
Hoofdstuk 12
Conclusies en resultaten

1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk moet worden teruggekeerd naar de vragen die aan het
einde van het tweede hoofdstuk werden geformuleerd. De conclusie moest daar
zijn dat de gelijkheidsproblematiek van artikel 1 Grondwet 1983 door het
bestuderen van de totstandkoming van dat artikel niet voldoende was op te
helderen. In de plaats daarvan rees een complex van vragen die leidraad zijn
geweest bij de vraagstellingen in de vorige hoofdstukken. Het bedoelde complex
van vragen bleek daarbij terug te brengen te zijn tot twee centrale thema’s: dat
van de menselijke individualiteit en dat van het rechtsbewustzijn. Bij het
vraagstuk van de menselijke individualiteit ging het om een nader onderzoek naar
dat, wat ook bij de totstandkoming van de gelijkheidsbepaling in de Grondwet
als het meest cruciaal werd beschouwd voor het begrip van de gelijkheid. Het
begrip van de menselijke individualiteit bleek een aanzienlijk complexer
mensbeeld noodzakelijk te maken dan bij de Grondwetsherziening werd
gehanteerd. Het onderzoek naar het rechtsbewustzijn was nodig om te kunnen
begrijpen waarom het begrip van de rechtsgelijkheid bij de totstandkoming van
de Grondwet van 1983 niet helder onder woorden kon worden gebracht. Bij dat
laatste werd ook bewust gestreefd naar een relativering van het 20e-eeuwse
rechtsstatelijke rechtsbewustzijn. Dat rechtsbewustzijn bleek afhankelijk te zijn
van bepaalde vormen en regelmatigheden, die slechts te begrijpen zijn als
markeringen voor een bepaalde stand van zaken in de ontwikkeling van het
menselijk bewustzijn als zodanig. In dit hoofdstuk moeten de resultaten van dat
onderzoek ten slotte, omwille van de gelding als de zijnswijze van het recht, weer
met datzelfde rechtsstatelijke rechtsbewustzijn in verband worden gebracht. 

Eerst moet worden gewezen op twee beperkingen van het onderzoek. De eerste
beperking is gegeven met het begrip van het menselijk bewustzijn als een
ontwikkeling; ook het bewustzijn als zodanig wordt hier, door de vormen waarin
het verschijnt, als een historische categorie opgevat. Het begrip daarvan vergt
dan het nagaan van die ontwikkeling in een aanzienlijk grotere ‘tijdsruimte’ dan
in de voorafgaande hoofdstukken is gedaan. Door het - ook nog uiterst globaal en
slechts bij wijze van aanduiding - nagaan van de ontwikkeling van het
(rechts)bewustzijn vanaf de Grieken, konden slechts zeer voorlopige
opmerkingen worden gemaakt. Het gaat dan nog steeds eerder om de actualiteit
van het hedendaagse rechtsbewustzijn dan om een geschiedenis van de
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ontwikkeling van het bewustzijn als zodanig.
De tweede beperking betreft de eenzijdige aandacht die in de beschrijving van

de ontwikkeling van het westerse rechtsbewustzijn is gegeven aan vooral de
traditionele historische gegevens: Grieken, Romeinen, Patristiek, Middeleeuwen,
Renaissance, enzovoort. De rechtvaardiging daarvoor lag in de rol die die
gegevens spelen in de historische component van het hedendaagse Westerse
bewustzijn. Gaande het onderzoek werden de beperkingen daarvan voor juist het
begrip van de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn meer en meer duidelijk,
terwijl daaraan omwille van de beschikbare ruimte, niet expliciet aandacht kon
worden gegeven. Het gaat daarbij niet om het gemis van de geschiedenis van
andere culturen of werelddelen - die beperking was immers op voorhand als
zinvol aanvaard - maar om eenzijdigheden in de algemene Westerse geschied-
beoefening als zodanig. Kort gezegd: het ook in de voorgaande hoofdstukken
gehanteerde beeld van de Westerse geschiedenis trekt eenzijdig een lijn van de
antieke Grieks-Romeinse samenlevingen, via de Middeleeuwen, naar
Renaissance en Nieuwe Tijd, zonder een uitvoerige beschouwing over wat
aanwezig was in de Keltische, Germaanse en Slavische culturen voordat die zich
met de Antieken tot een Europese of Westerse cultuur verbonden. Daardoor bleef
de beschrijving steeds eenzijdig gericht op de formaliteit van de Westerse
geschiedenis en het Westerse (rechts)bewustzijn, tot in de kennistheoretische
noties toe. Het onbevredigende karakter daarvan drukt zich uit in het gevoel dat
op die wijze het in die geschiedenis spelende motief ervan onvoldoende kon
worden begrepen. Voor die stand van zaken kan de eenzijdigheid van de
problematiek van de gelijkheid in verbinding met een uiteindelijk toch steriele
notie van de vrijheid model staan. Hetzelfde geldt ook voor de betekenis van met
name Joodse en Arabische invloeden in de Westerse ontwikkeling; ook zonder
een explicitering daarvan blijft het beeld van de Europese geschiedenis, zij het in
mindere mate, eenzijdig. Hier moet er in worden berust dat door de bedoelde
beperkingen ook bij de in dit hoofdstuk te beschrijven resultaten van het
onderzoek, met name het voor het Westerse rechtsbewustzijn geldende ontwikke-
lingsmotief slechts impliciet een rol kan spelen.

Voor de beantwoording worden de in hoofdstuk 2 geformuleerde vragen in een
viertal paragrafen samengenomen. In de eerste plaats gaat het in algemene zin om
zaken als rechtsbeginselen, rechtsbewustzijn, menselijke waardigheid en de
verhouding tussen individu en gemeenschap. In de tweede plaats gaat het om het
begrip van de (rechts)gelijkheid, de samenhang met het non-discriminatie-
beginsel en de betekenis van formele en materiële gelijkheid. In de derde plaats is
het begrip van de rechtsorde, de staat en het openbare leven aan de orde in
samenhang met het vraagstuk van de rechtsvorming. Vervolgens staat het begrip
van de grondrechten en het onderscheid tussen vrijheidsrechten en sociale
grondrechten centraal. Daarbij wordt nog ingegaan op de werking van
grondrechten in samenhang met de scheiding van machten en zaken als de
beperking, de privaatrechtelijke werking en de botsing van grondrechten. In een
laatste paragraaf wordt een enkele opmerking gemaakt over de universaliteit van
mensenrechten. Bij dat alles wordt ernaar gestreefd de zaken zo veel mogelijk
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weer anders onder woorden te brengen dan in het eerste hoofdstuk en in de
tussenliggende hoofdstukken is gedaan.

2 Rechtsbeginselen en de menselijke waardigheid

2.1. Rechtsbeginselen en rechtsbewustzijn

Bij de behandeling van de Grondwetsherziening 1983, maar ook in algemene
zin in de rechtsliteratuur, wordt het rechtsbewustzijn vaak beschouwd als een
fenomeen waaruit, zij het met enige moeite, beginselen kunnen worden afgeleid,
waarvan de betekenis in een debat kan worden vastgesteld. De moeilijkheid ligt
dan niet in het begrip van het rechtsbewustzijn, maar in het vaststellen van de
inhoud ervan. De moeilijkheidsgraad van de problematiek lijkt oplopend te zijn
van bewustzijn als de minst problematische categorie, via het begrip van het
rechtsbewustzijn, naar het vaststellen van de empirische inhoud van het
rechtsbewustzijn: bewustzijn hebben we allemaal, rechtsbewustzijn haast
allemaal, maar rechtsbeginselen laten zich moeilijk vaststellen, en zijn daarom
onderwerp van brede discussie. De werkelijkheid blijkt in de vorige
hoofdstukken precies andersom. Rechtsbeginselen zijn zonder onoverkomelijke
moeilijkheden binnen elke rechtscultuur en in elke historische periode wel te
achterhalen. De betekenis van het ‘bijbehorende’ rechtsbewustzijn laat zich
daarentegen veel moeilijker vaststellen. Tenslotte behoort het begrip van het
bewustzijn tot de moeilijkste uit de Westerse cultuur, juist omdat het daarbij
wellicht om het centrale begrip ervan gaat. Een rechtsbeginsel verwijst naar de
algemene vorm van het rechtsbewustzijn en die constitueert in hoge mate het
bewustzijn. 

Zonder rechtsbeginselen kan geen rechtsbewustzijn bestaan en zonder
rechtsbewustzijn, of breder: moreel bewustzijn, kan geen bewustzijn als
kennen, bestaan. De moeilijkheid is dat die uitspraak niet in algemene zin waar
is, maar slechts geldt voor (met name) de na-middeleeuwse Westerse
geschiedenis. Bewustzijn is het resultaat van een op het kennen gerichte
werkzaamheid, namelijk die van het denken. Dat veronderstelt een verbroken
zijn van de eenheid van het kennende en de te kennen werkelijkheid die door het
denken in de vorming van het begrip kan worden hersteld. Bij de oude Grieken
werd daarentegen door het denken juist de (mythische) eenheid van mens en
wereld verbroken. Het besef van de verbroken eenheid werd vervolgens tot
moreel bewustzijn en in het denken werd gezocht naar de beginselen op basis
waarvan die eenheid zou kunnen worden hersteld. Bij de Grieken komt de
eenheid van het bewustzijn daarom vóór het morele bewustzijn, dat wordt
beleefd als het bijkomende, als het in de tijd verschijnende, als onderdeel van de
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metafysica. Vanuit het daardoor langzamerhand ontstane zelfbewustzijn is
sinds de Middeleeuwen de volgorde precies omgekeerd. Primair is nu het
menselijk zelf, in de ervaring van zichzelf als een moreel vraagstuk. Vanuit de
gelding van dat morele bewustzijn verschijnt nu, in een omkering van wat voor
de Grieken gold, de ‘fysica’ als de te kennen werkelijkheid, als de werkelijke
metafysica. Voorop het beginsel van het zelf als het eigen recht, vervolgens de
praxis van het morele bewustzijn of het (geformaliseerde) rechtsbewustzijn in
de openheid van het zelf naar het geheel van de werkelijkheid, en ten slotte als
de conjectie van een moreel bewustzijn het kennen als, hoe dan ook en wanneer
dan ook, een voltooid bewustzijn. Sinds de Middeleeuwen is daarom de
volgorde van bewustzijn, rechtsbewustzijn en rechtsbeginsel omgekeerd: het
beginsel van het rechtsbewustzijn is het menselijk zelf en afhankelijk van de
vorming van het morele bewustzijn of het rechtsbewustzijn ontstaat dit of dat
bewustzijn als kennen. Het probleem bij dat alles is niet zozeer die stand van
zaken, als wel het gegeven dat, zolang zich dat morele bewustzijn niet vanuit de
praxis van het zelf heeft gevormd, de inhoud van het bewustzijn in meer
algemene zin gedomineerd blijft door wat in een herinnering aan de
oorspronkelijke eenheid bij de Antieken voorhanden en werkelijk was. Het na-
middeleeuwse zelf is als het beginsel van de menselijke individualiteit echter
een volstrekt andere dan dat van bijvoorbeeld de Grieken of de Romeinen.
Zoals bij de Grieken of de Romeinen rechtsbeginselen konden worden afgeleid
uit een ‘weten’ omtrent de eenheid van mens en wereld, waardoor zijzelf
vervolgens voor en door het recht werden bepaald, zo is voor het hedendaagse
Westerse rechtsbewustzijn slechts het eigen zelf het overtuigende beginsel voor
het rechtsbewustzijn; niet de redelijkheid van het denken (zoals bij de Grieken),
of de vrijheid van de wil (zoals bij de Romeinen), maar het zelf.

Maar als het zelf het beginsel is voor het recht, is het daarmee nog geen
rechtsbeginsel; zelfbewustzijn is nog geen rechtsbewustzijn. Rechtsbewustzijn
ontstaat eerst waar het zelf wordt opgevat als een moreel vraagstuk. 

