijn gediend. In die zin kan de filosofische
resignatie van Bobbio wellicht zelfs een impuls zijn voor het herstel van de
volgens zijn vermoeden in crisis verkerende filosofie.42

Voor de theoretische fundering van de mensenrechten wordt hier gekozen voor
een omkering van de traditionele volgorde. De geschiedenis van de rechtsstaat
zoals hiervoor beschreven, noopt daar ook toe. De volgorde moet daarbij dan niet
zijn die van de filosofie en haar fundamentele beginselen, via de
vakwetenschappen naar de mensenrechten, om die ten slotte, geldig te verklaren
voor de mensen door die toe te passen in het recht. Het vertrekpunt moet juist
liggen bij de werkelijkheid van elke mens, voor wie in de rechtsbeoefening zijn
recht kan worden gevonden, overigens met behulp van en bijgelicht door elke
vakwetenschap, uiteindelijk ook leidend tot het begrip van zijn individualiteit als
zijn waardigheid, waarvan tenslotte ook het begrip van de menselijke
individualiteit als een morele ontwikkeling wijsgerig kan worden verwoord.  43

Wat betekent dat? Men zou een ogenblik kunnen aannemen dat de suggestie
van Bobbio over de crisis van de filosofie juist is; er is inderdaad veel wat
daarvoor pleit. In een scherpzinnige analyse van de 20e-eeuwse westerse filosofie
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44. Scaligero, Die Logik, blz. 45 e.v.
45. In Scaligero’s gedachtegang is een belangrijke oorzaak voor die stand van zaken

gelegen in het ontbreken van een zakelijke beoordeling van de mogelijkheden van
het denken, omdat door de binding van het bewustzijn aan de geanalyseerde vorm
van het denken dat denken zelf niet voorwerp van onderzoek kan zijn; althans niet
op een het denken zakelijk transcenderende wijze. Het bewustzijn dat tot een
dergelijke beschouwing van het denken in staat zou moeten zijn, is zelf volledig als
structuur van dat bewustzijn aan dat denken gebonden. Datzelfde geldt overigens
volgens Scaligero daar, waar een uitweg gezocht wordt via de Indische metafysica
en op de Oriëntaalse wijsheid gefundeerde methoden voor verruiming van
bewustzijn. Scaligero, Die Logik, blz. 95 e.v.

46. Dat is temeer jammer omdat hij in het tweede deel van zijn boek een uitweg
suggereert uit de door hem gesignaleerde problematiek, juist door een intensivering
van het denken zelf. Scaligero, Die Logik, blz. 192-308. Die weg wordt gekenmerkt
door het centrale gegeven van de werkzaamheid van het ik als het centrum van het
menselijk bewustzijn.

en de gevolgen ervan voor de gebruikelijke wetenschapsbeoefening schrijft een
andere Italiaan, Massimo Scaligero, over wat hij noemt een ‘mentale alteratie’
van het wetenschappelijk bewustzijn.  Die bestaat in een opsluiting - kort44

gezegd - van het dialectisch-analytische denken in een discursief geloof. Niet
slechts als een methodologie van de wetenschap, maar als bepalend voor de
identiteit van wetenschap en wetenschapper beide. Daarbij wordt de methode
voor het ‘gealtereerde bewustzijn’ tot de begrenzing van de wetenschap. In plaats
van een voortdurend verleggen van de grenzen van het weten, verstart daardoor
het wetenschappelijk discours volgens zijn analyses tot een formalisme van
analytische dialectiek, waarbij - en dat lijkt het grootste bezwaar - geen originele
waarneming meer mogelijk is, maar het quasi waargenomene als het dogmatische
begrip van de werkelijkheid vertrekpunt wordt van dialectisch-analytisch
redeneren. Daardoor vormt de werkelijkheid, als de tot ‘Ding an sich’ geworden
voorstelling ervan, slechts een alibi voor het argumenteren en redeneren, zonder
als zodanig te kunnen worden opgehelderd; slechts de logische methode van de
inductieve wetenschapsbeoefening wordt als kritische instantie toegelaten.45

Hier ontbreekt de ruimte voor een diepergaande bespreking van de analyses van
Scaligero.  Het gaat hier slechts om de hypothese dat inderdaad gesproken kan46

worden van een crisis in de westerse filosofie, die bovendien, als men Scaligero
volgt, door die filosofie zelf niet kan worden opgehelderd en overwonnen. De
analyses van Scaligero stemmen overeen met de stelling dat de problematiek van
de heerschappij van de wet en van de rechtsstatelijke vorm van de democratie
wordt gekenmerkt door de werking van wat daar het in voorstelling en begeerte
ondergedoken ik werd genoemd. Als nu beide analyses juist zouden zijn - en met
name na de economische barbarij vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en twee
mondiale oorlogen in de 20e eeuw lijkt er toch niet veel ruimte voor een
overhaaste ontkenning - dan zou de aandacht voor de mensenrechten in de tweede
helft van de 20e eeuw niet moeten worden opgevat als een aanvulling of een
kritische correctie op wat in de rechtsstaat al voorhanden was, maar als een
omkering daarvan.
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47. Hiervoor, hst. 6, par.2.

Dat alles zou overigens niets anders betekenen dan een bevestiging van wat bij
de bespreking van het ontstaan van politiek en maatschappelijk relevante
menselijke individualiteit als mogelijkheid in de Middeleeuwen voorhanden
was.  Ook daar ging het immers om een omslag die gegeven was met datzelfde47

begrip van de menselijke individualiteit, daar geformuleerd als de overgang van
ontologie naar praxis. Als zich die omkering in de loop van de na-middeleeuwse
Europese geschiedenis ook werkelijk realiseert, moet dat wel leiden tot een crisis
van een onveranderd van ontologie en epistemologie uitgaande filosofie. Met
andere woorden: in elke fase van de na-middeleeuwse ontwikkeling van het
rechtsbewustzijn zal steeds opnieuw sprake (moeten) zijn van een radicalisering
van de in die omslag aan de orde zijnde problematiek. Wat hiervoor werd
besproken als de ‘kraamkamer-problematiek’ van de zich ontwikkelende
menselijke individualiteit kleurt in die zin elke fase van die ontwikkeling.
Behalve de zich voltrekkende overgangen, bij het ontstaan van de rechtsstaat van
waarneming en behoefte naar voorstelling en begeerte, waarvan men wellicht nog
zou kunnen menen dat die zich aan het bewustzijn als zodanig voltrekken, is die
problematiek daarom ook steeds als de overgang naar een anders-zijn binnen elke
fase zelf aanwezig, maar dan als een moreel vraagstuk. In de eerste fase was
daarbij het centrale gegeven dat van het ontstaan van de moderne
machiavellistische staat. Hier is het de morele uitdaging van de mensenrechten.
Dat betekent dat voor de theoretische fundering van mensenrechten moet worden
uitgegaan van het begrip van de menselijke individualiteit als praxis, zoals dat
begrip in de voorgaande hoofdstukken is ontwikkeld.

3.3. Grondrechten en het ‘tekort’ van de rechtsstaat

Wat betekent dat voor de bespreking van het tweede element, dat van de
mensenrechten als het historische antwoord op het tekort van de rechtsstaat? Een
simpele conclusie als zou het in de derde stap van de ontwikkeling van de
rechtsstaat aan de hand van de ontwikkeling van mensenrechten slechts gaan om
nu niet alleen de vorm van wet, maar ook om een beperking van het bereik ervan
omwille van de menselijke vrijheid, is voorbarig. En dat geldt ook voor een
inhoudelijke bepaling van het democratische proces in die zin dat steeds bij elke
uitkomst de politieke existentie van ‘allen’ gewaarborgd zou moeten zijn. In de
theorie van de heerschappij van de wet en van de democratie bestonden beide
immers ook al. Zo opgevat zouden de mensenrechten slechts een aansporing zijn
om alles in de rechtsstaat slechts ‘nog beter’ te doen en wellicht bovendien om
dat rechtsstatelijke model nu ook overal in de wereld in te voeren. Dezelfde
rechtsstaat als voorheen, maar dan nog vrijer en ook nog universeel, nu voor alle
landen en alle volken, zij het in alle bescheidenheid: vrede!

