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Ich denke also bin ich, sagt die philosophische Seele, ich denke mich aber
ohne Leib, also bin ich aline Leib. Aber, wie gesagt, nur in Gedanken,
nicht  in Wirklichkeit,  denn das  ich bin ohne  Leib  heisst  nicht  anderes,  als
ich denke nicht an den Leib.

Im Leib sein, heisst in der Welt sein.

Der Mensch unterscheidet sich keineswegs nur durch das Denken von dent
Thiere. Sein ganzes Wesen ist vielmehr sein Unterschied vom Thiere.
Allerdings ist der, welcher nicht denla, kein Mensch, aber nicht, weil das
Denken   die   Ursache,   sondern   nur  weil  es   eine   nothwendige   Folge   und
Eigenschaft des Menschlichen Wesens ist.  (...) Lass eineni Menschen seinen
Kopf, gieb ihm aber den Magen eines LOwen oder Pferdes - er hort
sicherlich auf, ein Mensch zu sein.

Frei ist der Vogel in der Luft, der Fisch im Wasser, frei ist jedes Wesen
da. wo es sich in Obereinstimmung mit seinem Wesen bejin<let und
handelt -  so auch der Mensch.

Der  einzelne  Menschfar sich hat  das Wesen des  Menschen  weder  in  sich
als nioralischem, noch in sich als denicen<tem Wesen. Das Wesen des
Menschen ist nur in der Gemeinschaft, in der Einheit des Menschen mit
dem Menschen enthalten.

Einsamkeit   ist   Endlichkeit   und   Beschranktheit,   Gemeinschaftlichkeit   ist
Freiheit und Unendlichkeit.

Ludwig Feuerbach
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De inleidende citaten uit het werk van Ludwig Feuerbach zijn ontleend
aan:

Stinitliche   Werke,  Band  I-XIII,   neu  herausgegeben  von  W.   Bolin  und   F.Jodl, Stuttgart 1960.

Zij kunnen achtereenvolgens worden gevonden in:
1.  Band X (Schriften zur Ethik und nachgelassene Aphorismen), p. 164;2.  Band II (Philosophische Kritiken und Grundsatze), p. 213;
3.  Band II, pp. 315-316;
4.  Band X, p. 122;
5.  Band II, p. 318;
6.  Band II, p. 318.
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Vooraf

Steeds opnieuw en nogal eens haars ondanks slaagt kunst erin de gemoede-
ren in beweging te brengen. Toen de Amsterdamse Theaterschool in 1987
Fassbinders toneelstuk 'Het vuil, de stad en de dood' wilde opvoeren, stuitte
dat op hevig protest van joodse organisaties, die aan het stuk vanwege een
vermeend antisemitisme aanstoot namen. De opvoering in het Rotterdamse
theater De Lantaren werd door actievoerders verhinderd en uiteindelijk
werd ze definitief afgelast. In een gezamenlijke verklaring brachten
regisseur, acteurs en producenten naar voren: 1

'Dedoor onsgewenste openbare voorstellingenzijn doortegenacties voorkomen
en zullen door tegenacties van extreme opposanten voorkomen blijven worden.
Regisseur, spelersgroep en producent voelen zich daardoor op een onoirbare
wijze belemmerd in de vrije uitoefening van hun artistieke handelen. Echter,
de realiteit gebiedt ons in te zien dat we met deze belemmering zullen moeten
leven.'

Dat kunst, hoezeer ook van niveau, niet altijd in goede aarde hoeft te vallen,
was al gebleken toen in  1984 door de jury aan Brandt Corstius de Staatsprijs
voor Letterkunde (P.C. Hooft-prijs) werd toegekend en minister Brinkman
zich op het standpunt stelde dat:2

'deze opzettelijk-kwetsende literatuur niet met een staatsprijs kan worden
gehonoreerd.'

In de Tweede Kamer werden naar aanleiding van deze gang van zaken
verschillende moties voorgesteld, die er op neer kwamen, dat de regering
zich niet met de beoordeling van kunst had te bemoeien3 en zeker geen
buitenartistieke maatstaven had te hanteren.4

Ook rond de moderne beeldende kunst ontstond de nodige beroering.
In   1987  werd de Beeldende Kunstenaars Regeling opgeheven, zodat  de
betrokken kunstenaars terugvielen op de Algemene Bijstandswet en
sollicitatieplichtig werden. Bij 'cultureel Nederland' ontlokte deze maatregel
verontwaardigde reacties, maar in andere kringen werd hij met instemming

1 Volkskrant. 24 november 1987. p. 1.
2   Handelingen TK 1984-1985. p. 3619.
3   TK 1984-1985, 18 881, nr. 1, 3 en 5.
4   Idem, nr. 4.
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begroet. In ieder geval kon staatssecretaris De Graaf het zich veroorloven
de sollicitatieplicht van de nieuwe 'werklozen' als volgt te verdedigen:5

'Het kan niet zo zijn dat eenmaal beeldend kunstenaar, altijd beeldend kunstenaar
betekent. Dat geldt ook niet voor andere beroepen. Op een gegeven moment
zal men reEel beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.  (...) Een simpel
voorbeeld: hoevelen zijn er in bepaalde gebieden niet als sigarenmaker werkzaam
geweest. (...) Ik wil (...) een ander voorbeeld noemen van beroepen die bepaald
niet uit de tijd zijn, maar niet meer in grote mate voorhanden zijn. Dat is
bijvoorbeeld de sigarenmaker.  (...)  Ik noem ook een textielwerker.'

Van de andere kant ontstond er in datzelfde jaar enorme opschudding, toen
de gemeente Hilversum 'Compositie  met twee lijnen', een schilderij  van
Mondriaan dat jaren geleden aan het Stedelijk Museum van Amsterdam
in bruikleen was gegeven, van de hand besloot te doen. Een jaar eerder

kwam een ander schilderij van het Stedelijk in het nieuws. 'Who's afraid
of red, yellow and blue III' van Barnett Newman werd in de lente van  1986
door een bezoeker met een stanley-mes bewerkt en de advocaat vergoelijkte
in de rechtszaal de daad met de woorden:

'Een afbeelding van Newmans Who is a«»aid in een krant levert een buitenge-
woon teleurstellend beeld op: een donkergrijze rechthoekige vlek. Een afbeelding
van hetzelfde schilderij  met de  "cuts"  van  Van  B. (...) krijgt diepte, wordt
interessant, geeft spanning. Anders gezegd, Van B. heeft geen aanslag
uitgevoerd, hij heeft  met zijn actie  van een Newman kunst gemaakt.'

Vijfjaar later haalde het schilderij opnieuw de kranten: de restauratie leek
weinig om het lijf te hebben gehad. Het schilderij was overgeschilderd met
een gewone verfrol, zodat de vraag rees o f het nog wel een Newman was.
De restauratie kostte overigens dik een half miljoen gulden,7 een teken
dat aan moderne beeldende kunst best wat geld mocht worden besteed.

Begin  1991 bood minister D'Ancona de Tweede Kamer  in het kader
van de nieuwe huisvesting een kunstwerk van Kounellis aan. In een brief
beschreef ze het werk aldus: 8

5      Handelingen TK 1986-1987, UCV 25,25, 19 november 1986, Vaste Commissie voor welzijn
en cultuur.  pp.  30-31.

6    Volkskrant, 2 oktober 1986, p. 21.
7        Volkskrant, 16 augustus  1991,  p.  6.
8   TK 1990-1991, 11 107, nr. 87, pp. 1-2.
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'Het onderstuk, zes tot zeven meter hoog, is opgetrokken uit stalen platen,
waarin teksten uitde grondwetzijngegoten. Het bovenstuk bestaat uiteen stalen
bak  (...) die met brokken steenkool  gevuld  is.

De sokkel draagt dus geen ruiter, engel of ander symbool van door de
Hemel verleende macht, maar een hoop uit de aarde opgedolven energie.
Democratie is mensenwerk.'

De Tweede Kamer bedankte voor de eer.
Vrijwel tegelijkertijd, eind december 1990, trad de moderne beeldende

kunst op een nog vervelender manier in het voetlicht. Een Amerikaanse
fotograafwerd door de rechtbank Amsterdam wegens kinderporno veroor-
deeld. Hij had in een galerie een reeks foto's van naakte jongens op weg
naar de volwassenheid ten toon gesteld.

Wanneer zo achter elkaarenkele affaires van de afgelopen jaren worden
doorgenomen, lijkt de moderne beeldende kunst een wonderlijk maar
dubieus verschijnsel. Ze zorgt voor opschudding en ontlokt de meest
uiteenlopende reacties. Alles bij elkaar genomen  is de waardering  die  ze
vanuit de samenleving ondervindt uiterst beperkt. Daar staat, vreemd
genoeg, weer tegenover, dat zo goed als iedereen, gedreven kenner of
volslagen leek, er wel een mening over haar op na houdt. Terecht of ten
onrechte, dat mag hier in het midden blijven.

De laatste eigenschap deelt de moderne beeldende kunst met het recht.
Ook over het recht heeft iedereen, deskundige of leek, zo wel zijn eigen
opvattingen, maar er bestaat een belangrijk verschil. Aan het nut van het
recht als zodanig wordt door niemand getwijfeld en ook over de grote lijnen
van het rechtsbestel bestaat in de samenleving beslist eenstemmigheid.
Grondrechten, ook wel aangeduid met de sympathieker aandoende term
'mensenrechten', zijn als zodanig eveneens onomstreden en dat is voor hun
gelding een onmisbare voorwaarde. Zij betreffen goeddeels vraagstukken,
waarvan de geschiedenis heeft uitgewezen, dat de opvattingen erover flink
uiteen kunnen lopen. Over de exacte invulling van de rechten bestaat
overigens nog steeds verschil van mening. Grondrechten vinden in dit feit
juist mede hun rechtvaardiging. Ze strekken ertoe te voorkomen, dat door
de toepassing van bepaalde ideeen of, misschien nog erger, door volkomen
ondoordacht en onverschillig handelen mens en samenleving ernstige schade
wordt toegebracht. Grondrechten zijn waarborgen.

Onvermijdelijk rijst dan de vraag of de moderne beeldende kunst door
de grondrechten wordt beschermd en zo ja, waaruit die bescherming dan
bestaat. Naar Duits recht is het eerste gedeelte van de vraag gemakkelijk
te beantwoorden. Artikel 5, derde lid, Grundgesetz garandeert de klassiek-
grondrechtelijke kunstvrijheid uitdrukkelijk. Naar Nederlands recht ligt
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de zaak minder eenvoudig want geen enkel klassiek grondrecht heeft het
over kunst. Wel is een sociaal grondrecht het vermelden waard. Artikel
22, derde lid, betreft iets dat ontegenzeglijk met kunst samenhangt: de
culturele ontplooiing. Een vergelijkbaar grondrecht wordt gevonden in
artikel 15 van het over de gehele wereld geldende Internationale Verdrag
inzake de economische, sociale en culturele rechten (IVESC). Binnen het
continentale verband van het Europees Sociaal Handvest (ESH) en het
Europese Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (EVRM) keren kunst noch cultuur terug. In het
Internationale Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (IVBP), dat
net als het IVESC over de gehele wereld geldt, prijkt kunst daarentegen
weer als een middel om een klassiek grondrecht te effectueren, te weten
het recht van (zelf)expressie van artikel 19, tweede lid. Op basis van deze
gegevens mag worden aangenomen, dat in Nederland de moderne beeldende
kunst de bescherming geniet van twee culturele-ontplooiingsrechten:
1.   het recht van (zelf)expressie, dat niet alleen is neergelegd in artikel 19,

tweede lid, IVBP, maar ook in de artikelen 10 EVRM en 7 Grondwet;'
2.   het recht op culturele ontplooiing, dat is neergelegd in de artikelen 15

IVESC en 22, derde lid, Grondwet.
Erg bevredigend is deze oplossing niet. Dat de moderne beeldende kunst
van deze grondrechten bescherming ondervindt, zal niemand betwisten,
maar veel verder reikt de overtuiging toch niet. Vergeleken met artikel
6 Grondwet, waarin het recht op een eigen godsdienstige of levensovertui-
ging direct wordt erkend, lijkt het verband tussen de moderne beeldende
kunst en de grondrechten wat verder verwijderd of wat accidenteler en dat
beinvloedt de kijk op de inhoud en reikwijdte van de bescherming. Het
ware mooier en voor deze kunst zeer zeker beter, wanneer iedere twijfel
omtrent de bescherming kon worden weggenomen. In deze studie wordt
daartoe een poging ondernomen.

Dit betekent dat niet op basis van een losse vermelding in een universeel
verdrag of een door iedereen aangevoeld maar verder onomschreven verband
tussen kunst en cultuur zal worden betoogd, dat de culturele-ontplooiings-
rechten de moderne beeldende kunst beschermen. Het zal op een substantitle
manier gebeuren, dus op basis van wat de moderne beeldende kunst
enerzijds en de genoemde culturele-ontplooiingsrechten anderzijds op zich
zelf beschouwd inhouden. Daarbij zal aannemelijk moeten worden gemaakt,
dat het bij deze kunstvorm exact te doen is om datgene dat die grondrechten

9 Deze artikelen bevatten uiteraard ook andersoortige ontplooiingsrechten wais maatschappelijke
of politieke.
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uit hun eigen aard zoeken te beschermen. In plaats van een afgeleid verband
moet er een elementaire verwantschap worden geconstateerd, even zuiver
en vanzelfsprekend, als ware de protectie van de artikelen 7 en 22, derde
lid, Grondwet, net als die van artikel 5, derde lid, Grundgesetz, op kunst
toegespitst. De gemakkelijkste weg is dit natuurlijk niet.

Allereerst zal er een kader moeten worden gezocht, van waaruit de beide
fenomenen kunnen worden beschreven en vergeleken. In het hanteren van
zo'n kader schuilt ook winst voor de grondrechten. Het recht van
(zelf)expressie is een klassiek en het recht op culturele ontplooiing een
sociaal grondrecht, en in de geldende rechtsleer bestaat allesbehalve
zekerheid omtrent de inhoud van de sociale grondrechten of hun verhouding
tot de klassieke. Via het theoretische kader dat in deze studie wordt
gehanteerd, zal, uiteraard binnen de positiefrechtelijke grenzen, een nieuwe
visie op de klassieke en de sociale grondrechten worden ontwikkeld.  Deze
nieuwe visie is wellicht de belangrijkste uitkomst van de studie. De
traditionele kijk, zo zal blijken, is erg eenzijdig en zeer beslist te beperkt.

Uit de inleidende citaten komt naar voren, dat er voor dit kader inspiratie
is gezocht bij de ideeen van de onderjuristen waarschijnlijk weinig bekende
Duitse filosoof Ludwig Feuerbach (1804-1872). Meer dan inspiratie is het
niet. Filosofische of rechtsfilosofische verdiensten worden niet gepreten-
deerd, het onderzoek vraagt uitsluitend juridische aandacht voor aspecten
van grondrechten die vanuit het traditionele kader minder in het oog
springen.

Het onderzoek beperkt zich, als het specifiek om de moderne beeldende
kunst gaat, tot het recht van (zelf)expressie en dat op culturele ontplooiing.
In verband met kunst zijn in beginsel nog andere grondrechten van belang,
zoals artikel 23 Grondwet, datgaranties geeft op het vlak van het onderwijs,
artikel 12 Grondwet, dat het huisrecht en dus ook de priv6sfeer van het
atelier beschermt, of artikel 8 Grondwet, dat het recht van vereniging
waarborgt en dus van betekenis is voor belangenverenigingen van
kunstenaars.    In dit onderzoek wordt echter de nadruk gelegd   op   het
kunstwerk als middel van communicatie tussen (volwassen) burgers, zodat
deze andere grondrechten geen bijzondere relevantie toekomt. Dit alles
leidt tot de volgende probleemstelling:

wat is de aard van de moderne beeldende kunst en wat betekent die aard voor
de bescherming door de culturele-ontplootingsrechten?

Deze probleemstelling kan worden uiteengerafeld in een reeks vragen, die
alle tot strekking hebben te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, er een
elementair verband bestaat tussen de moderne beeldende kunst, het recht
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van (zelf)expressie als klassiek en het recht op culturele ontplooiing als
sociaal grondrecht. Deze vragen bepalen de opbouw van de studie. Er vallen
acht delen te onderscheiden.

In   het   eerste   deel,   getiteld De concrete belevingswereld en tevens

hoofdstuk 1, zal worden gezocht naar een kader van waaruit kunst en recht
en dus de moderne beeldende kunst en de culturele ontplooiingsrechten
kunnen worden beschreven en vergeleken.

Het tweede deel, De concrete belevingswereld en de niodeme  beeldende
kunst, bestaat uit hoofdstuk 2 en is gewijd aan de vraag wat er vanuit het
gevonden kader gezegd kan worden over het karakter van de moderne
beeldende kunst.

Hetderdedee\, De concrete belevingswereld enhetconcept  'grondreclit',
omvat hoofdstuk 3. In dit deel zal worden onderzocht of er vanuit het
gekozen kader een algemene omschrijving van het begrip 'grondrecht' kan
worden gegeven en wat daaruit met betrekking tot de beide culturele
ontplooiingsrechten kan worden geleerd.

Het   vierde    dee\,    De    concrete    belevingswereld    en    het     recht    van
(:elf)expressie, bestaat  uit  de  hoofdstukken  4 en  5.  Het  houdt  zich  bezig
met de vraag wat er vanuit het gekozen kader over het karakter van de
klassieke grondrechten in het algemeen en dat van het recht van (zelf)expres-
sie in het bijzonder te zeggen valt.

Ret vijfde (teel, De concrete belevingswereld en het  recht op culturele
ontplooiing, beslaat de hoofdstukken 6 tot en met 12 en neemt dus een groot
gedeelte van het onderzoek in beslag. Er wordt onderzocht of er vanuit
het gevonden kader duidelijkheid kan worden verschaft over het karakter
van sociale grondrechten in het algemeen en het recht op culturele
ontplooiing in het bijzonder. Wil het verband tussen klassieke en sociale
grondrechten en daarmee dat tussen het recht van (zelf)expressie en dat
op culturele ontplooiing worden achterhaald, dan moet over beide (soorten)
grondrechten voldoende informatie ter beschikking staan. Bij de klassieke
grondrechten is een uitgebreid onderzoek minder nodig dan bij de sociale,
want over de klassieke grondrechten is inmiddels veel bekend. Het karakter
van de sociale grondrechten zal evenwel grondig moeten worden ontleed
en dat betekent vrijwel per hoofdstuk aandacht voor een afzonderlijke
kwestie. De volgende onderwerpen komen dan aan de orde:
- wat is het begrip van de sociale grondrechten;
- wat is hun juridische functie;
- welke vorm hebben zij in de Grondwet en het IVESC;
- hebben zij rechtskracht en wat is hun rechtswerking;
- en tot slot, zijn zij tegenover een rechter afdwingbaar?
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In dit vijfde deel is een Intermezzo ingebouwd, waarin aandacht wordt
besteed aan het gelijkheids- respectievelijk het legaliteitsbeginsel. Dit
intermezzo strekt tot toetsing van hetgeen de studie tot dan toe ten aanzien
van de samenhang tussen klassieke en sociale grondrechten heeft opgeleverd.
De gevonden onderlinge verbanden moeten immers ook stand houden,
wanneer andere constitutioneelrechtelijke vraagstukken in de beschouwing
worden betrokken.

Wanneer het vijfde deel is afgesloten ligtde uitkomst van het onderzoek
vast. Er hoeven nog slechts conclusies te worden getrokken.

Het zesde deel, De concrete belevingswereld en de klassieke en de
sociale grondrechten, bestaat uit hoofdstuk  13. Het geeft een inventarisatie
van de inzichten, die zijn verworven omtrent de aard en de onderlinge
verhouding van de klassieke en de sociale grondrechten. Op de keper
beschouwd, dat wil zeggen, louter gelet op de probleemstelling, kan dit
deel worden gemist. Maar gezien de ongebruikelijke kijk, die in deze studie
op de grondrechten wordt voorgesteld, zijn een samenvatting en een
voorzichtigeevaluatie zeker gewenst. Bovendien helpt hetde lezer de draad
van het betoog vast te houden.

Het   zevende deel, Grondrechtelijke waarborgen voor de modeme
beelden(le kunst, omspant de hoofdstukken  14 en  15.  In dit deel  wordt de
moderne beeldende kunst tenslotte geconfronteerd met het recht van
(zelf)expressie en dat op culturele ontplooiing, zodat duidelijk wordt welk
verband er tussen de moderne beeldende kunst en culturele ontplooingsrech-
ten bestaat en welke bescherming deze grondrechten deze kunstvorm bieden.

Het achtste deel, een Naschrift, bestaande  uit  hoofdstuk  16,  is  een
verhaal apart. Het dient ter illustratie en nadere verdieping van wat in het
tweede deel omtrent de moderne beeldende kunst is betoogd en is louter
opgenomen voor de bijzonder in deze kunst geinteresseerde lezer. Er wordt
slechts 66n kunstwerk in besproken, te weten het Grote Glas van Marcel
Duchamp. De officiele titel is: De bruid ontkleed door haar vrijgezellen,
zelfs. Bij de keuze van dit werk hebben persoonlijke motieven de doorslag
gegeven. Eind jaren zeventig hield het Stedelijk Museum van Amsterdam
een tentoonstelling, gewijd aan de 'Vrijgezellenmachine',  een term eveneens
ontleend aan Duchamp, en in die tentoonstelling stond te midden van veel
bezienswaardigs, een replica van het Grote Glas. De organisatoren vroegen
in verband met dit mysterieuze kunstwerk de aandacht voorde relatie tussen
mens en machine en er werd onder meer een vergelijking gemaakt met
arbeiders aan de lopende band. Deze vergelijking kon de betoverende
werking niet helemaal verklaren en het vermoeden, dat er meer aan de hand
was, ging niet weg. Ook de fascinatie doorstond moeiteloos de tand des
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tijds. In hoofdstuk 16 wordt geprobeerd  aan  de  hand  van de inzichten,
ontwikkeld in dit onderzoek, voor die niet aflatende fascinatie een verklaring
te vinden. Een belangrijk aspect daarbij leek, dat er niet naar het Grote
Glas kon worden gekeken zonder er tegelijkertijd d66r te kijken, dus zonder
tegelijkertijd de wereld te aanschouwen. De gegeven interpretatie biedt de
mogelijkheid om dat ook op het geestelijke vlak te doen. Daaraan bestond
een persoonlijke behoefte. De interpretatie is dus subjectief en pretendeert
geen algemene gelding.

Nog een enkele opmerking van praktische aard. Hoewel deze studie
strikt genomen in acht delen uiteenvalt, gaat het om 6dn doorlopend betoog,
zodat het misschien aanbeveling verdient er bij het lezen een beetje vaart
in te houden. Van de andere kant wordt anno 1992 zo goed als iedereen
gekweld door tijdgebrek. Om de kennisneming te vergemakkelijken wordt
daarom bij de verschillende onderwerpen in noten verwezen naar andere
relevante passages. Houvast valt ook te vinden in de lijst van begrippen,
die achterin is opgenomen. Daarin wordt een korte omschrijving gegeven
van allerlei specifieke termen die in verband met grondrechten worden
geintroduceerd, zodat de lezer zo nodig zijn geheugen kan opfrissen.
Tegelijkertijd worden in die lijst enkele begrippen uit het juridische jargon
verklaard en wel om de helpende hand te reiken aan wie vanuit een artistieke
of kunsttheoretische achtergrond belangstelling heeft voor de grondrechtelij-
ke problematiek. Het gaat daarbij veelal om basisbegrippen, die allesbehalve
gemakkelijk te omschrijven zijn. Denk bijvoorbeeld aan 'subjectief recht'
of 'bestuursrecht'. Hoewel  er  naar een zo sluitend mogelijke definitie  is
gestreefd, is er ongetwijfeld kritiek mogelijk. Daarom is het belangrijk het
doel niet uit het oog te verliezen. De onderhavige definities zijn opgenomen,
omdat raadpleging van een woordenboek weinig heil biedt. Ze beogen niet
meer dan een globale indicatie en staan geheel los van de inhoud en
strekking van dit onderzoek.

Verder zijn er afbeeldingen van kunstwerken opgenomen. De rang-
schikking ervan heeft de nodige problemen opgeleverd. De meest voor de
hand liggende volgorde is die waarin de werken worden besproken. Daar
staat tegenover, dat nogal wat werken uit verschillende paragrafen met
elkaar moeten worden vergeleken. Er is- uiteraard binnen de mogelijkhe-
den die druk- en bindtechnisch openstonden - naar een tussenoplossing
gestreefd. Wanneer hoofdstuk 2 wordt doorgenomen zal de lezer dus een
enkele keer moeten bladeren. Hiervoor excuses. De tussen haken geplaatste
Romeinse cijfers in de tekst geven de nummers van de afbeeldingen aan.
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HOOFDSTUK 1

De concrete belevingswereld als kader

1 Inleiding

Grondrechten nemen in het recht een bijzondere plaats in. Ze zijn op de
meest elementaire wijze betrokken op het mens-zijn en daarmee op de
levensvragen, waarvoor de mens zich al duizenden jaren geplaatst ziet.
Vermoedelijk zijn er dan ook geen rechtsnormen die gemakkelijker tot de
verbeelding spreken. Maar omdat het mysterie van het mens-zijn er direct
in doorwerkt, zijn grondrechten tegelijkertijd uitermate complex. Er zitten
allerhande aspecten aan. Deze rijke schakering keert terug in het grond-
rechtenonderzoek. Zo kan de simpele vraag of iets door een grondrecht
wordt beschermd tot verschillend geaarde studies leiden. Of het belijden
van godsdienst op zich grondrechtelijke bescherming verdient is positiefrech-
telijk gemakkelijk vast te stellen. De grondwets- en verdragsbepalingen
geven onmiddellijk uitsluitsel en daarom verschuift de aandacht naar de
afbakening  van de begrippen 'godsdienst'  en   'belijden'.1 Dit betekent
uiteraard niet, dat er geen lastige vragen kunnen rijzen. Traditionele
religieuze stromingen als het katholicisme, de protestants-christelijke kerken
en ook de islam genieten ongetwijfeld grondrechtelijke bescherming. Gaat
het daarentegen om allerlei nieuwe religie-achtige verschijnselen, dan lijkt
een en ander minder vanzelfsprekend.

Wie echter benieuwd is of de moderne beeldende kunst door de
culturele-ontplooiingsrechten wordt beschermd stuit acuut op problemen.
Hoewel iedereen aanvoelt dat deze kunstvorm iets te maken heeft met het
recht van (zelf)expressie en dat op culturele ontplooiing, laat het verband
zich niet gemakkelijk expliqueren. Afgezien van een bijna terloopse
vermelding in artikel 19, tweede lid, IVBP zijn de grondrechtsbepalingen
niet op kunst toegespitst. Is het vervaardigen van moderne kunstwerken
net als het beschouwen en waarderen ervan culturele ontplooiing? Of is
het slechts tijdverdrijf? En waarom worden er bij de creatie van een kunst-
werk - om maar bij de formulering van artikel 7 Grondwet te blijven -

1     Zie bijvoorbeeld S.C. den Dekker-van Bijsterveld, De verhouding tussen kerk en staat in
het licht van de grondrechten, Zwolle 1988, pp. 49 e. v.
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gedachten en gevoelens geopenbaard? Worden er niet gewoon kleuren en
vormen in het leven geroepen zonder verdere betekenis of strekking?

Diep onder deze, op zich reeds verontrustende, vragen schuilt een
essentitle kwestie die in veel andere gevallen zelfs geheel onder de
oppervlakte blijft: wat is het verband tussen de aangelegenheid waarvoor
bescherming wordt gezocht en het verschijnsel 'grondrecht'? Bij het belijden
van   godsdienst   is dit verband op zichzelf beschouwd geen probleem.
Doordat de relevante grondrechtsbepalingen volledig op de zaak zijn
toegesneden, geven ze aan dat godsdienst in principe tot het terrein behoort
dat grondrechten juist beogen te beschermen. Wat is echter het fundamentele
belang van de moderne beeldende kunst? Waarom zou de vervaardiging
en appreciatie van een modern kunstwerk zich, anders dan die van
gebruiksvoorwerpen als een waterbed of een magnetron, in het concept
'grondrecht' laten invoegen? Is de moderne beeldende kunst geen luxe,
zodat iedere bescherming vanuit het perspectief van de grondrechten, althans
voor zover de kunstzinnigheid voorop staat, bij voorbaat uitgesloten moet
worden geacht?

Allereerst zal dus moeten worden onderzocht of de moderne beeldende
kunst een eigen waarde heeft, die om grondrechtelijke bescherming vraagt.
Om voor die bescherming in aanmerking te komen moet er tussen de
moderne beeldende kunst en het verschijnsel 'grondrecht' een 'verband'
zijn, dat wil zeggen, een specifiek gemeenschappelijk punt en geen
willekeurige gelijkenis. Zo kan wet naar voren worden geschoven, dat voor
de instandhouding van zowel de grondrechten als de moderne beeldende
kunst inzet is vereist,  of dat het geld kost,  maar dat volstaat niet.  Het gaat
er eerder om waarom die inzet en die bekostiging noodzakelijk zijn, waarom
aan instandhouding zo'n gewicht toekomt. Anders gezegd, het gemeen-
schappelijke kenmerk moet over beide iets wezenlijks vertellen, het moet
ook intern, binnen de kunst- ofgrondrechtstheorie, een werkbare grootheid
opleveren.