Dat morele vraagstuk kan slechts bestaan als de vraag naar de wijze waarop
het zelf kan bestaan als een eenheid van zijn en bewustzijn. In die vraag wordt
het zelf tot het beginsel van het recht en het zelfbewustzijn tot rechtsbewustzijn.
Constitutief voor dat rechtsbewustzijn zijn de verwondering en het geweten als
de verbinding van het zelf met het besef van oorspronkelijke eenheid met het
geheel van de werkelijkheid. Door de verwondering ontstaat, respectievelijk kan
ontstaan, een dynamisering van het (zelf)bewustzijn door de werking van de wil
in het denken. Door het geweten ontstaat, respectievelijk kan ontstaan, een
structurering van het handelen (als zelfhandhaving) door een bewustwording
van de wil. Daardoor wordt het zelf tot het beginsel van wat hiervoor steeds
genoemd is de (aanvankelijke) menselijke individualiteit als ik. Het ik is de
potentiële eenheid van het kennen, of van zijn en bewustzijn, dat door zijn
betrokkenheid op het geheel van de werkelijkheid slechts denkbaar is als een
praxis. De eenheid van het kennen is immers juist verbroken in het zelf en is
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daarom nog slechts denkbaar als een werkzaamheid vanuit het zelf. Waar het
denken gericht wordt op de ontwikkeling van het bewustzijn als kennen en de
wil door het handelen zich verbindt met het geheel van de werkelijkheid als
eenheid, wordt het zelfbewustzijn tot rechtsbewustzijn. Voor het rechtsbewust-
zijn zelf is echter voorshands de werkelijkheid van het kennen niet meer dan
een conjectie van het denken en de eenheid van de werkelijkheid een
desideratum van de wil. Het rechtsbewustzijn is daarin meer dan het
zelfbewustzijn, maar minder dan het bewustzijn als kennen. In het denken kan
het ik voorshands slechts vertrouwen dat bewustzijn als kennen mogelijk is, en
de wil kan voorshands slechts de gelding van het állen' tot uitdrukking worden
gebracht als een 'weldoen'. Als het rechtsbewustzijn middellijk is voor het
bewustzijn als kennen, zijn daarom vertrouwen en weldoen de beginselen van
het recht. Als daarentegen het rechtsbewustzijn gedacht zou moeten worden als
voorafgaand aan het zelfbewustzijn en als gebaseerd op een vermeend
bewustzijn als kennen, vormen de actualiteit van het denken en van de wil de
beginselen van het recht. Die actualiteit kan worden herkend als de pretentie
van de vrijheid van het denken en als de frase van de solidariteit, als het staan
voor een gemeenschappelijk belang, als de werkelijkheid van de wil. Dan
ontstaat echter de vraag waarin dan wel de moeilijkheid van het recht nog
bestaat.

Hier wordt daarom de vrijheid opgevat als de vermoede werkelijkheid van het
bewustzijn als kennen en de broederschap of de menselijke solidariteit als de
gewenste werkelijkheid van de wil. Vrijheid en solidariteit zijn daarom de
desiderata of de idealen van het recht, vertrouwen en weldoen zijn er de
(morele) beginselen van, als de begrippen waarin respectievelijk de
verwondering en het geweten positief zijn.

Het menselijk zelf gaat daarom als begin van het recht aan het recht vooraf.
Respect voor iets als ‘de mens als zodanig’ of de eerbiediging ervan door
anderen is daarom ook geen rechtsbeginsel. De gelijkheid speelt hier, zoals in
alles wat voor het recht gegeven is, geen enkele rol. De onaantastbaarheid van
elke mens als een zelf, hoe dan ook, is geen rechtsbeginsel, maar een
voorwaarde voor het bestaan van recht; zonder mensen geen recht. Frasen als
‘alle mensen zijn voor het recht gelijk’ hebben in die zin geen betekenis en
kunnen ook geen rechtsbeginsel zijn. Vóór het recht is niemand ‘gelijk’.

Als het recht bepaalt dat mensen voor het recht gelijk zijn, is dat daarom een
juridisch artefact, geen natuurlijk recht. Daarvoor moeten dan redenen zijn.
Rechtsbeginselen kunnen eerst ontstaan als het zelfbewustzijn wordt tot
rechtsbewustzijn. Daaraan ligt, het is hiervoor uitvoerig betoogd, altijd een
keuze ten grondslag. In die keuze gaat het voor het recht om een principiële
openheid van het zelf naar de omringende werkelijkheid. Daardoor krijgt het
zelf sociale betekenis. Die principiële openheid is daarom wél een beginsel van
het recht. En ook het eerste beginsel.

De sociale dimensie van die openheid bestaat, zoals gezegd, voor het recht als
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vertrouwen. Zonder vertrouwen is immers geen openheid mogelijk. Ook daarom
is het ‘vertrouwensbeginsel’ het belangrijkste rechtsbeginsel en bijvoorbeeld
niet het gelijkheidsbeginsel. 

2.2. Menselijke waardigheid en het vraagstuk van de
verhouding van individu en gemeenschap

Indien vrijheid en broederschap niet kunnen gelden als rechtsbeginselen, maar
moeten worden opgevat als rechtsidealen en indien het menselijk zelf als moreel
vraagstuk het begin is van recht, kan het recht slechts worden opgevat als een
zich in de tijd ontwikkelend verschijnsel. Dat is geen bijzondere vaststelling.
Die vaststelling krijgt betekenis indien daarin het begrip van de ontwikkeling
van het menselijke zelf en het menselijke zelfbewustzijn wordt verondersteld.
Als het rechtsbewustzijn zich ontwikkelt en dus nog niet ‘af’ is, kan ook het
zelfbewustzijn dat niet zijn, laat staan het bewustzijn als zodanig. Het
menselijk bewustzijn is daarmee geen vaststaand gegeven waarvan slechts de
inhoud verschillend kan zijn, zoals een machine hetzelfde blijft, ook als het
ergens anders voor wordt gebruikt. En het is daarom al helemaal geen tuig
waarin bijvoorbeeld een toenemend aantal gegevens kunnen zijn opgeslagen,
waartussen op rationele wijze onderlinge verbanden kunnen worden gelegd, ook
al is het dat wellicht ook. Het menselijk bewustzijn is slechts te begrijpen als
tenminste iets dat in ontwikkeling is, waarbij die ontwikkeling ook morele
betekenis heeft. Voor het huidige bewustzijn kan dat onder woorden worden
gebracht als een ontwikkeling waarbij zowel de inhoud als de vorm aan
verandering onderhevig is. Daarmee is de vraag naar de zin van die
ontwikkeling aan de orde en de vraag naar mogelijke vormen van bewustzijn.
Zonder een begin van een antwoord op die vragen kan immers ook over de
ontwikkeling van het rechtsbewustzijn niets worden gezegd en dus ook niet over
mogelijke inhouden ervan.

De vraag naar de zin van de ontwikkeling van het bewustzijn is voor het
menselijk bewustzijn een retorische, wellicht ook de enige. Die zin ligt in de
ontwikkeling zelf van het zelfbewustzijn naar het bewustzijn als kennen. Elk
ander antwoord zou immers of minder of meer zijn dan voor het bewustzijn
mogelijk is. Het rechtsbewustzijn is, en daarom gaat het hier, een functie van
die ontwikkeling. Het staat er niet naast als bijvoorbeeld een moreel besef
waarin het ‘normale’ bewustzijn zichzelf completeert of reikt naar iets hogers,
en het komt er ook niet achteraan als bijvoorbeeld een mogelijkheid om het
bewustzijn van de één te laten ‘zijn’, gegeven het bewustzijn van de ander.
Daarom is bijvoorbeeld ook de praktische filosofie niet iets afzonderlijks ten
aanzien van de algemene filosofie, of iets wat erna of erbij komt, als een
politieke of maatschappelijk relevante uitwerking ervan, maar een geïntegreerd
bestanddeel van alle kennen; zonder praktische filosofie is filosofie niet
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denkbaar. 
Het bewustzijn ontwikkelt zich niet zelf. Zinnen als ‘het bewustzijn

ontwikkelt zich tot bewustzijn van zichzelf’ hebben geen betekenis. Voor het
menselijk bewustzijn is het bewustzijn ook geen speelveld waarin iets anders tot
bewustzijn van zichzelf komt dan zou het geen menselijk bewustzijn zijn. Het
menselijk bewustzijn behoort bij het menselijke ik: ik ben mij van dit of dat
bewust. De ontwikkeling van het bewustzijn van zelfbewustzijn tot bewustzijn
als kennen wordt gedreven door de beweging waarin het ik komt,
respectievelijk kan komen, tot bewustzijn van zichzelf. Dat betekent dat
menselijk bewustzijn als kennen hetzelfde is als ik. In het ik vallen zijn en
bewustzijn samen, als de vorm die tegelijk zijn eigen werking is of de werking
die tegelijk zijn eigen vorm schept, niet in bijvoorbeeld een dialectische
beweging, maar per se. Omdat binnen het huidige menselijke bewustzijn (nog)
bij lange na geen sprake is van bewustzijn als kennen (van het geheel van de
werkelijkheid), al was het maar omdat er dan ook geen rechtsbewustzijn zou
zijn, is het ik in die betekenis voor ons bewustzijn niet meer dan een
vermoeden, in de voorgaande hoofdstukken steeds aangeduid als ik. De
werkelijkheid van dat vermoeden binnen het huidige bewustzijn is wat wij ons
ik noemen, hiervoor steeds aangeduid als ik. De ontwikkeling van
zelfbewustzijn naar bewustzijn als kennen is daarom de ontwikkeling van het
ik. Daarmee wordt de zin van de ontwikkeling van het bewustzijn voor de mens
onder worden gebracht. In het gegeven van die ontwikkeling ligt wat
bijvoorbeeld bij de Grondwetsherziening 1983 genoemd werd: de menselijke
waardigheid. Zonder die ontwikkeling is de menselijke waardigheid
onbestaanbaar.

Dat brengt het betoog weer terug naar de vraag naar de mogelijke vormen van
bewustzijn. De mogelijkheid tot het respecteren van de menselijke waardigheid
is dan immers van een beantwoording van die vraag afhankelijk. Als het
resultaat van de ontwikkeling als ik nog slechts een conjectie van het bewustzijn
is, dan kan die nog niet werkelijk zijn voor het bewustzijn en daarom ook niet in
de voorhanden werkelijkheid worden herkend. Voor het kunnen respecteren van
de menselijke waardigheid is het daarom nodig dat de ontwikkeling van het
bewustzijn zelf tot begrip wordt gebracht. Voor dat begrip was behalve het
conjectieve begrip van het ik tenminste een onderzoek nodig naar de aard van
het menselijk zelfbewustzijn als het ‘vertrekpunt’ voor de ontwikkeling van het
ik. In dat onderzoek bleek het karakter van het menselijk zelfbewustzijn te
bestaan als de substantie van de eraan voorafgaande ontwikkelingen. In
verband met de onderling tegengestelde sociale werking van beide is daarbij de
nadruk gelegd op het dualisme van het denken en de wil. Een dualisme dat zich
op allerlei manieren uit, maar dat binnen het zelfbewustzijn niet kan worden
overwonnen. Binnen het hedendaagse rechtsbewustzijn zijn beide vormen nog
steeds te herkennen als de grondtrekken van een maatschappelijk
individualiserend liberalisme en een maatschappelijk collectiverend socialisme.
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Aan het einde van de ontwikkeling kan daarentegen slechts sprake zijn van een
eenheid van het denken en de wil, als een coincidentia oppositorum. De
ontwikkeling van het bewustzijn vergt daarom tegelijk een op elkaar betrokken
zijn en een omvorming van menselijke rationaliteit en menselijke voluntiviteit.
Dat kan slechts door het ik, als het tertium comparationis waardoor de
dichotome substantie van het aanvankelijke menselijke zelf kan worden
omgevormd tot een trichonomie. De ‘plaats’ daarvan is het gevoel en het motief
is hier de ervaring van onrecht, dat het gevolg is van de sociale werking van de
dualistische substantie van het zelf. De bedoelde omvorming kan daarom ook
slechts door de mens zelf worden bewerkt, niet door bijvoorbeeld de staat. De
uiteindelijke eenheid van het denken en de wil kan immers ook slechts
verschijnen als de substantie van het Ik.

De openheid van het zelf naar de voorhanden werkelijkheid is gegeven in
respectievelijk de waarneming en de behoefte. In beide verschijnt de gegeven
werkelijkheid, maar niet volledig; door enkele waarneming kan nog geen
bewustzijn ontstaan. Anderzijds zijn de waarneming en de behoefte voor het
zelf meer dan de enkele gewaarwording. De enkele gewaarwording wordt tot
waarneming of de ervaring van een behoefte door de betrokkenheid van het ik.
Het daarmee verbonden oordeel of de daarmee verbonden handeling is nog
ongereflecteerd en vormt slechts als een eerste stap de mogelijkheid van de
ontwikkeling van het bewustzijn. De volgende stap is er een waardoor, vanuit
de behoefte om het waargenomene te begrijpen, via het denken een begrip
wordt verbonden met het in de waarneming gegevene. Daarmee wordt de
inhoud van de waarneming gecompleteerd met wat daarin op zichzelf niet
aanwezig is, maar er al denkend door het ik aan wordt toegevoegd. Daardoor
ontstaat eerst voor het bewustzijn volle of volledige werkelijkheid. Op dezelfde
wijze, maar zich voorshands aan het bewustzijn onttrekkend, verbindt zich de
wil als begeerte met de ervaring van de behoefte. De met dat alles verbonden
bewustzijnsvorm is steeds die van de voorstelling genoemd. In de beschrijving
van een voortgaande ontwikkeling van het bewustzijn zijn vervolgens nog twee
vormen beschreven. Hier gaat het om de tweede vorm, die kenmerkend is voor
het rechtsbewustzijn in de rechtsstaat.