Wie de eerste pogingen die na de Tweede Wereldoorlog zijn ondernomen om
(opnieuw) tot codificatie van mensenrechten te komen beziet, treft daarin vooral
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48. Zeker in de aanvankelijke jurisprudentie over deze bepaling werd ook vaak
kortgesloten met de eerste eis: wat nodig is in een democratische samenleving kan
immers gelezen worden in de nationale wet. Eerst in  latere uitspraken wordt aan de
tweede eis een meer zelfstandige betekenis gegeven.

dat element van een correctie aan, naast uiteraard een aantal bepalingen waarin
rechtstreeks wordt gereageerd op de gruwelen die eigen zijn aan het voeren van
oorlog. Daarbij bleef de aloude structuur van de rechtsstaat maatgevend voor de
positionering van de mensenrechten. Niet slechts als de voor de implementatie
van de mensenrechten noodzakelijke voorzieningen en machtsstructuren, maar
ook voor hun inhoudelijke bepaling. Illustratief en overduidelijk is in dat opzicht
de structuur van de belangrijkste bepalingen van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, Rome 1950 (EVRM).
Steeds wordt in het eerste lid van de desbetreffende bepalingen ruimhartig een
vrijheid onder woorden gebracht. Cruciaal zijn vervolgens uiteraard de
mogelijkheden die geboden worden om die vrijheden weer te kunnen beperken.
Die mogelijkheden worden steeds beschreven in het tweede lid van diezelfde
bepalingen, door middel van een drietal eisen. Respectievelijk gaat het daarbij
om de regeling van een beperking bij wet, de vaststelling van de noodzaak voor
de beperking in een democratische samenleving en de vaststelling dat de
beperking moet zijn gegeven in het belang van in de bepaling omschreven
doelen. In de eerste eis wordt zonder meer aangesloten bij het beginsel van de
rule of law. In de tweede eis geldt in beginsel hetzelfde voor het
democratiebeginsel: nodig in een democratische samenleving is dan immers wat
‘democratisch’ is besloten. Voor het voldoen aan de derde eis is het dan, door de
brede opsomming van mogelijke doelen, nog slechts nodig om vast te stellen dat
de beperking niet bedoeld is om 'de gegeven vrijheid te beperken 'zonder een
buiten de beschermde vrijheid gelegen belang te dienen. In die zin vormen, als
men de desbetreffende bepalingen zo leest, de vrijheden van het EVRM slechts
een aanvulling, niet een kritiek op de traditionele bestanddelen van de rechts-
staat.  De betekenis van het EVRM komt dan vooral te liggen bij de vaststelling48

van een aantal fundamentele en absoluut geformuleerde bepalingen als het
verbod op foltering of slavernij. Daarvoor was evenwel niet een afzonderlijk
verdrag nodig, maar  een oorlog.

Ook in de Nederlandse Grondwet is na de oorlog niets te vinden van een
herziening op het punt van de grondrechten dat uitgaat boven het bevestigen van
wat al lang bestond. Uit de hiervoor gegeven beschrijving van de geschiedenis
van de grondwetsherziening tot 1983 blijkt ook dat men daar in het algemeen
geen aanleiding toe zag. Tot 1983 bevestigde de Grondwet slechts de bestaande
vrijheden en werd de noodzaak tot aanvullende zorg erkend zoals tevoren: de
klassieke sociale rechtsstaat of verzorgingsstaat. De belangstelling voor het
onderwerp beperkte zich vanaf de jaren vijftig tot een uitbreiding van de eigen
rechtsstatelijkheid naar internationale verhoudingen, waarbij steeds de eigen
verworvenheden aan het buitenland werden voorgehouden als het goede en na te
volgen voorbeeld. In verband daarmee werd deelgenomen aan internationale
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49. In Europa is de Duitse Bondsrepubliek met haar Grundgesetz van 1949 de
uitzondering. Daar werden wel de grondrechten vooraan geplaatst met een speciale
juridische status door alle overige recht, ook als dat zou ontstaan door het sluiten
van internationale verdragen, aan die grondrechten ondergeschikt te maken. En dat
niet alleen ter beoordeling aan de wetgever, maar door elke burger handhaafbaar via
de procedures voor een daartoe in het leven geroepen Bundesverfassungsgericht,
ook buiten het eigen persoonlijke belang om. Voorlopig leek zo alleen Duitsland te
hebben bijgeleerd. Voorlopig, want al snel hernam ook in de Duitse Bondsrepubliek
onder Adenauer de traditionele vooroorlogse politiek haar bekende loop. Hoezeer
dat ook met grote overtuiging en vanzelfsprekendheid gepaard ging kan blijken uit
de manier waarop later in de jaren zeventig een politiek van geweld en
Berufsverbote op gang werd gebracht tegen hen die wel, ook voor de langere
termijn, van de oorlog hadden willen leren. Vgl. over de motieven van de later in de
Rote Armee Fraktion ontaardende opposanten van het Adenauer-regime de eerder
aangehaalde historica Renate Riemeck, Ich bin ein Mensch für mich, autobiografie
Stuttgart 1989, blz. 110 e.v.

50. Een verdere verdeling, waarbij dan ook nog een vierde generatie zou moeten
worden onderscheiden, bestaande uit rechten als die op een schoon milieu, enz.,
wordt hier niet voorgestaan; dergelijke rechten, waarvoor het bewustzijn eerst
recent is ontstaan zijn eenvoudig in de bekende drieslag onder te brengen. Het gaat
voornamelijk om rechten die binnen het rechtsbewustzijn actueel worden als een
uitbreiding van de bestaande mensenrechten, maar als conjectie van het
rechtsbewustzijn al denkbaar waren. Dat betekent niet dat hier zou worden ontkend
dat het bij deze rechten wezenlijk om mensenrechten gaat, integendeel. Een ‘recht
op een schoon milieu’ is een recht op de overgang van wat hier genoemd wordt
begeerte naar (aan)drift. In die zin valt dit recht gewoon onder de categorie van de
sociale grondrechten. Een bezwaar tegen het scheppen van afzonderlijke
categorieën voor dergelijke rechten is de suggestie dat een dergelijk recht een
rechtsverhouding tussen - in dit geval - mens en milieu zou scheppen, i.p.v. tussen
mensen onderling t.a.v. hun milieu. Zo valt bijv. ook te verwachten dat ontwik-
kelingen als die van het ‘kerkasiel’ vroeg of laat zullen leiden tot de erkenning van
het mensenrecht tot het verlenen van gastvrijheid als een vrijheidsrecht, nl. als
waarborg tegen statelijke inmenging in de vrijheid van afzonderlijke burgers
gastvrijheid te verlenen aan wie men wil.

verdragen, maar zonder de verwachting dat daardoor ook nog eens de eigen
politieke samenleving een spiegel zou worden voorgehouden.49

Dat alles betekent dat in het algemeen niet gekomen werd tot een inhoudelijke
mensenrechtelijke bepaling van de wet of van democratische procedures. Het
bleef voorshands bij de vrijheid van de wet en de gelijkheid voor de wet en bij
ongewijzigde procedures en soevereiniteitsaanspraken met betrekking tot
democratische vertegenwoordiging en besluitvorming.