De eerste gedachte gaat ongetwij feld uit naar het begrip'vrijheid'. Toch
is deze invalshoek niet gelukkig. Het vrijheidsbegrip, waarde grondrechten
gewoonlijk mee in verband worden gebracht, is ontleend aan Kant2 en past
dus binnen een rationalistische traditie die teruggaat op Descartes en diens
'ik denk, dus ik besta'. Die rationalistische benadering is misschien zinvol
wanneer het recht wordt beschouwd, maar gaat het om beeldende kunst,
dan kan moeilijk worden ontkend dat de schoen wringt. Natuurlijk speelt

2   Zie over het Kantiaanse vrijheidsbegrip en de kanttekeningen die er bij kunnen worden
geplaatst hoofdstuk 4, par. 2.
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bij de creatie van deze kunst het verstand een rol, maar om er een
doorslaggevende betekenis aan toe te schrijven en dus andere vermogens
van de mens er aan ondergeschikt te verklaren voert te ver. De beeldende
kunst heeft ook een 'ambachtelijke' kant, er moet met de handen worden
gewerkt. Die ambachtelijke inbreng mag dan niet in alle takken even zwaar
wegen- fotografie of computerkunst vergt niet de manuele vaardigheden,
onmisbaar bij beeldhouwwerk of fijnschilderkunst - daar staat echter
tegenover, dat alle takken een gemeenschappelijke basis vinden in het
tekenen en in het bijzonder het tekenen naar de waarneming. Een scherpe
zintuiglijke waarneming is steeds een voorwaarde van het grootste belang.
Niet alleen de kunstenaar, ook de kunstbeschouwer moet over getrainde
zintuigen beschikken, want zonder de nuances in kleur en vorm te
onderscheiden kan niemand zich een een degelijk oordeel over een
kunstwerk vormen. Daar komt nog bij, dat bij zowel de vervaardiging als
de beschouwing van de beeldende kunst voor het gevoelsleven zeer zeker
ook een functie van betekenis is weggelegd. Kortom, de beeldende kunst
is een produkt van lichaam en geest en er komt heel wat meer bij kijken
dan alleen het verstand. Daarom schiet het traditionele rationalistisch getinte
grondrechtelijke vrijheidsbegrip tekort. Onoverkomelijk is dit natuurlijk
niet en het zou wellicht interessant zijn om het vrijheidsbegrip op een andere
manier in te kleuren, ware het niet, dat het in het algemeen lastig lijkt om
aan de hand van de vrijheidsgedachte een kwalificatie van de beeldende
kunst te geven die iets over haar wezen zegt.3

Ook bij de grondrechten zijn er haken en ogen. Dat de klassieke grond-
rechten de 'vrijheid' van de burger garanderen staat niet ter discussie, maar
met de sociale grondrechten is de samenhang vaak minder direct,4 een
reden waarom deze rechten in het algemeen dan ook in mindere mate of
helemaal niet afdwingbaar worden geacht. Natuurlijk kan er een mouw
aan worden gepase en in laatste instantie kan altijd nog worden verdedigd,

3     Dit betekent natuurlijk niet dat kunst en vrijheid niet met elkaar in verband kunnen worden
gebracht. Een interessante studie is een werk dat voor het eerst in 1942, dus gedurende de
Tweede Wereldoorlog, werd gepubliceerd:  H. M. Kallen,  Art and Freedom, A Historical
and Biographical Interpretation of the Relations between the Ideas of Beauty, Use and
Freedom in Western Civilization  from the Greeks  to the Present  Day,  New  York   1969.

4        Vergelijk  A. K. Koekkoek/W. Konijnenbelt,  Het  raam van hoofdstuk   1   van de herziene
Grondwet,   in:   A. K. Koekkoek/W. Konijnenbelt/F. C. L. M. Crijns (red.), Grondrechten,
Commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982 (voortaan aan te
halen als de Jeukensbundel), p. 7: 'Tegenover de aanduiding van klassieke grondrechten
als vrijheidsrechten is het moeilijk een passende omschrijving voor de sociale grondrechten
te vinden.'

5      In het vrijheidsbegrip kunnen geborgenheid en veiligheid worden verdisconteerd. Vergelijk
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dat de sociale grondrechten zien op het scheppen van de noodzakelijke
voorwaarden om van de vrijheid gebruik te maken.6 Maar er blijft twijfel.
Hoe zwaar wegen die voorwaarden dan? Zijn ze absoluut? De oneven-

wichtigheid die het vrijheidsbegrip vermoedelijk snel oplevert- waarmee
dan meteen het einde van het onderzoek wordt ingeluid - nodigt uit tot
de vraag of een ander kader tot bevredigender resultaten kan leiden.  Maar
het kiezen van een ander kader is niet zonder risico. Juist zijn algemeenheid
maakt het vrijheidsbegrip geschikt. Dit blijkt wel uit het feit dat binnen
de vrijheidsbenadering diverse grondrechtstheorieen passen, die stuk voor
stuk onder een zekere eenzijdigheid gebukt gaan.

In de liberale grondrechtstheorie wordt het individu voorgesteld als
volkomen autark, als iemand met een eigen levensruimte en een burgerlijke
zelfstandigheid.7 Deze voorstelling lijkt aanvaardbaar, tot wordt bedacht
dat het geen nastrevenswaardig doel betreft, maar een hard uitgangspunt,
met als gevolg dat de opvatting voor een aanzienlijk deel langs de
maatschappelijke werkelijkheid heengaat.

In de democratisch-functionele theorie worden de grondrechten vanuit
hun politieke functie in de democratische rechtsorde benaderd.8 Ze blijken
dan niet vrij ter beschikking van de mens te staan, maar moeten door hem
in het algemeen belang worden uitgeoefend.' Deze opvatting laat uitstekend
zien hoe eenzijdigheid al snel een zekere mate van intolerantie meebrengt.

Ook de institutionele grondrechtsopvatting neigt naar onverdraagzaam-
heid, want wanneer grondrechten als objectieve normen bepaalde gebieden
van het leven ordenen   en   op   dit  doel zijn toegesneden,10 worden   de
institutionele verbanden waarnaar wordt verwezen normatief, 11   zodat  er
niet veel anders opzit dan zich in die verbanden te schikken.

Hetzelfde valt aan te merken op de waardentheorie. In deze opvatting
vormen de grondrechten de positivering van maatschappelijke waarden. 12

De vraag in hoeverre die waarden in de pluriforme samenleving van vandaag
daadwerkelijk worden onderschreven13 ligt voor de hand.

de Preambules van het IVBP en het IVESC, waarin gesproken wordt van 'freedom from
fear  and  want'.

6        Vergelijk  D. M. H Meuwissen, Grondrechten. Utrecht/Antwerpen  1984,  p.  58.
7         M. C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel

recht, Zwolle 1989, p. 30.
8    Burkens, a.w., p. 34.
9 Idem.
10  Burkens, a.w., p. 31.
11  Burkens, a.w., p. 32.
12 Idem.
13  Burkens, a.w., p. 33.

4



De concrete belevingswereld als kader

Al deze visies zijn verdienstelijk, maar zou er op din worden voortge-
bouwd, dan werd het risico van eenzijdigheid en afdwaling genomen.

Het gevaar van een dwaalspoor dreigt evenzeer vanuit de kunsttheorie.
Ook op dat terrein zijn de meest uiteenlopende opvattingen mogelijk. Om
dit te illustreren worden hieronder vier geheel verschillende visies
aangehaald.

Volgens Camus wil de kunst de wereld tegelijkertijd verheerlijken en
loochenen: 14

'aucun artiste ne peut se passer du rdel. Lacrdation estexigence d'unitdet refus
du monde. Mais elle refuse le monde h cause de ce qui lui manque et au nom
de ce que, parfois,  il  est.'

Omdat de schepping van een kunstwerk altijd ook een afwijzing van de
versplinterde wereld betekent, kan in de vervaardiging van kunst het verzet
in zijn zuiverste vorm worden waargenomen.15 Deze artistieke revolte: 16

'enmtme temps qu'elleaffirme la valeur, ladignitdcommuneatous, revendique
obstindment, pour en assouvir sa faim d'unitd, une part intacte du rdel dont
le  nom  est  la beaut6.'

Maar vrijwel het tegenovergestelde wordt ook verkondigd. Dan getuigt
kunst niet van verzet tegen de onvolkomenheid van het bestaan maar juist
van bewondering voor en dankbaar aanwenden van het fraais dat de mens
wordt geschonken. Volgens Rookmaaker maken veel kunsttheoretici de
fout kunst per se een zin, betekenis of functie toe te willen schrijven.
Natuurlijk kan kunst een bepaalde betekenis, zin of functie hebben,
uitgesloten is het niet, maar op de keper beschouwd heeft kunst zulke
rechtvaardigingen niet nodig: 17

'Art needs no such excuse. It has its own meaning that does not need to be
explained, just as marriage does, or man himself, or theexistence of a particular
bird or flower or mountain or sea or star. These all have meaning because God
made them.  (...)  So  art has a meaning because God thought  it good to give
art and beauty to humanity.'

14  A. Camus, L'homme rdvoltd, in: A. Camus, Essais, Paris 1981, p. 657.
15 Idem.
16  Camus, a.w., p. 679.
17      H.R. Rookmaaker, Modern  art  and the death  of a culture, Izicester   1980, pp 229-230.
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Ook als het om de zin van het leven gaat, zijn de meningen verdeeld.
Volgens Schopenhauer is er voor de mens nauwelijks of geen levensgeluk
weggelegd. Vanuit deze pessimistische gedachte komt hij tot een specifieke
inkleuring van het wezen van de kunst. Hij definieert haar als: 18

'die    Betrachtungsan   der   Dinge,    unabhangig   vom    Satze    des    Grundes,    im
Gegensatz der gerade diesem nachgehenden Betrachtung, welche der Weg der
Erfahrung und Wissenschaft ist.'

Wie de rede uitschakelt en zich volledig overgeeft aan de waarneming en
dus 'das ganze BewuBtsein ausfullen 18Bt durch die ruhige Kontemplation
des gerade gegenwUrtige  naturlichen Gegenstandes',19  wie  zich  'gUnzlich
in diesen Gegenstand verlim, d.h. eben sein Individuum, sein Willen vergiBt
und nur noch als (...) klarer Spiegel des Objekts bestehen bleibt'20 zodat
'man also nicht  mehr den Anschauenden  von der Anschauung trennen
kann',21 wordt 'reines. willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der

Erkenmnis.'22 Hij dringt door tot 'die Idee, die ewige Form'23 en vindt
de lang gezochte rust:

24

'dann ist die aufjenem ersten Wege des Willens immer gesuchte, aber immer
entfliehende  Ruhe mit einem  Male von selbst eingetreten.'

Voor Schopenhauer is kunst een manier om de pijn van het leven te
ontvluchten. Nietzsche daarentegen omarmt het leven. Voor hem is de
wereld een oneindig proces van worden en vergaan, schepping en vernieti-
ging, en kunst weerspiegelt de volkomenheid van het bestaan: 25

'Die Kunst erinnert uns an Zustande des animalischen Vigor; sie ist einmal ein
Oberschuss und Ausstr6men von bluhender Leiblichkeit in die Welt der Bilder
und WOnsche; andererseits eine Anregung der animalischen Funktion durch
Bilder und WOnsche des gesteigerten Lebens; - eine Erh6hung des Lebens-
gefuhls, ein Stimulans desselben.'

18      A. Schopenhauer, Simtliche Werke,  Band I,  Die Welt als Wille und Vorstellung, Frankfurt
am Main 1960, p. 265.

19  Schopenhauer, a.w., p. 257.
20 Idem.
21 Idem.
22 Idem.
23 Idem.
24  Schopenhauer, a.w., p. 280.
25    F.W. Nietzsche, Werke, Achte Abteilung, Zweiter Band, Nachgelassene Fragmente Herbst

1887 bis M rz 1888, Berlin 1970, p. 58.
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Wat hier - zeer beknopt, dus op een manier waarop wetenschappelijke
inzichten en stellingnamen nauwelijks recht kan worden gedaan - werd
weergegeven is een tamelijk willekeurige selectie uit de kunsttheoretische
opvattingen, die de theologie, filosofie, sociologie en psychologie aanreiken.
Ze toont echter goed hoe een keuze op voorhand het onderzoek blootstelt
aan het gevaar van eenzijdigheid. Bovendien werd boven maar een fractie
aangehaald van alle opvattingen waaruit kan worden gekozen. Het geheel
valt nauwelijks te overzien. Ongetwijfeld zitten er opvattingen tussen, die,
hoe waardevol ook in ieder ander opzicht, weinig vruchtbaar zijn, als het
om de vraag naar de grondrechtelijke bescherming gaat. Het voert te ver
alles te bespreken, laat staan grondig op bruikbaarheid te onderzoeken.
Criteria om er op voorhand de geschikte theorieBn uit te lichten ontbreken,
dus is een keuze niet alleen moeilijk maar zelfs -letterlijk en figuurlijk -
onverantwoord.26

Om dwaalsporen te vermijden en algemene toepasbaarheid na te streven
wordt dan ook voorgesteld in eerste instantie aan te knopen bij iets dat,
net als het begrip vrijheid, bekend en zelfs vertrouwd maar tevens onbepaald
is: het leven van alledag, dat niet alleen met het verstand maar ook met
het lichaam, de zintuigen, de intuitie en de gevoelens wordt geleid. Dit
leven van alledag wordt aangeduid  met de term 'concrete belevingswereld:

Onmiddellijk dient zich een principitle vraag aan. Kan een wetenschap-
pelijke studie de concrete belevingswereld weI als kader kiezen? Is een
wetenschappelijk betoog niet per definitie algemeen en dus abstract? Op
de beide vragen luidt het antwoord: ja. Het een sluit het ander gelukkig
niet uit, want er moet onderscheid worden gemaakt tussen object en
methode. Wetenschap bedrijven geschiedt aan de hand van een algemeen
betoog. Dat is de methode. Een ander punt is waar het betoog over gaat.
Het kan zich richten op het denkvermogen van de mens en wat hem
verstandelijk bezighoudt, maar het kan ook zijn gevoelsleven, zijn instincten
en zijn lichamelijke geaardheid als onderwerp nemen. In deze studie is het
om beide te doen. Dat kan ook nauwelijks anders. Het is niet goed
voorstelbaar dat de emotionele en fysieke factoren, die in het dagelijks leven
het doen en laten in veel opzichten beheersen, geen factor van betekenis
zijn wanneer het om intermenselijk verkeer gaat in de vorm van rechtsple-
ging ofhet vervaardigen, tentoonstellen en beschouwen van een kunstwerk.
Geeft het feit, dat zowel op het vlak van de kunst als op dat van het recht

26   Dat er geen specifieke opvatting als uitgangspunt kan worden genomen staat er natuurlijk
niet aan in de weg, dat later. wanneer eenmaal vaste grond onder de voeten is verkregen,
op een bepaalde opvatting een beroep wordt gedaan.
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de emoties tijdens onderlinge of maatschappelijke discussies hoog kunnen
oplaaien, al niet aan, dat er meer bij betrokken is dan alleen de rede? Door
het blikveld te verruimen tot het de hele concrete belevingswereld omvat
- dus ook het rationele element- worden er misschien karakteristieken
van zowel de moderne beeldende kunst als de grondrechten ontdekt, die
bij een eenzijdige benadering, gericht op het theoretische denken over kunst
en recht, min of meer verborgen blijven. In dit hoofdstuk wordt het concept
'concrete belevingswereld' onder de loep genomen. Welke strekking heeft
het? Waar gaat de aandacht vooral naar uit? Tevens wordt in het kort bezien
wat het betekent als het recht en de kunst als elementen van de concrete
belevingswereld worden beschouwd. Dit gebeurt in de hoop een kader te
vinden, dat iets scherper is afgebakend. Want er mag worden verwacht,
dat wat ten aanzien van het recht en de kunst in het algemeen naar voren
treedt ook van belang zal zijn, wanneer de moderne beeldende kunst en
de grondrechten worden ontleed, al laat zich het exacte gewicht vooraf
natuurlijk niet bepalen.

2  De concrete belevingswereld

Door zijn enorme hersenomvang kan de mens theoretiseren, denken. 27

Zo kan hij samen met Descartes zeggen: ik denk, dus ik besta. Maar als
hij zich op zijn gedachten concentreert, sluit hij zich van de wereld af. Hij
denkt haar min of meer weg en vervangt haar door een denkbeeld, een
abstractie. Er vindt dan een verschraling plaats, want waar zijn gedachten
ook heengaan, hij staat met zijn lichaam, zijn instincten, zijn zintuigen en
zijn gevoel nog steeds volledig in de wereld. Hij is er uit voortgekomen
en is er met ieder atoom van zijn lichaam mee verbonden. Een leven zonder
zien, horen, voelen of proeven, een leven zonder beweging, is geen leven.
Anders gezegd, wie honger,  pijn of verdriet heeft is ook doordrongen van
zijn bestaan. Hetzelfde geldt voor wie zijn buik heeft volgegeten of om
wat voor reden dan ook grote pret heeft.

Wanneer de concrete belevingswereld als kader wordt gekozen, wordt
getracht de reductionistische benadering, die in zwang is sinds Descartes,
te doorbreken. De abstractie, eigen aan het theoretische denken, is dus maar
66n kant. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het denkvermogen
maar ook met lichaam, de zintuigen en het gevoel. Terwijlhet theoretische

27 Hier wordt dus het reflexieve, theoretische denken bedoeld en niet het praktische denken
waarmee iedere ervaring automatisch gepaard gaat.
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denken afstand meebrengt, brengen deze laatste een directe nabijheid, een
direct ervaren,  mee. Het maakt een wezenlijk verschil  of je  over  iets  of
iemand nadenkt  dan  wel  of je  iets of iemand ziet, aanraakt of voelt.

Binnen de concrete belevingswereld kunnen twee fundamentele relaties
worden onderscheiden, te weten die van de mens tot de stoffelijke wereld
en die van de mens tot zijn medemens. Ze worden afzonderlijk besproken.

Wanneer de relatie tot de stoffelijke wereld over een kort tijdsbestek,
een uur,  een dag of een maand, wordt bezien,  is zij vrijwel stabiel. Wordt
ze echter vanuit een ruimer perspectiefbeschouwd, aangereikt door uiteen-
lopende wetenschappelijke disciplines als de astronomie, de geologie, de
natuurkunde, de archeologie en de paleontologie, waarbij er tijdschalen
varitrend van duizenden tot miljarden jaren worden gehanteerd, dan blijkt
zij aan ingrijpende veranderingen onderhevig te zijn. De relatie van de mens
tot de stoffelijke wereld is dan uiterst dynamisch. Er zijn twee punten die
aandacht verdienen.

Allereerst is de stoffelijke wereld bij lange na niet zo onveranderlijk
als graag wordt gedacht. Aan de huidige situatie ging een lang ontplooi-
ingsproces vooraf. Het eerste begin wordt geplaatst bij de oerknal, 15 tot
20 miljard jaar geleden. Bij die oerknal traden energie en materie uies

en nam de tijd een aanvang.
29

Het voert te ver het wordingsproces vanaf het eerste begin tot nu uitge-
breid te bespreken, van de andere kant kan er ook weer niet zo maar aan
voorbij worden gegaan. Daarom worden er, om een indruk te geven van
wat met de beweeglijkheid van de stoffelijke wereld wordt bedoeld, enkele
punten aangestipt. Vermeldenswaard is zeker de geboorte van de eerste

generatie sterren, toen het heelal voor het eerst met licht werd overspoeld.
In die sterren werden door kernfusie de zwaardere elementen gevormd.
Er kwam een tweede generatie sterren en daarna nog een derde en in de
wolken tussen de sterren bevonden zich druppels, te klein om het nucleaire
vuur te ontsteken. Die druppels vormden zich tot planeten en 66n ervan
was een minuscule wereld van steen en ijzer, de jonge aarde.

28   De beschrijving van de kosmogenese in de nu volgende twee alinea's is gedeeltelijk een
parafrasering en gedeeltelijk een letterlijke weergave van een tekst van de NASA-geleerde
Carl Sagan.  Zie: C. Sagan, Cosmos, 1980, Nederlandse vertaling door Gerton van Wagenin-
gen,  Bussum   1981, pp 337-338. Vergelijk Stephen Hawking, Het Heelal, Verleden  en
toekomst van ruimte en tijd, Amsterdam 1989, pp. 144-150: het hete-oerknalmodel.

29     De stelling dat de tijd met de oerknal begon moet worden opgevat in de zin dat eerdere tijden
ongedefinieerd zijn. Wanneer, zoals voor de oerknal, het heelal onmetelijk klein en oneindig
dicht is, verliezen alle natuurwetten hun geldigheid, zodat gebeurtenissen voor de knal geen
invioed kunnen uitoefenen op wat er in de huidige tijd gebeurt. Hawking,  a.w.,  p.  20.
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Op de aarde ontstond leven. Doordat ze bevroor en weer ontdooide
kwamen er methaan, ammoniak, water en waterstof vrij. De oeratmosfeer
en de oceanen werden gevormd. Zonlicht, lava van vulkanen, donder en
bliksem werkten op die oceanen in zodat ze op een verdunde soep gingen
lijken. In die soep ontstonden aan de oppervlakte van kleideeltjes moleculen
die met behulp van andere moleculen kopiean van zichzel f konden maken.
Naarmate de tijd verstreek werd de oersoep steeds dunner want ze werd
opgebruikt door en omgezet in complexe verdichtingen van moleculen die
zich steeds nauwkeuriger kopieerden. Er ontwikkelden zich eencellige
planten en het leven begon voor zijn eigen voedsel te zorgen. Er ontstonden
chemische receptoren, de levende materie leerde proeven en ruiken. Er
kwamen ogen en oren, de materie kon voortaan zien en horen. Planten en
dieren ontdekten dat ook het land leven in stand kon houden en miljoenen
jaren later liepen er kolossale dieren door dampige oerwouden.

De stoffelijke wereld heeft  in  de  loop  van   15  tot 20 miljard jaar een
indrukwekkende evolutie doorgemaakt en deze evolutie gaat, hoewel dat
vaak wordt vergeten, nog steeds door. Het heelal dijt almaar verder Uit,30
ook heden ten dage doven er sterren en worden er nieuwe geboren, de
aardkorst is nog altijd in beweging en aan de vorming van gebergten is
nog geen einde gekomen. De westerse beschaving is opgekomen in een
warme periode tussen twee ijstijden31 en nog altijd passen dieren zich aan
de veranderingen in hun leefklimaat aan. Wil de mens volledig worden
begrepen dan moet ook hij in deze evolutie worden geplaatst.

Dit is het tweede punt dat aandacht verdient. De relatie van de mens
tot de stoffelijke wereld is vooral dynamisch omdat de mens zel f in de loop
der tijden sterk is veranderd en nog altijd verandert. Als een verre voorvader
kan de Aegyptopithecus worden genoemd, die 33 tot 34 miljoen jaar geleden
in Afrika leefde. Hij was een boombewoner ter grootte van een huiskat
en een echte planteneter met nog een staart. Hij is interessant omdat bij
hem de eerste herstrukturering van de hersenen plaatsvond. Bij de Aegyp-
topithecus ontwikkelden zich voor het eerst de frontaalkwabben die zo ken-
merkend  zijn  voor de  mens. 32

30  Hawking, a.w., pp. 20 en 51 e.v.
31     W. Roebroeks, Oermensen in Nederland, de archeologie van de oude steentijd, Amsterdam

1990, p. 41. Hetklimaat isal enigeduizendenjaren opnieuw aan hetafkoelen. Eenprangende
vraag is of de stijging van het C02-gehalte in de atmosfeer, veroorzaakt door de menselijke
activiteiten, de ijstijdencyclus zal beinvloeden.

32 Yves Coppens, Hominoidea, Hominidaeen Homo, in: Vij fmiljoenjaar menselijk avontuur,
Brussel 1990, pp. 26-27.
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De eerste werktuigen duiken ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden op en
aan deze artefacten wordt de Homo Habilis verbonden, een jager-ver-
zamelaar, een alleseter die zich reeds uitsluitend lopend voortbewoog. 33

Het tijdperk dat met de komst van deze eerste mens werd ingeluid wordt
het oud-paleolithicum genoemd en vanaf nu maakt de schoksgewijze evolutie
van de mens plaats voor een graduele.34 De eerste vuistbijlen werden

ongeveer l,6 miljoen jaar geleden vervaardigd, en wel door een opvolger
van de Homo Habilis met nog grotere hersenen, de Homo Erectus. 35

Ongeveer 1500.000jaar geleden bereikte deze Homo Erectus vanuit Afrika
Zuid-Europa 6 en ongeveer 700.000 jaar geleden drong hij tijdens een
warmere tijd tot Midden-Europa door.37 Uit die tijd stammen ook de eerste

Europese vuistbijlen.38 De Homo Erectus heeft dan inmiddels een notie
van symmetrie verworven, waarmee de eerste aanzet tot de esthetiek is
gegeven.39 Rond 400.000 jaar geleden heeft deze mens het vuur bedwon-
genw en heeft hij de eerste getuigenissen van riten achtergelaten. Verder
zijn er aanwijzingen voor het gebruik van kleurmiddelen.41 Vanaf nu zullen
de grote regionale cultuurtradities zich ontwikkelen. 42

Ongeveer 300.000 jaar geleden maakte de technologie een enorme
sprong voorwaarts.43 De kerntechniek, dat wil zeggen, het principe van
66n steen voor 6dn werktuig, werd vervangen door de afslagtechniek

33  Coppens, a.w., p. 41; Roebroeks, a.w., p. 33.
34  Coppens, a.w., p. 43.
35   Henry en Marie-Antoinette de Lumley, De Homo Erectus verovert de Oude Wereld, de

eerste bewoners van Europa,  in:  Vij f miljoen jaar menselijk avontuur,  a.w.,  p. 46; Roebroeks,

a.w., pp. 7 en 33.

36    De Lumley, a.w., p.  54 en p. 62. Roebroeks is wat voorzichtiger. Hij houdt het er op dat
de vroegste bewoning van Europa pas zo'n 700.000jaar geleden op gang kwam; Roebroeks
a. w., p. 35.

37  De Lumley, a.w., p. 62.
38  De Lumley, a.w., p. 63.
39 Idem.
40    De Lumley,  a.w.,  p.  64.
41  De Lumley, a.w., p. 46.
42     De Lumley,  a.w.,  p.  65. Deze datering lijkt erg vroeg, maar ook chimpansees blijken een

cultuur te hebben. Pas recent is daar dankzij geduldig veldonderzoek enig inzicht in
verworven. Hun cultuuromvat onder meer het gebruiken de vervaardiging van instrumenten,
een sociale organisatie met een zekere arbeidsverdeling, het delen van voedsel en een

communicatiesysteem via een combinatie van gelaatsuitdrukkingen, gebaren en geluiden.
Er zijn zelfs regionale cultuurverschillen geconstateerd, zoals inzake het communicatiesysteem
en het gebruik van werktuigen.  Zie Ph. Lieberman, Uniquely Human, the evolution of speech,

thoughtand selflessbehavior, Harvard UniversityPress, Cambridge(Massachusetts)/London
1991, pp. 150-157.

43  Roebroeks, a.w., pp. 9-10.
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waardoor er uit 66n steen meerdere werktuigen konden gemaakt.44 Het
oud-paleolithicum loopt  dan  over  in het midden-paleolithicum.   In  deze
periode, ongeveer 250.000 jaar geleden, bereikte de eerste mens Nederland.
Hij richtte even ten Noordwesten van het huidige Maastricht kampementenin langs de oevers van de toenmalige Maas. 45

Rond 100.000jaar geleden maakte het bovenste deel van de menselijke
hersenen, de neocortex, een explosieve groei door,46 en terwijl tot dan
toe de biologische evolutie sneller ging dan de technologische, voortaan
ging het precies andersom.47 De Homo Erectus evolueerde tot de Homo
Sapiens,48 met als twee ondersoorten de Homo Sapiens Neanderthalensis
en de Homo Sapiens Sapiens, die gedurende een bepaalde periode naast
elkaar hebben geleefd.49 Ongeveer 35.000 jaar geleden stierven in Europa
de Neandertalers uit en wel onder druk van uit het Nabije Oosten
emigrerende groepen van de Homo Sapiens Sapiens.50 Deze nieuwkomers,
doorgaans Cro Magnons genoemd, waren de eerste moderne Europeanen.Rond dezelfde tijd werd de afslagtechniek vervangen door de veel
geavanceerdere kling-techniek, waarmee op een systematische wijze
gestandaardiseerde eindprodukten konden worden afgeleverd.51 Hetjong-
paleolithicum, de tijd van de grotschilderkunst, breekt aan.