De vraag is dan welk ‘deel’ van het in de waarneming gegevene in de
voorstelling tot bewustzijn wordt. Wat zijn de ‘bewustzijnsmogelijkheden’ van
de voorstelling en daarmee ook van het rechtsbewustzijn in de rechtsstaat? Op
grond van het onderzoek kan als volgt worden onderscheiden. In de waarneming
komt de gegeven werkelijkheid als (anorganische en ongereflecteerde)
wetmatigheid binnen het bewustzijn. In de voorstelling gaat het om een
aanvankelijk begrip van het in de waarneming gegevene, maar dat begrip is
noodzakelijk onzuiver. Andersom zou ook van een rechtsbewustzijn geen
sprake kunnen zijn. Dat betekent dat binnen het voorstellingsbewustzijn slechts
een gedeeltelijk samenvallen van het begrip en de waargenomen werkelijkheid
kan ontstaan. Als het in de waarneming ging om de wetmatigheid van het
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zintuiglijk gegevene, dan komt nu in de voorstelling niet meer dan een type, of
een generalisatie van het zintuiglijk gegevene binnen het bewustzijn. Het
waargenomene wordt weliswaar door de toevoeging van het begrip binnen het
geheel van de waarneming onderscheiden, maar door een typering. Bovendien
gaan het in de voorstelling voorlopig om nog niet meer dan een subjectief begrip
van het waargenomene en kan binnen de voorstelling het onderscheid tussen
waarneming en voorstelling nog niet volledig worden gemaakt. Typering,
subjectiviteit en onvermogen tot het maken van onderscheid tussen waarneming
en voorstelling, dat vormt precies de gezamenlijke problematiek van artikel 1
Grondwet over gelijke behandeling en non-discriminatie. Het werkelijk kunnen
onderscheiden en het ‘goed’ kunnen discrimineren is eerst een mogelijkheid van
een volgende bewustzijnsvorm die hiervoor getypeerd is als die van het
weten/niet-weten. In die vorm gaat het om het weten omtrent het niet-weten van
het voorstellingsbewustzijn. De overgang van de voorstelling naar dat
weten/niet-weten kan alleen gemaakt worden op grond van een moreel besef
van de aard van het voorstellingsbewustzijn. Eerst daarna kan weer van
werkelijk inzicht als een ‘zuiver begrip’ worden gesproken, waarin samenval
tot stand gebracht kan worden tussen begrip en waarnemingsinhoud. En pas via
die vorm van het bewustzijn is ten slotte bewustzijn als kennen mogelijk. In de
opeenvolging van wetmatigheid, type en begrip zou dan van ideeën kunnen
worden gesproken als de complexe begrippen waarin ook het gemaakte
onderscheid kan worden begrepen.

Het respect voor de menselijke waardigheid dient uiteraard de actualiteit van
al die bewustzijnsvormen te omvatten, ook voor de staat. In het gerespecteerd
worden door de ander is de mens individu, als de wijze waarin hij is, in
samenhang met al het andere. Dat betekent dat in het begrip van de menselijke
individualiteit dat van de gemeenschap ligt besloten. Daarmee is het begrip van
de mens als individu een moreel begrip. Als men een tegenstelling zou willen
zien, dan kan dat slechts die tussen het menselijk zelf als zodanig en het geheel
van de mensheid zijn. Zodra vanuit het zelf openheid ontstaat naar de ander, en
het zelfbewustzijn wordt tot rechtsbewustzijn, is er in morele zin identiteit
tussen de enkeling en de gemeenschap. Waar die openheid niet ontstaat of waar
die weer verloren gaat, is er slechts het menselijk zelf. In de principiële
identiteit van zelf en de ander of allen is de mens individu. Het vraagstuk van de
verhouding tussen individu en gemeenschap is daarom een schijnprobleem;
zonder individu is er geen gemeenschap, slechts een verzameling van
enkelingen. Zodra sprake is van rechtsbewustzijn gaat het om niets anders dan
de menselijke individualiteit. Als in samenhang daarmee toch sprake is van
‘gemeenschap’, kan slechts gedoeld worden op aan de vorming van het
zelfbewustzijn voorafgegane gemeenschapsvormen, waaraan toen het begrip
van de individualiteit moest worden verbonden. In die zin is de aan het begrip
van de menselijke individualiteit verbonden werkelijkheid verschoven van
gemeenschappen van mensen, zoals bijvoorbeeld de Griekse polis of de
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Romeinse res publica of de Germaanse sibbe, naar het rechtsbewustzijn van de
enkeling. Een gemeenschap kan dan nog slechts bestaan, als die vanuit het
rechtsbewustzijn door mensen (opnieuw) tot stand wordt gebracht. Voor dat
rechtsbewustzijn bestaat de werkelijkheid van die gemeenschap als de
gebeurtenis van wat hiervoor steeds de ‘gelijkheid als zuivere inhoud’ is
genoemd. Een 'staat' is dan niet langer een gemeenschap waaraan morele
verplichtingen kunnen worden ontleend, maar het 'ontmoetings'-resultaat of de
werkelijkheid van het rechtsbewustzijn van individuen. Dat neemt niet weg dat
steeds als daarvan weinig terechtkomt - en voorlopig is dat natuurlijk
voornamelijk nog zo - voor het verlenen van betekenis aan de gemeenschap als
voorstelling wordt teruggegrepen op de herinnering van de aan de vorming van
de menselijke individualiteit voorafgegane gemeenschapsvormen. Die vormden
toen immers ook voor het bewustzijn van het zelf de eenheid van het denken en
de wil. De stelling dat een gemeenschap niet bestaat als die niet vanuit de
menselijke individualiteit wordt geschapen moet dus voor de ontwikkeling van
het rechtsbewustzijn worden gerelativeerd met de overweging dat steeds daar
waar die gemeenschapsvorming achterwege blijft de ooit met het menselijk zelf
verbonden gemeenschapsvormen hun rechten hernemen. Dat heet bijvoorbeeld
fascisme of racisme. Dat is de problematiek van de rechtsstaat. Het vraagstuk
van de menselijke individualiteit kan daarin worden begrepen als dat waarin het
gaat om omvorming van met de gelding van het zelf verbonden vormen van
gemeenschap tot gemeenschappen waarin de menselijke individualiteit
werkelijk kan zijn. Bij die omvorming gaat het om een moreel vraagstuk. Het
ene ligt daarom niet wetmatig of onmiddellijk in het verlengde van het andere.
De morele kwaliteit van die omvorming is dezelfde als die hiervoor bij de
behandeling van de ontwikkeling van het bewustzijn als kennen is
gekarakteriseerd, als een ‘Stirb und werde’-motief.

3 Gelijkheid

3.1. Algemeen

Als het resultaat van het onderzoek van de gelijkheid hier zonder de
bijbehorende nuanceringen kort onder woorden moet worden gebracht, kan het
volgende worden gezegd. Door het denken wordt de oorspronkelijke eenheid
van mens en wereld verbroken. Door het denken ontstaat de werkelijkheid van
het onrecht; aan alle onrecht ligt primair ‘denken’ ten grondslag. In datzelfde
denken wordt gezocht naar een herstel van de verloren eenheid en daarmee naar
een beginsel van recht. Dat beginsel wordt verwoord als de rationele these van
de gelijkheid, als een aanvankelijke verwoording van het recht als zodanig. De
isotos-gelijkheid treedt in de plaats van de homoios-gelijkheid. Dat betekent dat
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het besef van eenheid wordt afgelost door het begrip van de gelijkheid. Het
begrip van de gelijkheid staat daarmee voor dat van het recht als zodanig.
Vervolgens valt ook dat begrip ten gevolge van of in datzelfde denken uiteen;
het denken bestaat nu eenmaal in het maken van onderscheid. Zoals door het
denken de ‘eenheid van mens en wereld’ werd verbroken, zo valt nu door het
denken ook het begrip van de gelijkheid uiteen. Bij de Antieken valt die uiteen
in enerzijds de aritmetrische gelijkheid als de rekenkunde van het denken, het
huidige do ut des, en los daarvan een gelijkheidsvorm die gereconstrueerd kan
worden als ‘kansen-gelijkheid’ als de wijze waarop de wil zich uitdrukt in het
handelen. Bij de Grieken blijft in het begrip van de geometrische gelijkheid, zij
het onbegrepen en onwerkzaam, het besef van de gelijkheid als eenheid
behouden; de geometrische gelijkheid als het ‘scheiden van Zeus’. Bij de
Romeinen wordt de werking van de kansen-gelijkheid enigszins gecompenseerd
door de aequitas, waardoor de maatschappelijke gevolgen van een onverkorte
werking van de wet worden verzacht. In die wet werd de innerlijke tegenspraak
van de op kansen-gelijkheid gebaseerde samenleving geneutraliseerd. Binnen de
grenzen van dit thema kan vervolgens gezegd worden dat aan beide vormen van
gelijkheid ten slotte de Antieke wereld ondergaat. Bij de Grieken ten gevolge
van het uiteenvallen van de polis, bij de Romeinen door een volledige
verstarring van de samenleving. De these van de gelijkheid, die de
oorspronkelijke eenheid had moeten redden, verkeert in haar tegendeel en
begeleid vervolgens de ondergang van de Antieke wereld. Als vrucht van die
ontwikkeling ontstaat onder de werking van het antieke christendom in
algemene zin het menselijke zelfbewustzijn, waarin de dualistische structuur
van de Antieke ontwikkeling in een omkering blijft voortbestaan. Met gelijkheid
heeft dat zelfbewustzijn niets meer van doen. Met een variant op Rousseau: de
mens wordt nu vrij van de gelijkheid geboren en bevindt zich overal in de
ketenen van het zelf.

Vervolgens verbindt in de late Middeleeuwen en de Renaissance het zelf zich
met de omringende werkelijkheid. In die verbinding beleefd de mens zijn ik, en
in de ontmoeting met de ander gaat dat gepaard met de oerervaring van de
onderlinge gelijkheid. De gelijkheid behoort daarom bij het ik en niet bij het
zelf. In de oerervaring van de onderlinge gelijkheid streeft de mens in de late
Middeleeuwen en de Renaissance in verbinding met zijn aanvankelijke indivi-
dualiteit naar geestelijke vrijheid en economische saamhorigheid of wederkerig-
heid, herkenbaar bijvoorbeeld in het nemen van godsdienstige vrijheden en in de
ontwikkeling van het gildewezen. In de actualiteit van deze eerste fase van de
ontwikkeling van rechtsbewustzijn is de werking van de substantie van het zelf
evenwel nog aanzienlijk krachtiger dan die van het ik. Het gaat nog slechts om
waarneming en doen op grond van een aanvankelijke bewustwording van de wil
als behoefte. Beide zijn nog niet tot voorstelling respectievelijk begeerte ge-
maakt. In een schematische voorstelling van de ontwikkeling van de menselijke
individualiteit kan de Renaissance-mens worden getypeerd als zich primair
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uitdrukkend in waarneming en behoefte. Voorlopig wordt zijn voorstellingsbe-
wustzijn nog 'gevuld' met Romeinse begrippen en in het zoeken naar de beteke-
nis ervan is er voornamelijk een oriëntatie aan Griekse bewustzijnsinhouden.
De economische wederkerigheid verwordt in samenhang met de groei van
onafhankelijke kapitaalstromen weer tot de algemene horigheid aan de econo-
mische macht van enkelingen en in de godsdienstoorlogen wordt de geestelijke
vrijheid weer tot de beleving van de waarheid van het dogma. Dat lijkt dan
weer het einde van de gelijkheid waarop als reactie ten slotte de Franse Revolu-
tie volgt.