Mensenrechten worden onderscheiden in klassieke grondrechten of vrijheids-
rechten en sociale grond- of mensenrechten. Daarnaast worden - als ‘derde-
generatie-mensenrechten’ - de participatierechten onderscheiden als de rechten
die onmiddellijk de politieke bevoegdheid van elke afzonderlijke mens tot
uitdrukking brengen.  Een moeilijkheid die zich bij het volgen en beoordelen50

van de gang van zaken op het punt van de klassieke grondrechten of
vrijheidsrechten voordoet, kan zijn dat een aantal vrijheidsrechten traditioneel
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51. Het gaat in deze soort van gevallen om zaken als onderwijs, gezin of cultuur, die
vanouds tot het domicilie van de kerk hebben behoord, maar door de in voorgaande
paragrafen besproken ontwikkelingen binnen de soevereiniteitsaanspraken van de
staat zijn gekomen. Die stand van zaken heeft inmiddels tot zo’n grote gewenning
geleid dat nu haast niet meer voorstelbaar is dat de staat wel eens niets met zaken
als onderwijs of huwelijk en gezin te maken zou moeten hebben. Het principiële
bezwaar is steeds dat afzonderlijke mensen van hun eigen verantwoordelijkheden
worden beroofd. En niet uitgeoefende verantwoordelijkheden scheppen tenslotte
steeds een moreel vacuüm. Verbazingwekkend is daarbij slechts dat ‘de politiek’
vervolgens niet begrijpt dat ze de morele onverschilligheid en leegte (het befaamde
verlies van normen en waarden) die zo ontstaat, zelf heeft geschapen. Vgl. ook de
hierna over de onderwijsvrijheid nog te maken opmerkingen. 

(nog) zijn ondergebracht in de categorie van de sociale grondrechten. Het betreft
daarbij zaken als (delen van) de vrijheid van onderwijs (art. 23 GW, art. 13 en
14 IVESCR), de bescherming van het gezinsleven (art. 16 ESH) en bijvoorbeeld
het recht op deelname aan het culturele en wetenschappelijke leven (art. 15
IVESCR).  Ook het omgekeerde doet zich nog voor, bijvoorbeeld het verbod op51

slavernij en dwangarbeid in art. 8 IVBPR. Ten slotte is hier en daar sprake van
feitelijkheden waaromheen mensenrechten werden geformuleerd waardoor soms
ook het zicht op het rechtskarakter ervan wordt bemoeilijkt. Voorbeelden zijn het
‘recht op leven’, alsof daarzonder nog van recht sprake zou kunnen zijn, of ‘zorg
voor voldoende werkgelegenheid’, alsof ook zoiets als ‘onvoldoende
werkgelegenheid’ zou kunnen bestaan. Natuurlijk is wel steeds duidelijk wat
bedoeld wordt, dat neemt niet weg dat formuleringen als deze het zicht op de
aard van mensenrechten bemoeilijken.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of op het stuk van de mensenrechten naar
hun inhoud en werking wellicht sprake was van een ‘historisch antwoord’ op de
gebreken van de klassieke rechtsstaat, moet om te beginnen het onderscheid
tussen vrijheidsrechten en sociale grondrechten worden gevolgd. Daarbij is het
zaak niet zonder meer gevestigde opvattingen te volgen als zou het bij de eerste
soort om een zich onthouden van de overheid en bij de tweede soort om de vraag
naar een activiteit van de overheid gaan. Het onderscheid zou dan immers op
voorhand gekarakteriseerd worden door politieke en juridische techniek in plaats
van door de ontwikkelingskarakteristieken van de menselijke individualiteit. Zo
bezien zou in beide gevallen zowel van een zich onthoudende als een actief
optredende overheid sprake kunnen zijn.

3.4. Klassieke vrijheidsrechten

Het probleem bij de klassieke vrijheidsrechten bleek te bestaan in het
ondergeschikt zijn van de praxis van de vrijheid aan de staat, waardoor op het
punt van de redelijkheid een vorm van aritmetische gelijkheid ontstond die vanuit
de wil wordt gevoed in de vorm van nationalisme. Daarbij werd de ethiek tot een
Gesinnungsethik met betrekking tot de bepaaldheid ervan in statelijk recht. Die
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52. Aanvankelijk werd ook binnen de rechtsstaat nog gepoogd de religie onder statelijk
beheer te brengen door bijv. in ons land de invoering van het Algemeen Reglement
voor de Hervormde Kerk van 1816; een poging die later werd opgegeven nadat zelfs
de inkwartiering van soldaten bij andersdenkenden, nog in de jaren dertig van de
vorige eeuw(!), vruchteloos bleek.

53. Het onderscheid valt uiteraard niet scherp te maken; beide soorten liggen ook in
elkaars verlengde. Het gaat hier om het paradoxale onderscheid van waarborgen en
ontwikkelen (vgl. hst. 6). Terminologisch wordt de eerste variant hier aangeduid als
grondrechten en de tweede als mensenrechten.

54. De nodige relativeringen zijn niet hier, maar in het volgende hoofdstuk aan de orde.
Hier gaat het om het principe van de ontwikkeling van mensenrechten in een
kritische analyse van de na-oorlogse ontwikkeling ervan; in het volgende hoofdstuk
zal uiteraard vooral de strategie om mensenrechten in positieve zin te ontwikkelen
bepalend zijn voor de behandeling.

55. Een bijkomend probleem is de eufemistische aanduiding van het staatsonderwijs als
openbaar onderwijs, waarnaast het overige onderwijs bijzonder zou zijn. Het ware
te overwegen voor het nu nog ‘bijzonder’ genoemde onderwijs de term ‘onderwijs’
te gebruiken zonder nader toevoeging en de nu nog als ‘openbaar’ onderwijs
betitelde vormen van onderwijs te benoemen als ‘staatsonderwijs’ of ‘aanvullend
onderwijs’. Voor het onderwijs als mensenrecht zou vervolgens de koppeling aan
een specifieke religieuze gezindheid moeten worden losgelaten. Wellicht met
uitzondering van die gevallen waarin nog geen sprake is van de bedoelde
ontwikkeling en er ruimte zou moeten zijn voor het grondrecht van de ‘eigen

stand van zaken riep enerzijds een geweldige dynamiek op, die zich vooral in het
economische leven tot uitdrukking kwam. Tegelijk werd het ontstaan van
bewegelijkheid en (culturele) diversiteit in het geestelijk leven daardoor
gefrustreerd. De mens werd als persoon teruggeworpen in het subject zijn van
een statelijk gedomineerd geestelijk leven, gepraktiseerd in bijvoorbeeld
onderwijs en cultuur.  Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen52

rechten als die van de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting of van
vereniging en vergadering, die primair tot de rechten behoren waardoor de
substantie van de aanvankelijke menselijke individualiteit als zelf wordt
beschermd (rechtswaarborgen of grondrechten) en die vrijheden waarmee bij
uitstek het element van ontwikkeling is verbonden en waarbij het gaat om een
ontwikkeling als omkering van die ‘substantie’ (ontwikkelingsrechten of
mensenrechten).53

De vraag kan zich zo concretiseren tot bijvoorbeeld het onderzoek naar een
bevrijding van onderwijs en cultuur uit statelijke omarming als een mensenrecht.
Ook hier geldt dat het stellen van de vraag tegelijk het beantwoorden ervan is.54

Sinds het midden van de vorige eeuw is de bemoeienis van de overheid met de
inhoud van het onderwijs substantieel toegenomen. Nog steeds is in de opvatting
van velen de zorg voor het onderwijs een eerste taak van de overheid: staats-
scholen, staatsexamens, staatsdiploma’s, statelijke erkenning, statelijke
kwaliteitscontrole, statelijke onderwijsdoelen, rijksuniversiteiten, statelijke
verdeling van onderzoeksgelden naar politieke maatstaven in de zogenaamde
tweede geldstroom, enzovoorts.  Slechts een niet wezenlijke vrijheid tot eigen55
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richting’. In die gevallen zou het dan kunnen gaan om ‘bijzonder onderwijs’.
56. Het zou toch veelzeggend moeten zijn dat leden van een Russische commissie die

Nederland in 1993 bezochten om na de ineenstorting van het Sovjet-systeem het
hier geldende onderwijssysteem te leren kennen, bij vertrek hun teleurstelling
uitspraken over de kennelijke overbodigheid van hun bezoek omdat volgens hun
waarneming het Nederlandse onderwijsbestel overwegend overeenstemde met het
Sovjet-systeem van voor 1989 (bericht in de Volkskrant van 9 augustus 1994).