Hoezeer gedurende de in vogelvlucht beschouwde 3 miljoen jaar dehouding van de mens tegenover de stoffelijke wereld is veranderd moge
blijken uit het volgende overzicht. Twee miljoen jaar geleden verwierf de
mens uit 1 kilogram vuursteen 10 cm snijvlak, 500.000 jaar geleden 40
cm,  50.000 jaar geleden 2 meter en 20.000 jaar geleden 20 meter.52 Deze
drastische afname van de afhankelijkheid van grondstoffen is illustratief
voor de menselijke evolutie. Wanneer ook de technologische ontwikkeling
van de afgelopen millenia, en dan vooral de afgelopen eeuw, in de be-

44     Philip van Peer. De technologische evolutie van de prehistorische jagers-verzamelaars,  in:
Vij f miljoen jaar menselijk avontuur, a.w., pp. 87 e.v.

45   Roebroeks, a.w., pp. 73 e.v.; P.W. van de Broeke, De vroegste bewoners: jagers in een
veranderende omgeving, in: J.H F. Bloemers/T. van Dorp (red.), Pre- en protohistorie van
de Lage Landen, De Haan/Open Universiteit 1991, pp. 191-200; P.W. van den Broeke,
Van kamp naar kamp, in: Bloemers/Van Dorp, a.w., pp. 201-212.

46    P. Vroon, Tranen van de krokodil, overde te snelle evolutie van onze hersenen, Baarn 1989,
pp. 41-42.

47  Coppens, a.w., p. 43.
48    De Lumley,  a.w.,  p.  66.
49    B.  Vandermeersch, De neandertalers en de eerste moderne mensen,  in: Vij f miljoen jaar

menselijk avontuur,  a.w.,  p.  79.
50  Vandermeersch, a.w., pp. 78-81; Roebroeks. a.w., pp 110-111.
51  Van Peer, a.w., p. 90.
52  Coppens, a.w., p. 43.
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schouwing wordt betrokken, overschaduwt de snelle evolutie van de mens
die van de stoffelijke wereld. Wat de aarde en het leven op de aarde betreft
komen de twee hierboven besproken ontplooiingsprocessen dan ook in
zoverre samen, dat de mens thans de toekomst van de aarde in zijn handen
lijkt te hebben.

De vaststelling dat het leven op aarde als gevolg van de menselijke
expansie wordt bedreigd wordt extra beklemmend, wanneer wordt bedacht
dat de onthullingen van Copernicus en Galilei in de twintigste eeuw met
duizelingwekkende astronomische ontdekkingen zijn aangevuld. De zon
is  evenmin het middelpunt  van het heelal.   De  zon  is  een  ster  in  66n  van

de spiralen van het Melkwegstelsel. Maar het Melkwegstelsel is evenmin
het middelpunt, het is slechts 66n van de miljarden sterrenstelsels in de
onmetelijke ruimte. De dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri, is 4,3 lichtja-
ren53 van de aarde verwijderd, dat wil zeggen, 250.000 keer verder dan
de zon. De aarde is, wanneer het oog op de kosmos wordt gericht, niet
alleen volstrektonbeduidend, een stofdeeltje bij wijze van spreken, de mens
zit ook nog aan dat stofdeeltje vast. En met deze laatste constatering gaan
de ogen open voor een heel ander aspect van de relatie van de mens tot
de stoffelijke wereld: de fragiliteit ervan. Wat over een tijdsperiode van
15 miljard jaar tot stand werd gebracht dreigt in minder dan een eeuw te
worden vernietigd.

De menselijke relatie tot de stoffelijke wereld kan dus aan de hand van
twee kernpunten worden getypeerd: dynamiek en fragiliteit. Dezelfde
kernpunten keren terug wanneer de relatie tot de medemens in ogenschouw
wordt genomen.

Toen ongeveer honderdduizend jaar geleden het bovenste deel van de

menselijke hersenen, de neocortex, zijn explosieve groei doormaakte, werd
intelligent leren mogelijk, dat wil zeggen, leerprocessen die berusten op
imitatie, instructie en redeneren.54 Het vermogen van het geheugen nam
enorm toe.55 In deze periode verwierf de mens waarschijnlijk zijn huidige
linguistische vermogen.56 Het gebruik van taal is zo'n alledaags verschijn-
sel, dat er niets bijzonders aan de hand lijkt, maar vanuit evolutionair
perspectief mag er gerust even bij stil worden gestaan.

Aan het huidige taalvermogen ging een lange evolutie vooraf. Het lijkt
zijn bestaan te danken aan het feit, dat verschillende vermogens, die

oorspronkelijk aan andere functies waren aangepast, op een gantegreerde

53 Ean lichtjaar is de afstand die het licht in 66n tropisch jaar aflegt: 9460 miljard kilometer.
54  Vroon, a.w., p. 89.
55  Vroon, a.w., pp. 41, 116, 202-205.
56  Vroon, a.w., p. 122.
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manier gingen samenwerken. Zo is het rijzen en dalen van de toon, waarmee
het begin respectievelijk het einde van een zin wordt aangekondigd,
waarschijnlijk voortgekomen uit de kreet, waarmee jonge zoogdieren om
hun moeder roepen.57 Organen, die aanvankelijk dienden om het slikken
en de ademhaling te vergemakkelijken, werden aangepast om spraak voort
te brengen.58 Het voordeel van spraak in de strijd om het bestaan is
evident: via spraak kan de mens vele malen sneller communiceren dan op
andere manieren.

Ongeveer 125.000-100.000 jaar geleden vertoonden de mensen voor
het eerst de anatomische kenmerken, vereist voor een effici8nt spraakvermo-
gen,59 zoals een lage positie van het strottehoofd in de keel en een
verhoudingsgewijs kort verhemelte. Daarom mag worden aangenomen,
dat toen ook de voor spraak vereiste vermogens van de hersenen tot ontwik-
keling waren gekomen.

Het spreken vergt nogal wat van de hersenen. Zo moet er een vrije,
intentionele beheersing van de vocale signalen bestaan, iets waar apen eenvreselijke moeite mee hebben.e Alle ingewikkelde spierbewegingen dienen
automatisch te worden beheerst. Bovendien is spreken maar Edn kant van
de medaille, er moet ook kunnen worden geluisterd. Daartoe moeten de
hersenen het vermogen bezitten om de opgevangen vocale signalen zo te
vertalen, dat ze daadwerkelijk overeenstemmen met de vereiste klanken. 61
Bovendien moeten de signalen worden gerelateerd aan de persoon van despreker.62 Het maakt een heel verschil of het om een man, een vrouw
of een kind gaat, en of iemand een hoge of een lage stem heeft. Tel bij
dit alles op, dat er een stroom klanken met een snelheid van 15 tot 25 per
seconde wordt uitgezonden respectievelijk ontcijferd,63 en het wordt
enigszins duidelijk wat spraak van de menselijke hersenen vergt. De
benodigde vermogens werden waarschijnlijk afgeleid van het boven
besproken vermogen om bekwaam met werktuigen om te gaan.64

57  Lieberman, a.w., pp. 3 en 19-20.
58  Ueberman, a.w.,p. 3.
59  Lieberman, a.w., pp. 72-75.
60     Lieberman.  a.w.,  pp. 51-53. Mensen  gaat  het  ook niet altijd  glad af. Iedereen heeft  wei

eens achter een hand zitten gniffelen.
61 Dit wordt 'speech perception' genoemd; Lieberman,  a.w.,  pp.  42-44.62 Dit wordt 'vocal tract normalization' genoemd; Lieberman, a.w., pp. 46-48.
63  Lieberman, a.w., p. 38.
64     Lieberman,  a.w., pp. 74-76,79-80,119. Ernstige spraakgebreken gaan nogal eens gepaardmet motorische storingen. Zo wordt soms het gebruik van de rechterarm verloren. Lieberman,pp. 27, 29, 84 e.v.
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Spraak alleen is nog geen taal, er is ook syntaxis nodig.65 Het nut van
syntaxis in de strijd om het bestaan is, net als dat van spraak, evident: er
wordt een nog snellere communicatie bewerkstelligd, want verschillende

gedachten worden via een code ondergebracht in een tijdschema, dat anders
maar Edn gedachte kan overbrengen.66 Bovendien kunnen via syntaxis
nieuwe zinnen worden gevormd en kunnen er dus nieuwe gedachten worden

geuit. Ongeveer 100.000 jaar geleden had de mens naast een volgroeid
spraakvermogen al hersenen, die geschikt waren voor een ingewikkelde
syntaxis.67 In die lang vervlogen dagen, zo mag er worden geconcludeerd,

liepen er mensen rond die konden praten. Diezelfde mensen, zo blijkt uit
grafgiften, dachten na over een leven na de dood. 68

Via intelligente leerprocessen als imitatie, instructie en redeneren, via
het taalgebruik en via het vermogen tot planning ontwikkelde zich waar-
schijnlijk het zelfbewustzijn.0 Voor deze ontwikkeling was echter wel
sociaal contact nodig.70 En dat contact was volop voorhanden, al enige

miljoenen jaren. De Homo Habilis leefde reeds in een gevestigde samenle-
ving van ongeveer vijftien tot twintig individuen.71 Hij was een sociaal
wezen dat zijn voedselvoorziening perfect organiseerde en die voor een
deel verzorgde vanuit ingerichte basiskampen.72 Toen later door de Homo
Erectus het vuur werd bedwongen, konden er haarden worden ingericht,
zodat de onderlinge banden tussen mensen nog strakker werden aan-
gehaald.73 Van deze eerste samenlevingen van jagers-verzamelaars kan
een lijn worden uitgezet naar de huidige hoogindustritle, technologische
samenleving. Er kan met recht worden gezegd: 66n mens is geen mens.

74

Dankzij zijn sociale verbondenheid is de mens immers geworden wat hij
is.75 Dankzij de gemeenschap heeft hij zich, anders dan dieren, sterk

losgemaakt van zijn natuurlijke omgeving en een beschaving, een eigen

65  Lieberman, a.w., p. 3.
66     Zo kunnen, om een heel simpel voorbeeld te geven, de mededelingen 'de jongen is klein',

'de jongen draagt een hoed' en 'de hoed is rood' worden samengeperst tot: 'de kleinejongen

draagt een rode hoed': Lieberman, a.w., p. 82.
67  Lieberman, a.w., p. 110.
68    Lieberman,  a.w.,  p.  162.
69  Vroon, a.w., pp. 118-120.

70  Vroon, a.w., p. 120.
71  Coppens, a.w., p. 43.
72  Coppens, a.w., p. 41.
73  De Lumley, a.w., p. 65.
74     Th.C. W. Oudemans/R. D. de Jong, Over de Natuur van mensen, inleiding in de filosofische

antropologie, Alphen aan den Rijn 1983, p. 155.
75 Vergelijk Prins Kropotkin, Wederkeerig dienstbetoon, een factor der evolutie, Amsterdam

1904, pp. 109 e.v.
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leefklimaat, geschapen, zodat hij anders dan dieren de aarde van de pool
tot de evenaar kan bewonen. Dankzij de gemeenschap heeft de mens dus
de aarde in bezit genomen. Net als de relatie tot de stoffelijke wereld getuigt
de relatie tot de medemens, gezien het wisselende karakter van de samenle-
vingen in de loop van duizenden jaren, van grote dynamiek.  Maar net alsbij de relatie tot stoffelijke wereld vraagt bij de relatie tot de medemens
niet alleen de dynamiek maar ook de fragiliteit de aandacht. Maar al te
vaak is de grootste vijand van de mens zijn medemens.

De concrete belevingswereld van de mens kan dus op twee manieren
worden beschouwd. Allereerst over een korte periode. De belevingswereld
lijkt dan statisch, er verandert  niet veel. Wordt er echter een historisch
perspectief gehanteerd, dan is er sprake van enorme dynamiek.76 Dan
ontstaat tegelijkertijd zicht op een belangrijk aspect van deze belevings-
wereld, haar fragiliteit. Deze dynamiek en deze fragiliteit zijn belangrijk,
het zijn kernbegrippen. Wanneer de moderne beeldende kunst en de
grondrechten worden besproken, zal er aan deze kernbegrippen grondig
aandacht moeten worden besteed.

In de paragrafen die nu volgen wordt onderzocht welke kenmerken naar
voren treden, wanneer het recht en de kunst vanuit het kader van de concrete
belevingswereld worden bekeken.

3  De concrete belevingswereld en het recht

Wordt het recht als element van de concrete belevingswereld opgevat, dankomt aan de rationele overwegingen die aan de rechtsvorming en de
rechtspleging ten grondslag worden gelegd, hoe fundamenteel ook in andere
opzichten, geen exclusieve betekenis toe. In eerste instantie is van belang
hoe het recht concreet wordt belee fd. Waarom ervaart iemand een oordeel
als rechtvaardig en waartoe spoort dit oordeel hem aan?

Het blijkt uiterst moeilijk, zo niet ondoenlijk, in het diepst van de zaak
verantwoording af te leggen terzake van het feit dat een oordeel rechtvaardig
wordt gevonden. Rationele argumenten verduidelijken veel en zijn ook
onmisbaar, vooral omdat de relevante feiten worden uitgezuiverd en de

76 Wie geinteresseerd is in een theoretisch kader met betrekking tot deze dynamiek vindt
interessant materiaal in de processuele archeologie, die vanuit een algemene systeemtheorie
veranderingen  in de menselijke samenleving bestudeert. Daarbij worden de volgende
processuele veranderingen onderscheiden: evolutie, adaptatie en diffusie. Zie voor een
inleiding: J.H.F. Bloemers, Processen: evolutie, adaptatie en diffusie, in: Bloemers/Van
Dorp, a.w., pp, 127-138.
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zaak afstandelijk kan worden bekeken, maar wanneer het oordeel is geveld
en er naar het uiteindelijke waarom wordt gevraagd, wordt er vaak een
beroep gedaan op het rechtsgevoel. Dit 'gevoel' bewerkstelligt juist het
omgekeerde van wat door middel van het theoretische denken wordt bereikt,
er ontstaat geen distantie maar juist betrokkenheid. Von Jhering beschouwt
dit gevoel zelfs als de kern van het rechtsbewustzijn en legt verder een
verband met de ervaring van pijn: 77

'Und was ist es, das all dies Wunder tut? Nicht die Erkenntnis, nicht die
Bildung, sondern das einfache Gemhl des Schmerzes. Der Schmerz  ist der
Notschrei und der Hilferufder bedrohten Natur. Das gilt, wie vom physischen,
so auch vom moralischen Organismus, und was dem Mediziner die Pathologie
des menschlichen Organismus, das ist die Pathologie des RechtsgefOhls dem
Juristen und Rechtsphilosophen, oder richtiger: das sollte sie ihm sein, denn
es wiire verkehrt zu behaupten, dass sie es ihm bereits geworden sei. In ihr
steckt das ganze Geheimnis des Rechts. Der Schmerz, den der Mensch bei der
Verletzungseines Rechtsempfindet, enthaltdas gewaltsamerpresste, instinktive
Selbstgestiindnis Ober das, was das Recht ihm ist, zundchst was es ihm, dem
einzelnen, sodannaber auch, was erder menschlichen Gesellschaft ist. In diesem
einen Moment kommt in Form des Affekts, des unmittelbaren GeRihls von der
wahren Bedeutung und dem wahren Wesen des Rechts mehr zum Vorschein
als wahrend langer Jahre ungestorten Genusses. Wer nicht an sich selbst oder
an einem andern diesen Schmerz erfahren hat, weiss nicht was das Recht ist,
und wenn er auch das ganze Corpus iuris im Kopf hatte. Nicht der Verstand,
nur das Gefuhl vermag uns diese Frage zu beantworten, darum hat die Sprache
mit Rechtden psychologischen Urquell alles Rechts als RechtsgefLIWbezeichnet.
Rechtsbewt Gtsein, rechtliche Uberzeugung sind Abstraktionen der Wissenschaft,
die das Volk nicht kennt, - die Kraft des Rechts ruht im Gefuhl, ganz so wie
die der Liebe; der Verstand und die Einsicht kann das mangelnde Gef[lhi nicht
ersetzen.'

Dat het rechtsbewustzijn slechts een wetenschappelijke abstractie van het
rechtsgevoel is en dat de kracht van het recht volledig in het gevoel schuilt,
zoals Von Jhering beweert, is voor betwisting vatbaar. Scholten neemt een

genuanceerder standpunt in:
78

'Het individueele oordeel wortelt in ons gevoels- en verstandelijk leven beide,
het brengt met zich de wil om de verhouding aan het oordeel te doen beantwoor-
den. Zoo omvat het alle zijden van onzen geest. Wat wij spontaan ervaren,
toetsen wij aan de verstandelijke overweging. Hierin komt het regelkarakter

77   R. von Jhering. Der Kampf ums Recht, Frankfurt am Main 1977, p. 23.
78  P. Scholten, Kenmerken van recht, in: Verzamelde Geschriften, Deel I, Zwolle 1949, p

114.
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van het recht uit, hierdoor scheiden we min of meer bewust, ons rechtsoordeel
van andere reacties van ons gemoedsleven. Wij kunnen dit ook aanduiden door
te zeggen dat ons rechtsgevoel  in de overweging tot rechtsbewustzijn wordt.'

De visie van Scholten verdienthierde voorkeurbovendie van Von Jhering.
Het gaat er immers niet om de bron van het recht exact vast te stellen en
zo nodig knopen door te hakken, dus of het verstand ofhet gevoel, evenmin
als het er om gaat bij een samenwerking precies de percentages van ieder
aandeel te bepalen, het is voldoende dat wordt geconstateerd dat, zoals
Scholten het formuleert, in de vorming van het rechtsoordeel intellectuele
en gevoelsfactoren werken.79 Hetzelfde geldt voor de stelling van Von
Jhering, dat de ervaring van pijn en onrecht de ultieme en enige rechtsbron
is. Dat persoonlijke levenservaringen van groot gewicht zijn bij de
ontwikkeling van het rechtsgevoel volstaat, een stelling die door iedereen
zal worden onderschreven.

De vraag hoe het recht concreet wordt ervaren, dus de vraag naar wat
in een concreet geval rechtvaardig is, speelt niet alleen binnen de belevings-
wereld van de burger, maar rijst ook wanneer de rechter een geschil moet
beslechten. Wederom Scholten:80

'Gerechtigheid is de zin van het recht. Subjectief wordt zij door den rechter
in zijn beslissing ervaren, objectief ligt zij in het recht zelve.'

Hoe komt een rechter tot een concreet rechtsoordeel'? Wanneer gevallen
van directe eenvoudige wetstoepassing buiten beschouwing worden gela-
ten,8' blijkt er via het verstand alleen geen oplossing te kunnen worden
bewerkstelligd. Door louter theoretisch denken kan nooit een absoluut
geldende regel worden opgesteld omtrent wat behoort te geschieden, net
zo min als wat behoort te geschieden, dat wil zeggen, een concrete waarheid
binnen de belevingswereld van de mens, door zuivere deductie uit een
intellectuele wet of idee kan worden gedestilleerd.82 Er moet steeds naar
recht en onrecht worden gezocht en dit zoeken gebeurt niet alleen met het
verstand,  maar ook met het gevoel, het gebeurt kortom met het hele wezen
van de mens. Bij dit zoeken wordt gebruikt gemaakt van beginselen. Het

79 Scholten, Kenmerken van recht,  a. w.,  p.  111.
80    P. Scholten, Recht en gerechtigheid, in: Verzamelde Geschriften,  a.w.,  p.  307.
81 Deze gevallen doen zich overigens minder vaak voor dan wordt gedacht. Zie hierover:

F.M.C. VIemminx, De fractaldimensie van wetgeving, abbb contra legem en hardheids-
clausules, NJB 1991, pp. 1831-1836.

82    P. Scholten, C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht,
Algemeen Deel, Zwolle 1974, p. 9.
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meervoud  is geen toeval.  Het  gaat om meerdere beginselen,  en  niet  om
Edn abstract principe tot welk al het recht te herleiden zou zijn en waaruit
direct een beslissing kan worden gehaald. Van essentieel belang is, zoals
Scholten het uitdrukt, 'de onbevangen blik op het recht'.83 Er kunnen in
een concreet geval meerdere beginselen in het geding zijn, die alle hun
eigen eisen stellen, zodat het ene beginsel tegen het andere zal moeten
worden afgewogen.84 Deze beginselen bestaan, net als het rechtsoordeel,
dankzij gevoels- en verstandelijke factoren. Wanneer er vanuit de concrete
belevingswereld naar wordt gekeken hebben ze een duidelijke emotionele
kant. Vandaar dat schending van zo'n beginsel direct voor de mens
invoelbaar is en een spontane reactie oproept.85 De mens kent de schending
waarschijnlijk uit zijn eigen belevingswereld. Von Jhering volgend kan
worden gesteld dat deze beginselen mede voortvloeien uit de ervaring van
pijn en onrecht. Dankzij het feit dat deze beginselen ook nauw samenhangen
met het leven van alledag, zijn zij gemeengoed. De sociale verbondenheid
van de mens komt er in tot uitdrukking. Verder kan worden geconstateerd
dat, aangezien de beschaving almaar in ontwikkeling is, deze beginselen
ook om een ontwikkeling vragen. Om deze reden kan er nooit een limita-
tieve opsomming worden gegeven. In verband met de grondrechten zijn
met name drie beginselen het vermelden waard: het gelijkheidsbeginsel,
het rechtszekerheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. De rationele invul-
ling van deze beginselen is bekend, daarom wordt nu in het kort vooral
hun emotionele kant besproken.

Het rechtszekerheidsbeginsel zegt dat een mens zekerheid moet hebben
omtrent zijn rechten en plichten. Het ontbreken van zekerheid kan louter
verstandelijk worden vastgesteld, het gaat er om een hiaat in de rechts-
betrekking op te speuren. Nu zijn zulke hiaten relatief gemakkelijk te
vinden, want geen enkele rechtsbetrekking is naar geschreven recht volledig
ingevuld. Om deze reden is het niet alleen van belang onzekerheid te
constateren, maar vooral ook om vast te stellen wat deze onzekerheid
concreet voor het rechtssubject - dus de burger, de mens - betekent.
Dat laatste is vooral een zaak van invoelen. Het is immers het gevoel van
onzekerheid, dat zo ondraaglijk is. Wil iemand tot de vaststelling komen
dat het beginsel wordt geschonden, dan moet hij zich ook in de situatie

83 Scholten, Algemeen Deel, a.w., p. 126.
84 Idem.
85 Vergelijk Scholten,  Algemeen Deel, a.w.,  p. 62:  een rechtsbeginsel is onmiddellijk evident.
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van een andere mens verplaatsen.  'Hoe zou jij je voelen?', dat is dan de
cruciale vraag. 86

Het redelijkheidsbeginsel verwijst op het eerste gezicht vanwege de
term 'rede' naar louter verstandelijkheid. Maar 'redelijk' hoeft niet per
se te worden opgevat als  'op de rede gebaseerd'.  Het kan ook 'tamelijk'
betekenen. Dan verwijst  het  naar een  maat,  naar een  'meer of minder'.
Wat 'redelijk' is, lijkt, zo bezien, niet zozeer een zaak van exact beredene-
ren als wel van in het licht van de concrete feiten inschatten. Er kan een
vergelijking worden gemaakt met het evenwichtsgevoel dat een koorddanser
in staat stelt zijn act op te voeren. Voor hij aan zijn waagstuk begint,
beredeneert de koorddanser niet waar precies de balans ligt, neen, al lopend
zoekt hij met zijn gevoel het evenwicht. Het is een kwestie van meer of
minder, van concreet voelen of hij overhelt. Echt in evenwicht is hij
misschien nooit, maar hij houdt zich overeind. Gezien deze inbreng van
gevoel en intuitie kunnen de opvattingen omtrent wat precies redelijk is
enigszins uiteenlopen. Over wat apert onredelijk is bestaat echter nauwelijks
of geen verschil van mening. Daarom wordt bij toetsing aan het beginsel
op kennelijke onredelijkheid gelet en wordt degene wiens handelen ter
beoordeling staat speelruimte gelaten. Dit wordt aangeduid met de term
'marginale toetsing'. Wanneer het beginsel   in  een   wet als expliciete
beroepsgrond wordt opgevoerd, kan dit marginale karakter van de toetsing
worden benadrukt. Dan wordt er gesproken van een verbod op (kennelijke)
onredelijkheid. Voor wie geacht wordt het redelijkheidsbeginsel in acht
te nemen maakt het echter geen verschil of het als gebod of verbod wordt
geformuleerd.87

Ook bij verbijzonderingen van het redelijkheidsbeginsel spelen zowel
verstandelijke als gevoelsfactoren.

Het verbod van willekeur als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur
is zo'n verbijzondering, het eist dat de bestuurlijke overheid bij afweging
van de betrokken belangen in redelijkheid tot haar beslissing komt. In artikel
8, aanhef en sub c, Wet arob en enkele andere wetten is het beginsel als
beroepsgrond opgenomen en is het dus negatief geformuleerd. Principiele
consequenties mogen daar, zoals gezegd, niet aan worden verbonden. 88

86 Dem vraag impliceert vanzelfsprekend de toepassing van een normaliteitscriterium. Een
analfabeet kan zich al onzeker voelen wanneer er een brief in zijn bus valt, om maar een
voorbeeld te noemen.

87    Wanneer het redelijkheidsbeginsel ids verbod is geformuleerd, wordt uit het uiterst subtiele
verschil tussen 'redelijk' en 'niet onredelijk' in de wetenschap soms tot extra speelruimte
geconcludeerd, maar aangezien er reeds marginaal wordt getoetst lijkt zoiets tamelijk zinloos.

88    Zo beschouwt Nicolai de c-grond van artikel 8 Wet arob als een tot de rechter geformuleerd
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In het licht van de metafoor van de koorddanser kan het verder geen toeval
zijn, dat de eis van, zeg maar, behoorlijke belangenafweging weI opgehan-
gen wordt aan een zogenaamd 'evenwichtigheidsbeginsel:89

Ook het proportionaliteitsbeginsel is een verbijzondering van het redelijk-
heidsbeginsel. Het eist een evenredige, dat wil zeggen, redelijke verhouding
tussen doel en middel. Dat er naar een maat, een 'meer of minder' wordt
verwezen, is nu zonneklaar. Evenredigheid tussen doel en middel is geen
zaak van wiskundige precisie, het is ook een kwestie van gevoel en
intuitie.w Het proportionaliteitsbeginsel geldt tevens als algemeen beginsel
van behoorlijk bestuur en gaat dan hand in hand met het verbod van
willekeur. Beide beginselen normeren de belangenafweging door de
bestuurlijke overheid. 91

Het gelijkheidsbeginsel  heeft veel aspecten. Hier gaat het om het
meest elementaire aspect: de gelijkheid als mensen. De kwestie of mensen
gelijk zijn en waarom dan is lastig maar extra lastig wanneer ze eenzijdig,
dat wil zeggen, puur vanuit het verstand, wordt benaderd. Een mens staat
niet alleen met zijn verstand, maar ook met zijn lichaam, zijn zintuigen,
zijn instincten en zijn gevoel in de wereld. In dit licht is er tot op zekere
hoogte sprake van een schijnprobleem. Zoals een dier zintuiglijk, vanuit
zijn gehele wezen, dus zonder er theoretisch over na te denken, zijn
soortgenoten herkent, zo herkent de mens in eerste instantie vanuit zijn
hele wezen de medemens en ervaart hem op dit punt dus als gelijk. Pas
in tweede instantie let hij op verschillen.

voorschrift, dat de toetsings- en vernietigigingsbevoegdheid beperkt, dat wit zeggen, tot
marginale toetsing verplicht. Het zou geen tot het bestuur gerichte afwegingsnorm betreffen.
Zie:  P.  Nicolai,  Beginselen van behoorlijk bestuur, Deventer  1990,  pp.  240  en  324.  Ook
Konijnenbelt verkondigt iets dergelijks; zie hoofdstuk 9, par. 12. De stelling is natuurlijk
merkwaardig. Wanneer een norm voor de burger als beroepsgrond fungeert en tot toetsing
en vernietiging door de rechter strekt, is het altijd tevens een norm die door het bestuur
in acht moet worden genomen.

89   G.J. Wiarda, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Geschriften van de Vereniging
voor Administratief Recht XXIV, Haarlem  1952,  pp.  84-89;  W.  Duk, De zachte  kern  van

het bestuursrecht, RmTh 1978, p. 576.
90   In dit verband kan een parallel worden getrokken met de beeldende kunst, waarin de eis

van evenredigheid en evenwicht op het vlak van de compositie speeit. In de klassieke oudheid
is een regel ontwikkeld die met wiskundige precisie aangeeft waar het evenwicht ligt, de
beroemde Gulden Snede. Hoewel hij een keurig resultaat oplevert, wordt de regel
tegenwoordig niet ofnauwelijks meer toegepast. Hij wordtals te beperkt ervaren, met andere
woorden, doorgaans wordt een meer gevoelsmatig evenwicht geapprecieerd.