Maar men kan ook anders kijken. Zoals gezegd heeft de gelijkheid niets met
het menselijke zelfbewustzijn te maken; de gelijkheid behoort bij de oerervaring
van het ik, als de potentiële eenheid van het kennen in de samenval van het
denken en de wil. In late Middeleeuwen en Renaissance werd de geboorte van
dat ik maatschappelijk en politiek zichtbaar, maar tegelijk ook overheerst door
het zelf. Op grond van het wezenlijk ongelijk zijn van het zelf van de ene mens
in vergelijking met dat van de ander, breidde het zelf van de ene mens zich uit
over dat van de ander. Uit een oogpunt van gelijkheid was daar niets mis mee,
het was een zaak van het zelf. Door de verbondenheid van ook het zich ten
koste van anderen doorzettende zelf met het ik, streefden de Renaissancevorsten
en de latere absolute monarchen en verlichte despoten - want over hen gaat het
hier - tegelijk naar de eenheid van het denken en de wil, door behalve naar
politieke macht, ook te streven naar de zeggenschap over godsdienst en cultuur
en over het economische leven. Daarin lag ook de uiteindelijke legitimatie van
hun macht over en voor ‘de anderen’, die zo niet in eigenlijke zin onderdanen
waren van de vorst, maar hun ik in het expanderende zelf van de vorst zagen
opgenomen. Het verkeren aan het hof van de vorst was uiteindelijk het hoogst
bereikbare en ook het meest begerenswaardige. De gelijkheid was nu verzekerd
in het moi van de vorst en werd ten slotte tot de idee van de staatsraison. De
geschiedenis van de uitgaande Middeleeuwen tot de Franse Revolutie was,
zoals we altijd geleerd hebben, de geschiedenis van vorsten als de gewone
mensen van die tijd, slechts wat succesvoller dan anderen.

Dat wat de vorsten als hun gelijkheid toebehoorde, werd aansluitend als
gevolg van de zich algemeen ontwikkelende menselijke individualiteit, door de
Kantiaanse en de Franse Revolutie algemeen. Die revoluties waren geen op-
stand tegen de vorsten, maar een omwenteling waardoor nu allen - groot gewor-
den binnen het moi van de vorst - koning werden. Het was daarbij niet meer dan
logisch dat de oude vorsten weg moesten en natuurlijk werd dat ook tijd. Maar
nu waren plotseling wel alle mensen gelijk, als ieder een ‘staatsraison’ voor
zichzelf. De oerervaring van de onderlinge gelijkheid werd tot de algemene
voorstelling van het rechtsbewustzijn. Er was alleen een probleem. Dat pro-
bleem bestond in de eenzijdige verbinding van de gelijkheid met de vrijheid.
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3.2. Verlichting en Franse Revolutie

Vrijheid ontstaat door het denken als het onderscheiden waardoor het zelfbe-
wustzijn ontstaat. Door het denken ontstaat bewustzijn van de werkelijkheid als
algemeenheid terwijl het niet denkbare wordt tot onbewustzijn. Vrijheid kan
niet buiten het denken ontstaan. Eerst in de ontwikkeling van het denken kan
wilsvrijheid of handelingsvrijheid ontstaan. Daartoe is de verbinding noodzake-
lijk van het menselijk ik met het denken. Eerst in die verbinding ontstaat rechts-
bewustzijn en de mogelijkheid voor de vrijheid van de wil. Bij de overgang naar
de rechtsstaat gaat het in algemene zin om nog niet meer dan de kennistheore-
tisch te onderscheiden stap van waarneming naar voorstelling. In de voorstelling
wordt de beleving van de in de waarneming initieel aanwezige vrijheid tot de
karakteristiek van de bewustzijnsbeleving van het denken, zonder dat volledig
te kunnen zijn. De in de waarneming gegeven zintuiglijke werkelijkheid wordt
daardoor tot wetmatige, beheersbare, anorganische natuur. In de aan de voor-
stelling gebonden waarneming wordt daarom ook de beleving van de vrijheid
voor het denken bevestigd en beleefd als wilsvrijheid. Daardoor wordt de na-
tuurlijke werkelijkheid van de wil eens temeer tot inhoud van het niet-bewuste,
echter zonder dat die stand van zaken voor het voorstellingsbewustzijn kenbaar
is. Binnen het voorstellingsbewustzijn denkt de mens te kennen. Dat is dan ook
de belangrijkste karakteristiek van de filosofie van de Verlichting. Een gevolg
is dat daardoor zelfs het rechtsbewustzijn zich niet kan ontwikkelen en zich
tevreden stelt met het zoeken naar de wetmatigheden van de rechtsvorming,
bijvoorbeeld door in te stemmen met Kants a-priori van de onkenbaarheid van
het ‘Ding an sich’ en de daarmee verbonden gelding van de categorische impe-
ratief. Daardoor ontstaat wat hiervoor genoemd is de ‘schaduw van de gelijk-
heid’.

De waarheid van de filosofie van de Verlichting en de daarmee verbonden
rationele gelijkheid worden vervolgens bevestigd in de ongehoorde groei van
wetenschap en de techniek. Omdat het menselijk zelf zich met de filosofie van
de Verlichting gemakkelijk kan verbinden en in de voorstelling een onmiddellij-
ke werking van het ik wordt gefrustreerd, kon op het voetspoor van de Verlich-
ting grote wetenschappelijke vooruitgang worden geboekt. Die vooruitgang van
de wetenschap en de hoogstaande technische toepassingsmogelijkheden ervan
kunnen moeilijk worden ontkend en behoeven hier niet te worden toegelicht.
Alle werden mogelijk door een bescherming van het natuurlijk op grond van de
fysieke wetmatigheden ervan. Door dat alles werd en wordt de vrijheid beves-
tigd die door de Kantiaanse en Franse Revolutie mogelijk werd. 

Aan de andere kant is ondanks dat alles toch ook sprake van een zekere ver-
blinding. Door de eigen aard van de bewustzijnsvorm van de voorstelling ont-
staat een drastische vermindering van het vermogen tot het maken van werkelijk
onderscheid. Dat is de noodzakelijke keerzijde van de ontwikkeling van het
bewustzijn van waarneming naar voorstelling. In de voorstelling ‘sterft’ de
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zintuiglijk gegeven werkelijkheid als eenheid. Het probleem is met name dat die
stand van zaken binnen de voorstelling zelf niet tot bewustzijn kan komen. Het
gaat daarbij om een moreel vraagstuk dat zich weliswaar opdringt aan het ik,
maar door het in de voorstelling gescheiden zijn van het denken en de wil, niet
onmiddellijk tot inhoud van het rechtsbewustzijn kan worden. Het morele
vraagstuk van de door de Verlichting bereikte vooruitgang wordt daarom erva-
ren als een afzonderlijk vraagstuk, los van  bijvoorbeeld wetenschap en tech-
niek. In het voorstellingsbewustzijn wordt het maken van onderscheid, anders
dan door typering en generalisatie, onmogelijk door de ontbrekende samenval
van begrip en zintuiglijk gegeven werkelijkheid. De accidentele verschijning
van een waarnemingsinhoud wordt daardoor tot de zaak zelf, waardoor geen
andere verbinding tussen de dingen kan worden gemaakt dan die mogelijk is
door de schematiserende en discriminerende werking van het voorstellingsbe-
wustzijn. Als gevolg daarvan blijft het ontwikkelingsaspect van de gegeven
werkelijkheid, anders dan als een mechanische opeenvolging van de dingen,
buiten het bewustzijn. Met andere woorden: de als vooruitgang getypeerde
vrucht van de Verlichting kon niet worden verbonden met de morele implicaties
ervan. Daardoor was in de rechtsstaat sprake van een verlamming van het
rechtsbewustzijn en werd het recht gerationaliseerd tot voorstelling. Dat is de
eenzijdige verbinding van de gelijkheid met de vrijheid. Een wezenlijk aspect
van het ermee verbonden gelijkheidsbeginsel werd en wordt gesymboliseerd
door de guillotine als het door de wetenschap ontwikkelde middel waardoor
gelijkheid kon worden bereikt zonder middeleeuwse wreedheden. Liberté,
égalité, ou la mort!

In een reactie op dat alles ontstond de eenzijdigheid van de verbinding van de
gelijkheid met de broederschap. De structuur van de analyse daarvan moet
dezelfde zijn als hierboven gegeven is met betrekking tot de eenzijdigheid van
de verbinding van de gelijkheid met de vrijheid. Nu was het niet de wetenschap-
pelijke vooruitgang die de vrucht was van de ontwikkeling, maar de romantiek
van de grote klassenstrijd. Het uiteindelijke middel was nu niet de wetenschap-
pelijke techniek van de guillotine, maar als gevolg van de verbinding van de
gelijkheid met de wil als werkelijke ontwikkeling was het middel nu de opvoe-
ding, zoals die desnoods gegeven werd in bijvoorbeeld de Goelag-archipel. Nu
was het de internationale solidariteit van de arbeidersklasse en de dood aan het
kapitaal! De precieze gang van zaken met betrekking tot dit aspect van de
ontwikkeling van de rechtsstaat behoeft ook hier niet te worden beschreven.

In de Franse Revolutie wordt algemeen wat in de voorafgegane periode con-
creet was in waarneming en behoefte. Men behoeft slechts Machiavelli, maar
bijvoorbeeld ook Montesquieu, te lezen om te ervaren hoezeer die concrete
ervaring was verweven met Romeinse voorstellingen. Daarom kan ook worden
gezegd dat in de Franse Revolutie die Romeinse voorstellingen evenzeer alge-
meen werden. Daardoor ontstond een botsing binnen de algemeen-menselijke
beleving tussen wat zich als voorstelling van de Renaissance-vrijheden geldend
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wilde maken en wat als Romeinse voorstellingsinhouden (nog) aanwezig is.
Ook dat is de spanning van de Franse Revolutie waarbij in korte tijd een omvor-
ming werd beoogd die in werkelijkheid een tijdsbeslag van eeuwen vergt. 

3.3. Formele en materiële gelijkheid

Bij dat alles blijft de gelijkheid wezenlijk voor het recht. Dat is omdat nog
steeds in het begrip van de gelijkheid verwezen wordt naar de eenheid van het
kennen. In de vorige hoofdstukken is uitvoerig betoogd dat een verbinding van
het ik met de bewustzijnsvorm van de voorstelling, waarbij de wil zich kwalifi-
ceert als begeerte, problematisch is; het ik duikt, zoals gezegd, onder in het
denken als voorstelling en in de wil als begeerte. Beide worden binnen het
bewustzijn als van elkaar gescheiden beleefd. Dat vindt voor de problematiek
van de gelijkheid uitdrukking in het naast elkaar optreden van het begrip van de
formele gelijkheid en dat van de materiële gelijkheid. 

Het begrip van de formele gelijkheid is de vorm waarin de gelijkheid binnen
het bewustzijn verschijnt als voorstelling. Daarbij doet de op het eerste gezicht
merkwaardige stand van zaken zich voor dat de formele gelijkheid als begrip
van het bewustzijn tegelijk werkelijk en daarom ook werkzaam is, terwijl geen
enkele werkelijkheid buiten het bewustzijn aan dat begrip beantwoordt. Dat is
de vrijheid van het voorstellingsbewustzijn en het kan de tegenstelling verklaren
tussen het voorstel tot Grondwetsherziening waarbij wordt voorgesteld gelijke
gevallen gelijk te behandelen en het advies van de Raad van State, waarin
wordt gerepliceerd dat gelijke gevallen niet bestaan. Die tegenstelling kan nu
worden begrepen als een tegenstelling tussen politiek bewustzijn en rechtsbe-
wustzijn.

Voor het politieke bewustzijn is het begrip van de formele gelijkheid een
reactiebegrip. De problematiek van het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 Grond-
wet moet steeds primair ook steeds worden begrepen als een reactie op elke
vorm van politieke willekeur, waarin mensen zijn overgeleverd aan het oordeel
van anderen, zonder dat oordeel te kunnen delen. Het gaat daarbij nu niet zo-
zeer om de wijze waarop voor de Verlichting en de Franse Revolutie oordelen
tot stand kwamen en werden geëffectueerd, maar vooral om de wijze waarop
dat juist in de rechtsstaat gebeurde. Door het voorstellingsdenken kan geen
werkelijk onderscheid worden gemaakt, slechts worden gecategoriseerd. Zoals
betoogd: zelfs tussen waarneming en voorstelling kan binnen de voorstelling
niet goed worden onderscheiden; daarvoor vormt de eeuwenlange strijd tussen
rationalisme en empirisme het afdoende bewijs. Dat betekent concreet dat elk
onderscheid van het voorstellingsdenken steeds gebaseerd is op een typering en
daarom per definitie geen recht doet aan de voorhanden werkelijkheid en daar-
om steeds discriminatoir is. In die zin behoort in algemene zin discriminatie bij
de rechtsstaat, hoezeer ook dat besef tegelijk niet tot de inhoud van het rechts-
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statelijke rechtsbewustzijn kan behoren. De gevolgen werden in de 20e eeuw
wereldwijd zichtbaar geworden. De politieke reactie daarop ligt dan voor de
hand in het verbieden van het maken van onderscheid door de verklaring dat
wat gelijk is, gelijk moet worden behandeld. Tegelijk ‘weet’ het rechtsbewust-
zijn dat de oorzaak van discriminatie nu juist ligt in het niet ‘waar’ kunnen
onderscheiden en wordt als gevolg daarvan opgeroepen tot een concreet maken
van het recht voor elk afzonderlijk geval. De politieke negatie van die oproep
kan worden begrepen als de erkenning van het onvermogen om binnen de be-
wustzijnsvorm van de voorstelling ‘waar’ onderscheid te maken. De risico’s
van de in het midden liggende waarheid worden hoger ingeschat dan die van het
afzien van het maken van onderscheid. Vervolgens wordt getracht het verbod
van het maken van onderscheid weer tot een mogelijke inhoud van het rechtsbe-
wustzijn te maken, door te bepalen dat onderscheid wel mag worden gemaakt,
als daarvoor een objectieve, niet in aard van de zaak zelf gelegen, reden is.