57. Vgl. hiervoor, hst. 3, bij de behandeling van de Déclaration van 1789.
58. De behoefte aan die uniformiteit wordt hier beschouwd als een gevolg van de

hierboven genoemde ‘mentale alteratie’ (Scaligero). Enige chaos lijkt van de twee
bepaald het minste kwaad.

stichting en beheer, eigen keuze van leermiddelen en eigen keuze van - overigens
naar algemene staatseisen opgeleide - leerkrachten resteert.  Op het terrein van56

de cultuur is het beeld vaak niet veel diverser: statelijke omroep, statelijke
erkenning van kunstenaars, staatsprijzen voor cultuur, statelijke subsidiëring aan
de hand van politieke opvattingen over maatschappelijke relevantie.

De moeilijkheid voor het vormen van een beeld van de mensenrechten is steeds,
dat bijvoorbeeld onderwijs en cultuur zaken ook zijn van algemeen belang.
Onderwijs en cultuur vormen terreinen waarop de vrijheid van de één die van de
ander wezenlijk raakt. Maar die aanraking kan nu juist slechts wezenlijk zijn als
die tegelijk volledig vrij is, voortkomt uit de individualiteit van afzonderlijke
mensen. Eerst waar die vrijheid zou verkeren in onvrijheid voor anderen is er
ruimte voor statelijke bemoeienis. Dan is echter de gelijkheid de vorm waarin
onverenigbaarheden kunnen worden geregeld.  Die gelijkheid kan en mag zich57

uiteraard vervolgens niet uitstrekken tot ook de inhoud van religie, onderwijs of
cultuur, hoe dan ook.

Een volgende moeilijkheid ligt in het gegeven dat het bij onderwijs en cultuur
ook om een maatschappelijke behoefte gaat. Dat doet evenwel aan het
bovenstaande niet af. Het aspect van de algemene maatschappelijke ‘behoefte’
aan onderwijs en cultuur maakt de vrijheid van onderwijs nog niet tot een sociaal
grondrecht.

Het gaat niet om een met de economie verbonden natuurlijke behoefte, maar om
een geestelijke. Door de gebondenheid van de overheid aan het
gelijkheidsbeginsel zou daardoor dan toch nog de te beschermen vrijheid weer in
gevaar zijn, omdat de behoefte waarom het hier gaat nu juist bestaat in de
principiële innerlijke diversiteit van onderwijs en cultuur. De voorwaardenschep-
pende activiteit van de overheid dient daarbij alles te vermijden wat met betrek-
king tot de inhoud van het onderwijs zou kunnen dwingen tot uniformiteit.58

Een volgende moeilijkheid ligt in het gegeven dat onderwijs en cultuur
uiteraard ook een economische grondslag kennen. Talrijke mensen verdienen er
hun dagelijks brood en gebouwen en materialen kosten geld. En daarin ligt wel
een verbinding met de economie en het natuurlijke. In beginsel betekent dat
slechts de verplichting voor de directe gebruikers de benodigde kosten op te
brengen.

Daar komt echter bij dat, zoals hierboven in een ander verband opgemerkt, het
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59. Daarbij zij natuurlijk erkend dat dan ogenblikkelijk weer de problematiek van de
kwaliteit van onderwijs en cultuur binnenkomt, omdat toch bepaald zal moeten
worden wat onderwijs is en wat cultuur is. Het gaat er hier echter om dat het
antwoord op die vragen volledig gevonden moet worden vanuit het vrijheidsrecht
en niet vanuit een zich door de overheid illegitiem aangemeten recht op het voeren
van onderwijspolitiek of cultuurpolitiek.

60. Onder ‘filosofische overtuigingen van ouders’ in art 2 Prot. 1 EVRM moet toch ook
hun onderwijskundige opvattingen worden verstaan, zowel m.b.t. de inhoud van het
onderwijs als m.b.t. de methode.

bij onderwijs en cultuur nog steeds om een algemene maatschappelijke behoefte
gaat, waarvan in die zin ook ‘allen’ gebruiker zijn. Daarin ligt de legitimatie en
de plicht van de overheid om de (economische) voorwaarden te scheppen voor
onderwijs en cultuur. Maar ook die verplichting maakt de vrijheid van onderwijs
(of cultuur) nog niet tot een sociaal grondrecht, ook al vormt de keerzijde van die
statelijke verplichting een recht op onderwijs voor allen. Het gaat hier slechts om
de economische aspecten van een vrijheidsrecht. De legitimiteit van het
overheidsoptreden beperkt zich daarom tot de techniek van inkomensoverdracht.
En op grond daarvan kan de overheid uiteraard wel eisen stellen aan onderwijs en
cultuur. Die eisen dienen zich dan te beperken tot alles wat de algemeenheid van
onderwijs en cultuur betreft, los van de inhoud ervan. In de praktijk is dat de eis
van toegankelijkheid.

De enige eis die daarom door de overheid in de zin van mensenrechten gesteld
kan worden is die van de algemene toegankelijkheid van onderwijs en cultuur.59

Daarbij is geen ruimte voor het voeren van een eigen statelijke inhoudelijke
‘onderwijspolitiek of ‘cultuurpolitiek’, maar slechts voor de eerbiediging van de
opvattingen van de rechtstreeks betrokkenen.  60

De handhaving van de klassieke vrijheden in de zin van mensenrechten door de
staat zal voor een belangrijk deel moeten bestaan in het maximaliseren van de
ruimte die er is voor het ontstaan van een zo groot mogelijke diversiteit. Die
diversiteit kan uiteraard zelf niet anders ontstaan dan door de
verantwoordelijkheid van hen die die vrijheden uitoefenen. Dat is wezenlijk iets
anders dan het ‘zorgen voor onderwijs’ of het ‘zorgen voor cultuur’. Een
ontwikkeling van de vrijheidsrechten in deze zin als een ‘historisch antwoord’ op
het tekort van de rechtsstaat lijkt slechts aarzelend op gang te komen. Ze vormt
evenwel niet zonder meer de karakteristiek van de mensenrechtenontwikkeling
van de tweede helft van de 20e eeuw.

Op die wijze kan tenslotte ook veel gemakkelijker gewaakt worden tegen een
andere bedreiging van deze vrijheden: beheersing of beïnvloeding door
maatschappelijke krachten die zelf niet op (de ontwikkeling van) onderwijs of
cultuur zijn gericht. Daarbij gaat het om zaken als beïnvloeding van het
onderwijs door eisen van de arbeidsmarkt of afhankelijkheid van onderwijs en
cultuur van sponsoring door het bedrijfsleven.

De belangen van ‘de arbeidsmarkt’ en ‘het bedrijfsleven’ zijn andere dan die
van onderwijs en cultuur, hoezeer men over en weer ook ‘belang’ heeft bij elkaar
. Ook in dit opzicht kan sprake zijn van overheidsoptreden, niet als ‘vertaler’ van
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61. Bij het in de tekst beweerde moet steeds bedacht worden in welk verband hier de
opmerkingen worden gemaakt. In ruimer verband kan bedacht worden dat
staatsonderwijs uiteraard een strategische betekenis kan hebben en ook heeft gehad
op de overgang van door allerlei groepsbelangen of voorbije machtsstructuren
gedomineerd onderwijs, die in essentie vóór-rechtsstatelijke is, naar de hier
beoogde individuele vrijheid. In die zin heeft het staatsonderwijs een belangrijke
emancipatoire functie vervuld. De hier bepleite individuele vrijheid beoogt
uiteraard niet een terugval van de zeggenschap naar allerlei ‘onderwijskoepels’
waarin niet het algemene maar het groepsbelang of de groeps-opvatting voorzit.
Overigens was als gevolg van de verzuiling het openbaar onderwijs natuurlijk ook
in werkelijkheid  vaak een specifieke ‘groepsvoorziening’. Ook hier weer: na de
bedoelde emancipatie als gevolg van de structuur van de rechtsstaat, waardoor de
mens tot persoon wordt, is binnen het resultaat - als het om mensenrechten gaat -
geen plaats meer voor statelijke bemoeienis.

belangen, maar als intermediair, waardoor rechtstreekse beïnvloeding kan worden
uitgesloten.61

3.5. Sociale mensenrechten

3.5.1. Karakter van sociale grondrechten als mensenrechten

Bij de sociale grondrechten gaat het om de verbinding van de menselijke
individualiteit met het natuurlijke, de werkelijkheid van de wil. Het probleem bij
de sociale grondrechten bleek te bestaan in de intellectualisering van het
natuurlijke, waardoor die voor het bewustzijn werd beperkt tot de structuur
ervan: formele stoffelijkheid of materie. De rechtsorde werd daardoor tot
‘bovenbouw’, volgend ten aanzien van de als autonome moraliteit ervaren
wetmatigheden van de techniek. Als persoon wordt de mens hier in eerste
instantie teruggeworpen in een subject zijn van als autonoom ervaren economisch
handelen. Hier is het daarom de vraag of door de gelding van sociale
mensenrechten sprake kan zijn van een bevrijding uit het als subject onderwor-
pen zijn aan geïntellectualiseerde en door techniek beheerste economische
verhoudingen, waardoor de morele kwaliteit van de broederschap kan ontstaan.