91   In hoofdstuk 9, par. 12 wordt hun onderlinge verhouding nader besproken.
92   Zie over het gelijkheidsbeginsel ook hoofdstuk 10.
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Vandaar dat bij discriminatie ook steeds 'rechtvaardigingen' worden
opgevoerd. Maar al deze rechtvaardigingen zijn gezochte constructies,
ontsproten aan de beschavingspatronen  van de mens die oordeelt. Ze
zeggen niet alleen iets over de ander, ook iets over hemzelf. Verder wijzen
deze  'verschillen',  aan  de hand waarvan de primaire verbondenheid  als
mensen vervangen moet worden door distantie, indirect ook weer op verbon-
denheid. Als een blanke zegt dat negers dom zijn, vergelijkt hij deze mensen

impliciet met zichzelf. Die vergelijking is alleen mogelijk dankzij het feit,
dat er een zekere gelijkheid wordt ervaren en erkend. Anders gezegd,
wanneer in eerste instantie vooral de verschillen opvallen, hoeven deze
niet te worden benadrukt.

Deze korte beschouwing laat zien dat de rechtsbeginselen met primaire
ervaringen van de mens samenhangen. Iedereen weet wat het is om
achteruitgesteld te worden of niet voor vol te worden aangezien. Wie is
in zijn leven niet door een gevoel van onzekerheid gekweld? En tot slot
heeft iedereen wel eens uitgeroepen of stilzwijgend gedacht dat wat hem
overkwam buiten verhouding was. De beginselen berusten dan ook niet
alleen  op het verstand  maar  ook  op het gevoelsleven.   Om deze reden  is
een concreet oordeel van een rechter altijd mede irrationeel.w Van de
andere kant heeft de rede natuurlijk ook een onmisbare inbreng. De
verbondenheid tussen mensen brengt mee, dat de beslissing voor andere
mensen inzichtelijk moet worden gemaakt, er moet verantwoording worden
afgelegd. Daarom wordt het oordeel ter controle eveneens beargumenteerd
en beredeneerd.  In dit opzicht is het rechtsoordeel altijd tevens rationeel. 95

Natuurlijk kunnen bij een rechterlijk oordeel ook uitgesproken rationele
beginselen spelen. Die zijn echter niet direct op de rechtsvinding in een
concreet geval gericht, maar strekken er vooral toe de rechtsorde te struc-
tureren. Ze staan bijgevolg tamelijk ver van de concrete belevingswereld
van de burger af. 96 Voorbeelden zijn het legaliteitsbeginselw en het verbod
van blanco-delegatie.

93   Hoofdstuk 2, par. 8 en 9 en hoofdstuk 4, par. 6.
94 Scholten. Algemeen  Deel,  a. w.,  p.   130. In dezelfde  zin G.J. Wiarda. Drie typen  van

rechtsvinding, Zwolle 1980, pp. 108-109, zij het dat Wiarda bij de oordeelsvorming aan
het denken tegelijkertijd de functie van 'wegwijzer' toekent.

95 Scholten, Algemeen Deel,  a.w.,  p. 130; Wiarda, a.w., pp. 108-109.
96 Het democratiebeginsel is een geval apart. Het ontbreken van iedere democratische

besluitvorming doet zich voelen in de belevingswereld van alledag, maar wanneer een
democratische regeringsvorm echter gedurende langere tijd is geinstitutionaliseerd, dus
wanneer de burgers er aan gewend zijn geraakt, verdwijnt het gevoelselement meestal op
de achtergrond. Zie hierover ook hoofdstuk 4, par. 8.

97    Hoofdstuk  11.
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Worden de wijze waarop een rechtsoordeel in de concrete belevings-
wereld van de burger gestalte krijgt en de wijze waarop dat bij de
rechtsvinding door de rechter geschiedt met elkaar vergeleken, dan blijkt
er dus in zoverre een overeenkomst te bestaan, dat het oordeel mede op
een irrationele manier tot stand komt. Van belang is het gebruik van
beginselen, die zowel een verstandelijke als een gevoelsmatige component
hebben.

Een heel andere vraag is welke impuls er binnen de concrete bele-
vingswereld van een rechtsoordeel uitgaat. Er blijken bij de mens twee
verlangens te bestaan. Geconfronteerd met onrecht zegt het rechtsgevoel
de mens zich te distantieren van degene die onrecht pleegt en zijn verbon-
denheid uit te spreken met degene die onrecht wordt aangedaan. Bij dit
spel van aantrekken en afstoten is een gevoel van verantwoordelijkheid voor
de medemens van elementair belang.98 De verlangens tot distantie en
verbondenheid manifesteren zich alleen, wanneerde mens zich deze verant-
woordelijkheid bewust is. Bij onverschilligheid blijven ze achterwege.
Kenmerkend voor het rechtsoordeel dat wordt uitgesproken is dan ook een
grote persoonlijke betrokkenheid. Hoezeer de impuls van het rechtsgevoel
een zaak van ervaren en spontaan reageren is, moge blijken uit het feit dat
het rechtsgevoel zich sterker manifesteert naarmate het onrecht zich dichter
in de omgeving afspeelt. Van groot belang is nog steeds de zintuiglijke
waarneming, een gegeven waarvan in de media door middel van foto's,
televisiebeelden of rechtstreekse reportages dankbaar gebruik wordt gemaakt.
Het waargenomen onrecht raakt de mens diep en heeft direct invloed op
zijn belevingswereld.

Samengevat kan worden gesteld, dat wanneer het recht vanuit de
concrete belevingswereld wordtbeschouwd, de volgende punten naar voren
treden. Het rechtsoordeel komt mede op een irrationele manier tot stand.
Dit uit zich ook in het hanteren van rechtsbeginselen. Nogal wat beginselen
berusten immers niet alleen op het verstand maar ook op het gevoel en zijn
eveneens te herleiden tot primaire levenservaringen. Verder bewerkstelligt
het rechtsoordeel een drang tot distantie en een drang tot verbondenheid.
Deze twee verlangens lijken cruciale elementen in de belevingswereld van
het recht.

98 Scholten, Algemeen Deel, a.w., p. 127.
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4  De concrete belevingswereld en de kunst

Net als bij het recht gaat bij de kunst de aandacht aanvankelijk uit naar
een oordeel, hoe het tot stand komt en wat het betekent.

Meer nog dan bij het rechtsoordeel springt bij het concrete esthetische
oordeel in het oog, dat het niet alleen met het verstand maar vanuit de hele
menselijke persoonlijkheid wordt geveld. Een kunstwerk wordt direct
geapprecieerd met de zintuigen. De rol van de ogen trekt natuurlijk het
eerst de aandacht, maar de tastzin verdient ook vermelding. De neiging
om een kunstwerk aan te raken, het te betasten of, als de vorm zich ertoe
leent, de hand overheen te laten glijden, is bijzonder groot. Niet zonder
reden gelden er binnen een museum strenge voorschriften. Deze neiging
tot direct contact via de huid geeft aan hoezeer het hele lichaam bij dit
oordeel betrokken is. Wanneer verder wordt bedacht dat een esthetisch
oordeel zich, net als een rechtsoordeel maar geheel anders dan een natuur-
kundig oordeel, sterker manifesteert naarmate wat beoordeeld wordt zich
dichterbij bevindt, is wel duidelijk hoezeer dit oordeel verankerd is in de
concrete belevingswereld. Een mens houdt ervan zich met mooie dingen
te omringen. Hij richt zijn eigen leefomgeving mede in op basis van wat
hij mooi en wat hij lelijk vindt.

Terwijl het weinig moeite kost om aan te geven dat een esthetisch
oordeel samenhangt met de hele menselijke persoonlijkheid, is het vrij lastig
te achterhalen hoe het tot stand komt. Misschien kan, om een begin te
maken, nog het best worden gevraagd waarom iets lelijk is. Toegepast op
een kunstwerk betekent dit onder meer: welke 'artistieke' toevoeging
verstoort de harmonie van het werk? Neem een schilderij van een abstract-
expressionist als Willem de Kooning, bijvoorbeeld 'Two Figures in a
Landscape'   uit    1967.    [VI]e Het schilderij   is met uitbundige streken
vervaardigd, er spreekt hartstocht uit, levensgenot. Kan nu een enkele
penseelstreek van de hand van De Kooning overgeheveld worden naar ieder
ander abstract kunstwerk, bijvoorbeeld naar een Mondriaan? Neen, het
gevoel zegt dat de harmonie van de Mondriaan wordt verstoord. De pen-
seelstreek hoort er niet thuis. De abstracte schilderijen van Mondriaan getui-
gen niet van levensdrift. De strenge lijnen duiden op ingetogenheid en con-
templatie, de heldere kleuren suggereren transparantie, verdieping.
Natuurlijk kan het schilderij opnieuw met De Kooning-achtige penseelstreken
worden uitgevoerd, maar dan is het op slag geen Mondriaan meer. Als
een De Kooning vanwege de exuberantie gekwalificeerd kan worden als

99 Detussen haken geplaatste Romeinsecij fers verwijzen naardenummers vandeafbeeldingen.
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dionysisch, dan is een Mondriaan vanwege de strengheid eerder ascetisch
en vanwege de helderheid eerder etherisch. Duidt een De Kooning op het

aardse - en op het aardse rumoer - dan duidt een Mondriaan op
verstilling, op sublimatie, op het geestelijke. Op gelijke wijze laten de
groteske vertekeningen waar Picasso zich in zijn Guernica zo efficiant van
bedient, zich in geen enkel opzicht verenigen met de 'Doryphorus' van
Polykleitos, een plastiek uit de Griekse klassieke oudheid, [VIII] maar in
principe wel met de tragische inslag van een 'Andachtsbild' uit het Duitsland
van de veertiende eeuw. [XIII] Uit deze voorbeelden, waar talloze andere
aan toe kunnen worden gevoegd, kunnen twee dingen worden geleerd.

Ten eerste is er evenmin als bij het rechtsoordeel altijd een nauwgezette
redenering nodig om een manco vast te stellen. Het esthetisch gevoel, dat
meer nog dan het rechtsgevoel samenhangt met de zintuigen en de
verbeeldingskracht, geeft meteen  aan  wat  wel  en  wat niet kan.100  Ten
tweede valt kennelijk niet in het algemeen aan te geven wat mooi of lelijk
is. De kwalificatie vioeit mede voort uit de context, dat wil zeggen, de
algehele aard van het kunstwerk. Ook op dit punt stemmen het juridische
en het esthetische oordeel overeen. Zoals het concrete rechtsoordeel mede
tot stand komt dankzij het rechtsgevoel en dankzij beginselen, die niet alleen
door het verstand maar ook door het gevoel worden gedragen, en die door
de feitenconstellatie worden opgeroepen, zo voltrekt het concrete esthetische
oordeel zich mede via het esthetisch gevoel en via beginselen, waarnaar
door het kunstwerk wordt verwezen. Voorbeelden zijn het dionysische,
het ascetische, het etherische of het tragische beginsel. Die esthetische begin-
selen kunnen weliswaar verstandelijk worden beredeneerd, maar zijn
tegelijkertijd, net als het rechtszekerheids-, het gelijkheids- of het redelijk-
heidsbeginsel, direct invoelbaar voor de mens. Ze raken de mens diep, want
er wordt naar een primaire levenservaring verwezen, naar een gevoel uit
het leven van alledag. '01 Omdat de concrete belevingswereld van de mens
naarmate de beschaving voortschrijdt een verandering doormaakt,
ontwikkelen deze beginselen zich ook en komen er steeds nieuwe bij.  Ook
de kunstgeschiedenis schrijdt voort.

Maar evenmin als het juridische oordeel komt het esthetische oordeel
louter gevoelsmatig tot stand. Het wordt eveneens met argumenten
onderbouwd, het wordt verantwoord. Net als bij het rechtsoordeel speelt
deze verantwoording natuurlijk vooral bij wie zich min of meer professioneel

100 Vergelijk Kallen: de esthetische ervaring vindt (ook) spontaan plaats; Kallen. a.w., p. 955.
101 Vergelijk Kallen: de esthetische ervaring is niet voorbehouden aan wie zich professioneel

in de esthetiek verdiept, maar is Cook) alledaags en algemeen; Kallen, a. w., p. 949.
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met het oordeel bezighoudt. Voor de leek, die van kunst geniet zonder zich
grondig in kunstbeoefening of kunstbeschouwing te verdiepen, zijn
argumenten niet wezenlijk. In verband met de verantwoordingsplicht is
het apollinische beginsel het vermelden waard. Dit beginsel werd in eerste
instantie in de antieke oudheid ontwikkeld en later uitgewerkt in de Renais-
sance. Toegepast op de figuratieve kunst schrijft het natuurgetrouwheid
en perspectief voor, toegepast op de abstracte kunst zuiverheid en zekere
als ideaal voorgestelde verhoudingen. Het apollinische beginsel is dan ook
uitgesproken rationeel.

De creatie van een kunstwerk betekent, dat er een concreet, aan-
schouwelijk object wordt geschapen dat gekwalificeerd wordt  als  mooi.
Kunst scheppen is een wijze van omgaan met de materie, met de wereld,
en gelukkig staat de mens niet alleen met zijn verstand in die wereld. Wordt
het theoretische denken er niettemin uitgelicht om de esthetiek te analyseren,
waartoe dan een algemene regel of idee wordt geconstrueerd die moet
bepalen wat door mensen mooi wordt gevonden, en die dus bij het scheppen
van een kunstwerk in acht moet worden genomen, dan wordt het fenomeen
kunst uiterst eenzijdig benaderd. In zekere zin keert de denker zich juist
af van waar het om te doen is: het concrete stukje wereld dat de naam
kunstwerk verdient. Om deze reden kan er ook geen algemene idee zijn
aan de hand waarvan door zuivere deductie kan worden uitgemaakt wat
mooi en wat lelijk is. Het esthetische oordeel is altijd betrokken op een
bepaald object.  Het is een concreet oordeel.  Wat in het recht vanwege de
intrinsieke verwevenheid van mens en wereld niet werkt, werkt zeker niet
in de kunst. Om de zintuiglijke waarneming en de appreciatie ervan via
de verbeeldingskracht is het in de kunst zelfs te doen. Wat in het recht wel
werkt - te weten het gebruik van het hele menselijke wezen- werkt ook
in de kunst. Het esthetische oordeel is dan ook een samengesteld oordeel,
een gebruik van zintuigen, gevoel en verstand.

Wanneer iemand een kunstwerk bekijkt en door de beginselen, die er
in opgesloten liggen, wordt bewogen, met andere woorden, wanneer hij
de emoties uit zijn eigen belevingswereld kent, zal het kunstwerk hem 'aan-
spreken', hij zal het mooi vinden. Deze emotionele inslag van het esthetisch
oordeel keert terug in de reactie '02 die wordt bewerkstelligd. Tussen de
kijker en het kunstwerk ontstaat een persoonlijke, bijna intieme band.

102 Schoonheid wordt dus ervaren dankzij een stimulatie an een respons vanuit de hele
persoonlijkheid; vergelijk Kallen, a.w., pp. 955-956.
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Volgens Kallen'03 is schoonheid dan ook niet zozeer een inherente
eigenschap van een bepaald object als weI een typering van de relatie tussen
de waarnemer en dat object. Hij kenschetst de relatie die bij een schoon-
heidservaring ontstaat, als volgt: 104

'So long as the relation holds the object of it works as the exclusive interest,
the ruling passion of the personality. Its holding is a process of orchestration,
a mounting quantum of activity with a beginning, a middle and an apex. It
mounts  to a climax,  then  lapses. (...) While it lasts, there is first a  sort of
ingathering and then an untrammeled discharge of all a person's diversities of
feeling and purpose upon the object,  in a new order.'

Gezien deze zeer persoonlijke relatie kan aan het oordeel moeilijk worden
getornd. De kijker zegt dan ook niet:  'Ik vind het kunstwerk mooi.',  maar:
'Het is mooi.' Stelt een ander zich op het standpunt dat het kunstwerk lelijk
of volkomen inhoudsloos is, dan tast dit het oordeel niet automatisch aan.
Erzal misschien worden gediscussieerd. Ofdit een oplossing biedt is beslist
niet zeker. De kans bestaat, dat men elkaar niet blijkt te kunnen overtuigen
omdat rationele argumenten  te kort schieten. Vaak volgt  er  dan  een
impulsieve reactie, die van grote persoonlijke betrokkenheid getuigt. In
plaats van aan te nemen, dat de waarheid ergens in het midden ligt, voelt
de kijker zich gekwetst en distantieert hij zich op dit punt van die ander.
De manier waarop dit in zijn werk gaat doet denken aan de wijze waarop
een mens zich van zijn medemens distantieert, omdat die medemens onrecht
pleegt. Van de andere kant zal de kijker zijn verbondenheid uitspreken met
mensen die zijn mening delen. Want de beginselen mogen dan wel een
individuele, zelfs intieme betekenis hebben, tegelijkertijd zijn ze algemeen.
Ze zijn voor alle mensen toegankelijk, want net als de rechtsbeginselen
berusten ze eveneens op primaire menselijke ervaringen. Ook iemand die
niet op de hoogte is van de christelijke leer, kan direct worden getroffen
door het ondraaglijke leed dat door het Duitse 'Andachtsbild' wordt
uitgedrukt. Door deze esthetische beginselen zijn de mensen met elkaar
verbonden.

Wordt het esthetische oordeel in de concrete belevingswereld van de
mens geplaatst, dan blijkt het dus op een aantal punten overeen te komen
met het rechtsoordeel. Bij beide oordelen:
-   is zowel de relatie tot de stoffelijke wereld als die tot de medemens

van fundamenteel belang;

103 Kallen, a.w., pp. 948-954.
104 Kallen, a.w., p. 954.
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-   zijn de zintuigen van belang;
-  speelt niet alleen het verstand een rol, maar is er ook een inbreng

weggelegd voor het gevoel;
-    zijn beginselen van belang, die niet alleen door het verstand maar ook

door het gevoelsleven worden gedragen, en die samenhangen met
primaire levenservaringen;

- wordt, vanwege een grote persoonlijke betrokkenheid, binnen de relatie
tot de medemens hetzij distantie hetzij verbondenheid bewerkstelligd.

5 Conclusie

Met de karakteristieken van de concrete belevingswereld die in dit hoofdstuk
naar voren kwamen, is het kader van de studie gegeven.

Allereerst zal er niet alleen rekening moeten worden gehouden met wat
het verstand de mens zegt, maar ook met wat hem emotioneel bezighoudt
en met zijn lichamelijke en zintuiglijke geaardheid.

Verder zal in de loop van de studie de aandacht uitdrukkelijk worden
gericht op de dynamiek van het beschavingsproces. Als concept ontbeert
de concrete belevingswereld de normatieve lading die op het vrijheidsbegrip
rust.'05 Het is een open concept, dat uitnodigt tot een behandeling vanuit
een historisch perspectief. Daar wordt niet mee bedoeld, dat er altijd in
het verleden een verklaring zal worden gezocht voor de huidige stand van
zaken, maar dat steeds moet worden bedacht dat de ontwikkelingsgeschie-
denis van de mens nog niet afgelopen is. Wil ze doorgang vinden, dan
mogen de fragiliteit van de menselijke relatie tot de stoffelijke wereld en
fragiliteit van de relaties tussen de mensen niet uit het oog worden verloren.
De dynamiek en de fragiliteit van de concrete belevingswereld zullen dan
ook kernpunten zijn, wanneer de grondrechten en de moderne beeldende
kunst vanuit het kader van de concrete belevingswereld worden onderzocht.

Dynamiek en fragiliteit vormen echter niet het enige leidende thema.
Wanneer het intermenselijke verkeer wordt benadrukt zijn distantie en
verbondenheid cruciale belevingsmomenten van zowel het recht als de kunst.
Met deze constatering wordt tegelijkertijd een mogelijke verwantschap tussen
de grondrechten en de moderne beeldende kunst gesuggereerd, zodat het
wel erg ruime kader van de concrete belevingswereld scherper kan worden
afgebakend. Onderzocht zal moeten worden welk gewicht de begrippen
distantie en verbondenheid toekomt bij de karakterisering van enerzijds

105 Het punt waar het steeds om draait is immers dat er vrijheid moet zijn.

28



De concrete belevingswereld als kader

de grondrechten en anderzijds de moderne beeldende kunst. Wat de moderne
beeldende kunst betreft gebeurt dat reeds in het volgende hoofdstuk. Bij
de grondrechten, zowel klassiek als sociaal, vraagt de begripsvorming op
dit punt vanzel fsprekend de aandacht, '06 maar via de begripsvorming werkt
het thema distantie-verbondenheid ook door in andere grondrechtelijke
leerstukken  als de rechtswerking en de afdwingbaarheid. In feite beheerst
het thema distantie-verbondenheid, net als het thema dynamiek en de
fragiliteit, niet alleen het hele kunsttheoretische, maar ook het hele
grondrechtelijke onderzoek. Kortom, de vier kernbegrippen- dynamiek
en fragiliteit, distantie en verbondenheid - zijn, direct dan wel indirect,
bepalend voor alles wat zal volgen.

Tot slot is er het gegeven, dat bij zowel het concrete juridische als het
concrete esthetische oordeel beginselen spelen, die niet alleen door het
verstand maar ook door het gevoel worden gedragen. Deze beginselen
hangen samen met primaire levenservaringen. Als het om het recht gaat,
is deze vaststelling niet revolutionair. Door op de emotionele keerzijde
van bepaalde rechtsbeginselen te wijzen treedt slechts een allang bekende,
maar   daarom niet altijd onderkende zijde   van het recht naar voren.
Ingrijpende consequenties zal deze vaststelling dus niet hebben en in deze
studie al helemaal niet omdat aan de rechtsbeginselen uitsluitend aandacht
wordt besteed, voor zover de grondrechten daartoe aanleiding geven. Binnen
het grondrechtelijke deel van het onderzoek komt dit inzicht dus maar een
relatief gewicht  toe.  Dat ligt anders  bij het kunsttheoretische  deel  van  de
studie. Voor wie weten wil welke kenmerken de moderne beeldende kunst
heeft, is de vraag waarom een kunstwerk mooi wordt gevonden onmisken-
baar van belang. Hierboven werd duidelijk dat deze vraag aan de hand van
de beginselen kan worden beantwoord. In het volgende hoofdstuk zal dan
ook op dit gegeven worden voortgeborduurd.

106 Hoofdstuk 4 respectievelijk 6.
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De moderne beeldende kunst

1 Inleiding

Welke kenmerken treden naar voren, wanneer de moderne beeldende kunst
vanuit het kader van de concrete belevingswereld wordt beschouwd?

Een vraag als deze noopt onmiddellijk tot bescheidenheid. Natuurlijk
ligt aan dit hoofdstuk niet de pretentie ten grondslag de moderne kunst
volledig en tot in haar diepste wezen te verklaren. Zo'n pretentie is zinloos.
Ze kan alleen daarom al niet worden waargemaakt, omdat het onderwerp
zeer eenzijdig wordt benaderd.  Het gaat te ver om van een typisch juridische
benadering te spreken, zoals bij een fiscaalrechtelijke studie of een
onderzoek naar de intellectuele eigendom van kunstwerken. Evenmin gaat
het om een uitgesproken rechtstheoretische aanpak. Toch is er in zoverre
sprake van een bijzondere kleurzetting, dat nadrukkelijk gelet zal worden
op de begrippen distantie en verbondenheid, aangezien deze begrippen
mogelijkerwijs een rol spelen wanneer de grondrechten zullen worden
gekarakteriseerd. Vanuitdeze invalshoek kunnen interessante onderwerpen
worden aangeroerd. Hoe belangrijk is de moderne beeldende kunst
bijvoorbeeld voor de vrije meningsvorming en dus voor het functioneren
van een democratie?

De geschiedenis leert, dat kunstenaars samen met studenten, arbeiders
en intellectuelen in veel gevallen een belangrijke blokkade hebben gevormd
tegen de ontwikkeling van een totalitair bewind. Een sprekend voorbeeld
wordt geleverd door de reactie die de moderne beeldende kunst teweegbracht
bij het Nationaal-Socialistische regime in Hitler-Duitsland. Naaraanleiding
van het oeuvre van thans gevierde expressionistische kunstenaars als
Beckmann, Kirchner en Nolde werden er 'Entartete Kunst'-tentoonstellingen
georganiseerd: de kunstuitingen waren 'ontaard' en werden als zodanig
aan  de kaak gesteld.

Nu is het geweld waarmee dit totalitaire bewind de moderne kunst
onderdrukte en kunstenaars een vaste, binnen de doelstellingen van het
regime passende stijl wilde opleggen, omgekeerd geredeneerd, een indicatie
voor de rol, die de moderne beeldende kunst speelt of kan spelen bij de
geestelijke ontplooiing van de mens. Ook ideologieiln als het Stalinisme
en het Maoisme trachtten de ontwikkeling van de moderne beeldende kunst
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tegen te gaan en legden praktisch gelijkluidende artistieke maatstaven aan.
Voor een totalitaire staat gaat er kennelijk van de moderne beeldende kunst
een dreiging uit. Ook in een democratische rechtsstaat kan de moderne kunst
op weerstand stuiten en dan niet alleen van de zijde van de overheid, die
deze kunstvorm uiteraard niet zal verbieden maar wellicht weinig reden
ziet haar te bevorderen, 1 maar vooral ook van de kant van burgers.

Nadrukkelijk moet worden aangetekend dat de weerstand meestal wordt
opgeroepen door de kunstwerken zelf, en dat ze dus niet wordt veroorzaakt
doordat de kunstenaar met zijn werken sociaal-politieke informatie wit
uitdragen.  In de meeste gevallen is hij er helemaal niet op uit iets mede
te delen. Een mededeling verwijst naar concrete feiten en afgezien van
(staatsie)portretten, monumenten, historiestukken  en  wat  dies  meer  zij,
verwijst de (moderne) kunst helemaal niet naar feiten of gebeurtenissen,
laat staan dat er gerichte kritiek wordt uitgeoefend. Natuurlijk sluit dit niet
uit, dat een enkele kunstenaar politiek of maatschappelijk commentaar
beoogt, maar kunstproduktie van deze aard is doorgaans zo vluchtig als
journalistiek. Weinig kunstenaars zijn er in geslaagd een levensvatbaar
compromis te vinden tussen de drang om zich vanwege een boodschap bij
een groot publiek verstaanbaar te maken en de esthetische eisen, gesteld
door de moderne kunst.2 Wanneer er dus van een kunstwerk een 'kritische'
mening uitgaat, is dat commentaar een substantieel onderdeel van het werk
zelf. Het zit verpakt in de esthetiek en hangt samen met de vraag waarom
bepaalde kunstwerken door de 66n mooi en door de ander lelijk worden
gevonden. Dus is het de moeite waard de esthetische beginselen3 grondig
te bekijken.

2   De esthetische beginselen

De beginselen van de esthetiek kunnen verstandelijk worden beredeneerd,
maar hebben tegelijkertijd een emotionele kant en interfereren direct met
de concrete belevingswereld van de mens. Ze verwijzen naar primaire
levenservaringen, anders gezegd, naar gewaarwordingen die ieder mens,
ongeacht opleiding, beroep, geslacht, ras of religie ten deel (kunnen) vallen.
Om deze reden dragen de beginselen een dubbelzinnig karakter.

1 Vermeldenswaard is de Kounellis-affaire, besproken in het Vooraf.
2    Een standaardvoorbeeld van zo'n geslaagde poging is de Guernica van Picasso. Het werk

is dan ook min of meer verheven tot symbool van het in de Spaanse burgeroorlog doorstane
leed. Ook het werk van Grosz en van Daumier verdient in dit verband vermelding.

3      Hoofdstuk  L  par.  4.
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Van de ene kant raken ze de mens diep en hebben zij voor hem een
persoonlijke, intieme betekenis. Wanneer een kijker door een beginsel dat
achter een kunstwerk zit of, anders gezegd, door de uitstraling van dat werk,
gegrepen wordt, blijft het effect niet beperkt tot de situatie waarbinnen het
werk wordt beschouwd. Het gevoel dat werd opgeroepen doortrekt en kleurt
voor kortere of langere tijd ook andere ervaringen. De concrete belevings-
wereld wordt in de sleutel van het beginsel gezet. Deze invloed is niet per
se aangenaam. Om verschillende redenen zijn het appbl en de gemoeds-
beweging die er uit voortkomt misschien onwelgevallig. Een schilderij wordt
bijvoorbeeld een 'knoeiboel' genoemd.  Of het is  'leeg'. Het opgeroepen
gevoel wordt dan weggeschoven of onderdrukt. De kijker weigert zijn
verbondenheid met het kunstwerk uit te spreken en creBert juist distantie.
Zoals de bespreking van het esthetische oordeel heeft laten zien zal hij het
kunstwerk dan lelijk vinden.4 Hij zal zich op het standpunt stellen dat het
hem niet aanspreekt. Is het appal echter zo indringend dat deze manoeuvre
niets uithaalt, dan is niet uitgesloten, dat het kunstwerk een agressieve
reactie uitlokt. Deze agressie, aan de hand waarvan de kijker distantie wil
scheppen, toont echter juist zijn betrokkenheid.5 Bepaalde gevallen van
kunstvandalisme zoals de vernieling van Newmans 'Who is afraid of red,
yellow and blue III'6 kunnen waarschijnlijk langs deze weg worden
verklaard.