Als die oplossing wordt vergeleken met het begrip van de rechtsgelijkheid,
ontstaat het volgende beeld. Bij de gelijkheid gaat het uiteindelijk om de een-
heid van het kennen; bij de rechtsgelijkheid in de rechtsstaat om de verbinding
van de formaliteit van het voorstellingsdenken met de werkelijkheid van de wil.
In die verbinding bestaat het recht. Anders gezegd: de rechtsgelijkheid is de
vorm waarin de formaliteit van het rationeel gemaakte onderscheid voor de
toepassing van het recht wordt verbonden met de bijzonderheid van het concrete
geval. Dat betekent de onmogelijkheid van het begrip van de formele gelijkheid
voor het recht. De gelijkheid is zelf immers de vorm van het recht waarin, kort
uitgedrukt, het denken en de wil met elkaar worden verbonden. Aan die vorm
kan niet nog eens het adjectief van de vormelijkheid worden verbonden. Daard-
oor wordt het begrip van de rechtsgelijkheid geridiculiseerd. Een formele vorm
blijft een vorm. De toevoeging zou logisch wellicht kunnen worden begrepen
als de rechtsvaststelling dat het bij de gelijkheid als de vorm van het recht om
iets moet gaan waardoor elke inhoud aan het recht wordt ontnomen. Dat kan
dan slechts betekenen dat ook de mensen in de rechtsstaat voor het recht tot
inhoudsloze vormen worden. Dat is de wel gesignaleerde egaliseringstendens
van het huidige artikel 1 GW.

Het begrip van de materiële gelijkheid is ontstaan als een reactie op het para-
digma van de formele gelijkheid. In die reactie wordt eens temeer het politieke
karakter van de formele gelijkheid zichtbaar als een verzekering van bestaande
maatschappelijke en sociaal-economische posities. De roep om materiële gelijk-
heid is de juridificering van een politiek emancipatiestreven, en houdt in die
betekenis met het beginsel van de rechtsgelijkheid geen verband. Ook hier is de
structuur van analyse en conclusie dezelfde als bij het begrip van de formele
gelijkheid. Bij de rechtsgelijkheid gaat het steeds om een vorm waarin een
ontwikkeling ook recht kan zijn. Die ontwikkeling dient voor het rechtsbewust-
zijn steeds te bestaan in een streven naar de eenheid van formaliteit en materia-
liteit. Hierboven is al gezegd dat voorwaarde van het recht de onaantastbaar-
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heid is van het menselijke zelf. Dat geldt dan uiteraard ook voor de materiële
bestaansvoorwaarden van elke mens. Die zijn voorwaardelijk voor het bestaan
van recht. Als mensen in materiële omstandigheden verkeren waardoor deelna-
me aan het maatschappelijke leven niet mogelijk is, kan ook geen sprake zijn
van rechtsbewustzijn. Het gaat dan niet om een moreel vraagstuk maar om de
loutere noodzaak tot het lenigen van materiële nood. Dat is een politiek-maat-
schappelijke opgave en niet een rechtsvraag. Men kan mensen in materiële
noodsituaties toch moeilijk vragen of het ook hun recht is in materiële zin te
worden geholpen door de samenleving. In het stellen van die vraag zou een
samenleving zichzelf immers als rechtsorde diskwalificeren. Het vraagstuk van
de materiële gelijkheid maakt daarom eens temeer de onzuiverheid van het
begrip van formele gelijkheid duidelijk.

3.4. Gelijke behandeling en non-discriminatie

In artikel 1 Grondwet is het gelijkheidsbeginsel verwoord als de gelijke behan-
deling van allen in gelijke gevallen, gecombineerd met een verbod van discrimi-
natie op welke grond dan ook. Na het voorgaande kan de beoordeling daarvan
hier kort zijn. De redactie van het eerste deel van de bepaling is blijkbaar
bedoeld om duidelijk te maken dat het om het belang gaat van een nieuwe
betekenis van het gelijkheidsbeginsel en kan het beste worden begrepen door
alleen het woordje ‘allen’ te lezen. De betekenis is dan dat het recht in Neder-
land voor ieder op gelijke wijze geldt. Dat is uiteraard belangrijk. Daarmee is
de voorwaarde voor de bestaanbaarheid van recht onder woorden gebracht.
Over het recht zelf is daarmee vervolgens nog niets gezegd. Het is waarschijn-
lijk dat juist de bedoeling om met de uitspraak meer te zeggen dan dat het recht
voor iedereen geldt, debet is aan de verwarring over de betekenis van de eerste
zinsnede van artikel 1. Die verwarring kan daarom worden opgehelderd door de
constatering dat met de geldende formulering van de gelijkheid in artikel 1
Grondwet niets meer kan worden bedoeld dan hier is aangegeven. Dat laat de
redelijkheid van allerlei andere claims onverlet. Ze zijn alleen maar niet ver-
woord in de eerste zinsnede van dit artikel. Eenvoudiger en daarmee ook duide-
lijker zou een formulering geweest zijn als ‘voor allen die zich in Nederland
bevinden geldt het recht op gelijke wijze’. Op die manier zou het karakter van
de Nederlandse staat als een rechtsstaat onder woorden zijn gebracht. Natuur-
lijk zou dat voor het rechtsbewustzijn in de rechtsstaat een platitude zijn ge-
weest, maar dat is de gekozen formulering ook. Bovendien zou op die manier
het minzame karakter van de huidige formulering, waardoor de burger zich
vooral behandeld mag weten, zijn voorkomen. Een andere mogelijkheid zou zijn
geweest om in de eerste bepaling van de Grondwet te verzekeren dat Nederland
een rechtsstaat is. Een formulering in die zin zou weliswaar het probleem
opleveren dat een pretentie wordt gevoerd, waarvan maar moet worden afge-
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wacht of die kan worden waargemaakt, maar het voordeel zou zijn dat door een
dergelijke bepaling voortdurend de vraag naar het precieze karakter van de
rechtsstaat aan de orde zou zijn. De formulering zou begrepen kunnen worden
als een voortdurende oproep tot bezinning over het rechtskarakter van alle
overheidsoptreden in wetgeving, bestuur en rechtspraak. In de huidige formule-
ring wordt ten onrechte de indruk van de verwoording van een materieel rechts-
beginsel gewekt.

Het toegevoegde discriminatieverbod kan slechts begrepen worden op grond
van de overweging dat mensen blijkbaar bij tijd en wijle een verkeerd onder-
scheid maken. Die overweging is natuurlijk juist, maar vormt tegelijk het ken-
merk van het rechtsstatelijke rechtsbewustzijn. De problematiek van het discri-
minatieverbod wordt vergroot door de eerste zinsnede van artikel 1, waarin toch
de indruk wordt gewekt alsof de Nederlandse staat als rechtsorde in beginsel af
is, alsof nog slechts het discrimineren behoeft te worden tegengegaan en dan
kan het op zichzelf voltooide recht onbelemmerd haar loop hebben. In die
suggestie wordt een oneigenlijke pretentie gevoerd, die begrepen moet worden
uit met de rechtsstaat verbonden vormen van (rechts)bewustzijn. Het voorstel-
lingsbewustzijn, waarvan de huidige rechtsstaat een verschijningsvorm is,
wordt gekenmerkt door het (nogmaals: voor de ontwikkeling van het bewustzijn
als kennen noodzakelijke) onvermogen tot het maken van zuiver onderscheid. In
algemene zin geldt dat de rechtsstaat bij uitstek de politieke vorm is waarin dat
onvermogen maatschappelijk tot uitdrukking komt. Op zichzelf is dat geen
probleem, het is juist vooruitgang. In de voorafgaande hoofdstukken waar voor
deze stelling de argumentatie wordt gegeven, wordt ook weinig anders gedaan
dan karakteriseren, typeren en generaliseren; slechts de gebruikelijke vormen
van het rationele discours zijn zo veel mogelijk weggelaten, waardoor het meer
kan opvallen. Het probleem is hier vooral dat de bewustzijnsvorm van de voor-
stelling zelf die conclusie vaak niet toelaat, en omwille van de ontwikkeling van
het bewustzijn ook niet vroegtijdig mag toelaten. Daardoor is het probleem van
rechtsstaat en discriminatie vooral een ontwikkelingsvraagstuk. Uiteindelijk
doel is de ontwikkeling van het kennen. Middel is daarbij ook de rechtsstaat met
haar onderscheid van feiten en normen. Als de Grondwet in haar eerste artikel
discriminatie verbiedt kan dat slechts de erkenning betekenen van de omstan-
digheid dat in de rechtsstaat elk begrip van mensen en standen van zaken per se
discriminatoir is in de onzuivere bepaling van het voorstellingsbegrip. Wetge-
ving kan daarom niet anders dan ‘groepsgewijs onderscheid maken’ of discrimi-
neren. De vraag of een onderscheid ook gerechtvaardigd is, moet daarbij in
beginsel worden beantwoord met de constatering dat elk onderscheid omwille
van het kunnen ontstaan van bewustzijn gerechtvaardigd is, in de wetenschap
dat tegelijk elk onderscheid in die zin onzuiver is en tekortdoet aan alles wat in
een begrip wordt bepaald.

Met het maken van onderscheid is tegelijk een begin van vrijheid gegeven.
Die vrijheid zou niet bestaan indien in de voorstelling onmiddellijk een zuiver
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begrip zou kunnen worden gevormd. In die vrijheid ontstaat de mogelijkheid
van een vrij rechtsbewustzijn. Als het voorstellingsbegrip dan toch onzuiver is,
is er ook de vrijheid het begrip zus of zo te vormen. Door de koppeling van het
discriminatieverbod aan het gelijkheidsbegrip bindt de staat zich aan de vor-
ming van een begrip van de ‘te behandelen werkelijkheid’ waardoor eenheid
van kennen kan ontstaan. Dat wil zeggen dat in de wijze waarop in de toepas-
sing van het recht de voorhanden werkelijkheid wordt begrepen, sprake moet
zijn van een mogelijke ontwikkeling van bewustzijn, waardoor een eenheid van
het denken en de wil kan worden bereikt. Op grond van de hierboven gemaakte
opmerking dat het bij het respect voor de menselijke waardigheid gaat om elke
actualiteit van die ontwikkeling, kan daarover in algemene zin niets concreets
worden gezegd. Dat kan de betekenis zijn van de toevoeging van het
amendement-Bakker, dat dan begrepen moet worden als een algemene verwij-
zing naar de concrete problematiek van elk afzonderlijk geval en niet als een
generalisatie van het discriminatieverbod. Wat in het ene geval een rechtens
ongerechtvaardigd onderscheid is, behoeft dat daarom in een ander geval nog
niet te zijn.

In Nederland is het gelijkheidsbeginsel nader uitgewerkt in de Algemene wet
gelijke behandeling. De problematiek van die wet is complex omdat daarin een
drietal problemen met elkaar zijn verweven. In de eerste plaats gaat het om een
verbod tot het maken van onderscheid in door de wet genoemde gevallen. In de
tweede plaats wordt bepaald dat in strijd met dat verbod gemaakt bedingen
nietig zijn. In de derde plaats kent de wet, zij het negatief geformuleerd, bepa-
lingen omtrent positieve discriminatie en is de AWGB in die zin een beleidsin-
strument voor maatschappelijke emancipatie.

Het verbod tot het maken van onderscheid in de door de wet genoemde geval-
len, waarbij terecht maar selectief, een uitzondering wordt gemaakt voor die
maatschappelijk voorkomende gevallen waarin nakoming van de wet zou in-
druisen tegen de eigen morele overtuiging, doet in haar formulering denken aan
de omschrijving van een strafrechtelijk delict, zij het zonder sanctiebepaling.
Door het ontbreken van die sanctiebepalingen kan aan het verbod tot het maken
van onderscheid geen andere betekenis worden toegekend dan die van een
verklaring van politieke wenselijkheid, althans voorzover een vergelijkbaar
verbod niet in de Strafwet is neergelegd. Het maken van onderscheid in de
genoemde gevallen is in die zin politiek onwenselijk, maar niet strafbaar. Alle
in de wet gemaakte uitzonderingen maken het aan het verbod in dit opzicht
ontbrekende rechtskarakter ook overigens duidelijk. De onbevangen lezer zou
de uitzonderingen kunnen aanvullen met een formulering zoals in het aangeno-
men amendement-Bakker werd gedaan ten aanzien van het bij de grondwetsher-
ziening door de regering voorgestelde discriminatieverbod, die zou kunnen
luiden: het verbod van onderscheid geldt niet in de genoemde gevallen of in
welke gevallen dan ook. Natuurlijk is dat niet de bedoeling van de wetgever
geweest, maar het illustreert wel de moeilijkheden die ontstaan, indien binnen
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het voorstellingsdenken gezocht wordt naar dergelijke concretiseringen van de
rechtsgelijkheid. De wet erkent in die zin het rechtsstatelijke onvermogen tot het
maken van ‘waar’ en objectief juist onderscheid, en kan wat dit aspect betreft
vooral worden opgevat als een aanzet voor politieke discussie of als een politiek
beleidsvoornemen. In die betekenis raakt de Algemene wet gelijke behandeling
overigens niet aan de problematiek van de rechtsgelijkheid.