Ook hier gaat het weer niet in de eerste plaats om rechten die met de garantie
van een bestaansminimum hebben te maken. In deze fase van de ontwikkeling
moet het immers om méér gaan dan de verzekering van een minimale be-
staansmogelijkheid. Die worden hier beschouwd als de basiswaarden van de
rechtsstaat, juridisch tot gelding gebracht als sociale grondrechten als een
waarborg voor de natuurlijke existentie voorzover die van anderen afhankelijk is.
Zonder die garanties kan van een rechtsstaat nog in het geheel geen sprake zijn.
In die zin zijn ze ook vanaf de Franse Revolutie bestanddeel van die rechtsstaat,
ook al was het besef van de essentialiteit van de verzekering van een sociaal-
economisch bestaansminimum in de ontwikkeling van de rechtsstaat een
betrekkelijke laatkomer. Grondrechten in hun minimale verschijningsvorm,
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62. Zoals bijv. tussen de regels door gebeurt bij Rieneke Meij-van Bruggen,
Grondrechten als dilemma van overheidsoptreden; onderzoek naar de betekenis
van klassieke en sociale grondrechten voor het overheidsoptreden in de sociale
rechtsstaat, HRWB Publicatie, Den Haag 1989. Daar wordt, in een overigens zeer
lezenswaardig betoog, de notie van de vrijheid gekoppeld aan de klassieke
vrijheidsrechten en die van de gelijkheid aan de sociale grondrechten. Sociale
grondrechten zijn dan legitimerend voor overheidsoptreden, en de vrijheidsrechten
zijn er de toetssteen voor. Vervolgens moet in haar optiek vanuit de vrijheid van de
klassieke grondrechten gestreefd worden naar een individualisering binnen het op
gelijkheid gerichte overheidsoptreden op het stuk van de sociale grondrechten.
Sociale grondrechten indiceren daarbij de terreinen waar de overheid verantwoorde-
lijk is voor aanwezigheid en toegankelijkheid van basisvoorzieningen. De bedoelde
individualisering wordt bereikt door de politiek autonome losmaking van de mens
uit de directe sociale omgeving door invoeging in globale maatschappelijke
instituties als de arbeidsmarkt en de sociale rechtsstaat. De staat wordt in sociaal
opzicht de ‘hoeder’ van die individualiteit. In haar betoog is vooral de sociologische
analyse overtuigend. Het zelfstandige juridische begrip van de broederschap of
solidariteit kan zij echter niet ontwikkelen omdat die in haar betoog steeds
afhankelijk wordt gemaakt van economische en sociaal-politieke ontwikkelingen in
de samenleving.

63. Dat wordt des te gemakkelijker naarmate de mens zelf als machine wordt begrepen,
te beginnen bij De la Mettrie’s L’homme machine en Darwin’s Origin of species.

64. Die accumulatie vindt vooral plaats als de ‘groei van geld’ door exploitatie van
eigendom. Eén van de problemen waarop hier het onderzoek stuit is, dat nog
nauwelijks of geen onderzoek is gedaan naar het begrip ervan; voornamelijk is
slechts de feitelijke gang van zaken gemeten en beschreven. Vgl. Hans. D. Van
Hoogstraten, Deep economy - Caring for Ecology, Humanity and Theology,

zowel de klassieke als de sociale, worden hier opgevat als begripsbepalend voor
de rechtsstaat, om te vermijden dat de sociale grondrechten, als ‘tweede-genera-
tierechten’, worden opgevat als een uitwerking van de klassieke vrijheidsrech-
ten.  Sociale grondrechten komen dan niet uit boven het niveau van statelijke62

voorzieningen die de uitoefening van de klassieke vrijheden voor allen mogelijk
moet maken. De ontwikkeling van de mensenrechten blijft dan steken in een
onvruchtbaar dualisme van vrijheid en gelijkheid of van formele en materiële
gelijkheid.

De wijze waarop de mens verbonden is met de werkelijkheid van het natuur-
lijke is, hoe dan ook, door arbeid. Het tegenbeeld van de arbeid als het tot
voorstelling geworden natuurlijke is de machine. De machine is de door techniek
werkelijk geworden abstractie van wat als arbeid tot het wezen van de mens
behoort. Dat zegt uiteraard het nodige over het denken, waardoor de arbeid wordt
losgemaakt van de mens en geïdentificeerd met behulp van eigenschappen die
slechts thuis horen bij de machine.  De mens zelf wordt daardoor gereduceerd tot63

leverancier van arbeid. In die arbeid wordt de mens vervolgens vatbaar voor de
juridische constructie van de eigendom. Daardoor wordt niet alleen het product
van de arbeid tot een economisch goed, maar ook de arbeid zelf en in het
verlengde daarvan de mens. Als nu in de fase van voorstelling en begeerte het
economisch handelen gericht is op de accumulatie van eigendom  zijn voor dat64
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Humanities Press 1998. 
65. Vgl. hiervoor, hst. 4, par. 3. Voor onze tijd zou het Romeinse  captivum, dominium

en imperium wellicht vertaald moeten worden met: arbeidsovereenkomst,
bedrijfsrationaliteit en transnationale onderneming. Zoals ten slotte de mens in de
samenleving van het oude Rome leefde in de persoonlijkheid van het Romeinse
staatsburgerschap, zo kan voor onze tijd de mens worden teruggevonden als de
consument van industriële producten.

66. Zo valt ook in te zien dat het weinig zin heeft om te beweren dat in de landen van
het voormalige Oostblok de nadruk lag op de verwerkelijking van sociale
grondrechten tegenover de Westerse nadruk op de vrijheidsrechten. In de
voormalige Sowjetunie ging het niet om een praktijk van sociale grondrechten die
nog maar met de vrijheidsrechten behoefde te worden aangevuld, maar om
demoraliserende politieke machtsuitoefening in het algemeen. De onmogelijkheid
voor dat inzicht bij veel Westerse intellectuelen loopt daarmee synchroon. Daarom
ligt de verantwoordelijkheid voor dit aspect van de ontwikkelingen in Oost-Europa
ook bij ‘het’ westen. In 1917 ging het immers om een revolutie, geïnstigeert door
een naar Westerse snit opgeleide intelligentsia, doortocht verleend in Midden-
Europa en met westers Machiavellisme heersend door het tot gelding brengen van
een heilstaatsleer, ontwikkeld in Frankfurt en Londen. Over deze betekenis van
West-Europese wetenschapsbeoefening en Westeuropese politiek het onthutsende
onderzoek van Renate Riemeck, Mitteleuropa, Bilanz eines Jahrhunderts,
Frankfurt&M 1983..                  