Van de andere kant zijn de beginselen algemeen. Omdat er naar primaire
levenservaringen wordt verwezen is ieder mens er in principe ontvankelijk
voor. Daarom mogen de beginselen niet worden verward met stijlen of
stromingen in de (hedendaagse) beeldende kunst. Geen enkel beginsel is
exclusief voor een bepaalde stijl, wat vanzelfsprekend niet uitsluit dat 66n
beginsel er duidelijk de boventoon in voert. Het kubisme is bijvoorbeeld
uitgesproken ascetisch.

Het is niet doenlijk alle beginselen uitputtend te beschrijven. Niet alleen
is een limitatieve opsomming ten ene male uitgesloten,7 de beginselen zijn
ook te divers  van  aard. Er kunnen voorzichtig categorieen worden onder-
scheiden.

De eerste categorie bestaat uit beginselen met een ruime strekking.
Voorbeelden zijn het dionysische, het ascetische, het tragische of het
etherische. De ervaring waarnaar verwezen wordt valt uit het normale leven

4 Idem.
5       Vergelijk het principe van discriminatie en de agressie tussen mensen; hoofdstuk  1,  par.

3 resp. hoofdstuk 4, par 6.
6    Zie het Vooraf.
7      Hoofdstuk  1,  par.  4.
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niet weg te denken. De beginselen zijn dan ook oud. Hun opkomst,
varitrend van eeuwen tot duizenden jaren geleden, betekende een omme-
zwaai in de kunstgeschiedenis. Verder gaat achter deze beginselen een
ingewikkeld geheel van levenshoudingen en waardepatronen schuil.  Tot
deze eerste groep behoort ook het apollinische, een beginsel dat echter niet
met de andere  op 66n  lijn mag worden gesteld.  Het  is  in de eerste plaats
rationeel en beschouwelijk.8

Een tweede categorie wordt gevormd door specifieke uitwerkingen van
de eerste groep. Zo kan het ascetische zich verdichten tot het minimale,
prominent aanwezig in de minimal art, een stroming in de beeldhouwkunst
van de jaren zestig waarbij de esthetiek bewust beperkt bleef tot uiterst
eenvoudige vormen. Het dionysische kan opzwellen tot het exuberante,
bekend vanuit de Barok, de Rococo  of de Jugendstil.

Een derde categorie verwijst naar een zeer bepaalde gemoedstoestand.
Voorbeelden zijn het imminente en het absurde, vooral in zwang bij
surrealistische kunstenaars.

In de paragrafen die nu volgen worden de beginselen van de eerste

categorie afzonderlijk besproken. Het dynamische karakter van de concrete
belevingswereld indachtig, wordt vooral aandacht besteed aan de historische
context waarin ze opkwamen. Dit zal duidelijk maken hoe hecht ze in deze
concrete belevingswereld zijn verankerd en hoezeer ze samenhangen met
het algehele waarderingspatroon dat in die belevingswereld wordt
gehanteerd.

3  Het beginsel van het dionysische

Dit beginsel impliceert hartstocht, stromen van het bloed, liefde voor het
leven. Wanneer het in een kunstwerk overheerst, is dat werk in de ogen
van de kijker levendig. Het principe werd - voor zover bekend- ontwik-
keld in de grotschilderkunst van de Oude Steentijd. Vermaarde hoogtepunten
zijn Altamira en Lascaux. In de periode waarin de schilderingen in de
grotten van Lascaux en Altamira werden aangebracht- ongeveer 15.000
tot 10.000 voor Christus - waren er reeds duidelijk verschillende stijlen
ontwikkeld en was de kunstproduktie in handen van geschoolde krachten,
zoals blijkt uit 'schetsen' en door leerlingen vervaardigde en door de meester
gecorrigeerde tekeningen, die tussen de echte schilderingen worden

8 Idem.
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aangetroffen. Daarom moet er al een zekere beroepsdifferentiatie zijn
geweest.9 Kennelijk kon men het zich permitteren om stamleden vrij te
stellen van de jacht, zodat zij de gewenste artistieke vaardigheden tot
ontplooiing konden brengen. '° Het oeuvre  dat tot stand werd gebracht
is  dan  ook  van een adembenemende schoonheid.   [V] 11  Om het karakter
van de schilderingen goed te begrijpen moet worden bedacht dat ze diep
in het binnenste van de aarde werden vervaardigd, dus niet alleen op
moeilijk bereikbare plaatsen en ver weg van het daglicht, zoals graag wordt
benadrukt, maar vooral ver weg van de paarden, de bisons en de herten,
kortom de studieobjecten. De kunstenaar uit de Oude Steentijd schilderde
uit zijn hoofd. Het beeld dat hij vereeuwigde was het beeld dat hij er van
deze  dieren op nahield. Hij legde niet alleen  hun  vorm  vast maar drukte
ook hun kracht uit, hun onstuimigheid. Hij kende die woestheid maar al
te goed, uit eigen ervaring zelfs, want een soortgelijke woestheid kenmerkte
zijn leven. Hij was een jager of de zoon van een jager. Daarom gaf hij
tevens uitdrukking aan de roes van de jacht. Deze dionysische inslag deed
geen afbreuk aan de natuurgetrouwheid van de voorstelling. Integendeel,
de levendigheid ervan werd er enorm door verhoogd. De kijker hoort de
hoeven bijna roffelen. Een zo trefzekere weergave kon alleen worden
bereikt, omdat de ogen van de jager op scherpe waarneming waren getraind.
Hij zag nog met het blote oog wat de moderne mens uitsluitend met behulp
van ingewikkelde apparatuur kon vaststellen. 12  De paleolithische jager
was van de dieren afhankelijk om te overleven. Zijn kunst kon alleen bestaan
dankzij een voorspoedige jacht.  Van de andere kant verzekerde de kunst
de jager succes. Aangenomen wordt dat de tekeningen deel uitmaakten van
een magisch ritueel, gebaseerd op wat Freud het imitatieve principe noemt:
wat op elkaar lijkt, roept elkaar op. 13 Drie gegevens wijzen in deze
richting: de verborgen plaats van de schilderingen, de talloze afl)eeldingen
van speren en pijlen en tot slot het feit dat de dieren vaak over elkaar heen
zijn geschilderd.14 Het is gemakkelijk maar niet fair om laatdunkend te

9 Arnold Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, Munchen  1973,  pp.   19-20.
10  Hauser, a.w., p. 20.
11    Met de tussen haken geplaatste Romeinse cijfers wordt verwezen naar de nummers van de

afbeeldingen.
12   Hauser, a.w., p. 3.
13 Sigmund Freud, Totem  und Tabu, Frankfurt/Hamburg  1956,  p.  92.
14   H. W. Janson, History of art, New York 1978, pp. 19-20. Sinds enige jaren wordt vanwege

het  ontbreken  van een direct verband tussen de geschilderde dieren  en het 'keukenafval'
de hypothese van jachtmagie gerelativeerd. De kunst zou 'slechts een wijze van denken
vertolken, van rituelen en tradities. veeleer dan dat ze door een louter materiBle behoefte
zou  ingegeven zijn.'; Henri Delporte, De kunst  in het paleolithicum,  in:  Vij f miljoen jaar
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oordelen over deze vorm van magie, want de identificatie van een beeld
met de werkelijkheid staat niet zo ver van de huidige mens af als hij graag
wil geloven. Wie eerlijk is zal toegeven dat hij het niet op prijs stelt wanneer
de foto van zijn geliefde uit zijn portefeuille wordt genomen en er spelden
in de ogen worden geprikt. En waarom draagt hij die foto trouwens mee?

Toch vormt de jachtmagie geen afdoende verklaring voor het virtuoze
realisme van de schilderkunst. Zoals bekend vanuit de voodoomagie, beant-
woordt een schematische aanduiding van het slachtoffer ook al aan het doel.
Het heeft er alle schijn van, dat de kunstenaar de dieren niet alleen wilde
doden, maar hen ook op wilde roepen. Via magie werd in tijden van
schaarste gestreefd naar een gunstige wildstand. In dat geval is er alle reden
voor perfectionisme. Nu is eveneens duidelijk waarom de schilderingen
diep onder de grond werden aangebracht. De dieren kwamen uit de schoot
van moeder aarde. 15

De verhouding tussen de kunstwerken en de concrete belevingswereld
van de jager uit de laatste IJstijd 16 lijkt evident: de schilderingen waren
nodig om te overleven en aan deze directe betrokkenheid op het leven 17

ontleenden ze hun expressieve en evocatieve kracht.
De mens jaagt niet meer op bisons, mammoeten of paarden, maar met

de jacht is de hartstochtelijke overgave aan het leven, die het oeuvre van
de paleolithische jager kenmerkt, natuurlijk niet uit de concrete belevingswe-
reld van de mens verdwenen. Ook de latere kunst getuigt van het dionysi-
sche principe. Er kan gedacht worden aan het zwierige palet van schilders
als Manet of Hats. In de moderne kunst kan het worden bespeurd in het
werk van Willem de Kooning. Vergelijk diens 'Two Figures in a Landscape'
[VI] met de grotschildering uit Lascaux.

4  Het beginsel van het ascetische

Dit beginsel behelst exact het tegenovergestelde van het dionysische. Het
maakt zich sterk voor discipline, ritme, vergeestelijking. Ook de herkomst
van dit beginsel ligt in de prehistorie.

menselijk avontuur,  a.w.,  p.   102. Zo'n wijziging van inzichten heeft geen consequenties
voor deze studie. De kunst blijft even hecht verankerd in de concrete belevingswereld van
de paleolithische jager.

15  Janson, a.w., p. 20.

16  Zie voor de karakteristieken van de leefwereld van jager-verzamelaars: P. Bitter, Het
technologisch subsysteem, in: Bloemers/Van Dorp,  a.w.,  pp.  84-86.

17  Hauser. a.w., p. 6.
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Toen de mens het bestaan als jager-verzamelaar achter zich liet, bleef
de kunst nog ettelijke duizenden jaren direct betrokken op het leven,  maar
ondertussen voltrok zich via een geleidelijke stylering de eerste stijlverande-
ring in de kunstgeschiedenis. De kunst keerde zich af van de stoffelijke
werkelijkheid en koos als onderwerp de idee, het begrip, het innerlijke
wezen:8  De  mens was  niet meer in de eerste plaats jager, maar landbou-
wer, veeboer. Hij leefde niet meer uitsluitend van wat de natuur in haar
gulheid schonk, hij richtte de natuurlijke omgeving naar zijn eigen behoeften
in, zodat hij minder over was geleverd aan toeval en wisselvalligheden.
Deze moeizaam verworven onafhankelijkheid ging gepaard meteen nieuwe
geestelijke ontwikkeling, die zich uitte in abstractie en symboliek. Het
hakenkruis stamt uit deze periode. Het heeft zich ontwikkeld uit het
zonnewiel. [II] Het zonnewiel is een perfect symbool, want het verenigt
de cirkel, het teken van volmaaktheid en eeuwigdurende cyclus, met het
kruis, de vereniging van het verticale (het mannelijke, de regen) en het
horizontale (het vrouwelijke, de aarde), en belichaamt tevens het getal vier,
dat direct in verband staat met de jaargetijden, de windrichtingen en de
levensseizoenen van de mens. 19 De term 'Swastika' stamt uit het Sanskriet.
Het komt van 'svasti' en dat woord betekent voorspoed. Het misverstand
dat dit oude en universele vruchtbaarheidssymbool een typisch arisch teken
zou zijn is in de wereld geholpen door de dichter Guido von List (1848-
1929).  Dat het hakenkruis en het leven van de landbouwers direct met elkaar
samenhingen is onmiskenbaar. Nog sterker is deze samenhang bij de rotste-
keningen op de Mont Bego in de Franse Alpen.20 die op 2000-3000 meter
hoogte door Ligurische stammen zijn aangebracht. Het gaat om ongeveer
40.000 tekens, die in zes groepen kunnen worden verdeeld: vee, mensen,
symbolen voor het ploegen, symbolen voor akkers of weilanden, wapens,
en tot slot moeilijk te verklaren geometrische figuren. De symbolen voor

18   Hauser, a.w., p. 9.
19   Over de precieze herkomst van het kruissymbool is discussie mogelijk. Volgens Gimbutas

is het ontstaan uit symbolen die betrekking hadden op een godin die uit de dood opstond.
Ze zou steeds oprijzen uit een geslachte offerstier en werd dan ook in verband gebracht
met stierehorens en het wassen van de maan. Marija Gimbutas, T'he Gods and Godesses
of old Europe, London  1974, pp. 236-237.  Van de andere  kant valt  er  in  de  loop  van  de
prehistorie een duidelijke stylering te bespeuren in de afbeelding van mensen, tot ze in het
neolithicum tenslotteworden weergegeven in de vorm van een kruis. Felix Paturi, Prehistoric
Heritage, London 1979 , p. 110. Etymologische studies wijzen in dezelfde richting. Men
veronderstelt  dat het woord 'kruis',  dat  afgeleid  is  van het Latijnse 'crux', verwantschap
heeft  met het Nederlandse woord  'rug'  en het oud-Saksische 'hruggi', dat oorspronkelijk
kromme paal of ruggegraat betekende.

20  Ongeveer 50 km ten noord-westen van Nice.
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vee zijn, samen met die voor wapens, het talrijkst. Deze veesymbolen zijn
een korte bespreking waard. [III] De overeenkomst met de letter A is opval-
lend. De A stamt van de eerste letter van het Phoenicische alfabet: de alif.
Ali f betekent in het Hebreeuws en het Phoenicisch  'os'. Dit parallellisme
is geen toeval. Want op de Mont Bego worden ook symbolen voor huizen
aangetroffen: rechtopstaande, horizontaal in het midden gedeelde rechthoe-
ken, die sterk doen denken aan de letter B, beth in het Phoenicisch. Beth
betekent in het Hebreeuws en het Phoenicisch: tent, huis. Het woord
'alfabet' betekent dus eigenlijk 'os en huis'.  Wie de moeite neemt om de
Mont Bego te beklimmen kan een blik werpen op de wieg van ons
geschrift.21

Het spreekt vanzelf dat de nieuwe concrete belevingswereld van de
mens22 zijn weerslag had op de esthetiek. De neolithische boer had geen
behoefte aan scherpe waarneming. Van hem werden andere dingen gevergd.
Zijn leven berustte op zwoegen, discipline. De esthetiek richtte zich dan
ook op symmetrie, eenvoud, ritme, evenwicht. Er ontstond een strenge
kunstvorm. De dionysische inslag van de grotschilderingen maakte plaats
voor een ascetisch principe, dat, afgezien van de kunst van Kreta en
Mykene, gedurende het hele Brons- en IJzertijdperk tot ongeveer 500 v.C.
de kunstopvatting van het westen zou beheersen. 23

Werken, discipline en aandacht voor het geestelijke zijn de huidige
westerse beschaving niet vreemd. Als substantitle onderdelen van de
belevingswereld van de moderne mens vinden die waarden uitdrukking in
de moderne kunst. De voorbeelden liggen voor het oprapen. De ascetische
inslag is zel fs zo sterk, dat iedere poging tot opsomming of overzicht beter
achterwege kan blijven.  Aan 66n kwestie kan echter niet voorbij worden
gegaan:  die  van 'De Stijl'. De coryfee  van deze stroming is Mondriaan
en diens voldragen werk toont hoe het ascetische principe ontegenzeglijk
de kiem van intolerantie in zich draagt. Mondriaan presenteert zijn
abstracties als volkomen absoluut. Zelfs bij de titels van de schilderijen
is er geen speling. Als een schilderij de naam 'Compositie met twee
lijnen,24 meekrijgt, ontbreekt iedere ruimte voor interpretatie. Het gebrek

21  Paturi, a.w., p. 96.
22 Zie voor de karakteristieken van de leefwereld binnen zelfvoorzienende agrarische

nederzettingen: Bitter. a.w.,  pp.  86-88.
23   Hauser, a.w., p. 14.
24 Dit schilderij uit 1931 veroorzaakte injanuari 1988 allerlei publieke commotie; zie J. M.

Boil, 'Compositiemettwee lijnen' ofwel 'het eigen-aardige karakter van het eigendomsrecht
van overheidslichamen op kunstvoorwerpen'  en de 'Wet Cultuurbezit',  RmTh,  1989,  pp.
125 e.v.
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aan respect voor de concrete belevingswereld van de mens blijkt eveneens
uit de naam van de stroming waartoe Mondriaan behoort: 'De Stijl', alsof
er echt geen andere (levens)stijlen denkbaar zijn.

Wordt het ascetische principe gecombineerd met zijn tegenpool, het
dionysische, dan ontstaat er steevast onrust, niet alleen wanneer de
beginselen als afzonderlijke elementen tegenover elkaar worden gezet, maar
ook wanneer ze - hoe vreemd dit ook klinkt - een verbintenis aangaan.
In het laatste geval maakte het potentiele absolutisme op slag plaats voor
een onzeker zoeken, inclusief een bepaalde nervositeit. Dat preoccupatie
met het geestelijke, gevoed door hartstocht voor het leven, kan uitmonden
in onbevangenheid en enorme gevoeligheid, blijkt uit het grafische werk
van Heyboer. Zie bijvoorbeeld 'Drie Figuren', een ets uit 1957.  [IV] Over
het ontstaan van zijn beeldtaal en de relatie tot de Tweede Wereldoorlog,
waarin hij door de Duitsers werd opgepakt en in Berlijn te werk werd
gesteld,25 verklaarde hij het volgende:26

'De oorlog is afschuwelijk lelijk. Het normale leven is lang niet mooi genoeg
om de tegenpool te kunnen vormen, waarin ik weer in balans kon komen. R
zocht  naar iets ontzettend moois.  (...)  Ik  vond de tegenpool  van de waanzin
van de oorlog en werd op slag krankzinnig. Dit bleef ik een jaar. Ik zat in een
cel in een gesticht. Het ontzettend mooie van de onschuld verloste mij van het
afschuwelijke van de schuld  van de oorlog.  (...) Ik maakte mijzelf weer tot
mens.  (...)  Dit deed ik volgens een technies systeem waarin  ik de gevoelens

(...) rangschikte. Het iseen introvertsysteem wanthetging er nietom de wereld
te verbeteren maar om mijzelf te scheppen.'

5  Het beginsel van het etherische

Het etherische principe behelst net als het ascetische een zekere aandacht
voor het geestelijke, maar de invalshoek is volkomen anders. Het accent
ligt niet op doorgronding en beheersing maar op de behoefte aan zuiverheid
en de drang te ontsnappen. Het etherische verwijst naar het licht, naar
vluchtigheid en vrijheid.

Het beginsel nam voor het eerst een hoge vlucht in de late middeleeu-
wen, toen de kunst een enorme nieuwe impuls onderging vanuit het
Christelijk geloof. Terwijl de grotschilderkunst uit de Oude Steentijd of
de kunst van de boeren uit de Nieuwe Steentijd en de Bronstijd direct ten

25      J. L. Locher, Anton Heyboer, Amsterdam   1976,  p.  26.
26    locher,  a.w., p.  26.
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dienste stond van het leven, betekende de laat-Middeleeuwse kunst een
directe betrokkenheid op de dood. De sleutel tot interpretatie van de nieuwe
esthetiek is te vinden in het passieverhaal van Jezus, waarin leven en dood,
hoop en wanhoop in elkaar overlopen. De hoop op verlossing spreekt uit
de woorden die Jezus tot de goede moordenaar richt: 'Voorwaar Ik zeg
u:  heden zult gij met Mij zijn  in het paradijs.'27 Deze hoop vond uitdruk-
king in een nieuwe bouwkunst, de Gotiek.

Er  kan,  en  dat  is heel bijzonder  voor  een oude bouwstijl, met grote
precisie worden aangegeven wanneer de Gotiek is geboren.28 In de jaren
1137-1144 werd de kerk van het klooster St. Denis, gelegen in ile de
France, herbouwd door de abt Suger, een vertrouwensman van de Franse
koning. St. Denis is de apostel van Frankrijk en het lag in de bedoeling,
mede om de positie van het koningshuis te verstevigen, de kerk als een
nieuw religieus centrum van Frankrijk te laten fungeren. Daarom werd
er door Suger en zijn architect een bijzondere bouwstijl ontworpen. De
nieuwe kerk maakte op bezoekers een overweldigende indruk en binnen
een paar decennia was deze stijl ver buiten de grenzen van ile de France
verspreid. Vergeleken  met de zware sombere romaanse kerk gunde een
gotische  kerk de christenen  een blik  op het Hemelse Jeruzalem.  Dat  was
ook precies de bedoeling: een hemels visioen op aarde.29 Zo ontstond er
een geheel nieuwe esthetiek, spiritueel van aard, die aangeduid kan worden
als etherisch. Hoe werd dit etherische effect, die schijnbare gewichtloosheid,
bereikt? In de eerste plaats viel binnen de constructie de nadruk sterk op
de verticale lijnen: slanke zuilen, hoge spitsbogen, fraai gevlochten trace-
ringen in de ranke vensters. [XII] Deze nadruk op het verticale ging echter
niet ten koste  van de harmonie  van het geheel. Integendeel,  er  werd
gestreefd naar een perfecte mathematische verhouding tussen de afmetin-
gen.30 In de tweede plaats was de weidse ruimte binnen vol licht. Door
het doeltreffend gebruik van kruisribben om de kerk te overwelven waren
massieve muren overbodig en konden er enorme vensters worden in-
gebouwd, waarlangs het goddelijke licht binnenstroomde. In de Middeleeuw-
se theologie had het venster, net als de poort, een belangrijke symbolische
betekenis. Het venster staat immers  op de grens tussen twee werelden  en
vormt een beperkte toegang van de ene tot de andere wereld. Maria werd

27    Lilkas 23:43; het Nieuwe Testament, vertaling uit de grondtekst met aantekeningen in opdracht
van de apologetische vereniging ' Petrus Canisius', ondernomen met goedkeuring  van  de
hoogwaardige bisschoppen van Nederland, Utrecht 1952.

28  Janson, a.w., pp. 235-236.

29    E.H. Gombrich, Eeuwige schoonheid, Haarlem 1977, p.  134; vert. van The Story of Art.
30  Janson, a.w., p. 237.
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veelvuldig aangeduid als de Finestra Coeli, het venster van de hemel.31
De rozet, het enorme ronde venster, was een zinnebeeld voor de Verlosser,
de Salvator Mundi. Deze vensters bevatten gebrandschilderd  glas  en
fonkelden alsof ze gemaakt waren uit edelstenen, een directe verwijzing
naar het Hemelse Jeruzalem, waarvan de grondvesten volgens  het  Boek
der  Openbaring32 met twaalf soorten edelstenen waren versierd.

De zucht naar licht en verlossing tekent niet alleen de diepgelovige
Middeleeuwer, maar is vrijwel van alle tijden. Vandaar dat het etherische
beginsel ook in latere, zelfs sterk uiteenlopende kunstwerken gevonden kan
worden,  van de schilderijen van Vermeer of Monet tot de sculpturen van
Brancusi, in het bijzonder zijn vogelreeks waarmee hij niet zozeer het
abstracte wezen van de vogel wilde uitbeelden als weI de vlucht concreet
en zichtbaar wilde maken.33 Het werk van Rothko moet ook vermeld
worden. De stille adembenemende pracht van zijn panelen doet niet onder
voor die van een Gotische kerk. [XIV] Vergelijk dit schilderij  met [XII].
Escapisme is zonder twijfel 66n van Rothko's drijfveren. 'De vertrouwde
identiteit der dingen  moet  tot stof worden verguisd.', verklaarde  hij. 34

Newman, een tijdgenoot van Rothko, maakte in de jaren vijftig zogeheten
'transitorische' schilderijen, dat wit zeggen, werken die de kijker tot
meditatie moesten uitnodigen. Een schitterend voorbeeld is 'The Gate' uit
1954. [XVIII] Het koele turquoise lijkt in de verte te liggen. Het nodigt
de kijker uit de sleur van het dagelijkse leven achter zich te laten en een
metafysische reis te maken. Mede als gevolg van de verticale compositie
dringt de vergelijking met een Gotische kerk zich nog sterker op dan bij
de Rothko.

Ook het etherische laat zich aan andere beginselen koppelen, met als
gevolg dat er nieuwe kwaliteiten ontstaan. De samenhang met het ascetische
is reeds ter sprake gekomen toen het werk van Mondriaan de revue passeer-
de.35 Dezelfde combinatie kan echter ook tot heel andere resultaten leiden,
zoals het pointillisme van Seurat of Signac laat zien.

31      A. W.A. Boschloo.  Raamvertellingen, in: Tussen twee werelden, vensters en deuren  in de
kunst, Openbaar Kunstbezit  1980,  p.   191.

32  Openbaring 21.18-21.
33  Janson, a.w., p. 553.
34 Het verscheurde innerlijk, Openbaar Kunstbezit   1980,   p.   27.   In 1970 pleegde Rothko

zelfmoord.
35    Hoofdstuk  1.  par.  4.
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6  Het beginsel van het tragische

Dit principe behoeft nauwelijks verduidelijking. Naar welke ervaring in
de concrete belevingswereld wordt verwezen is evident. De bloeiperiode
van dit beginsel valt samen met die van het etherische, te weten de late
Middeleeuwen. Het passieverhaal van Jezus getuigt niet alleen  van  hoop
en verlossing maar evenzeer van lijden en wanhoop. Deze andere kant van
het Christelijk geloof spreekt uit de smartelijke kreet die Jezus in stervens-
nood  slaakte:  'Eli, Eli, lamma sabaktani.'36 Het verschrikkelijke lijden
dat de mens in zijn aardse leven moet ondergaan om in het hiernamaals
verlossing te verkrijgen vond zijn uitdrukking vanzelfsprekend in het
crucifix.

De afl)eelding van de kruisdood kwam als symbool gedurende de eerste
eeuwen van het Christendom niet voor. De dreiging die van deze doodstraf
uitging zou nieuwe bekeerlingen immers afstoten. Bovendien had ook bij
de Romeinen het kruis de overdrachtelijke betekenis van marteling, onheil,
verderf. 37 In deze tijd werd het kruis door de Christenen vervangen door
het anker. De kruisdood van Jezus werd bijvoorbeeld weergegeven door
een lam onder het kruis te plaatsen. Toen de christenvervolgingen ophielden,
stond niets meer aan de afbeelding van de kruisiging in de weg, maar
eeuwenlang werd Christus nog in een zegevierende houding aan het kruis
afgebeeld: rechtopstaand, met geheven hoofd. Zijn voeten waren dan ook
niet aan het kruis genageld maar steunden vrij op het suppedaneum. Hij
triomfeerde over de dood, hij schonk de mensen het levende water.38 De
overwinning van de dood werd verder verzinnebeeld door een slang, al
dan niet met een appel in zijn bek, die zich beneden om het kruis kronkelde,
door een schedel op de grond of door een kroon op het hoofd van Christus.

In de dertiende eeuw trad er echter een wezenlijke verandering in. De
majesteitelijke Zoon van God maakte plaats voor een gestorven of in doods-
zweet badende mensenzoon. Het gekruisigde lichaam zakte ineen. De voeten
werden over elkaar gekruist en met 66n spijker aan het kruis genageld. Voor
het eerst manifesteerde zich in de westerse esthetiek onomwonden het

36  Matteus 27:46.
37 Voor zover bekend  is het oudste crucifix het zogenaamde Spotcrucifix  van de Palatijn, een

tekeningetje dat in de derde eeuw na Christus in Rome in Edn van de muren van het
Paedagogium van het keizerlijk paleis werd gekrast. Het stelt een man voor aan de voet
van een kruis, waaraan een figuur hangt met een ezelskop. Er is een Griekse tekst onder
gekrabbeld: Alexamenos aanbidt zijn god. Zie: J.J.M. Timmers, Christelijke Symboliek
en Iconografie, Haarlem 1978, p. 88.

38  Johannes 4: 10-14.
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tragische. Edn van de oudste uitingen is het crucifix van Cimabue in de
kerk van San Francesco te Assisi. Cimabue was rond 1300 werkzaam. Edn
van de laatste maar aangrijpendste is het middenpaneel van het Isenheim-
altaar, geschilderd door GrOnewald in de jaren 1509-1511. [X] De kunste-
naar heeft niets onbeproefd gelaten om het lijden van Christus aanschouwe-
lijk te maken. De handen zijn verkrampt in stervensnood, het lichaam
kronkelt en het rood van het bloed contrasteert schril met de groenachtige
huid.39

Naast het crucifix leende ook de Pieth, de uitbeelding van Maria die
treurt over de dood van Jezus, zich uitstekend tot de verbeelding van het
tragische. Tot wat dit kon leiden wordt geillustreerd door de 'Andachtsbil-
der',  priv6-beeldjes  van  hout die vanaf het einde  van de dertiende  eeuw

opkwamen. [XIII] De voorstelling moest de kijker aan het rillen brengen
en  hem  tot diep medelijden bewegen  met de Moeder Gods.  Om het effect
te vergroten werd het beeld in levendige kleuren beschilderd. Wanneer aan

ondraaglijk leed op zo'n expressieve manier vorm wordt gegeven, vloeit
het tragische over in het waanzinnige.