Het tweede aspect betreft de bepaling dat in strijd met de wet gemaakt beding-
en nietig zijn. De betekenis van de bepaling hangt af van de interpretatie door
de rechter die in dat geval zijn weg zal moeten vinden in de hierboven aangege-
ven problematiek. Het gaat dan niet om de gelding van de rechtsgelijkheid,
maar om een oordeel over juridische relevantie; niet om rechtmatigheid of
onrechtmatigheid van een contractueel beding. De bepalingen van de AWGB
betekenen dan dat in strijd met de wet gemaakt onderscheid rechtens geen
betekenis kan hebben of kan hebben gehad; een in strijd met de wet gemaakt
beding wordt door de rechter eenvoudig niet gekend. Voor de toepassing van het
recht wordt dan op grond van de AWGB afgezien van onderscheidingen die
weliswaar kunnen worden gemaakt, maar in het rechtsverkeer geen betekenis
kunnen bezitten. Dat betekent dat op basis van een dergelijk onderscheid ge-
maakte contractuele bindingen wel kunnen worden aangegaan, maar dat nako-
ming in rechte niet kan worden afgedwongen, want de rechter ‘kent’ het onder-
scheid niet. Feitelijk komt dat neer op een zich terugtrekken van de overheid
door een versmalling van haar taak op het terrein van het maken van onder-
scheid. In die zin kan de wet wel worden beschouwd als een uitwerking van
artikel 1 Grondwet.

Ten slotte ligt aan de wet onmiskenbaar een emancipatiestreven ten grondslag
in de vorm van het leveren van een instrument voor discriminatiebestrijding.
Emancipatie en non-discriminatie kunnen in samenhang met het gelijkheidsbe-
ginsel slechts de verwerkelijking van de gelijke rechtspositie van allen in de
samenleving betreffen. Het belang daarvan is voor de rechtsstaat uiteraard
fundamenteel. Omdat de Algemene wet gelijke behandeling op die problematiek
evenwel geen betrekking heeft, maar zich beperkt tot het vraagstuk van gelijke
rechten, moet behandeling van dit aspect van de wet hier achterwege blijven.
Ook in deze betekenis kan de Algemene wet gelijke behandeling niet worden
beschouwd als een uitwerking van artikel 1 Grondwet. Bij de rechtsgelijkheid
gaat het in de eerste plaats om de eenheid van het denken en de wil. Voor het
bereiken daarvan is de ontwikkeling van de menselijke individualiteit als ik een
voorwaarde. In de onderlinge ontmoeting van mensen is die ontwikkeling wer-
kelijk. Daarin bestaat het beginsel van de gelijkheid voor het recht, als de
gelijkheid van rechtsposities. Gelijkheid van recht of gelijke rechten is daaren-
tegen een politieke doelstelling die met de gelijkheid als rechtsbeginsel niets
van doen heeft.
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4 Gelijkheid en rechtsorde

Het belangrijkste kenmerk van de rechtsstaat ligt in  het discriminerende karak-
ter ervan. De rechtsstaat maakt voortdurend onjuist onderscheid. Dat kan ook
niet anders, daarin ligt voor de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn haar
raison d’être. De rechtsstaat belichaamt het politieke aspect van de samenle-
ving als een voorstelling. Binnen die voorstelling zijn allen gelijk. Wie daarom
verwacht door de rechtsstaat in zijn menszijn als zodanig te zullen worden
herkend, kan slechts bedrogen uitkomen. Binnen de rechtsstaat zijn allen per-
soon. Door de opsluiting in dat persoon-zijn voor de staat ontstaat voor de mens
de mogelijkheid voor de ontwikkeling van individueel rechtsbewustzijn. Dat is
de middellijke betekenis van de rechtsstaat voor de ontwikkeling van het rechts-
bewustzijn. Wie verwacht dat de staat die ontwikkeling zal meemaken, bijvoor-
beeld door een zuivering van de in het recht van de rechtsstaat gehanteerde
speculatieve begrippen, bedriegt zichzelf. Het natuurlijke einde van de rechts-
staat is daar, wanneer het individueel rechtsbewustzijn van de mensen in de
rechtsstaat zich zodanig heeft ontwikkeld dat de mogelijkheid ontstaat tot
‘waar’ sociaal handelen in onafhankelijkheid van de staat. Over de daarbij
behorende politieke vormgeving van de samenleving valt binnen de gelding van
de rechtsstaat niets te zeggen. Die kan niet worden bedacht, maar ontstaat
slechts als die wordt gewild. Elke poging tot een ‘zuivering’ van in de rechts-
staat gehanteerde begrippen bevestigt enkel de afhankelijkheid van diezelfde
rechtsstaat. Eerbiediging van de menselijke waardigheid betekent voor de
rechtsstaat, mirabile dictu, de opsluiting van haar burgers in hun kwaliteit als
persoon; dat is de paradox van de rechtsstaat. Doet de rechtsstaat dat niet, dan
kan geen sprake zijn van respect voor de menselijke waardigheid, omdat dan de
ontwikkeling van individueel rechtsbewustzijn onmogelijk wordt. Daar waar de
rechtsstaat de burgers met haar wijsheden en bemoeizucht irriteert, is ze het
meest zichzelf. Met een variant op de uitspraak die Nietzsche zijn Zarathustra
in de mond legt: voor de rechtsstaat behoort men te vechten met de moed van
een leeuw, vervolgens draagt men haar last met het geduld van een kameel. In
beide heerst de rechtsstaat. Ten slotte behoort een mens met de onbevangenheid
en het vertrouwen van een kind de rechtsstaat voor lief te nemen. Dat is dan
‘slechts’ het einde van de voorstelling.

Inmiddels is het uiteraard nog lang niet zo ver. Op grond van de in de vooraf-
gaande hoofdstukken gebezigde schematiseringen kan de gedachte post vatten
dat de ontwikkeling van de rechtsstaat wellicht tot halverwege is gevorderd en
dat bijgevolg de rechtsstaat nog enkele eeuwen heeft te gaan. Er is veel wat
daarop wijst. Wat is intussen de betekenis van het gelijkheidsbeginsel voor de
rechtsstaat?

Om die betekenis aan te kunnen geven moet eerst de hierboven gemaakte
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opmerking weer worden gerelativeerd. De profetie over het einde van een
voorstelling kan zelf immers niets anders zijn dan een deel van de voorstelling,
zij het daarbinnen ook noodzakelijk. En zoals het moi van de voor-revolutionai-
re vorsten als de idee van de staatsraison de substantie vormt van de rechts-
staat, zo zal de essentie van de rechtsstaat als een anders-zijn de substantie
vormen van wat na de rechtsstaat komt. Bovendien - en dat is wellicht nog
belangrijker - wordt in het bovenstaande weer getypeerd en gegeneraliseerd
alsof van elke individuele ontwikkeling feitelijk toch geen sprake is. Als tijdge-
bonden ontwikkelingsvorm dient de rechtsstaat tegelijk een thuis te zijn voor het
van haar vaak nog afhankelijke moi van de onderdanen én de politieke con-
structie die slechts gelegitimeerd is met betrekking tot rechtsvorming ten aan-
zien van de mens als persoon, én de vorm waarin de essentiële substantie moet
kunnen ontstaan voor wat na de rechtsstaat komt. Bij het eerste gaat het om een
zorgende en legitimerende overheid, bij het tweede om een overheid die de
burgers slechts kent als persoon en bij het derde om een zichzelf steeds meer
overbodig makende overheid in samenhang met het ontstaan van de mogelijk-
heid van een zich ontwikkelend individueel rechtsbewustzijn. De betrokken
rechtsgebieden zijn respectievelijk dat van het strafrecht, dat van het privaat-
recht en het handelsrecht en dat van het publiekrecht. De bijbehorende handha-
vingsmodaliteiten zijn respectievelijk die van de gehoorzaamheid omwille van
het verleden, de openbare orde van het heden en het verbod van misbruik van
recht omwille van de openheid naar de toekomst. In het eerste geval gaat het om
de mens als subject voor het recht, in het tweede om de mens als persoon en in
het derde om de mens als sociaal verantwoordelijk individu; waarneming en
behoefte, voorstelling en begeerte, weten/niet-weten en drift.

Binnen het strafrecht geldt de gelijkheid als het nulla poena-beginsel, straf-
baar is een gedraging voorzover die gedraging de mens als persoon kan worden
aangerekend. Voor het privaatrecht en het handelsrecht geldt de gelijkheid als
de wederkerigheid van voorstelling en begeerte, dat wil zeggen dat in het pri-
vaatrecht de universaliseerbaarheid van het belang maatgevend is, bijvoorbeeld
volgens de regel van de Kantiaanse categorische imperatief, en dat in de be-
gripsvorming in het privaatrecht de ene partij nooit gelijk kan krijgen ten koste
van de opvatting van de andere, maar dat er sprake moet zijn van wezenlijke
bemiddeling. In het publiekrecht geldt ten slotte de gelijkheid als de potentiële
eenheid van voorstelling en begeerte als een weten/niet-weten. Die gelijkheid is
daarom afhankelijk van de werkelijkheid van het proces van bemiddeling als
algemeenheid, dat is de democratie. De gelding van het gelijkheidsbeginsel
betekent dat in democratische besluitvormingsprocedures slechts legitiem kan
worden besloten over die zaken die de mens als persoon betreffen. 
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5 Gelijkheid en mensenrechten

5.1. Algemeen

Het rechtstatelijke beginsel van de rule of law roept als ‘formele gelijkheid’ op
zichzelf genomen slechts de schaduw van de gelijkheid op. Die werking kan
vervolgens slechts onvoldoende worden gecorrigeerd door het proces van demo-
cratische besluitvorming. Op zichzelf leidt dat proces immers ten gevolge van
de gelding van de meerderheidsregel tot een egalisering van de samenleving
door overheersing van meerderheidsopvattingen en prevalering van meerder-
heidsbelangen. Democratische besluitvorming vertoont steeds de neiging tot het
overschrijden van de eigen legitieme mogelijkheden. Door de combinatie van
het beginsel van de heerschappij van de wet en democratische besluitvorming
dreigt steeds binnen de samenleving geestelijke en culturele eenvormigheid en
sociaal-economische fragmentatie te ontstaan. In de gelding van grondrechten
wordt beoogd die gevolgen tegen te gaan en in de omvorming van grondrechten
naar mensenrechten kan de rechtsstaat zich openen naar mogelijkheden voor de
ontwikkeling van individueel rechtsbewustzijn.

5.2 Van grondrechten naar mensenrechten

De verbinding van grondrechten met het beginsel van de gelijkheid dwingt ertoe
de grondrechten op te vatten als een historisch verschijnsel. Dat betekent dat de
ontwikkeling van grondrechten een begin kent en ook eens zal eindigen. Die
ontwikkeling begint waar recht ontstaat vanuit de verbinding van het menselijk
zelfbewustzijn met het principe van de eenheid van zijn denken en de wil als ik
en die ontwikkeling eindigt als alle recht mensenrecht zal zijn, zodat de moge-
lijkheid voor de eenheid van het menselijk kennen ontstaat. Die ontwikkeling
kan voor het contemporaine bewustzijn slechts worden herkend als die gefa-
seerd wordt voorgesteld. Voor die fasering is een periodisering van de geschie-
denis nodig. De discussie moet vervolgens gaan over de voor het begrip van de
grondrechten meest geëigende periodisering en kan niet blijven staan bij een
discussie over de noodzaak van periodisering zelf. In het zoeken naar die perio-
disering constitueert zich het begrip van de geschiedenis zelf en in wisselwer-
king daarmee dat van de grondrechten. Op die manier kan ook het begrip van de
menselijke waardigheid worden gevonden als een morele ontwikkeling. Als
gevolg daarvan moet ook aan het denken zelf principieel morele kwaliteit wor-
den toegedacht. Zo kan dan de zaak van de grondrechten in verband worden
gebracht met de gelijkheid als de potentiële eenheid van het denken en de wil.
De plaats van de ontwikkeling van die eenheid is het menselijk gevoel en de
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structuur ervan wordt hier opgevat als rechtsbewustzijn.
Hier wordt het begin van de gezochte ontwikkeling gevonden als na de Mid-

deleeuwen het menselijk zelfbewustzijn zich (weer) opent naar het geheel van
de omringende werkelijkheid. In die als waarneming en behoefte getypeerde
openheid brengt de ontmoeting met de ander de mogelijkheid van de aanvank-
elijke ontwikkeling van het zelfbewustzijn in verbinding met het ik. Waar die
ontmoeting gedacht moet worden als gericht op de ontwikkeling van de slechts
moreel te begrijpen mogelijkheid van de eenheid van het kennen als ik, is sprake
van een verbinding van de waarneming met de morele kwaliteit van de verwon-
dering en van de behoefte met die van het geweten. In die verbinding ontstaat of
kan gekozen worden voor het respect voor de ander als tegelijk voorwaarde en
doel voor de ontwikkeling van individueel bewustzijn. Daarmee wordt dat
bewustzijn tot rechtsbewustzijn. De inhoud van dat rechtsbewustzijn komt
politiek en maatschappelijk tot uitdrukking in het tot gelding brengen van men-
senrechten. 