economisch handelen in die gedachtegang twee productiemiddelen voorhanden:
kapitaal en arbeid. A fortiori ontstaat vervolgens het begrip van de meerwaarde
van de arbeid, merkwaardigerwijze opgevat als iets dat weliswaar door arbeid
wordt bewerkstelligd, maar nu los gedacht wordt van de arbeidende mens. Als de
arbeid zelf al tot voorwerp van eigendom kan zijn, dan vormt die meerwaarde het
speelveld van ‘vrije maatschappelijke krachten’, waarvoor de klassieke werke-
lijkheid van de verbinding van economie en recht in de Romeinse trits van
captivum, dominium en imperium  slechts in de herinnering behoeft te worden65

geroepen.
Daarmee ligt, gegeven de morele werkelijkheid van de substantie van de

aanvankelijke menselijke individualiteit als zelf, de problematiek van de sociale
grondrechten is essentie op tafel in de beide politieke varianten van socialisme en
kapitalisme.  In de problematiek van de sociale grondrechten als sociale66

mensenrechten gaat het - in moderne setting - om het door omvorming overwin-
nen van de morele karakteristieken van het al voor de Franse Revolutie
gerecipieerde Romeinse recht. Dat is de kern van het vraagstuk van de sociale
grondrechten als mensenrechten. Niet de vorming van ‘basisvoorzieningen’ voor
hen die buiten het economische proces zijn geraakt of daarin nooit terecht hebben
kunnen komen, niet een ‘sociaal (zekerheids)recht’ als een complement van de
centrifugale krachten van de economie, maar het als een sociaal ferment
‘inbouwen’ van de broederschap in het economische recht, als het recht dat de
sociaal-economische verhoudingen beheerst.

Voor die omvorming is een tweeledige strategie noodzakelijk. Enerzijds dient -
negatief - de invloed van een geïntellectualiseerd economisch denken op de



11.3.  GELIJKHEID EN MENSENRECHTEN 409

rechtsvorming te worden teruggedrongen. Anderzijds dient - positief - het
economisch handelen te worden geplaatst in de context van de menselijke
ontmoeting. Over beide een enkele opmerking.

3.5.2. Strategie van de sociale mensenrechten: ontmoeting tegenover ideologie

Om te beginnen het terugdringen van het geïntellectualiseerde economische
denken. Voor het begrip daarvan dienen de voor-middeleeuwse verhoudingen te
worden vergeleken met de gang van zaken binnen de rechtsstaat. Bij de oude
Grieken ging het om de vrijheid die met de ontwikkeling van het denken was
gegeven, en die resulteerde in het begrip van de aritmetische gelijkheid. Dat
leidde in de Griekse ontwikkeling tot een maatschappelijk pluralisme, waardoor
de Griekse samenleving uiteenviel. Bij de Romeinen ging het om het op zichzelf
gestelde handelen. Vanuit dat handelen ontstond het dominium, waarin de
eigendom de alles beheersende rechtsfiguur werd, waardoor gelijkheid gold als
kansengelijkheid. Dat leidde ten slotte tot een verstarring van de Romeinse
samenleving, waarbinnen van enige ontwikkeling geen sprake meer was. 

Als dat wordt vergeleken met de stand van zaken met betrekking tot de
mensenrechten in de rechtsstaat geldt dat het in de Verlichting en door de
Kantiaanse revolutie op zichzelf gestelde denken voorop gaat. Maar de werking
is nu omgekeerd. In dat denken kan het ik niet tot ontwikkeling komen en volgt
slechts een versterking van het zelf. Door de asociale werking van de substantie
van het zelf ontstaat nu een geestelijke verstarring binnen de samenleving, zich
uitend als een geweldige uitdijing van rationele intellectualiteit. Die werking kan
evenwel niet worden opgehelderd door het als principium individuationis
werkende denken, indien binnen het menselijk bewustzijn geen sprake is van een
tertium comperationis, op grond waarvan de in verband met de vrijheid nog als
absoluut ervaren werking van het denken kan worden gerelativeerd. Dat tertium
comperationis is uiteraard het menselijk ik. Als nu vanuit de werking van de met
abstract recht verbonden klassieke vrijheidsrechten het daar ontwikkelde
rechtsdenken zonder meer wordt verbonden met de werking van het natuurlijke
als economisch handelen, en dat handelen door dat denken wordt bepaald, werkt
datzelfde denken dat in de sfeer van de klassiek vrijheden asociaal werkte, als een
anti-sociale kracht. Wat binnen de Romeinse ontwikkeling nog tot een
uiteindelijke verstarring leidde, wordt binnen de rechtsstaat nu juist explosief.
Als gevolg van de doorwerking van de klassieke grondrechten in de sociaal-
economische verhoudingen ontstaat in de rechtsstaat een fragmentatie binnen de
samenleving waardoor die steeds de neiging vertoont tot een uiteenvallen in bij-
voorbeeld rijk en arm, kapitalisten en socialisten, enzovoort.

Op die wijze ontstaat een na-middeleeuwse omkering van de antieke verhou-
dingen. Dat is een belangrijk gegeven met betrekking tot de werking van de
menselijke individualiteit als zelf. Hiervoor werd betoogd dat na de Middel-
eeuwen voor de ontwikkeling van de menselijke individualiteit als ik een
omkering van de respectievelijk met het denken en de wil verbonden werkingen
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67. Die uniformiteit kan overigens heel goed bestaan in een opeenvolging van
allerhande trendy ontwikkelingen, die de illusie van een werkelijke ontwikkeling
kunnen oproepen.

van het zelf voorwaardelijk is: contingentie aan de kant van het denken en
universaliteit met betrekking tot de werking van de wil. Uit de ontwikkeling van
de mensenrechten in de rechtsstaat blijkt nu bovendien, dat het ‘onderduiken’ van
het ik in respectievelijk voorstelling en begeerte, waardoor het denken en de wil
voor de reële ontwikkeling van het rechtsbewustzijn opnieuw een autonoom
karakter krijgen door de afwezigheid van de bemiddelende werking van het ik, tot
gevolgen leidt, die zich laten kennen als een omkering van de werking van
denken en willen, in vergelijking met de werking zoals die kon worden
vastgesteld vóór de Middeleeuwen. Wat bij de Grieken leidde tot pluralisme en
uiteindelijk het uiteenvallen van de samenleving, leidt in de rechtsstaat juist tot
uniformiteit en verstarring. En wat bij de Romeinen leidde tot machtsvorming en
verstarring, leidt in de rechtsstaat tot fragmentering en het uiteenvallen van de
samenleving. Concreet: in het denken en de cultuur: aanpassing en uniformering;
in de wil en de economie: tweedeling en fragmentatie. Het eerste heet: vorming
en onderwijs, het tweede heet: marktwerking en concurrentie. Dat geeft achteraf
een bijzonder reliëf aan de hiervoor behandelde keuzevrijheid met betrekking tot
de ontwikkeling van mensenrecht. Daar werd de vorming van mensenrecht
gebaseerd op het kiezen voor de ontwikkeling van de menselijke individualiteit
als ik. In het andere geval zou slechts machtsrecht kunnen ontstaan. De gevolgen
van de vorming van het met onverkorte handhaving van het menselijk zelf
samenhangende machtsrecht blijken in de ontwikkeling van de rechtsstaat niet
neutraal te zijn, maar tot een omkering te leiden van wat in de voor-
middeleeuwse verhoudingen kon worden opgemerkt. 

Bij de innerlijke wetmatigheid van een geïntellectualiseerd economisch
bewustzijn, waarvoor de staat en het recht gelden als ‘bovenbouw’, behoort het
streven naar een uniforme cultuur  en bijvoorbeeld politiek gestuurd onderwijs,67

zoals daarvan hierboven sprake was. Dat is na het hierboven behandelde de
tweede reden, waarom vanuit een met de ontwikkeling van de menselijke
individualiteit verbonden opvatting over mensenrechten elke vorm van onderwijs
buiten het bereik van de politiek moet worden gehouden: elke tendens naar
eenvormigheid werkt in de sfeer van de wil uiteindelijk maatschappelijk
explosief en dissociërend. In dat licht is enige chaos en discutabele kwaliteit of
deugdelijkheid verre te verkiezen boven de hier geschetste uiteindelijke werking
van centraal statelijk genormeerd onderwijs.