Heden ten dage is net als in de late Middeleeuwen hartverscheurende
tragiek des mensen  deel. De moderne kunst beeldt  haar met grote expres-
sieve kracht uit. Nog steeds leent het tragische principe zich gewillig voor
vervorming en vertekening, zoals geYllustreerd wordt door de grafiek van
Munch of de tekeningen van Grosz. Nog steeds is de grens naar de waanzin

wazig. Een enkele blik op het werk van de onbetwiste meester van het
lijden, Francis Bacon, is voldoende om hiervan te overtuigen. Neem
'Fragment for a Crucifixion' uit 1950 [XI] en vergelijk dit schilderij met
het paneel van GrOnewald. DC] Bacon heeft vele 'crucifixen' geschilderd,
maar onmiddellijk moet worden opgemerkt, dat een 'crucifix' bij hem geen
beschrijvende titel is en nog minder een verwijzing naar een re8le gebeur-
tenis. Voor Bacon is een 'crucifix' een algemene benaming voor een situatie,
waarin een mens wordt gefolterd, terwijl andere mensen toekijken. Het
schilderij  uit 1950 geeft die situatie  goed  weer.  Aan een enorm Tau-kruis
hangt een stuiptrekkend lichaam. Op de dwarsbalk ligt een hond, die zich

39 Onmiskenbaar was Griinewald op de hoogte van de ontdekkingen van de Italiaanse
Renaissance-schilders, zoals blijkt uit de beheersing van het perspectief, die tot uiting komt
in de lage horizon. Maar van de andere kant hoort hij echt thuis bij de Late Gotiek. Kunst
was voor hem geen gezoek naar de verborgen wetten van de schoonheid. Hij wilde de heilige
waarheid verkondigen. Vandaar dat hij Jezus groter afbeeldt dan Maria en Johannes de

Evangelist aan wiens zorgen zij door Jezus werd toevertrouwd, groter dan Maria Magdalena
met haar zal fbus en tot slot zelfs groter dan de rijzige Johannes de Doper, die dan ook naar
Jezus wijst met de woorden: Hij moet groter, maar ik moet kleiner worden. Gombrich,
a.w., pp. 258-259.

43



Hoofdstuk 2

naar beneden buigt om het viees te verslinden. Maar in de verte gaat het
leven gewoon door. Er rijden auto's voorbij en er wandelen mensen.
Niemand lijkt zich aan het afschuwelijke schouwspel te storen. Het schilderij
laat tevens goed zien hoe het tragische, wanneer de waanzin toeslaat, zonder
probleem hand in hand gaat met het dionysische.

7   Het beginsel van het apollinische

Dat het apollinische principe grondig van de andere beginselen verschilt
doordat het niet emotioneel maar rationeel van aard is, werd al aangege-
ven.40 Vanwege deze beschouwende, afstandelijkheid implicerende inslag
staat het dan ook tamelijk los van de concrete belevingswereld. Hiermee
is echter niet gezegd dat het onbelangrijk is. De enorme verdienste van
het apollinische schuilt er in, dat het door volkomen de nadruk te leggen
op onderzoek en techniek tot verantwoording en dus tot soliditeit verplicht.

Het principe werd ontwikkeld in de Griekse klassieke oudheid. Vanaf
de zevende en de zesde eeuw voor Christus, de tijd van de archaYsche kunst
aan de hoven van de Tyrannen, werd het uitgangspunt dat kunst een wapen
was in de strijd om het bestaan - de kwintessens van de kunstopvattingen
tot dan toe- steeds meer verlaten voor de opvatting dat kunst een einddoel
op  zichzelf is, een esthetisch spel.41  Men  kon  het zich veroorloven kunst
louter omwille van de kunst, louter omwille van de schoonheid te vervaardi-
gen. Zoals in die dagen in de Ionische culturen voor het eerst de idee van
wetenschap als zuiver, rationeel onderzoek opdook,42 hetgeen uiteindelijk
zou resulteren in de befaamde bibliotheek van Alexandrie, zo kwam er ook
ruimte voor 'belangeloze' artistieke exploratie, met als resultaat dat in de
beeldhouwkunst van de vijfde eeuw de symmetrie, die de beelden van de
oudheid beheerste, [VII] doorbroken werd ten gunste van een berekende
asymmetrie. Voor het eerst in de geschiedenis werd de mens in een echt
natuurlijke rusthouding afgebeeld: de contraposto. De 'Doryphorus',  de
speerdragende man, vervaardigd door Polykleitos, illustreert wat voor
enorme vooruitgang er ineens werd geboekt. [VIII] In rust staat een mens
in feite op 6dn been, het rechter bijvoorbeeld. Het andere been, het linker,
is dan vrij en dient enkel ter bewaring van het evenwicht. In deze houding
is de rechterheup hoger dan de linker en is de ruggegraat niet meer recht

40   Hoofdstuk 1, par. 4.

41  Hauser, a.w.. pp. 78-79.
42     Hauser,  a.w.,  p.  79.
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maar  maakt een S-vorm. Het verdient geen betoog dat pas wanneer deze
rusthouding is doorgrond, een natuurlijke beweging kan worden vastgelegd.
De beweging was dan ook de volgende stap. Een prachtig staaltje is de
'Discobolus' van Myron. [IX]

Natuurgetrouwheid stond  in de antieke kunst hoog  in het vaandel.  In
de alleroudste verhandeling over de beeldende kunst, het vijfendertigste
boek van de Naturalis Historia van Plinius Maior (77 A.D.), gold de mate
van natuurgetrouwheid dan ook als absolute maatstaf. Om een vergelijkbare
liefde voor de natuur terug te vinden moet er meer dan tienduizend jaar
in de geschiedenis worden teruggegaan, naar de jachtschilderingen uit de
Oude Steentijd. Vanzelf dringt zich een vergelijking tussen deze twee
naturalistische kunstvormen op en er blijkt een belangrijk verschil te bestaan.
Afgezet tegen de grotschilderingen   doen de Griekse beelden  koel   aan.
Hoezeer Myron zich bij zijn discuswerper ook concentreert op de weergave
van het meest vluchtige en meest gespannen moment van de beweging - die
fractie van een seconde die voorafgaat aan het slingeren van de schijf -
toch is het beeld in de ogen van de moderne kijker niet helemaal geslaagd.
Het is te bestudeerd, te perfect. Afgezien van ontzag of bewondering worden
er geen gevoelens opgeroepen. Juist vanwege hun volmaaktheid zijn de
Griekse beelden in zekere zin doods.

Voor het steriele karakter van de beelden kan nog een tweede oorzaak
worden aangewezen. Naast het streven naar natuurgetrouwheid bestond
er binnen de Griekse kunst een andere tendens, namelijk om mensen niet
zozeer uit te beelden zoals ze waren maar zoals ze behoorden te zijn.
Aristoteles verzuchtte: de beelden van Polygnotus zijn beter dan wijzelf. 43

Dit esthetische idealisme is karakteristiek voor een aristocratische manier
van denken. De opkomst van tyrannen in het verleden had de heerschappij
van de adel niet gebroken. En de Atheense democratie van de vijfde eeuw
mag vergeleken met oosterse despotieen een enorme verbetering schijnen,
met moderne ogen bezien was die 'democratie' uiterst beperkt. Democrati-
sche rechten betekenden in feite democratische plichten. Het concept
'klassiek grondrecht' was nog niet tot ontwikkeling gekomen,44 zoals op
schrijnende wijze blijkt uit het proces tegen Socrates. Ten overvloede zij
vermeld dat die democratische rechten waren voorbehouden aan de adel
en de burgerij en dat het merendeel van de bevolking geen invloed kon
uitoefenen op de politiek. Kortom, de adel had nog steeds de belangrijkste

43 Poet. 1448a, 5-15; Hauser, a.w., p. 86.
44     D. F. Scheltens, Fasen en Facetten  van  de  idee der mensenrechten,  in:  Uil van Minerva,

1987, Vol. 4, nr. 1, pp. 31-34.
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stem in het kapittel. Met uitzondering van Euripides 5 stonden alle dichters
aan de kant van de adel, ook al waren ze zelfvan burgerlijke afkomst, zoals
Sophokles.46 In de beeldende kunst lagen de kaarten niet veel anders.
Natuurlijk werd in de oudheid kunst volop als politiek instrument gebruikt,
maar dat gebeurde openlijk, in de vorm van machtsvertoon. In de Atheense
democratie hing over de kunst echter de schijn van objectiviteit en dat
maakte de manipulatie des te kwalijker.

Bijna tweeduizend jaar later, in de tijd van de Renaissance, herhaalde
zich het hierboven geschetste proces min of meer. In die tijd ontdekte men
opnieuw de waarde van zuiver wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd
'herontdekte'47 men de esthetische regels van de antieke oudheid en voegde
men er via artistiek onderzoek nieuwe regels aan toe, zoals die van het
perspectief. Natuurgetrouwheid was weer het motto. Het behoeft geen
verbazing te wekken dat de kunstcriticus Vasari weer op hetzelfde spoor
zat als Plinius Maior, toen hij in 'Le vite de' piu eccelenti pittori, scultori
e architettori' (1564-1568) enkele gedachten uiteenzette omtrent regel, orde,
proportie en tekening.

Net als het democratiebeginsel, dat door de Grieken werd ontwikkeld,
is het klassieke schoonheidsideaal nog steeds actueel. De vaste regels van
de antieke oudheid doen dan wel kil aan, maar hebben hun betekenis
geenszins verloren. Een zo gekunstelde regel als de Gulden Snede levert
naar huidig gevoel nog steeds een keurige verdeling van een lijn of een
vlak op.48 Maar het apollinische is tegenwoordig slechts een uitgangspunt,
en dan nog een uitgangspunt dat bewust verworpen kan worden ten gunste
van disharmonie, vertekening of een heel ander, gevoelsmatig evenwicht.

In de paragrafen die nu volgen worden de esthetische beginselen eerst
op hun strekking onderzocht, waarna vervolgens de moderne beeldende
kunst kan worden beschouwd.

45 Volgens Aristoteles gaf Euripides in tegenstelling tot Sophokles de mensen dan ook weer
zoals ze werkelijk waren; Poet. 146Ob, 33-35, Hauser,  a.w.,  p.  86.

46    Hauser,  a.w.,  p.  85.
47  Er vonden reeds eerder wedergeboorten van de idealen van de klassieke oudheid plaats.

De kunst onder Karel de Grote is een bekend voorbeeld.
48     De Gulden Snede stamt uit de Griekse bouwkunst en was in de Renaissance enorm in zwang.

Het is een regel die zegt dat een fraaie, evenwichtige verdeling van een lijn als volgt wordt
verkregen: snijd de lijn zodanig in twee ongelijke stukken dat de verhouding tussen het
kleinste en het grootste stuk gelijk  is  aan die tussen het grootste  stuk  en het geheel.   Deze
vaste verhouding is 0,618: 1, dat wil zeggen ongeveer 5:8. De Guiden Snede kan meetkundig
relatief gemakkelijk worden geconstrueerd aan de hand van de driehoek van Pythagoras.
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8  Autonomie en individualiteit

De esthetische principes hangen samen met primaire levenservaringen en
dankzij dit gegeven, deze gemeenschappelijkegrondslag van hetesthetische
oordeel, kan een mens diep worden bewogen door de artistieke uiting van
een ander. In de beginselen komt de verbondenheid tussen de mensen tot

uiting. Maar dit is slechts 66n kant. De bestudering van het esthetisch oor-
deel heeft geleerd, dat er via de beginselen ook distantie kan worden
opgeroepen.49 Wanneer anderen zijn oordeel bestrijden, zal de kijker zich
van die anderen distantiBren. Hij zoekt een oordeel, dat uitdrukking geeft
aan zijn eigen belevingswereld en aan wat in die wereld als essentieel wordt
ervaren. Deze zelfstandigheid, deze 'eigen-zinnigheid', kan worden
aangeduid als 'autonomie'.

De autonomie van de mens is nauw verbonden met de beschavings-
patronen,50 ze manifesteert zich in de manier waarop de mens met die
patronen omgaat. Hij kan er onverschillig tegenover staan, hij kan zijn
instemming betuigen en er dankbaar gebruik van maken, maar hij kan ook
een kritische houding aannemen en hen zelfs, voorzover gezond eigenbelang
hem dat toestaat, verwerpen.

De term 'beschavingspatronen' moet ruim worden opgevat. Er wordt
gedoeld op alle verschillende manieren waarop de beschaving structuur
geeft aan de concrete belevingswereld van de mens. Daarbij kan worden
gedacht aan feitelijke gegevens als de stand van de techniek, aan machts-
structuren als de staatsorganisatie, aan allerlei maatschappelijke verbanden,
maar ook aan geestelijke patronen als de publieke opinie, de geldende regels,
tradities, waarden, het onderscheid tussen de geslachten alsmede alles wat
daar omheen hangt, fatsoensnormen enzovoorts. Deze patronen geven een
mens houvast, ze bieden een referentiekader. Ze stellen de mens in staat
aan zijn autonomie gestalte te geven en die uit te oefenen, maar bevestigen

tegelijkertijd de verbondenheid met andere mensen.
Edn  van de belangrijkste geestelijke patronen  is de taal.51   Via  taal

krijgen mensen greep op de werkelijkheid. Ze gebruiken begrippen als
logische oordelen om de werkelijkheid in te delen en te vangen. Maar een
begrip is altijd een abstractie. Er worden slechts enkele aspecten uit het
rijke ervaringsmateriaal gelicht, de andere aspecten verdwijnen uit het beeld.

Begrippen gaan daarom gebukt onder een zekere paradoxaliteit: van de

49    Hoofdstuk  1,  par.  4.
50     Er wordt ook wei gesproken van 'betekenisstructuren': zie: Oudemans/De Jong,  a.w.,  p.

33.

51     Hoofdstuk  1.  par.  2.
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ene kant overdrijven ze de werkelijkheid, van de andere kant gaan ze langs
de werkelijkheid heen.52 Mensen raken gewend aan deze indelingen van
de werkelijkheid en vertonen de neiging ervaringen, die er niet meteen in
passen, te negeren of zo te verdraaien dat het probleem wordt wegge-
werkt.53 Als beschavingspatroon oefent de taal dus ook een macht uit over
de mensen.54 Deze macht valt meestal niet op, maar er kunnen zich
ervaringen voordoen, die zodanig op gespannen voet staan met het
begrippensysteem, dat een conflict onvermijdelijk wordt. Het begrippensys-
teem moet dan worden doorbroken. Om de werkelijkheid recht te doen
moet er naar woorden worden gezocht.55

Uit dit voorbeeld komt naar voren, dat geestelijke patronen als taal,
algemeen aanvaarde waarden, denkbeelden, ideologieen of gedragsnormen,
waaronder ook wettelijke normen, de autonomie weliswaar mogelijk maken,
maar tevens een negatieve benauwende werking kunnen hebben.56 Deze
beschavingspatronen sluiten immers niet altijd naadloos aan op de concrete,
sterk emotioneel gekleurde belevingswereld van de mens. Eerder 7 bleek

reeds, dat die belevingswereld sterk dynamisch, dus sterk aan verandering
onderhevig is. Wanneerde beschavingspatronen niet mee evolueren ofgeen
gelijke tred houden met die evolutie, ontstaat er spanning. De spanning
kan miniem zijn maar kan ook heel groot worden. Er moet worden bedacht,
dat die patronen niet naar het werkelijke leven verwijzen, maar aangeven
hoe het leven verondersteld wordt of behoort te zijn. Ze berusten op een
idee omtrent het leven en zijn idealistische abstracties van het leven.
Ingeburgerde abstracties van deze aard willen nogal eens een eigen leven
leiden.

Op dit punt vraagt de fragiliteit 8 van de concrete belevingswereld
de aandacht: bij de uitoefening van zijn autonomie stuit de burger soms
op een complex van beschavingspatronen, dat zich voor hem afsluit en aldus
zijn autonomie begrenst. Die autonomie is dan wel niet zo sterk dat hu
die patronen direct kan beinvloeden of veranderen, hij kan er echter wel
zijn positie ten opzichte van bepalen. Een eerste vereiste is dan natuurlijk.

52   Oudemans/De Jong, a.w., p.  137.
53   Oudemans/De Jong, a.w., p. 138.
54 Marcuse analyseert deze macht in de studie: One-Dimensional man, studies in the ideology·of advanced society, Boston  1964. Hij bespreekt hoe de de taal geoperationaliseerd wordt,

dat wil zeggen, van begrippen met slechts 66n dimensie wordt voorzien,  met als gevolg dat
de ervaringswereld van de mens wordt ingeperkt.

55    Oudemans/De Jong, a.w.,  p.  138.
56      Van dit gegeven maakte Orwell dankbaar gebruik  in zijn roman   ' 1984'.
57    Hoofdstuk  L par.  2.
58 Idem.
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dat hij die patronen als zodanig herkent en er zich niet automatisch mee
identificeert. Een autonome burger wil zelf ervaren, zelf voelen en denken.
Daarom  is die autonomie een hoog goed.  Op haar is het democratische
staatsbestel gebaseerd. Verder dankt de mens aan haar 66n van zijn meest
positieve eigenschappen: zijn weergaloze adaptatievermogen. Dankzij de
autonomie is de mens flexibel en is er openheid naar de toekomst. Wanneer
Einstein niet koppig zijn eigen positie had bepaald ten opzichte van de
natuurkunde van Newton, was de mens nooit het atoomtijdperk ingegaan.
Het voorbeeld van Einstein toont meteen, dat ook fantasie en creativiteit
tot het domein van de autonomie behoren. John Stuart Mill zegt in zijn
befaamde essay 'On Liberty' het volgende:59

'Human nature is not a machine to be built after a model, and set to do exactly
the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow and develop itsel f
on all sides according to the tendency of the inward forces which make it a
living thing.'

Een mens moet dan ook ruimte worden gelaten, niet alleen in het belang
van zijn eigen ontwikkeling, maar ook in dat van de ontwikkeling van de
maatschappij. Wederom Mill: 60

'Where, not the person's own character, but the tradition or the customs of
other people are the rule of conduct, there is a wanting of the principle
ingredients of individual and social progress.'

Vanuit deze gedachte pleit hij zelfs voor buitenissigheid:61

'Precisely because the tyranny of opinion is such as to make eccentricity a
reproach, it is desirable, in order to break through the tyranny, that people
should be eccentric.'

Vanuit zijn autonomie kan de mens als onafhankelijk wezen afstand scheppen
tot de anderen en  tot de gemeenschap  met haar beschavingspatronen.  Met
deze polarisatie benadrukt hij zijn eigen individualiteit. De menselijke
betrekkingen om hem heen ervaart hij dan in zekere zin als zakelijk, omdat
hij er door zijn betrokkenheid op zijn eigen belevingswereld het persoonlijke
element aan onttrekt. Hij wenst de anderen niet tegemoet te treden. Hij

59 John Stuart  Mill, On Liberty, Hoofdstuk  I]:  Of the liberty of thought and discussion,  in:
John Stuart Mill, Three Essays, Oxford University Press 1977, p. 73.

60 Idem.
61   Mill, a.w., p. 83.
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creBert distantie door alleen over hen te denken. Autonomie, individualiteit
en  distantie  gaan  dus  hand  in  hand. Maar vanuit deze autonomie  kan
natuurlijk ook aansluiting worden gezocht bij anderen of bij de gemeen-
schap, zodat er weer verbondenheid wordt gecreterd.

9 Verbondenheid: esthetische beginselen en beschavingspatronen

Tussen de beschavingspatronen en de esthetische beginselen kunnen dus
overeenkomsten en verschillen worden geconstateerd.

Allereerst de overeenkomsten. Ze zijn beide een uiting van verbon-
denheid. Verder beYnvloeden ze beide de autonomie van de mens. Een derde

gemeenschappelijk punt is, dat zowel de patronen als de beginselen in de
loop van het beschavingsproces zijn uitgekristalliseerd, en dat deze
uitkristallisatie nog steeds aan de gang is. Ze hebben beide een dynamische
geaardheid.

In ieder ander opzicht verschillen ze echter wezenlijk van elkaar. De
beschavingspatronen zijn rationeel gekleurd en raken het denken. Ze
verwijzen naar een idee en zijn idealistisch. Met uitzondering van het
apollinische raken de esthetische beginselen daarentegen eerst en vooral
het gevoelsleven. Zij halen een gevoel dat concreet leeft naar boven. Met
dit fundamentele onderscheid hangen alle verdere verschilpunten samen.

De  beschavingspatronen zijn overwegend,   zo niet geheel, cultureel
bepaaid, de beginselen niet. De inzet, nodig om bijvoorbeeld Japanse kunst
te appreciEren, zinkt in het niet bu de moeite die het kost om tot een
waardering te komen van de Japanse gebruiken. Vanwege hun culturele
bepaaldheid veranderen de beschavingspatronen in de loop van de geschiede-
nis tamelijk snel, terwijl de beginselen relatief bestendig,  of als het om de
eerste categorie gaat, zo goed als onveranderlijk zijn. Kunstuitingen uit
het verleden spreken dan ook gemakkelijker aan dan maatschappelijke
voorschriften uit vroeger tijden. En dan is er het laatste, cruciale verschil.
De beschavingspatronen zijn in hoge mate dwingend en kunnen aan een
effectuering van de autonomie in de weg staan. De esthetische beginselen
behoren daarentegen tot de luchtwegen van de autonomie. Het meesterschap
van de mens over zijn concrete belevingswereld uit zich in de spontane
reactie op een kunstwerk, waarin een beginsel of een samenstel van
beginselen ligt opgesloten.

Gelet op deze overeenkomsten en deze verschillen valt het niet moeilijk
te begrijpen, dat de beschavingspatronen en de esthetische beginselen zich
in de loop van de beschaving niet altijd hetzelfde tot elkaar hebben
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verhouden. Er mag worden aangenomen, dat ze in de Oude Steentijd
nagenoeg parallel liepen. Het is zelfs niet uitgesloten, dat de paleolithische
jager ervan overtuigd was dat er een echte bison op de rotswand ver-
scheen.62 Het esthetische beginsel dat in zijn kunst centraal stond beheerste
als beschavingspatroon ook zijn leven. Voor de boer uit de Nieuwe Steentijd
of de Bronstijd en voor de late Middeleeuwer lag het waarschijnlijk niet
anders.

In precies het tegenovergestelde geval staan de patronen en de beginselen
haaks op elkaar. Dit doet zich voor onder een totalitair regime. Een
kunstwerk kan immers primaire menselijke gevoelens opwekken, die niet
passen binnen de opgelegde ideologische patronen. Het etherische is
ongewenst als voedingsbodem voor escapisme. Het ascetische betekent
verzaking van de werkelijkheid, die het regime juist krampachtig wil
beheersen, en het dionysische verdraagt zich moeilijk met de tucht en de
zelfopoffering die van de mens worden gevergd. Het tragische, tot slot,
zou aanvaardbaar zijn, mits het zich liet verenigen met heroiek. Maar bij
echte tragiek lost alle heldendom in het niets op. Alleen het apollinische
is bruikbaar. Het staat vrijwel indifferent tegenover emoties en leent zich
bovendien voor idealisering. Het regime tracht dan ook, door gebruik van
het apollinische beginsel te bevorderen, kunstwerken de ideale werkelijkheid
te laten belichamen die het de mens voorschotelt.

Tussen deze twee uitersten, volstrekte evenwijdigheid en direct conflict,
ligt een ruim schemergebied. Binnen dit gebied bieden de esthetische
beginselen aanknopingspunten voor de autonomie van de mens. Als ze een
beschavingspatroon doorkruisen, sporen ze de mens aan zich van dat patroon
te distantiaren en zelf te voelen, zel f te denken. Ze nodigen uit tot een breed
meesterschap over de concrete belevingswereld in plaats van een meester-
schap over slechts die delen, die niet door uitwendige patronen worden
beheerst.

10 De opkomst van de moderne kunst

In het midden van de vorige eeuw onderging de functie van de kunst in
korte tijd een enorme verandering: ze was niet meer uitsluitend chroniqueur
van de beschaving, ze werd plots ook commentator. In deze perio(le, waarin
het artistieke klimaat sterk werd beheerst door de produktie van aangenaam
ogende romantische kunstwerken, bestemd voor een geestelijk luie

62   Hauser, a.w., p. 5.
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bourgoisie en dan ook slechts geschikt als wandversiering,63 wees een
groepje kunstenaars de dienstbaarheid aan de heersende klasse, die de kunst
vanaf de Renaissance had gekenmerkt, af. Ze ontwikkelden een nieuwe
stijl, aangeduid als het naturalisme, een kunststroming die van meet af aan
op felle kritiek stuitte van de kant van de gevestigde orde. Strikt genomen
had het naturalisme een politieke oorsprong: de desillusie die de democraten
overviel  na het mislukken  van de revolutie van 1848.64 De kenmerken
van deze nieuwe kunst tonen deze herkomst ook aan: geen idealistische
voorstellingen meer, maar objectiviteit en volstrekte oprechtheid, geen
amusement maar sociale solidariteit.65 De eerste naturalistische meester,
Courbet, een man uit het volk, die zich weinig gelegen liet liggen aan
burgerlijk fatsoen, verklaarde in een brief: 66

'Ikben nietalleen socialist, maarookdemocraaten republikein, eenpartijganger
van de revolutie en vooral een realist, dat wil zeggen een oprechte vriend van
de echte waarheid.'

De  Steenkloppers, een schilderij  uit  1849 dat  zich in Dresden bevond  en
in de Tweede Wereldoorlog verloren ging, laat zien hoe Courbet de
dagelijkse werkelijkheid van het volk zonder spot, neerbuigendheid of
sentimentaliteit uitbeeldde. [XVII] Andere bekende naturalisten waren Millet
en Daumier. Millet legde het leven van de boeren en de landarbeiders vast
en zijn Angelus prijkte in menige boerderij aan de muur. Daumier liet zijn
lichi schijnen op de spookachtige komedie die achter het burgerlijk fatsoen
stak. Cultuurhistorisch is het naturalisme dEn van de belangrijkste artistieke
stromingen van de negentiende eeuw, zo niet de belangrijkste. Maar destijds
werden de naturalistische werken door gezaghebbende critici en andere
autoriteiten verguisd. De schilderijen waren platvloers en liederlijk. Zo
groeide er al snel een tweespalt in de kunstwereld: aan de ene kant de kunst,
die zich richtte naar de bestaande conventies en alom werd gewaardeerd,
aan de andere kant de 'moderne' kunst, de stijl van een progressieve minder-
heid, een doorn in het oog van de traditioneel ingestelde meerderheid. Deze
kloof is nooit meer verdwenen, integendeel, ze is dieper en wijder
geworden.

63  Hauser, a.w., p. 816.
64  Hauser, a.w., p. 818.
65  Hauser. a.w.. pp. 818-819.
66  Hauser, a.w., p. 820.
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11  De dynamiek en finaliteit van de moderne kunst

Sinds 1850 is er veel gebeurd. Daarom zou het vreemd zijn als de moderne
kunst sinds het naturalisme stil zou hebben gestaan. Ze stond niet stil, er
vond zelfs een stormachtige evolutie plaats. De kunst volgde de maatschap-
pelijke en technologische ontwikkelingen op de voet. Aangezien die ontwik-
kelingen steeds sneller verliepen en de beschavingspatronen van de westerse
beschaving steeds verfijnder en complexer werden, ontwikkelde de kunst
zich in een almaar hoger tempo en waaierde ze in steeds meer stromingen
uiteen. Maar steeds bleef ze, door de esthetische beginselen tegen de
beschavingspatronen in stelling te brengen, pleiten voor een volledig
meesterschap over de concrete belevingswereld. Net als de kunst uit de
IJstijd en die uit de Nieuwe Steentijd respectievelijk de Bronstijd is ze direct
betrokken op het leven. Sloterdijk noemt deze betrokkenheid de kynische67

impuls in de moderne kunst: 68

'Die Kunst schreit nach Leben, sobald der kynische Impuls in ihr wirksam ist.
Oberall, wo athetische Techniken im Spiel sind, in der Presse wie in den
Funkmedien, inder Reklame wie inder Warendsthetik, wirddieser Ruf in seiner
fiktional eingegrenzten Form in die Massen gebracht. Hier erscheint die Kunst
noch als das Gefulige, hier gibt es noch das Sch6ne zu billigen Preisen. Hinge-
gen hat sich mehr als hundert Jahren die "hohe Kunst" ins Schwierige,
Artistische und Schmerzliche zuruckgezogen - in verfeinter Hasslichkeit,
raffinierter Brutalitiiten und kalkulierte Unverstandlichkeit; ins tragisch Komplexe
und  verst6rend  Beliebige.'

Juist vanwege het pleidooi voor de autonomie is de moderne kunst voor
leken inderdaad uiterst cryptisch geworden. De beschavingspatronen, waarop
de mens zijn leven baseert en die zijn ontplooiing kunnen belemmeren,
liggen tegenwoordig minder aan de oppervlakte dan 150jaar geleden, toen
er nog openlijk klasseverschillen bestonden en de openbare orde simpelweg
met machtsvertoon of grof geweld werd gehandhaafd. Naturalistische
schilderijen volstaan niet meer, want het leven en de processen die het leven
beheersen zijn heden ten dage veel ingewikkelder en dus moeilijker te
doorgronden, laat staan op een figuratieve manier te verbeelden.