In de rechtsstaat vormen die mensenrechten als grondrechten de basis voor de
rechtsorde. In het begrip van de grondrechten of fundamentele rechten wordt nu
tot grondslag van de rechtsorde wat daaraan voorafgaand als mensenrechten
werd ontwikkeld. Daarmee zijn de mensenrechten als moreel desideratum van
de aan de rechtsstaat voorafgaande periode geworden tot de grondslag van de
rechtsorde, en kunnen ze ook niet langer als morele idealen worden opgevat.
Zoals ook in algemene zin het werkelijke contract als vorm van het zich steeds
concretiserende recht, wordt tot de abstracte idee van het maatschappelijk
verdrag als de fundamentele vorm van de rechtsorde als zodanig. Grondrechten
zijn zo in de rechtsstaat van morele idealen tot vanzelfsprekende uitgangspunten
voor het recht geworden. Als dat zo is, rijst de vraag wat de morele idealen van
de rechtsstaat dan moeten zijn, als de grondrechten dat niet meer kunnen zijn.
Dat morele ideaal kan worden gevonden in de omvorming van de grondrechten
of de fundamentele rechten van de rechtsstaat naar een nieuwe substantie,
waarin het streven van de rechtsstaat gestalte kan krijgen. In die zin kunnen
grondrechten tot mensenrechten worden.

Omdat het ook daarbij weer om een morele ontwikkeling gaat kan de ontwik-
keling van mensenrechten in de rechtsstaat niet zonder meer in het verlengde
worden gedacht van wat als de substantie van grondrechten aanwezig is. Dat is
de grote uitdaging van en voor de rechtsstaat, vooral omdat de structuur van het
rechtsbewustzijn in de rechtsstaat, eveneens bestaande als een omvorming van
de aan de rechtsstaat voorafgaande vormen van rechtsbewustzijn, juist niet
gepredisponeerd is voor het voltrekken van een omvorming. De in de combina-
tie van het denken als voorstelling en de wil als begeerte gekarakteriseerde
structuur van het rechtsbewustzijn in de rechtsstaat neemt integendeel de eigen
substantie als absoluut, omdat binnen die vorm van het bewustzijn het onzuive-
re karakter van de gevormde begrippen niet kan worden doorzien. Daarom moet
als het ware de kant van de voor het bewustzijn gegeven werkelijkheid, die niet
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onmiddellijk binnen het bewustzijn aanwezig kan zijn, te hulp komen. Dat kan
worden herkend in de vorm van de sociale ellende van de 19e eeuw en de we-
reldwijde oorlogen van de 20e eeuw. Door de in de wil door het voorstellings-
denken ontstane angst klampt de mens in de rechtsstaat zich daarbij vast aan
wat in het voorstellingsdenken ten aanzien van de natuurlijke werkelijkheid als
de wetmatigheden ervan kenbaar was geworden: techniek. Los daarvan klampt
de mens zich ten gevolge van de in het denken navenant ontstane twijfel over de
geldigheid van zijn denken vast aan de voorhanden vorm van gezamenlijkheid
voor de inhoud van dat denken: de natie. Op die manier ontstaat een onmiddel-
lijke verbinding van menselijke rationaliteit en irrationaliteit: met het denken
verbindt zich de irrationaliteit van de natie en met de wil verbindt zich de
rationaliteit van de techniek. Ook de mogelijkheid voor een verbinding van wat,
weliswaar als vooruitgang maar eenzijdig, aanwezig was in de Verlichting en in
de Romantiek, vervalt daarmee. Verlichting en Romantiek worden zo in hun
eenzijdige werking de vijanden van het rechtsbewustzijn in de rechtsstaat. In de
Verlichting wordt de geschiedenis van haar betekenis ontdaan en in de Roman-
tiek wordt nog slechts gestreefd naar een actualisering van een voorbijgegaan
verleden. Zoals de aanvankelijke structuur van het middeleeuwse zelfbewust-
zijn bestond in een dualisme van een op zichzelf gesteld denken en een daarvan
losgemaakte wil, zo bestaat opnieuw de structuur van het rechtsbewustzijn in de
rechtsstaat in een dualisme van ‘voorstellings-ik’ en ‘begeerte-ik’.

De noodzakelijke impuls voor een herverbinding van beide kan ook nu slechts
ontstaan in de onderlinge ontmoeting van mensen. Daarbij gaat het nu niet
langer om de morele kwaliteiten van verwondering en geweten - daaraan kan nu
niet meer dan middellijke betekenis worden gehecht - maar om een onmiddellij-
ke activering van het rechtsbewustzijn als gevoel. Die morele kwaliteit kan
worden herkend als het medegevoel of de compassie, als de morele grondslag
voor de omvorming van grondrechten tot het rechtsstatelijke ideaal van de
mensenrechten. Door de werking ervan kan ten aanzien van het denken de
verwondering worden omgevormd tot de morele kwaliteit van het ‘mededenken’
of het vertrouwen en kan ten aanzien van de wil de ‘stem’ van het geweten
worden omgevormd tot een activering van het (mede)lijden als weldoen. In het
vertrouwen vormt de waarneming van de ander de eigen opvatting en in het
weldoen wordt de behoefte van de ander tot het motief van het eigen handelen.
De op de handhaving van de eigen opvatting en de eigen belangen gerichte
werking van grondrechten kan dan uitlopen op de ontwikkeling van mensen-
rechten. Dat kan uiteraard voorshands nog niet de substantie zijn van het gel-
dende recht, de wereld zou dan immers door heiligen moeten zijn bevolkt.
Daarom zijn het de idealen van het rechtsbewustzijn in de rechtsstaat. Voor het
recht worden die idealen nog steeds verwoord in de triade van de Franse Revo-
lutie: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.
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De beschreven ontwikkelingsmogelijkheden kunnen als volgt schematisch in
beeld worden gebracht:

kennen ik kennen

begrip vrijheid gelijkheid broederschap ideaal

weten/
niet-weten

vertrouwen weldoen
(aan)drift

compassie

voorstelling twijfel/natie rechtsbew.zijn angst/techniek begeerte

waarneming verwondering ik geweten behoefte

zelf denken gevoel wil zelf

    mensenrechten

    grondrechten

figuur 5. Voorstelling ontwikkeling van grondrechten naar mensenrechten

5.3. De werking van grondrechten

Met het voorgaande zijn in beginsel ook de algemene vragen met betrekking tot
de werking van grondrechten beantwoord. Hieronder kan daarom met het ma-
ken van een enkele opmerking worden volstaan. Aan de orde zijn daarbij res-
pectievelijk het vraagstuk van de verhouding tussen grondrechten en de rechts-
orde als geheel in samenhang met de beperking van grondrechten, het vraagstuk
van de privaatrechtelijke werking van grondrechten, dat van de grondrechten en
de machtenscheiding en ten slotte de vragen rond de botsing van grondrechten
en de verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten.

De grondrechten zijn de morele grondslag van het politieke samenleven en
van de rechtsorde in de rechtsstaat. Tegelijk zijn ze in hun omvorming tot
mensenrechten het ideaal ervan. Vergeleken met de bepalingen van de Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen van 1789 is er dus niets verandert. De
daarin aanwezige spanning met de werkelijkheid van de macht is ook nu nog
steeds in de rechtsstaat aanwezig. De Déclaration van 1789 heeft in dat opzicht
van haar actualiteit nog niets verloren en vormt in haar formuleringen nog
steeds een uitdaging voor alle politieke macht. Dat betekent dat alle overheids-
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optreden in de rechtsstaat steeds geargumenteerd moet zijn ten opzichte van de
mensenrechten. Elke regeling kan slechts met een beroep op het algemeen nut
worden verdedigd. De facto zou dat in de huidige Westerse democratieën een
dereguleringsdrang van ongekende omvang moeten betekenen. Alle statelijke
bemoeienis met bijvoorbeeld de cultuur, het onderwijs, de gezondheidszorg, het
familierecht zou moeten worden beperkt tot algemeenheid en toegankelijkheid,
los van elke bemoeienis met de inhoud ervan in respect voor het oordeel van
allen. Dat zou bijvoorbeeld ook de afschaffing van alle wetenschappelijke
adviescolleges moeten inhouden; het kan slechts gaan om alle opvattingen en
nooit om de voorshands altijd nog onzuivere wetenschappelijke begripsbepa-
lingen. Alle statelijke zorg voor welvaart en spreiding van materiële behoefte-
bevrediging zou moeten verkeren in de zorg voor het suum, en dat is iets anders
dan het verdelen van groei. Dan gaat het bijvoorbeeld niet om economische
herverdeling maar om de sociale begrenzing van het economische handelen,
waardoor het voor de ene mens onmogelijk wordt zich te verrijken ten koste van
het suum van anderen. Het vraagstuk van de rechtsorde als geheel in verhou-
ding tot de grondrechten is niet een vraag van grondrechteninterpretatie in
vergelijking met een gegeven maatschappelijke en economische ordening, maar
een van omvorming van de bestaande ordening op basis van de gelding van
grondrechten.

Alleen dan kan ook het gelijkheidsbeginsel werken binnen het recht. De
hierboven beschreven utopie van deregulering vergt in de eerste plaats een
gevoel voor de onderlinge samenhang van het denken en de wil. Zonder zicht op
die samenhang is wat hierboven werd gezegd letterlijk onzinnig. Het probleem
van de rechtsstaat ligt in de verloren samenhang binnen het rechtsbewustzijn,
zodat het steeds lijkt alsof gekozen moet worden tussen de gelding van het
‘voorstellings-ik’ of het ‘begeerte-ik’, als de strijd tussen opvattingen en be-
langen. Overigens kan zich in die strijd wel een individueel rechtsbewustzijn
ontwikkelen en in die zin gaan weliswaar grondrechten aan de rechtsorde voor-
af, maar is diezelfde rechtsorde toch weer voorwaardelijk voor het ontstaan van
mensenrechten. Dat betekent dat uiteindelijk geen eenduidig antwoord valt te
geven op de vraag naar de verhouding tussen  grondrechten en mensenrechten
enerzijds en anderzijds het bestaan van de politieke orde als zodanig. Het blijft
in die zin een moreel vraagstuk en is in die betekenis typisch voor elke juridi-
sche vraag. Daarin moet immers steeds de ten gevolge van het denken ontstane
scheiding van normen en feiten worden hersteld. In die zin vormt het beginsel
van de gelijkheid steeds de modus voor elke rechtsvinding.

Het vraagstuk van de verhouding tussen grond- of mensenrechten is daarom
eigenlijk ook veel meer een vraagstuk voor het privaatrecht en het handelsrecht
dan voor het publiekrecht. In het hiervoor gemaakte onderscheid zouden dan de
grondrechten hun wezenlijke belichaming vinden in het strafrecht en zou het
desideratum van de mensenrechten aan de orde zijn in het publiekrecht. Daar-
tussen staat dan het privaatrecht, dat dan beschouwd zou kunnen worden als het
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rechtsgebied waar het proces van de omvorming van grondrechten naar mensen-
rechten als zodanig de eigen betekenis van dat privaatrecht uitmaakt. Dat kan
tenminste de vraag naar de werking van grondrechten of mensenrechten in het
privaatrecht verklaren en maakt vervolgens ook een genuanceerd antwoord
noodzakelijk. Dat antwoord kan daarom slechts in elk concreet geval worden
gegeven. Leidraad zou dan moeten zijn de omvorming van het privaatrecht zelf,
waardoor, kort gezegd, het nog verregaand romeinsrechtelijke karakter ervan
langzamerhand zou moeten worden omgevormd tot hedendaags recht. Privaat-
recht tussen codificatie en modificatie. Zonder die omvorming in de praktijk van
het privaatrecht en het handelsrecht zou datzelfde recht tenslotte de feitelijke
werking van het strafrecht krijgen.