Vervolgens het tweede aspect: de bevordering van de economische werkelijk-
heid als plaats voor intermenselijke ontmoeting. Daarbij gaat het om de praxis
van de menselijke individualiteit als ontwikkeling in het gebied van de wil. De
structuur van het probleem is eenvoudig: ook hier geldt het ‘allen’ als de morele
bedding voor de ontwikkeling van mensenrechten. Die notie kan gemakkelijk op
het spoor brengen van wat in positieve zin nodig is voor de ontwikkeling van
sociale mensenrechten. Duidelijk is dan dat het niet slechts gaat om zaken als
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68. Men kan zich daarbij bijv. bezinnen op de betekenis van de reclame als de wijze
waarop consumenten van de aantrekkelijkheid van producten kunnen worden
overtuigd. Ook tegen de sociaal economische gevolgen van massieve reclame en
industriële advertisingspraktijken lijkt vooral een onafhankelijk onderwijssysteem
van belang.

69. Daarover hiervoor hst 3, par. 2.7.

democratisering van bedrijfsorganisaties of om de rechten van vakbonden bij het
vaststellen van de positie van werknemers of om de participatie van alle aan de
kant van de economische productie werkzame partijen. Hoe belangrijk ook, ze
raken niet de kern van de sociale mensenrechtenproblematiek met betrekking tot
de economische bedrijvigheid. Waar het om gaat is een sociale structuur voor de
gezamenlijkheid van productie en behoeftebevrediging. Dat wil zeggen: de
gezamenlijkheid van producenten en consumenten. Het economische leven is
immers de abstractie in de sfeer van de begeerte van wat binnen de aanvankelijke
ontwikkeling van de menselijke individualiteit de praxis van arbeid en de
behoeftebevrediging was. Dat betekent, het is hiervoor al opgemerkt, dat geen
sprake kan zijn van zoiets als plaatsvervangende behoeftebevrediging of arbeid.
Het gaat in de fase van de begeerte om de structuur van mijn behoeftebevrediging
en van mijn arbeid, in de afhankelijkheid van de productie door de arbeid van
elke andere mens. Niemand kan daarbij de ‘trechter’ zijn voor de door begeerte
gedreven ‘behoeftebevrediging’ van de bepaaldheid van een geïntellectualiseerd
productieproces.

Dat betekent voor de ontwikkeling van sociale mensenrechten concreet de
imperatief van de werkelijke ontmoeting van consument en producent op een
vrije markt. Voor de totstandkoming van die ontmoeting is de gelijkheid van
partijen uiteraard voorwaardelijk. Die gelijkheid bestaat dan in de gelijkwaar-
digheid van onderhandelingsposities met betrekking tot het economisch
handelen. Dat is iets anders dan formele gelijkheid. Het gaat om een gelijkheid
die voortkomt uit wat behoort tot het suum van elke afzonderlijke mens. Dat
vergt bijvoorbeeld het tegengaan van economische monopolieposities. Niet
slechts in verband met de mogelijkheid van economische concurrentie van
producenten onderling, maar vooral om de gelijkwaardigheid van de concur-
rentiepositie van consumenten te kunnen waarborgen. Zonder dat kan immers van
een werkelijke ontmoeting geen sprake zijn.  Slechts zo lijkt de economische68

wetmatigheid van de klassieke Romeinse trits van captivum, dominium en
imperium te kunnen worden omgevormd tot een economische werkelijkheid die
door solidariteit wordt geregeerd in plaats van door de tot een uiteenvallen van
de samenleving leidende accumulatie van eigendom en zeggenschap bij enkelen.
Op die manier kan tenslotte ook sprake zijn van de ‘vrijheid van de eigendom’ in
de zin van de gelding van het suum zoals uiteengezet in de bespreking van artikel
17 van de Déclaration van 1789.69
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70. Vgl. voor de kenmerken van en de eisen die gesteld moeten worden aan ‘legitieme’
burgerlijke ongehoorzaamheid: C.J.M. Schuyt, Recht. orde en burgerlijke onge-
hoorzaamheid, Rotterdam 1972. blz. 303 e.v.

3.6. Participatierechten

In de participatierechten wordt de gelijkheid als zodanig, zonder nadere
toevoeging, tot uitdrukking gebracht, als de betrokkenheid van het recht op de
ontwikkeling van de mens in zijn individualiteit. Dat wil zeggen: als de
soevereine bevoegdheid tot het scheppen van recht, daar waar die ontwikkeling
gericht is op de congruentie van zijn particulariteit en zijn universaliteit door de
(sociale) kunst van de verbinding van zijn denken en zijn willen. Omdat het
begrip van zijn individualiteit daarin slechts kan worden opgevat als een praxis,
vergt dat scheppen van recht de ontmoeting met de ander als ‘alle anderen’. In de
fase van de voorstelling is aanvankelijk de werkelijkheid van dat ‘alle anderen’
de nationale staat. Binnen de bepaaldheid van de voorstelling viel daarbij het
‘allen’ samen met het ‘volk’. In de 19e-eeuwse ontwikkeling van de democratie
verschuift de soevereine bevoegdheid tot het scheppen van recht naar de ‘plaats’
van de democratische besluitvorming in de staat. Daardoor wordt de nationale
staat tot democratische rechtsstaat. Tegelijk relativeert die ontwikkeling de
soevereiniteit van de staat, zij het dat voor het besef daarvan in de 20e eeuw nog
het nodige moest worden ervaren. Door de beperking van de soevereine statelijke
bevoegdheid tot wat door de mens als persoon tegenwoordig kan worden gesteld
in een democratisch besluitvormingsproces, wordt tegelijk bemiddeling mogelijk
als de verbinding van de enkele mens met alle mensen. Dat betekent concreet
naar de ene kant de bevoegdheid van de enkeling tot burgerlijke ongehoorzaam-
heid en naar de andere kant een inbedding van de nationale staat in het geheel
van de internationale rechtsgemeenschap. 

Als de legitimatie van de democratie bestaat in het karakter van
besluitvormingsprocessen als bemiddeling, dan is die soevereiniteit daarmee ook
deelbaar geworden; er kunnen meer ‘soevereinen’ naast elkaar bestaan. Niet in
een hiërarchische ordening, dan zou immers toch weer sprake zijn van een enkele
hoogste soeverein, maar in een nevenschikking op het continuum tussen de
enkele mens en ‘de mensheid’, als alle mensen. Idealiter moeten steeds in het
‘punt’ van de soevereiniteit die beide polen tot bemiddeling worden gebracht.
Aan de ene pool van het continuum staat de enkele mens met zijn bevoegdheid
die soeverein kan blijken in een verantwoording tegenover het geheel van de
mensheid.  Aan de andere pool staat de mensheid als geheel, georganiseerd in de70

organen van de internationale rechtsgemeenschap, waar de enkele mens ter
verantwoording kan worden geroepen. Daartussen is een heel scala van
‘soevereinen’ bestaanbaar, van de rechtsgemeenschappen als de burgerlijke
gemeenten tot regionale organisaties als de Raad van Europa. Spreiding van
soevereiniteit en de soevereine bevoegdheid van allen, als enkeling of
gezamenlijk, zijn de twee zijden van de participatierechten als mensenrechten.
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71. Met zoveel woorden 'voor de staat'. Dat hoeft niet te betekenen dat onderwijs of
cultuur voor afzonderlijke mensen juist de kant van het maatschappelijk leven
kunnen zijn die behoren tot hun economische bezigheden.

72. De godsdienstvrijheid wordt in de tekst niet genoemd om het vanzelfsprekende
karakter ervan voor de rechtsstaat; vooral onderwijs en cultuur verkeren in de
gevarenzone van de politieke macht. Uiteindelijk zou de vrijheid op die terreinen
uiteraard dezelfde moeten zijn als die op het terrein van de godsdienst.