67 Het kynisme mag niet worden verward met moderne cynisme. Het kynisme is de filosofie
van de vrijpostigheid, zoals bedreven door Diogenes van Sinope. Een staaltje van zijn kynisme
wordt beschreven in hoofdstuk 10, par. 2. Zie P. Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft,
Frankfurt  am  Main  1983,  pp.  203  e.v.:  Auf der Suche  nach der verlorenen Frechheit.

68  Sloterdijk, a.w., pp. 218-219.
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Edn van de meest bedreigende beschavingspatronen van deze tijd is
de technologie en het is geen wonder dat de moderne kunst zich in zekere
zin juist tegen het technologische denken keert.

In de technologie speelt het principe van het directe praktische nut sterk
mee. Daarmee wordt bedoeld, dat de technologie ertoe strekt een verande-
ring in de stoffelijke wereld te bewerkstelligen of mogelijk te maken. Het
technologische streven is dan ook gericht op beheersing. Marcuse geeft
de kern precies weer, wanneer hij zegt:69

'Der Begriff der technischen Vernunft ist vielleicht selbst Ideologie. Nicht erst
ihre Verwendung, sondern schon die Technik ist Herrschaft (Ober die Natur
und Ober den Menschen), methodische, wissenschaftliche, berechnete und berech-
nende Herrschaft.'

Marcuse zegt ook, dat het technologische streven naar beheersing tegen-
woordig met de stoffelijke wereld alleen, dus met louter de exacte weten-
schappen, geen genoegen meer neemt en zich uit dreigt te strekken over
de mens zelf. Ook de sociale wetenschappen worden steeds technologi-
scher. Het behaviorisme, de leer van de positieve conditionering, valt
niet meer weg te denken uit de psychologie.70 Gedragstechnologie
wordt reeds toegepast en kan misschien als sturend mechanisme voor de
samenleving met het recht wedijveren.71 In de woorden van Haber-

72mas.

'Die industriell fortgeschrittenen Gesellschaften scheinen sich dem Modell
einer eher durch externe Reize gesteuerten als durch Normen geleiteten
Verhaltenskontrolle anzun8hern.'

Bij de moderne beeldende kunst speelt het principe van het directe prakti-
sche nut daarentegen helemaal niet mee. Deze kunstvorm is er in geen
enkel opzicht op gericht een verandering in de stoffelijke wereld te be-
werkstelligen of mogelijk te maken. Ze strekt er evenmin toe een veran-
dering in het gedrag van mensen af te dwingen. Hiermee is niet gezegd,
dat ieder nut ontbreekt. De moderne beeldende kunst heeft zeer zeker

69  H. Marcuse, Industrialisierung und Kapitalismus im Werk Max Webers. in: Kultur und
Gesellschaft Il, Frankfurt am Main 1968, p. 127.

70  Vroon, a.w., pp. 87-91.
71     P. J. Hilts, Gedrag op bestelling, gedragsmodificatie of manipulatie - genezing of bedrei-

ging?, Rotterdam  1976, pp.  119 e.v.; oorspr. tit.: Behavior Mod,  New York,  1974.
72   J. Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', Frankfurt am Main 1969, p. 83.
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nut. Kallen geeft een opsomming van de doeleinden waar kunst heden
ten dage voor kan worden aangewend:73

'Among the collective, as against the individual uses, we have counted: to
serve as the vehicle of a common emotion; to be the symbol of a common
aspiration or the expression of a common purpose; to reveal in an image a
general vision or common ideal; to be a medium and agency of adjustment;
to be a road of escape; to be a chalice of cleansing and purgation; to be a
sublimation of imprisoned powers and dispositions; to provide a vicarious
gratification of suppressed desires; to enable an imaginative satisfaction of
real, unrepressed hungers; to enlarge and intensify   lust of conflict, inner
division and outward struggle (...).

Maar bij geen van deze doelen gaat het er om op stel en sprong een
verandering in de stoffelijke wereld of in het menselijk gedrag te be-
werkstelligen, bij geen enkel doel gaat het om direct praktisch nut. Niet-
temin maakt Kallen zich sterk voor zo'n nut. Hij wijst er op, dat voor-
werpen, die thans als oude kunst in een museum prijken, vroeger in het
dagelijks leven werden gebruikt:74

'Their past use is their present meaning, and in hoc signo they are lifted from
the status of refuse in a junk pile to that of a significant form for contemplati-
on  in a museum.

Dit argument is minder overtuigend dan het lijkt. Dat zulke voorwerpen
in het verleden een directe praktische betekenis hadden, kan niet worden
ontkend maar hoeft  ook  niet te worden ontkend. Hun voormalig  prak-
tisch nut zegt immers weinig over hun huidige waarde als kunstobject.
Evenmin als hedendaagse kunstopvattingen zonder meer kunnen worden
toegeschreven aan mensen uit het (verre) verleden, kunnen kunstopvattin-
gen uit het verleden - zo die al bestonden - zonder meer worden over-
geheveld naar het heden. De kunst van de paleolithische jager, die van
de boeren en de veehouders uit de Nieuwe Steentijd en de Bronstijd en
die van de Middeleeuwer ten tijde van de Gotiek sloot perfect aan bij de
beschavingspatronen, die destijds golden. Deze aansluiting was de kiem
van de esthetische beginselen, die in de toenmalige kunst centraal ston-
den, anders gezegd, in het praktische nut lag de grond van hun bestaan.
Hiermee is echter niet meteen de functie gegeven, die deze beginselen
anno 1992 toekomt. De huidige beschavingspatronen  zijn niet identiek

73  Kallen, a.w., p. 959.
74  Kallen, a.w., p. 958.
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aan die van 25.000,  3000  of  1000 jaar geleden. Tegenwoordig  is er geen
perfecte aansluiting meer, integendeel, in diverse opzichten staan de
beginselen haaks op de huidige patronen, zodat het praktische nut, dat
hen eens vergezelde, is weggevallen. Met de dionysische schilderijen van
Willem de Kooning wordt geen magie bedreven, de etsen van Heyboer
bieden geen bescherming tegen geesten, en de crucifix van Bacon, hoe
tragisch het werk ook is, zal de mens weinig helpen in zijn verlangen
naar eeuwige gelukzaligheid. Maar daarmee is de rol van deze beginse-
len niet uitgespeeld, integendeel. In de moderne beeldende kunst schuilt
hun verdienste juist in hun (gedeeltelijke) onverenigbaarheid met de
geldende beschavingspatronen. Dankzij deze eigenschap kunnen ze tegen
die patronen in stelling worden gebracht, zodat de kijker alternatieve
waarden worden aangereikt. Dat met de huidige beeldende kunst geen
praktisch nut wordt beoogd is dus wezenlijk, haar verdiensten zijn in
eerste instantie geestelijk. Praktisch nut is daardoor niet uitgesloten -
denk aan de toegepaste kunsten - maar anders dan in het grijze verleden
is het verband met het kunstzinnige bijkomend in plaats van primair.
Hierin verschilt de moderne beeldende kunst essentieel van de kunst uit
het verleden. Hierin verschilt ze ook principieel van de technologie en
hierdoor keert ze zich ook in zekere zin tegen de technologie.

Wanneer beschavingspatronen via subtiele psychologische processen
hun invloed uitoefenen, moet de kunst, wil ze hen weerstaan, taktisch te
werk gaan. Heel effectief is het opwekken van vervreemding, want ver-
vreemding houdt in dat het alledaagse in twijfel wordt getrokken. Offi-
ciele waarden en algemeen aanvaarde uitgangspunten blijken dan voor
betwisting vatbaar. Er ontstaat distantie, de kijker wordt teruggeworpen
op zichzelf en ertoe aangezet autonoom te voelen en te denken. Een
voorbeeld.  In 1917 veroorzaakte Marcel Duchamp een enorme opschud-
ding door een ordinair porceleinen urinoir in te zenden voor een tentoon-
stelling. Het kunstwerk heette 'Fontein'.  Hoe  moet het worden geinter-
preteerd? De meest oppervlakkige, maar daarom niet onjuiste uitleg is,
dat ook een urinoir een bijzonder fraaie vorm heeft. Meer betekenis
krijgt het kunstwerk evenwel wanneer wordt aangenomen, dat volgens
Duchamp in de moderne maatschappij alleen datgene als kunst wordt
gewaardeerd, wat tot kunst wordt verheven, dat wil zeggen, in een mu-
seum wordt geplaatst. Maar dit is een louter verstandelijke interpretatie,
die ver van de concrete belevingswereld van de mens afstaat. Er is nog
een derde uitleg mogelijk. Duchamp zette een urinoir in een museum en
de kynische filosoof Diogenes van Sinope deed op de markt van Athene
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in het openbaar zijn behoeften. Wat bedoelden die twee? Sloterdijk sug-
gereert:

75

'Naturalia non sunt turpia. In der Natur finden wir nichts, wofiir wir uns
schamen  mussen (...) Wirkliche Bestialitlit und pervertierte Geister finden
wir erst dort, wo die Arroganz der Moral und die Verwicklung der Kultur
einsetzen.'

De moderne kunst pleit voor een verantwoord en onafhankelijk gebruik
van  gevoel en verstand. Ze waakt  over de autonomie en tracht  te  voor-
komen dat het individu in slaap wordt gewiegd. Er moet openheid blij-
ven, er moeten nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen. Daarom is de
moderne beeldende kunst op de toekomst gericht. In dit licht is het niet
verwonderlijk, dat in de filosofie aan kunst utopische waarden worden
toegeschreven, zij het dat dit voornamelijk op basis van de rede gebeurt.

Volgens Adorno is een kunstwerk een geheel, een eenheid, waarbin-
nen alles met elkaar communiceert.76 Als zodanig is het het tegendeel
van de empirische werkelijkheid die juist zeer verbrokkeld is.77 Hier-
door neemt het kunstwerk stelling: het negeert de conclusies die de
empirie aan de mens opdringt.78 Dit betekent uiteraard niet, dat de em-
pirie volledig wordt ontkend. Zoiets is onmogelijk, een kunstwerk kan
zich nu eenmaal niet van de empirische werkelijkheid losmaken. Het
kunstwerk brengt integendeel slechts dingen naar voren, die in de empiri-
sche werkelijkheid zelf voor handen zijn.79 Maar door een eenheid te
presenteren suggereert het werk, dat zin bestaat, terwijl de empirische
werkelijkheid laat zien, dat zin juist ontbreekt. Buiten het kunstwerk
bestaat er geen zin.80

Hier is sprake van een paradox: het kunstwerk is kritisch, het geeft
aan, dat zin niet bestaat, maar dat gebeurt via een geYntegreerd zinvol ge-
heel.81  Dit doet denken  aan het geval  van de scepticus,  die als waarheid
poneert dat waarheid niet bestaat. Er kan over het waarheidsgehalte van
deze stelling eindeloos worden doorgeredeneerd. Evenmin als bij deze
stelling is er in het geval van kunst een oplossing. Wil de kunst de afwe-

75  Sloterdijk, a.w., p. 286.
76  G. Steunebrink, Kunst, utopie en werkelijkheid, Adorno's esthetica en metafysica tegen

de achtergrond van Kant en Hegel, Tilburg 1991, p. 311.
77 Vergelijk Camus in hoofdstuk  1,   par.   1.
78 Idem.
79  Steunebrink, a. w., pp 311-312.
80  Steunebrink, a.w., pp. 314-315.
81  Steunebrink, a.w., p. 315.
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zigheid van zin naar voren schuiven, dan moet ze, aangezien de kunst-
werken zelf een zinvol geheel vormen, ook tegen zichzelf ingaan. Maar
die zelfkritiek levert wederom een kunstwerk op, zodat opnieuw zin
wordt geponeerd, enzovoorts. De boodschap van kunst is bijgevolg, dat
de totale afwezigheid van zin niet kan worden gesteld.82 Een kunstwerk
kan nooit alleen negativiteit behelzen. Het mag dan wel zeggen, dat de
wereld hier en nu niet goed is, en aangeven, dat die wereld beslist moet
worden veranderd, maar het kan nooit beweren, dat ieder uitzicht op
verbetering verduisterd is. Alleen al door zijn bestaan geeft het kunst-
werk aan, dat er meer is dan negativiteit alleen.83 Totale negativiteit laat
zich ook niet uitdrukken, want in de uitdrukking zelf zit altijd nog iets
positiefs.

In deze onvermijdelijkheid van zin schuilt in de theorie van Adorno
de utopische waarde van de kunst. Wanneer het kunstwerk boven de
bestaande empirische werkelijkheid uitstijgt, maar deze werkelijkheid
tegelijkertijd het enige is wat er is, moet het kunstwerk een uitdrukking
zijn van wat (nog) niet is.84 Het is dan de voorbode van de utopie, dat
wil zeggen, een toestand waarin de ware verhouding van mens tot mens,
en van mens tot natuur zal zijn gerealiseerd,85 anders gezegd, een nieu-
we  wereld, een nieuwe natuur en een nieuwe maatschappij. 86

Die utopie heeft voor Adorno niet alleen een toekomstige dimensie
maar ook een Platoons element, ze staat tegenover de bestaande werke-
lijkheid. Daarom sluiten de utopie en die werkelijkheid elkaar uit. 87

Ondanks haar kritische stellingname is de kunst een onderdeel van die
empirische werkelijkheid, zodat ze nimmer een deel van de utopie kan
zijn. Binnen de utopische werkelijkheid, dat wil zeggen, wanneer de
utopie eenmaal is verwezenlijkt, is kunst immers niet meer nodig. Uitein-
delijk is kunst, omdat ze zich niet van de bestaande werkelijkheid kan
losmaken, tegenover de utopie niet-utopie.88 In de woorden van Steune-
brink:89

'Kunst geeft aan de utopie een tweede, niet helemaal echt bestaan.'

82 Idem.
83    Steunebrink, a.w., p. 3. Vergelijk Camus in hoofdstuk  1,  par.  1.
84    Steunebrink, a.w.,  p.  307.
85  Steunebrink, a.w., p. 295.
86    Steunebrink, a.w.,  p.  348.
87  Steunebrink, a.w., pp. 295-296.
88  Steunebrink, a.w., p. 310.
89    Steunebrink. a.w., p.  315.
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De opvatting van Adorno is niet eenvoudig, de utopie bestaat dankzij een
ingewikkelde redenering. Voor Ernst Bloch, die aan kunst eveneens een
utopische waarde toekent, heeft 'utopie' een iets concretere betekenis.
Hij omschrijft haar als volgt: 

'Denn das Reale enthiilt in seinem Sein die Moglichkeit eines Seins wie
Utopie, das es gewiss noch nicht gibt, doch es gibt den fundierten, fundierba-
ren Vorschein davon und dessen utopisch-prinzipellen Begriff, so politisch
wie ethisch wie asthetisch wie metareligias.'

Zo'n prefiguratie van de toekomst meent Bloch onder andere in de ex-
pressionistische schilderkunst waar te nemen: 91

'Eine ganz andere Welt, keine mehr der beruhigten Ordnung, sondern Expe-
dition in ein Unbekanntes, mit gebrochener Gegenstandlichkeit, Suche nach
Chiffren, nach etwas  das  es  noch gar nicht  in der vorhandenen  Welt  gibt.'

Anders dan bij Adorno staat het kunstwerk dus in een directe, positieve
relatie  tot de utopie.

De gerichtheid op de toekomst, de finaliteit. of anders gezegd, de
utopische waarde van de moderne kunst, is haar kracht maar tevens haar
zwakte. Doordat ze zich keert tegen de bestaande beschavingspatronen,
is de huidige kunst per definitie voor een deel avant-gardistisch, experi-
menteel.   Dat deel stuit op onbegrip. Deze kwetsbaarheid hangt direct
samen met de fragiliteit van de autonomie in de concrete belevingswe-
reld. De vooruitgeschoven positie brengt mee dat de moderne kunst als
eerste het slachtoffer wordt wanneer dictatoriale, antihumane tendensen
in de samenleving de overhand krijgen. Toen de Nationaal-Socialisten in
1937 'Entartete Kunst'-tentoonstellingen begonnen te organiseren, moest
duidelijk zijn, dat er verschrikkingen in aantocht waren. Ook in de twin-
tigste eeuw is, net als in de prehistorie, wat er op het artistieke vlak
plaatsvindt een graadmeter voor het beschavingsniveau.

In de volgende paragraaf wordt om de esthetiek van de moderne beel-
dende kunst te illustreren een korte beschouwing gewijd aan het werk
van Antoni Thpies. De keus is op hem gevallen, omdat in zijn oeuvre
een thema kan worden bespeurd, dat goed aansluit bij de gedachte, die
aan deze studie ten grondslag ligt en die in het eerste hoofdstukm werd

90 Ernst Bloch, Experimentum Mundi, Frankfurt  1975,  p.   184.
91 Ernst Bloch, Tendenz-Latenz-Utopie. Frankfurt 1973, p. 375.
92    Hoofdstuk 1,  par.  2.
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verwoord: de onmogelijkheid om te ontsnappen. De mens is gebonden
aan de aarde en het is aan hem er het beste van te maken. Daarom kun-
nen de schilderijen ook gezien worden als illustraties bij de tekst van dit
onderzoek.

12 Muren, gesloten deuren en besmeurde vensters

Als symbool in de kunst heeft de muur een dubbelzinnige betekenis, net
als het crucifix waarover al werd gesproken. Want een muur biedt be-
schutting, terwijl er van de andere kant een dreiging van kan uitgaan.
Wie tussen vier muren wordt gezet, gaat de gevangenis in en iemand
tegen de muur zetten, wil zeggen: iemand fusilleren. In het verlengde
van deze negatieve zijde van de muur liggen de poort- en de venstersym-
boliek. Boven werd reeds aangegeven dat het venster, als zinnebeeld van
Jezus of Maria, de hoop op verlossing verbeeldde. Ook de poort had
deze betekenis. Jezus duidde zichzelf aan  als  'de  deur der schapen'.93
Hij gaf aan Petrus de sleutels tot het hemelrijk.'4 De muur, de poort en
het venster zijn archetypen.

95

Ook in de moderne kunst keren de muur, de poort en het venster
terug. Geen enkele kunstenaar heeft er zich echter zo intensief mee
beziggehouden als de Spanjaard Antoni Thpies. Zelf zegt hij over dit
thema het volgende:96

'Hoeveel mogelijkheden kunnen er niet voortkomen uit het beeld van de
muur en alles wat daaruit afgeleid is. Scheiding; afzondering; klaagmuren,
gevangenismuren; getuigen van het verlopen van de tijd, gladde kalme witte
opperviaktes, gekwelde vergane oude oppervlaktes; tekens van menselijke

93  Johannes 10:7.
94    Matteus  16: 18 en 19. Vandaar dat in de VIag van de Heilige Stoel twee gekruiste gouden

sleutels te zien zijn. Bij elk van deze sleutels is bovendien in de baard een inwaarts
gericht kruis uitgesneden.

95   Archetypen of oerbeelden vormen de neerslag van de wijze, waarop de mens sinds het
eerste begin gereageerd heeft op levensvragen als die naar de zin van de strijd, de liefde,
het huwelijk, de dood, de geboorte enz. Deze oerbeelden maken deel uit van de algemene
psychologische erfenis van de mens. Ze duiken dan ook overal en altijd op. In allerlei
details verschillen ze wellicht, maar het grondpatroon is steeds hetzelfde. Het hakenkruis,
dat boven werd besproken, is zo'n archetype. Zie Carl G. Jung, Approaching the uncon-
scious,  in:  Carl  G. Jung (ed.): Man and his Symbols, Lnndon 1978, pp. 31-32 en 57 e.v.96   A. Thpies in de catalogus van het Stedelijk Museum te Amsterdam bij de tentoonstelling
van 25 sept. - 16 nov. 1980, p. 5; oorspronkelijk: A. TApies. 1969, La Pratique de I'
Art. Parijs 1974, pp. 206-215.
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ingrepen, sporen van objekten, van natuurkrachten; indrukken van strijd, van
inspanning, van verwoesting, van katastrofes of van opbouw, schepping en
evenwicht; resten van liefde, van smart, van afkeer, van wanorde; romanti-
sche betovering van ruines; aanslibbing van organische stoffen, vormen
waaruit het ritme van de natuur en de spontane beweeglijkheid van de mate-
rie is af te lezen; het gevoel van het landschap, een idee over de fundamente-
le eenheid van de dingen; het stoffelijke op zichzelf; bevestiging en waarde-
ring van het element aarde; de mogelijkheid tot verschillende verdeling en
verbinding van grote massa's, de sensatie van vallen, van in elkaar storten,
van expansie, van concentratie, van verwerpen van de wereld, contemplatie,
van afnemen van de hartstocht, stilte, dood; verwondering, foltering, gevier-
endeelde lichamen, menselijke resten, geluiden van sabelhouwen, van uitdun-
nen, explosies, schoten, slagen, gehamer, huilen, echo's in de ruimte; medi-
tatie over een kosmisch thema, overweging dankzij het beschouwen van de
aarde, van magma, lava, van as; slagveld, speelterrein, het lot vergankelijk
te zijn...'

Uit dit citaat komt naar voren dat het niet de architectonische aspecten
van een muur zijn, die de belangstelling van Thpies wekken. Indrukwek-
kende momentale constructies schijnen hem niet te boeien. Hij is meer
gefascineerd door het geheim, dat in en achter een muur opgesloten ligt.
Het beeld van een muur betekent voor hem het ineengrijpen van met
name drie beginselen: het dionysische, het ascetische en tot slot, alom-
tegenwoordig, het tragische.

De structuur is altijd al een belangrijk element geweest in de schil-
derijen van Thpies, ook in zijn vroege schilderijen, toen ze nog voor-
namelijk gebruikt werd om iets te beschrijven, een hoofd of een torso.
Later ging hij het wezen van de structuur onderzoeken en hij ontdekte
dat   door een oppervlakte een bepaalde emotie werd opgeroepen.   Een
ruw, oneffen vlak kwam hard over. Er ging een verbod van uit, want het
vormde een obstakel, dat de kijker het zicht belemmerde op wat er ach-
ter lag. Op deze manier kreeg de blinde muur gestalte in zijn kunst. 97

Een fraai voorbeeld  is 'Gran Pintura Grisa'  uit  1955.  [XV]  In dit schilde-
rij springt het ascetische in het oog. Het logge, het donkere, het onver-
zettelijke staat voorop. Vergelijk het met het schilderij van Rothko,
waarin eveneens een blind vlak wordt afgebeeld maar juist het etheri-
sche, de illusie van ijlheid en licht, de belangstelling wekt. [XIV] Terwijl
bij Thpies de blik gevangen blijft in het horizontale, schiet bij Rothko de
blik als het ware omhoog en verdwijnt in de onmetelijkheid, de leegte.
Zoals het schilderij van Rothko doen denken aan een Gotische kerk, zo

97 Roland Penrose. Thpies, London 1978, pp. 56 en 59.
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roept dat van Thpies associaties op met een Romaanse. De kunstenaar
verklaarde over het ontstaansproces:

98

'Op een dag ontdekte ik plotseling, dat mijn schilderijen voor de eerste keer
in de gehele geschiedenis in muren waren veranderd. Ik moet ver teruggaan,
wanneer ik moet vertellen van die macht van de muur om beelden op te
roepen, allereerst zijn er de herinneringen aan mijn vroegste jeugd, die
opgesloten tussen muren werd doorgebracht, de muren waartussen ik de
oorlog beleefde. Het ganse drama van de volwassenen en al het wrede van
een tijdperk, dat te midden van de katastrofes zijn eigen impulsen niet meer
leek te beheersen, tekende zich voor mijn ogen af en liet zijn sporen na.  In
de stad, die ik als de mijne beschouwde, getuigen alle muren van het mar-
telaarschap van ons volk, van de onmenselijkheden die het werden aange-
daan. Het effekt van al die ervaringen werd nog versterkt door de culturele
erfenis. Alles (...) droeg ertoe bij, dat mijn eerste werken  uit 1945 allemaal
overeenkomst vertonen met de graffiti van de straat en met een wereld van
onderdrukt protest, clandestien maar levend, dat over de muren van mijn
vaderland werd geschreven.'

Uit deze verklaring komen twee zaken naar voren. In de eerste plaats dat
opsluiting en de nadrukkelijke aanwezigheid van het ascetische geenszins
afwezigheid van het dionysische inhouden. Het dionysische laat zich bij
Thpies niet wegdrukken. Het gaat een band aan met het ascetische. Zoals
mocht worden verwacht resulteert dit samengaan in nervositeit, door
Thpies treffend tot uitdrukking gebracht in de tekens en de talloze la'as-
jes. In de tweede plaats vraagt het schilderij aandacht voor het tragische.
Zijn 'Gran Pintura Grisa' getuigt van het leed dat de mensen elkaar aan-
doen, of beter, dat de mens zichzelf aandoet. De muur is een gevange-
nismuur en tegelijkertijd een symbool voor het bestaan van de huidige
mens.

De belangstelling van Thpies voor de muur heeft iets te maken met
de drang te ontsnappen. Hij is dan ook gefascineerd door openingen in
een muur: bressen, breuken, gewelfde doorgangen, deuren en ramen. Al
deze openingen, of ze nu in het oog springen of gecamoufleerd zijn,
impliceren, dat er een andere wereld achter die muur ligt, een betere,
een vreedzamere. Langs deze weg krijgen de deur en het venster de
symbolische betekenis van hoop op verlossing, net als in de kunst van de
late Middeleeuwen. Thpies is zich hiervan bewust:g9

98     Catalogus  van het Stedelijk Museum te Amsterdam,  a.w..  pp.  2-4.
99    Catalogus  van het Stedelijk Museum te Amsterdam,  a.w.,  p.  2.
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'Mijn muren, ramen of deuren, of tenminste het beeld dat ze suggereert,
bewaren hun realiteit, zonder iets te verliezen van hun archetypische en sym-
bolische betekenis.'

De combinatie van het dionysische, het ascetische en het tragische mondt
dus spontaan uit in een hang naar het etherische.

Maar Thpies houdt van tegenstellingen. De poort is een ontkenning
van de beperkingen die de muur aan de mens oplegt. Ze betekent een
toegang tot een andere ruimte, of, symbolisch geredeneerd, tot een ander
leven. Ook het venster symboliseert de hoop. Van de andere kant kan er
van een venster een beklemming uitgaan, zoals wanneer er maar een
sprankje licht wordt doorgelaten of wanneer er uitzicht wordt geboden op
een kale verte of een vlakte zonder horizon. Het licht dat binnensijpelt en
de verte die niets te bieden heeft dwingen de kijker nog sterker zich
rekenschap te geven van zijn eigen situatie. Op die manier slaagt Thpies
erin hem te verontrusten. In 'Window and Red Stains' uit 1971 zijn het
glas en het raamkozijn met cement en rode verf besmeurd. Het tentoon-
gestelde geweld is alarmerend. Hier maakt de hoop plaats voor ver-
schrikkelijke wanhoop en verlang je met heel je hart terug naar de rust
van een blinde muur. Sporen van geweld worden ook gesuggereerd in
'Doble Porta Beige' uit 1960. [XVI] De kijker bevindt zich in een grijs
keldergewelf en het lijkt of iemand heeft geprobeerd de zandkleurige
deur met een koevoet of breekijzer open te wrikken om zich een weg
naar buiten te forceren. Het nut van zo'n poging is twijfelachtig, want de
kans is groot dat de ruimte achter de deuren met zand is volgestort.
Vergelijk dit schilderij  met  'The Gate'. [XVIII] Een grotere tegenstelling
is nauwelijks denkbaar.

13 Conclusie

Wanneer de moderne beeldende kunst vanuit de invalshoek van de con-
crete belevingswereld wordt benaderd, blijkt deze kunst zich sterk te
maken voor het behoud van de menselijke autonomie en individualiteit.
Daartoe mobiliseert ze het hele arsenaal aan emotioneel geladen estheti-
sche beginselen dat in de loop van duizenden jaren is ontstaan. In zekere
zin mobiliseert ze de ganse beschaving. Want de belangrijkste beginselen
zijn opgekomen als gevolg van primaire levenservaringen in de menselij-
ke ontwikkelingsgeschiedenis en hangen samen met waardepatronen
omtrent het leven, die vandaag de dag nog steeds essentieel zijn. Deze
waardepatronen brengt de moderne beeldende kunst in stelling tegen de
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beschavingspatronen, dat wil zeggen, de abstracte en idealistisch gekleur-
de patronen, die de autonomie en de individualiteit van de mens welis-
waar mogelijk maken maar tevens begrenzen. De moderne kunst pleit
voor geestelijke flexibiliteit. Hierdoor verbeeldt ze niet alleen het voort-
schrijdende ontwikkelingsproces van mens en samenleving en voorziet
het van kanttekeningen, maar strekt zij er ook toe dit proces te bevorde-
ren.  Ze is er op gericht de toekomst open te houden en eigen aan haar is
dan ook een zekere avant-gardepositie. Ze getuigt niet alleen van dyna-
miek maar ook van finaliteit. Deze finaliteit brengt een grote kwetsbaar-
heid mee.