De klassieke triasleer met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen
wetgeving, rechtspraak en bestuur komt door dat alles ook in een ander licht te
staan. Op grond van de bepleite omvorming van grondrechten naar mensenrech-
ten zou immers de rechtsstaat zelf ook veel meer als een proces dan als een
ordening moeten worden opgevat, zeker in vergelijking met de karakteristieken
van de rechtsstaat ten tijde van de eerste toepassingen van de klassieke triasleer.
Ook hier kan het aan de hand van de ontwikkeling van de menselijke individua-
liteit gemaakte onderscheid tussen strafrecht, privaatrecht en publiekrecht
helpen. Natuurlijk gaat het bij alle drie om wetgeving, rechtspraak en bestuur.
Maar in het strafrecht is het toch vooral de wetgever die het recht bepaald, in
het privaatrecht de rechter en in het publiekrecht steeds meer het bestuur. Waar
het om de orde gaat, zitten strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht in hetzelfde
gebouw, waar het om de intentie gaat, blijft de strafrechter met de wet in zijn
hand achter zijn klassieke façade zitten, trekt de burgerlijke rechter bij tijd en
wijle met alle processtukken comparerend en beslechtend door het land en zit de
bestuursrechter uiteindelijk toch, luisterend naar de burger, in de residentie als
de plaats van de democratie. 

Het gelijkheidsbeginsel richt zich uiteraard tot alle drie. Maar toch op ver-
schillende wijze. Het wezen van het strafrecht bestaat in de vragen van schuld
en boete. In de rechtsstaat worden die vragen slechts beantwoord aan de hand
van de wet; ook het slachtoffer van een misdrijf heeft uiteindelijk in het straf-
proces niets te zoeken, op straffe van een terugval van het strafrecht in voor-
rechtstatelijke verhoudingen. De gelijkheid wordt in het strafrecht daarom
concreet belichaamd door het nulla poena-beginsel. Het gelijkheidsbeginsel
werkt daarentegen in het privaatrecht concreet als het do ut des, formeel en
materieel; in vrijheid van de wet, die vooral de zoektocht van de rechter objecti-
veert en generaliseert. Desondanks blijft de wil van partijen toch hun uiteinde-
lijke wet en de grondslag van het geding. Het gelijkheidsbeginsel werkt in het
bestuursrecht als de eis van fair play, die de regels bevat voor het onderlinge
vertrouwen tussen bestuurde en bestuurder. Het strafrechtsapparaat kan slechts
exploderen als men er beleid mee wil maken. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar
in het politieke misbruik van het strafrecht bij de drugsbestrijding, als de rechts-
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staat in het tegengaan van een verruiming van het bewustzijn, ook al zou dat
inderdaad niet kunstmatig moeten worden geforceerd, haar eigen voorstelling
overeind probeert te houden. Het bestuursapparaat verkokert tot een bureaucra-
tie, indien beleid slechts gemaakt mag worden door toepassing van de wet. Dan
zit er inderdaad voor de wetgever niet veel anders op dan te categoriseren en
groepsgewijs onderscheid te maken, alsof dat een uitwerking van het gelijk-
heidsbeginsel zou zijn. Hiervoor is voldoende aannemelijk gemaakt dat dat
slechts kan leiden tot feitelijk discrimineren in de pejoratieve betekenis van het
woord. De concrete werking van het gelijkheidsbeginsel concentreert zich
daarom in het strafrecht op de wetgever, in het privaatrecht op de rechter en in
het bestuursrecht op het bestuur. 

Het vraagstuk van de botsing van grondrechten moet worden verklaard vanuit
de ontwikkelingsproblematiek van grondrechten naar mensenrechten, in samen-
hang met het vraagstuk van de verhouding tussen klassieke en sociale grond- of
mensenrechten. Het eenvoudige antwoord is natuurlijk dat er geen sprake kan
zijn van onderlinge botsing van grondrechten of mensenrechten, zolang die
maar geformuleerd en ontwikkeld zijn in overeenstemming met ‘de mens als
zodanig’. Maar zoals ook ziekte wezenlijk is voor de menselijke ontwikkeling,
zo kunnen ook grondrechten onderling met elkaar in disharmonie zijn. Zonder
die disharmonie zou ook geen bewustzijn van grondrechten als (potentiële)
mensenrechten mogelijk zijn. Het vraagstuk van de botsing van grondrechten
doet vaak de vraag rijzen naar een onderlinge hiërarchie ervan. Zo’n hiërarchie
bestaat niet in absolute zin. Waarom zou voor het kennen een hand belangrijker
zijn dan een voet, of het denken belangrijker dan de wil? Maar er is wel een
volgorde van ontwikkeling. 

Als het bij de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn gaat om de vrijheid van
het eigen oordeel en het eigen handelen, dan gaat het denken nu eenmaal voor-
op. Door het denken ontstaat de ongelijkheid als de scheiding van mens en
wereld. In het handelen wordt die scheiding vervolgens tot de volle werkelijk-
heid van - uiteindelijk - het rechtsbewustzijn. Dat rechtsbewustzijn ontplooit
zich vanuit de geworpenheid van het zelfbewustzijn, primair door het denken
als de reflectie met betrekking tot de existentialiteit van dat geworpen-zijn. Dat
betekent dat in het denken de eerste stap wordt gezet bij het ontstaan van
rechtsbewustzijn, ook als daar het handelen aan voorafgaat. Door het handelen
kan op zichzelf geen rechtsbewustzijn ontstaan. Bijgevolg ontstaan de klassieke
vrijheidsrechten in de tijd het eerst. Vervolgens botsen die rechten met de wer-
kelijkheid van de wil, gevormd als ze zijn met behulp van de onzuivere begrip-
pen van het  voorstellingsbewustzijn. Binnen het rechtsbewustzijn ontstaat dan
het besef van de noodzakelijke complementering van de klassieke vrijheidsrech-
ten met sociale grondrechten, indien althans het rechtsbewustzijn de kracht
heeft de begrippen van het voorstellingsdenken als onzuiver te doorzien. Zo
kunnen sociale grondrechten ontstaan als ‘tweede generatie’-grondrechten. In
een romantische verslingering aan de werking van de wil, die dan als ‘ware’
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vrijheid wordt ervaren, kunnen ze voor het rechtsbewustzijn zelfs een grotere
geldigheid krijgen dan de oorspronkelijke klassieke vrijheidsrechten. De onzui-
verheid van de begrippen van het voorstellingsbewustzijn kan evenwel niet
onmiddellijk worden verholpen door de werking van de wil, slechts door een
belevendiging van het denken zelf. Eerst in de mogelijkheid die daardoor ont-
staat voor de vorming van een zuiver begrip van grond- of mensenrechten, kan
de schijnbare,  maar zo wel werkzame, tegenstelling tussen klassieke en sociale
grondrechten worden doorzien. Die mogelijkheid doet zich dan voor als een
ontwikkeling, waarbij zowel de klassieke als de sociale grondrechten opnieuw
kunnen worden geformuleerd. In dat verband zijn dan de participatierechten als
‘derde generatie’-grondrechten maatgevend. 

Dat betekent dat er voorshands sprake is van het probleem van de botsing van
grondrechten, als een noodzakelijk de ontwikkeling van mensenrechten begelei-
dend verschijnsel. In de bestudering van de concrete gevallen waarin zich zo’n
botsing aan het rechtsbewustzijn voordoet, opent zich in combinatie met de
gelding van participatierechten, de mogelijkheid van een concrete ontwikkeling
van grondrechten naar mensenrechten. Voor die ontwikkeling is de ervaring van
het botsen van grondrechten onmisbaar. Die kan niet worden geforceerd door de
ontwikkeling van theorieën over  een hiërarchie van mensenrechten en ook niet
door te wachten op, of te werken aan een mogelijke vierde generatie van men-
senrechten, want die is er niet.

6 De universaliteit van mensenrechten

Ten slotte kan de boog gesloten worden door terug te keren naar het thema van
de universaliteit van mensenrechten. De vraag was of, en in hoeverre de men-
senrechten als ‘eerstelingen van de ethiek van de 21e eeuw’ universeel en
wereldwijd kunnen gelden, terwijl ze toch ook de uitkomst zijn van de ontwik-
keling van het Westerse rechtsbewustzijn. De vraag werd voor het onderzoek
opgevat als de vraag naar de essentie van die ontwikkeling, zodat tegelijk door
een eigen onderzoek van het Westerse rechtsbewustzijn datzelfde bewustzijn
zou kunnen worden gerelativeerd. Onderzoek naar de betekenis van het gelijk-
heidsbeginsel voor het recht leek daarbij een goede mogelijkheid te bieden. In
de gang van het onderzoek bleek het mogelijk de verlangde relativering te
bereiken door de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn te bestuderen aan de
hand van de vraag naar de structuur van de menselijke individualiteit als ik.
Waar het begrip van  de menselijke individualiteit als ik werd opgevat als een
morele ontwikkeling, kon in de samenhang van geschiedenis en de problematiek
van de gelijkheid de structuurontwikkeling van het Westerse rechtsbewustzijn
op het spoor worden gekomen. Daardoor bleek ook de zaak van de mensenrech-
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ten als ontwikkelingsproblematiek te moeten worden begrepen, waardoor de
huidige stand van zaken op het gebied van de mensenrechten tegelijk als wezen-
lijk en betrekkelijk kon worden gekarakteriseerd.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn daarbij de idealen van de rechtsstaat.
Voor de verwerkelijking van die idealen is het contact met andere rechtscultu-
ren en andere rechtstelsels een voorwaarde. In dat contact kunnen de idealen
van de rechtsstaat slechts  onmiddellijk worden gerealiseerd door concrete
mensen. Daarbij is dan de gastvrijheid de hoogste vorm van de vrijheid die in de
ontmoeting tussen concrete mensen onmiddellijk werkelijk kan zijn. Op dezelf-
de wijze is het gesprek vervolgens de hoogste vorm van de gelijkheid en volgt
ten slotte de broederschap in de hoogste en onmiddellijk realiseerbare vorm, die
het in de symboliek van alle culturen ook altijd al heeft gehad, als de gezamen-
lijke maaltijd.

De vraag naar de universaliteit van mensenrechten wordt daarmee de vraag
naar wat universeel mag heten in de ontwikkeling van de menselijke individua-
liteit zoals die in de Westerse geschiedenis kon worden nagegaan. Die vraag
kan hier niet worden beantwoord. Met de opmerking dat in het Westerse begrip
van de gelijkheid ‘allen’ in beginsel aanwezig zijn, moet hier worden volstaan.
De geschiedenis van de ontwikkeling van het Westerse bewustzijn is ook nog
bij lange na niet voltooid. Vermoed kan wel worden dat het vervolg van die
ontwikkeling, en daarmee het vervolg van de Westerse geschiedenis, door de
eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ervan, steeds meer zal zijn aangewe-
zen op een verrijking en relativering vanuit andere culturen. Die ontwikkeling is
daarop ook aangewezen, omdat voor de ontwikkeling van de menselijke indivi-
dualiteit naar een bewustzijn als kennen de ontmoeting met uiteindelijk elke
andere mens voorwaarde is. Die noodzakelijkheid vloeit in elk geval uit de
eigen aard van de ontwikkeling van het Westerse rechtsbewustzijn voort. Als in
die ontmoeting met ‘alle anderen’ ook de ‘schaduwen’ van de eigen ontwikke-
ling en van de eigen ‘gelijkheid’ kunnen worden herkend en erkend, zodat die
niet naar ‘alle anderen’ worden meegebracht of ‘alle anderen’ daarmee hier niet
worden belast, kan ten slotte voor het Westerse bewustzijn de daarin nog
slechts als conjectie aanwezige notie van werkelijke mensenrechten begrepen
worden. Die zou dan kunnen bestaan in de ontwikkeling van een coincidentia
oppositorum van rechtsbewustzijn en menselijke individualiteit in een samenval
van het begrip van de gelijkheid-als-structuur en de gelijkheid-als-zuivere-
inhoud. Dan zou universeel als mensenrecht kunnen gelden wat de maat van de
mens is. In die maat gaat het om zijn ‘mens’, dat wil zeggen om zijn geest,
verstand en denken, om zijn gedachten en herinnering, om zijn mening en zijn
inzicht, zijn bedoeling, wil en plan, om zijn denkwijze en karakter, zijn stem-
ming en gezindheid, zijn toorn, zijn hartstocht en zijn moed:  mens mensura
iuris.