73. Zie ook hierna, hst. 9.

4. Conclusies met betrekking tot de gelijkheid

De imperatief van de formele gelijkheid lijkt op grond van het bovenstaande
vooral te bestaan in de formaliteit van het overheidshandelen op het terrein van
de klassieke vrijheden, bestaande in de 'zorg' voor de toegankelijkheid en
openbaarheid van met name onderwijs en cultuur, maar in zijn algemeenheid van
die zaken die voor de staat  deel uitmaken van de met het denken verbonden71

vrijheid, zonder enige bemoeienis met de inhoud daarvan.  Het lijkt daarbij72

zonder veel zin om dat wat de staat behoort te ondernemen om die openbaarheid
en toegankelijkheid te waarborgen, te begrijpen als een streven naar materiële
gelijkheid. Dat zou slechts het misverstand kunnen oproepen dat het tot de taak
van de overheid zou behoren de materiële omstandigheden voor alle burgers zo te
'regelen' dat vervolgens allen ook van die voor de uitoefening van de klassieke
vrijheden nodige voorzieningen gebruik kunnen maken. Bovendien zou het
begrip van de materiële gelijkheid op het terrein van de klassieke vrijheden
aanleiding kunnen geven tot het misverstand dat bijvoorbeeld onderwijs of
cultuur voor iedereen hetzelfde zouden moeten zijn. Dat zou dan weer kunnen
leiden tot een categoriseren als instrument van overheidsoptreden en dat
verdraagt zich nu juist weer niet met het begrip van de menselijke
individualiteit.  Men behoeft overigens slechts de ingesleten maar inadequate73

opvatting los te laten dat klassieke vrijheidsrechten een zich onthoudende en
sociale grondrechten een actief optredende overheid zouden vergen. Naast deze
imperatieve formele gelijkheid is er uiteraard nog de formele gelijkheid als
waarborg en bescherming van de substantie van het zelf.

Voor de ontwikkeling van het recht als mensenrecht lijkt de materiële
gelijkheid in de eerste plaats te bestaan in een herverbinding van elke
afzonderlijke mens met de (alle) producten van zijn arbeid en vervolgens met de
gelijkwaardigheid van de onderlinge onderhandelingsposities van consumenten
en producenten bij de onderlinge besluitvorming over economische productie. In
de sfeer van de sociale grondrechten als waarborg zijn de gelding van
(subjectieve) behoeften maatgevend en dient de gelding ervan te worden
beschermd. Dat wil nadrukkelijk zeggen: aan de kant van de sociale
mensenrechten. Als men die gelijke rechtspositie hier zou willen opvatten als
formele gelijkheid, dan zou weer de structuur van het denken bepalend zijn voor
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74. Ook hier kan daarbij nog worden opgemerkt dat het verzamelen van eigendoom
door bijv. aandelenspeculatie bezwaarlijk als arbeid kan worden begrepen. Het
beheer van het financiële aspect van het economische leven valt zoals gezegd,
buiten het bestek van dit onderzoek. Men zou overigens kunnen vermoeden dat elke
vorm van meer gezamenlijk beheer, hoe dan ook, tegelijk een bevordering van de
ontwikkeling van mensenrechten kan betekenen. Wellicht zou ook het
(wereldwijde) financiële beheer onderwerp moeten zijn van gezamenlijke
besluitvorming door producenten, consumenten en overheden, misschien in de
vorm van een gezamenlijke benoemingsbevoegdheid met betrekking tot
bankdirecties. De hedendaagse ontwikkeling van bankinstellingen die zichzelf
steeds meer zien als winst nastrevende 'bedrijven' die 'producten' leveren, vormt in
ieder geval een grove miskenning van de verhouding tussen kapitaal, arbeid en
eigendom. Bankdiensten zijn macro-sociaal net zo min 'product' als bijv. onderwijs
of de verlening van bijstand dat zijn.

75. Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de naargeestige Nederlandse
regeling van de zgn. 70%-norm voor de uitvoering van muziek van residentiële
componisten, als voorwaarde voor subsidieverlening aan Nederlandse orkesten. De
regeling is een voorbeeld van onverholen culturele discriminatie en daarmee strijdig
met art. 1 GW.

wat nodig is in het economische leven. Over de desastreuze gevolgen daarvan is
hiervoor genoeg gezegd. De materiële gelijkheid verwijst hier nu juist naar een
gelijkheid die bepaald wordt door het onderscheid dat gegeven is met het suum
van elke mens, zoals dat tot uitdrukking komt in zijn of haar behoeften en
arbeid.  De materiële gelijkheid duidt op de congruentie van dat onderscheid met74

de onderhandelingsposities binnen de gezamenlijkheid van producenten en
consumenten. Als materiële gelijkheid ten slotte zou worden opgevat als een
streven naar een 'ieder hetzelfde' in plaats van een 'ieder het zijne' zou toch weer
het begrip van de formele gelijkheid een rol spelen in de economische
verhoudingen. Dan zou een omvorming naar solidariteit weer onmogelijk
worden; het begrip van de tussen menselijke solidariteit veronderstelt immers
juist onderling verschillende posities in de sfeer van de behoeften. Ook bij de
materiële gelijkheid gaat het slechts om de mens als persoon, nu met betrekking
tot zijn materiële omstandigheden.

In vergelijking met het antieke onderscheid kan zo de aritmetrische
gelijkheid binnen de werkelijkheid van de mensenrechten worden opgevat als
formele gelijkheid op het terrein van de klassieke vrijheidsrechten, als een
omvorming ervan. De gelijkheid als structuur wordt tot de vrijheid van de
klassieke mensenrechten als de door de staat gewaarborgde deelname van allen
zonder welke bemoeienis met de inhoud van die vrijheid dan ook. De statelijke
waarborg kan slechts gericht zijn op de uitoefening van die vrijheden door de
één, gegeven de vrijheid van alle anderen. In die zin is die vrijheid voor de staat:
formele gelijkheid.75

Vervolgens kan de kansengelijkheid binnen de sfeer van de mensenrechten
worden opgevat als materiële gelijkheid op het terrein van de sociale
mensenrechten; ook weer: als een omvorming ervan, van natuurlijke
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machtsoefening naar onderlinge behoeftebevrediging. De gelijkheid als (zuivere)
inhoud wordt tot de solidariteit van de sociale mensenrechten als door de staat
gewaarborgde associatieve besluitvorming met betrekking tot de economie,
zonder welke bemoeienis met de uitkomst van de besluiten dan ook. De statelijke
waarborg is hier gericht op de respectering van de uit de individuele
behoeftigheid voortvloeiende rechtspositie van allen en de handhaving van de
uitkomsten van associatieve besluitvorming. In die zin is de 'broederschap' voor
de staat: materiële gelijkheid.

Ten slotte de geometrische gelijkheid. In de democratische rechtsstaat kan
in de zin van het voorgaande de geometrische gelijkheid als de 'scheiding van
Zeus' opnieuw tot gelding worden gebracht als de geometrie van bemiddeling.

Als de democratische besluitvorming zo wordt opgevat gaat het daarbij in
de zin van mensenrechten ook om een garantie voor de geometrie van klassieke
vrijheidsrechten en sociale grondrechten. Dat wil zeggen: om het evenwicht
tussen formele en materiële gelijkheid. In dat evenwicht gaat het zowel om de
onderlinge zelfstandigheid van beide als om hun onderling op elkaar betrokken
zijn. Vrijheid en solidariteit zijn ook daarom twee verschillende aspecten van het
recht, met elk hun eigen bereik. Alleen door beide hun eigen plaats te geven
kunnen ze elkaar niet verdringen of overheersen. Tegelijk moet er omwille van de
geometrische gelijkheid, sprake zijn van een evenwicht tussen beide. Daarin zijn
beide op elkaar betrokken. Omwille van het rechtsstatelijke begrip van de
democratie, als waarborg voor de geometrie van de gelijkheid, lijkt bij dat alles
de belangrijkste conclusie met betrekking tot het vraagstuk van de gelijkheid te
liggen in de noodzaak van een zich op het terrein van haar legitieme
bevoegdheden terugtrekkende overheid. Daarmee is ten slotte ook het voorlopig
nog utopische karakter van de gelijkheid als mensenrecht onder woorden
gebracht.
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