Maar de moderne beeldende kunst komt niet alleen tegemoet aan de
behoefte aan autonomie en individualiteit. Als iedere andere kunstvorm
is ook deze kunst een uiting van de beschaving en als zodanig een ge-
meenschappelijk goed. Ze geeft dus tevens uitdrukking aan de verbon-
denheid tussen de mensen.
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Marcel Duchamp, The Large Glass, 1915-1923
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia



-l-1

c-, 9 p m
,--  r-i

AFBEELDING 11

Van zonnewiel naar hakenkruis

"St

5':-,-                                                 t.

Y.3 1..*r

-3.41'- ./

..

'-, 1.

':.« '..  "1 * -f.1

.i

'.a. 4 j
7:                                            <I

=ri:''

:."t:ib.--*,=--,- 1-..4. -610:/ 365
AFBEELDING IZI

Veesymbool op de Mont Bego



-r -7-as'rTIFIA#.*LAY
<Wgif .        -        «...f»*,      4 144.          ...'0,1.'-37,9AS;1_ 41&,4

I      ... Ft>  1:
4-/ 44.-S'.....1.:...    '  · r.- .-4.th/'2    / . Ii

271%$40:I   : /.:__ .44*48+H '

::  i:.: '.          »-lam us...:...-*-:53  
1: - ...  9 -7 - . 7. . -_....#...-ry ...·-, I

..... ..2-,G,F" ....:'* '...

»j              -    i.fR -7 -.2.-.I'...  ..   .  ..2,;  ... .'*'.*31.i:.il
.4.9£    ..5....

s    -1         ... --                 5 #,d 1- 1 'flf,

1   . «:;  9 #
: O.P. :

'.

, i. _Ii·    .9                  %11 2P .

,s t           "        4
12                    W

4                           -    f    1 t../                                                                                              .
*i.

3 -

...4..   *                                 I

- r.

.2.-                                                   4                --

«21 ..    .*                     (:.: i..  3.1 . -13.2
...  .r ...-1· - -4.... -                  6             = .   ..1-9.5 .='46='*Cf1

..   --,21

AFBEELDING IV

Anton Heyboer, Drie Figuren, 1957
Haags Gemeentemuseum, 's-Gravenhage
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Lascaux II, Cheval Chinois, f 15.000 v.C.
Clicha Ragie Ddpartementale du Tourisme de la Dordogne
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Willem de Kooning, Two Figures in a Landscape, 1967
Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
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Kouros, + 522 v.C. Polykleitos, Doryphorus, + 445 v C.
National Archeological Museum, Athene Museo Archeologico Nazionale. Napels
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AFBEELDING IX

Myron, Discobolus, + 450 v.C.
Museo Nazionale, Rome
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AFBEELDING X

Grunewald, Isenheim-altaar (middenpaneel), 1509-1511
Musde d' Unterlinden, Colmar; photo: 0. Zimmerman
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AFBEELDING XI

Francis Bacon, Fragment for a Crucifixion, 1950
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven
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AFBEELDING XII

Notre  Dame,   1163  -  +   1200
Photo: Gdrard Boullay
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AFBEELDING XIII

Pieth (Andachtsbild), vroege  14e  eeuw
Rheinisches Landesmuseum, Bonn
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AFBEELDING XIV
Mark Rothko, Yellow, Blue on Orange, 1955
The Carnegie Museum of Art, Pittsburgh
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AFBEELDING XV
Antoni Thpies, Gran Pintura Grisa, 1955
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf
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AFBEELDING XVI
Antoni Thpies, Doble Porta Beige, 1960
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven
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AFBEELDING XVII

Gustave Courbet, De Steenkloppers, 1849 (Kriegsverlust)
Foto: Skhsische Landesbibliothek, Dresden
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Barnett Newman, The Gate, 1954
Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam



HOOFDSTUK 3

Een beginselmatig grondrechtsconcept

1 Inleiding

Wat is een grondrecht eigenlijk? Is er een algemene definitie mogelijk?
Kan er ook vanuit het kader van de concrete belevingswereld een definitie
worden gegeven en zo ja, welke kenmerken vragen dan bijzondere aandacht,
wanneer die definitie wordt vergeleken met wat blijkens grondwet en
verdrag onder grondrechten moet worden verstaan? Deze vragen staan in
dit hoofdstuk ter beantwoording.

Bij de bespreking van de concrete belevingswereld als onderzoekskader'
werd geconcludeerd, dat distantie en verbondenheid cruciale momenten
zijn binnen de beleving van zowel het recht als de kunst. Tevens werd
hiermee een mogelijk verband gesuggereerd tussen de moderne beeldende
kunst en het verschijnsel 'grondrecht'.  Dit is des te interessanter, omdat
hoofdstuk 2 heeft geleerd, dat het begrip 'distantie' als substantieel onderdeel
van de autonomie en de individualiteit van de moderne burger inderdaad
dienst kan bewijzen bij het vaststellen van de strekking van de moderne
beeldende kunst. Ook het begrip 'verbondenheid' bleek bruikbaar. Daarom
is de verleiding groot om, gesteld voor de opgave grondrechten te
definiBren, meteen de begrippen autonomie (distantie) en verbondenheid
van stal te halen.  Of dit ook aanbeveling verdient is een ander punt.  Door
de schijnwerpers onmiddellijk te richten op slechts twee aspecten van die
concrete belevingswereld zouden andere aspecten, waaronder in het
bijzonder de dynamiek en de fragiliteit, wel eens snel uit het beeld kunnen
verdwijnen of minder aandacht kunnen krijgen dan nodig is om een volledig
beeld van de grondrechten te verwerven. Dit zou jammer zijn, omdat de
dynamiek en de fragiliteit van de concrete belevingswereld bij de moderne
beeldende kunst juist sterk naar voren zijn getreden. Bovendien wordt er,
door nu reeds aan de hand van het begrippenpaar autonomie en verbonden-
heid omschrijvingen te geven van het recht van (zellexpressie en dat op
culturele ontplooiing, waarschijnlijk direct aangekoerst op verschilpunten
tussen de klassieke en de sociale grondrechten. Het kan daarentegen beslist
geen kwaad en het lijkt uit het oogpunt van systematiek zelfs juister

1 Hoofdstuk  1. par. 2.3 en 4.
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allereerst de overeenkomsten te bekijken en in het bijzonder te bezien of
er een gemeenschappelijke grondslag bestaat. Daarom wordt nu vanuit het
kader van de concrete belevingswereld naar een algemene omschrijving
van 'grondrecht' gezocht. Dit algemene begrip kan als leidraad dienen,
wanneer straks het recht van (zelf)expressie als klassiek grondrecht en het
recht op culturele ontplooiing als sociaal grondrecht worden besproken.

Het opstellen en hanteren van een algemene rechtstheoretische om-
schrijving van het begrip 'grondrecht' is niet zonder gevaar. Anders dan
bij de bestudering van allerlei positiefrechtelijke normen, waar wetsbepalin-
gen en jurisprudentie vaak concrete indicaties bevatten, ontbreekt hier zulk
houvast. Betekent dit echter dat er helemaal geen toetsstenen zijn om de
waarde van wat wordt betoogd te beoordelen? Gelukkig niet. Ook de
algemene rechtstheorie is niet vrijblijvend, zij is onderworpen aan regels
van methodologische aard. Daarom wordt in de paragraafdie nu volgt eerst
enige aandacht besteed aan de methodologische eisen, aan de hand waarvan
wat in het verdere onderzoek omtrent grondrechten wordt gesteld, kan
worden getoetst. Deze eisen liggen ten dele op het grensvlak tussen kunst
en recht. Daarom wordt tegelijkertijd voortgebouwd op wat in de paragrafen
3 en 4 van hoofdstuk 1 omtrent kunst en recht naar voren is gekomen. Dit
betekent een bescheiden hernieuwde aandacht voor het esthetisch en het
rechtsoordeel, waarbij het vooral  om de vraag  gaat in hoeverre beide
oordelen samenhangen en elkaar ondersteunen.

2 Volledigheid, systematische eenheid en juridische schoonheid

Met de vraag of het rechtsoordeel een bijdrage kan leveren tot de vorming
van een esthetisch oordeel wordt een ingewikkeld filosofisch vraagstuk
aangesneden, dat beter kan blijven rusten.2 De vraag of esthetische
indicaties een functie kunnen vervullen binnen het recht ofde rechtsweten-
schap is gelukkig gemakkelijker te beantwoorden. In de vorige eeuw werd
door Von Jhering reeds een eis van juridische schoonheid geformuleerd,

2   Bekend is de visie van Kant. In Kritik der Urteilskraft ( 1790) concludeert hij dat het
esthetische oordeel als zuiver oordeel de verbinding vormt tussen enerzijds de zuivere rede,
dat wil zeggen het vermogen om kennis te nemen van de natuur. een vermogen dat door
de strikte wetmatigheid van ruimte en tijd wordt beheerst, en anderzijds de praktische rede,
het zedelijkheidsbeginsel, dat wil zeggen het vermogen om oncianks de menselijke vrijheid
een zedelijk dwingende praxis op te bouwen. Kunst en schoonheid zijn dan de bekroning
van de theoretische en de praktische orde. Ze brengen natuur en menselijke wil samen. Zie:
L.J.M. van Haecht, Inleiding tot de filosofie van de kunst. Assen 1987, p. 14. Kant kiest
als kader natuurlijk de rede.
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een eis die in deze eeuw weer naar voren werd geschoven door onder meer
Scholten3 en Van Eikema Hommes.4 Wat wordt er mee bedoeld?

Het recht moet een eenheid vormen, een aaneensluitend geheel. Op
de rechtswetenschap rust daarom de belangrijke taak de massa voorschriften
te herleiden tot een zo gering mogelijk aantal hoofdregels, kortom om van
het recht een systeem te maken.5 Systematiseren is, aldus Scholten:6

'het inductiefverzamelen van gegevens, deze reduceren tot algemene begrippen
en deze weder tot nieuwe conclusies deduceren.'

Op deze manier kunnen er via 'constructies', waarbij  naar de essentie van
de regel wordt gezocht, hiaten in het systeem worden opgevuld.7 Dit is
weliswaar  'het werk der rechtswetenschap bij uitnemendheid',8  maar het
belang ervan in de rechtspraak en dus in de rechtsvinding mag evenmin
worden onderschat. Rechtspraak betekent immers 'gelijke gevallen gelijk
behandelen'9 waaraan meteen kan worden toegevoegd: 'en ongelijke
gevallen ongelijk naar de mate van ongelijkheid'.10 De systematische inter-
pretatie en het hanteren van constructies, inclusief de hieronder te bespreken
regels die terzake van toepassing zijn, berusten dus uiteindelijk op het gelijk-
heidsbeginsel als neergelegd in artikel 1 Grondwet en 26 IVBP.

Aan welke eisen moet een constructie voldoen wil ze zinvol zijn? Voorop
staat dat ermee gewerkt moet kunnen worden. Ze moet niet alleen het
positieve recht inzichtelijker maken, maar tevens op open vragen een
antwoord geven zodat verdere ontwikkeling van het recht wordt bevor-
derd." Verder kunnen er met Von Jhering12 drie wetmatigheden worden

3       P. Scholten, Algemeen Deel,  a.w.,  pp. 48 e.v.
4       H.J. van Eikema Hommes, De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap, Deventer

1983, pp. 468 e.v.
5 Scholten, Algemeen Deel, a.w., p.  45.
6 Scholten, Algemeen Deel, a.w., p. 47.
7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.
10      H. D. van Wijk/W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht. Culemborg  1990,

p.   112.  Zie over gelijke behandeling hoofdstuk  10: het gelijkheidsbeginsel.
11 Scholten, Algemeen Deel, a.w., p. 55.
12 Von Jhering wordt doorgaans ingedeeld bij de zogenaamde historische school, die uitmuntte

in verfijnde begrips- en systeemvorming en juridisch positivisme.  Van de andere kant keert
hij zich echter tegen deze school omdat de begrippen en beginselen als uitingen van de
'
Volksgeist' zonder verdere vragen moesten worden aanvaard. Von Jhering  vond  dat  de

rechtsinstellingen, die zijns inszienste verklaren waren vanuithetdoel dat bewustofonbewust
hun bestaan had bepaald, ook gewaardeerd konden worden aan de hand van hun bruikbaarheid
voor een waardevol doel. G. E. Langemeijer, Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte

83



Hoofdstuk 3

geconstateerd: 'das Gesetz der Deckung des positiven Stoffs'.13.das Gesetz
des Nichtwiderspruchs oder der systematischen Einheit' 14 en tot slot 'das
Gesetz der juristische Schijnheit'.15 Er worden  dus drie eisen gesteld:
volledigheid, systematische eenheid en schoonheid. De laatste eis behoeft
enige toelichting. Om als 'mooi' te worden aangemerkt moet een constructie
aan drie esthetische voorwaarden voldoen, 'NatOrlichkeit', 'Einfachheit'
en  'Anschaulichkeit'. De constructie is aanschouwelijk,  dat wil zeggen,
duidelijk, wanneer ze is opgebouwd vanuit een gezichtspunt dat direct voor
onze voorstelling toegankelijk is. Ze is natuurlijk, wanneer ze geen afwijkin-
gen behelst van hetgeen op zinnelijk ofbovenzinnelijk vlak vanzel fspreekt.
En tot slot geldt de regel van de eenvoud: 16

'In der h6chsten Einfachheit bewiirt sich auch hier die h6chste Kunst.'

In het licht van wat over de bruikbaarheid en doelmatigheid van de
constructie werd gezegd is het begrijpelijk, dat aan de wet van de juridische
schoonheid geen absolute waarde toekomt. Een constructie is immers slechts
een hulpmiddel en geen doel in zichzelf. 17 Een verwrongen, lelijke con-
structie is gerechtvaardigd  zo  lang er geen betere voor handen  is. 18  Om
deze reden is de wet van de juridische schoonheid bij uitstek geschikt als
toetssteen: uit diverse constructies kan aan de hand van deze regel de meest
passende worden gekozen.

19

3   Een algemene omschrijving van het begrip  grondrecht'

Uit de wetten van Von Jhering blijkt, dat een algemene definitie van een
grondrecht aan nogal wat vereisten moet voldoen. Ze moet zo volledig zijn

des rechts, Zwolle 1973, p. 119.
13     R. von Jhering, Geistdesr6mischen Rechts, aufden verschiedenen Stufen seine Entwicklung,

Leipzig 1898, Band Il, Deel 2, pp. 371 e. v.
14 Von Jhering, Geist enz, a.w., pp. 374 e.v.
15 Von Jhering, Geist enz., a.w., pp. 379 e.v.
16 Von Jhering, Geist enz, a.w., pp. 380-381.
17 Scholten, Algemeen   Deel,   a.w.,   p. 48. Vergelijk   de noot omtrent Von Jhering  en   de

historische school.
18 Van Eikema Hommes,  a.w.,  p.   469.
19 Van Eikema Hommes trekt  in zijn bespreking van de juridische evenredigheid of harmonie

als het laatste elementaire begrip der rechtswetenschap de eis van schoonheid door naar
formulering en stijl; Van Eikema Hommes,  a.w., pp. 469-470. Hiermee wordt een nieuw
terrein betreden.  In deze studie is het, in navolging van Scholten, te doen om 'constructies',
dat wil zeggen, niet de formele maar de materiBle, inhoudelijke kant van het recht.
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dat alle geldende grondrechten worden bestreken, ze moet getuigen van
eenheid en moet natuurlijk, eenvoudig en aanschouwelijk zijn.

In de literatuur wordt als gemeenschappelijke noemer voor alle grond-
rechten wel gewezen op de 'menselijke waardigheid'.20 Dit begrip is zeker
verdienstelijk, niet het minst omdat de nadruk wordt gelegd op het respect
voor de mens. Toch lijkt het niet raadzaam de 'menselijke waardigheid'
als uitgangspunt te nemen voor een algemene definitie vanuit het kader van
de concrete belevingswereld. Door de opvatting, dat de mens louter omwille
van het mens-zijn respect verdient - een stelling die zeer beslist wordt
onderschreven - wordt echter van meet af aan de nadruk gelegd op 66n
kant van het mens-zijn, de glorieuze kant.21 Er is, wanneer de mens
beschouwd wordt in het kader van de concrete belevingswereld, ook een
schaduwkant.22 De antropoloog Becker brengt het cru maar duidelijk onder
woorden: 23

'De mens is in tweetngespleten. Hij heeft een besef van stralende bijzonderheid
doordat hij majesteitelijk uitrijst boven de natuur, maar desondanks zakt hij
een meter of zo terug in de aarde teneinde blind en stom weg te rotten en voor
altijd te verdwijnen. Het is een verschrikkelijk dilemma.  De lagere diersoorten
wordt deze pijnlijke tegenstelling bespaard.  (...) Zij leven en verdwijnen met
dezel fde gedachteloosheid:    een paar minuten vrees,    een paar seconden
doodsangst, en alles is voorbij.  Maar een heel leven lang dromen en ook op
de zonnigste dagen achtervolgd worden door het noodlot van de dood, dat is
weI iets anders.'

In het kader van de concrete belevingswereld vraagt, om het in de woorden
van Becker uit te drukken, niet alleen het 'godsaspect' maar ook het

20    De formule van de menselijke waardigheid heeft zich na de Tweede Wereldoorlog van alle
formules het duidelijkst doorgezet;  D. F. Scheltens,  Mens en mensenrechten, Alphen  aan
den Rijn/Brussel 1983, p. 49.

21   Binnen de gangbare opvattingen is er vaak een zekere samenhang met de stelling dat de
mens over een vrije wil beschikt. Deze stelling is voor kritiek vatbaar. Zie hierover hoofdstuk
4, par. 2.

22    Hoofdstuk  1,  par.  2.
23   E. Becker, De ontkenning van de dood, Ilaarn 1975, p. 62; Vroon, a.w.. p. 37.
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'wormaspect' van de mens24 aandacht. Van groot belang is de kwetsbaar-
heid, de fragiliteit, van de mens.25

Nu voert het thema van de menselijke waardigheid uiteraard ook
onvermijdelijk tot aandacht voor de kwetsbaarheid. Wanneer deze kwets-
baarheid in het beeld verschijnt, kan worden gesproken van 'menswaar-
digheid'.  In een bepaalde passage van de memorie van toelichting bij  de
grondwetsherziening van 198326 zegt de regering over de grondrechten:

'Zij vormen de grondbeginselen van een menswaardige samenleving. ,27

Binnen een menswaardige samenleving is uitbuiting van de menselijke
kwetsbaarheid uit den boze. Vandaar dat de regering vervolgt met de
mededeling, dat de grondrechten aan de ontplooiing van elk individu
bijdragen  'door  hem te beschermen.'28 Ook Burkens vraagt  in  deze  zin
aandacht voor de kwetsbaarheid:29

'Grosso modo kan gesteld worden, dat onder de grondwettelijke grondrechten
zijn opgenomen rechtsnormen die de strekking hebben aan de mens een
menswaardig bestaan te verzekeren  (...).'

Aldus vloeit uit de menselijke waardigheid ook de behoefte aan bescherming
voort.

Binnen het kader van de concrete belevingswereld vraagt de fragiliteit,
dus de behoefte aan bescherming, net als de eerbiedwaardigheid van de
mens, echter meteen om aandacht. Daarom wordt het begrip 'menselijke
waardigheid' gelaten voor wat het is en wordt er gekozen voor de neutrale

24     Idem.  in het Cambrium, ongeveer 550 miljoen jaar geleden, leefde te midden van sponsen
en weekdieren een diertje,  dat  door de ontdekker ' Pikaia' werd gedoopt.  Het  had  aan  de
voorkant een opening, waardoor water naar binnen werd gezogen, en een lichtgevoelige
plek, die zich tot een oog zou kunnen ontwikkelen. Er waren ledematen noch vinnen. Het
diertje bewoog zich in het water met ritmisch golvende bewegingen voort. Daartoe bezat
het transversale spierbanden, die waren vastgehecht aan een stevige inwendige structuur,
een primitieve ruggegraat. De Pikaia stond aan het allereerste begin van de evolutie der
gewervelde dieren. die uiteindelijk tot het ontstaan van de mens zou leiden. Zie: J. Reader.
Het begin, de eerste 3'A miljardjaar van het leven op aarde, Houten  1987,  pp.  46-49;  vert.
van:  The Rise of Life, The First 3 b billion Years. In zekere zin is de mens dus voortgeko-
men  uit een  'worm'.

25    Hoofdstuk  1. par. 2.
26  Aan de grondrechten in het eerste Hoofdstuk van de Grondwet ligt geen eenduidige

grondrechtstheorie ten grondslag; Burkens, Algemene leerstukken enz.,  a.w.,  p.  27.
27 Algehele grondwetsherziening, DI. Ia, p. 10.
28 Idem.
29 Burkens, Algemene leerstukken enz,  a.w.,  p.  49.
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term 'belangen'. Wanneer wordt gesteld dat grondrechten fundamentele
normen zijn, wordt bedoeld dat deze normen fundamentele belangen
beschermen, dat wit zeggen, belangen die inherent zijn aan de fundamenten
van het menselijk bestaan. Anders gezegd, het gaat om belangen die een
onvervreemdbaar deel van de menselijke persoonlijkheid (kunnen) zijn. 30

Het woord 'kunnen' is tussen haakjes geplaatst, omdat er enige speling
is. Alle belangen komt niet bij iedereen hetzelfde gewicht toe. Zo kan de
66n diepgelovig zijn, zodat de godsdienstige of levensbeschouwelijke
overtuiging voor hem cruciaal is, terwijl een ander misschien volkomen
onverschillig staat tegenover godsdienst of levensbeschouwing. De 66n is
politiek bewogen, de ander vindt politiek maar niks. Een homoseksueel
kijkt wellicht anders tegen zijn seksuele geaardheid aan dan een heteroseksu-
eel, want homoseksualiteit wordt niet overal in de maatschappij vanzelfspre-
kend gevonden. Een kleurling ondervindt, in tegenstelling tot een blanke,
in het maatschappelijk verkeer soms hinder van het feit dat hij tot een
bepaald ras behoort.

De fundamentele belangen vallen niet weg te denken uit de concrete
belevingswereld. Deze belangen strekken zich over de hele menselijke
persoonlijkheid uit en niet alleen over de intellectuele begaafdheid van de
mens. Ook de lichamelijke, zintuiglijke en emotionele geaardheid legt
gewicht in de schaal. De belangen liggen deels in de relatie tot de stoffelijke
wereld en deels in de relatie tot de medemens. Op deze twee punten heeft
de mens inderdaad behoefte aan bescherming; binnen deze twee betrekkingen
is, zoals de bespreking van de concrete belevingswereld heeft laten zien, 31

sprake van fragiliteit.
Misschien wordt tegengeworpen dat de beide betrekkingen op de keper

beschouwd niet alles bestrijken dat ingevolge de Grondwet en de Verdragen
voor bescherming in aanmerking komt. De diepste overtuiging van de mens,
dus zijn geloofs- of levensopvatting, lijkt niet als zodanig terug te keren.
Het is eigenlijk geen belang dat zijn grond vindt in de relatie tot de
stoffelijke wereld of de relatie tot de medemens. Hetzelfde geldt min of
meer voor het geweten, de politieke overtuiging, gedachten in het algemeen
of de boven reeds aangestipte persoonlijke eigenschappen als ras, geslacht,

30    Vergelijk E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel I van de Grondwet als fundamenteleconstitutionele
norm, Zwolle 1988, p.  15: van belang (in verband met het discriminatieverbod) is dat het
gaat 'om kenmerken die mensen, althans naar hun eigen inzicht, niet kunnen afleggen. Het
is wegens het respect dat ieder mens toekomt - en dat de grondslag vormt van grondrechten
in het algemeen - dat de overheid een bijzondere distantie dient te bewaren ten overstaan
van zulke persoonlijke eigenschappen.'

31     Hoofdstuk  1,  par.  2.
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enzovoorts. Ook de lichamelijke integriteit lijkt als zodanig te ontbreken.
Toch voldoet een omschrijving van het begrip grondrecht aan de hand van
de beide betrekkingen aan de eis van volledigheid, die door Von Jhering
wordt gesteld. Een mens kan immers onmogelijk in deze fundamentele
belangen worden geschaad, zonder dat de relatie tot de stoffelijke wereld,
waartoe ook zijn lichaam behoort,32 of de relatie tot de medemens, waarin
zijn geestelijk leven zich altijd uit, erbij betrokken is. Dus ook belangen
als de identiteit en de geestelijke en lichamelijke integriteit zijn volledig
verdisconteerd.

Betekentdit nu dat grondrechten moeten worden aangemerkt als subjec-
tieve rechten van de burger? Neen, het is zelfs twijfelachtig of zij als
zodanig kunnen worden aangemerkt. Dit geldt niet alleen voor de klassieke
maar ook voor de sociale grondrechten.33 Dat het bij alle grondrechten
om verplichtingen voor de overheid gaat, staat daarentegen buiten kijf.
Mocht de werking zich daartoe beperken, dan betekent dat niet dat burgers
met lege handen staan. Zij beschikken over fundamentele belangen. Des-
gewenst kan in navolging van Van Eikema Hommes worden gesproken
van fundamentele 'subjectieve rechtsbelangen'. Deze subjectieve rechtsbelan-
gen:

34

'zijn rechtsbelangen, die onverbrekelijk met de menselijke persoonlijkheid en
haar rechtssubjectiviteit verbonden zijn en daarvan niet kunnen worden
geisoleerd, zoals het rechtsbelang van de vrijheid, eer, lichamelijke integriteit
etc. Deze rechtsbelangen worden uiteraard in ons moderne recht beschermd
(...) maar daarmee zijn ze geen voorwerpen van subjectieverechten geworden.'

Wanneer een grondrecht wordt geschonden, heeft een burger, omdat een
fundamenteel rechtsbelang van hem is aangetast, een rechtsvordering. 35

Op basis van deze gegevens kan de volgende algemene definitie worden
opgesteld:

32   Hoofdstuk 1, par. 2.
33 Vergelijk Koekkoek/Konijnenbelt. a.w., p. 7.
34 Van Eikema Hommes.  a.w.,   p. 370. Naast subjectieve onderkent Van Eikema Hommes

objectieve rechtsbelangen, waaronder dan economisch waardeerbare belangen worden
verstaan, anders gezegd, rechtsobjecten. Van Eikema Hommes,  a. w.,  p.  464.

35  Interessant in dit verband is de positie van de derde, de niet-drager van een klassiek
grondrecht, die toch door de schending wordt benadeeld. De Schutznorm-theorie bewijst
dan  diensten. Zie hierover hoofdstuk  5,  par.  3.
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Grondrechten zijn juridische normen die de handelingsvrijheid van de overheid
via geboden en verboden beperken  en aldus de mens in zijn betrekkingen
tot de medemens en tot de stoffelijke wereld beschermen, voor zover het
tenminste gaat om belangen die een onvervreemdbaar deel van zijn belevings-
wereld (kunnen) uitmaken.

Hoewel grondrechten dus niet als subjectieve rechten worden gekwalificeerd,
zal in de loop van het verdere onderzoek herhaaldelijk de term 'recht'
vallen,37 waardoor misschien de suggestie wordt gewekt dat het toch om
een recht van de burger gaat. Dezelfde suggestie ontstaat trouwens, wanneer
woorden als 'recht van (zelf)expressie' of 'recht op culturele ontplooiing'
worden gebruikt. Er zijn minstens twee goede redenen om vast te houden
aan deze terminologie. In de eerste plaats is zij ingeburgerd. In de tweede
plaats is zij gemakkelijk, terwijl het alternatief uiterst onaantrekkelijk is:
steeds opnieuw moet dan een omslachtige omschrijving worden gegeven.
In dit onderzoek dient een 'recht van de burger' daarom ter aanduiding
van een norm ofeen samenstelling van normen, die de overheid verplichtin-
gen oplegt.

4   De werking van de klassieke grondrechten tussen burgers

Hoewel binnen de algemene definitie uitsluitend de handelingsvrijheid van
de overheid wordt beperkt, bestrijkt de omschrijving ook de werking van
de klassieke grondrechten tussen burgers. Deze grondrechten dragen de
overheid dan op aan die werking vorm te geven. Zonder actief optreden
van de overheid, dat wil zeggen, zonder ingrijpen van wetgever, rechter
of bestuur, is zo'n werking immers niet denkbaar, zelfs niet wanneer de
grondrechtsbepaling naar de letter direct tegen een andere burger kan
worden ingeroepen. De rechter, die het beroep dan honoreert en de werking
dus effectueert, is immers een overheidsorgaan. 38

36      Vergelijk  P. W.C. Akkermans/C.J. Bax/L.F. M. Verheij, Grondrechten. Grondrechten  en
grondrechtsbescherming in Nederland, Zwolle 1988, p. 9: 'Grondrechten zijn gepositiveerde
grondwettelijke of verdragsrechten,  die de handelingsvrijheid van de staat begrenzen.'

37 Bijvoorbeeld: hoofdstuk 4, par. 6, 8, 9, 10 of hoofdstuk 6, par.  1.
38   Zie over deze 'getrapte werking' tussen burgers hoofdstuk 5, par. 5.
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5  Het privaat- en strafrecht

De wet van de volledigheid van Von Jhering eist, dat de globale omschrij-
ving alle geldende grondrechten dekt. Dat geldt ook voor grondrechten
die zich geheel of gedeeltelijk op het terrein van het privaatrecht bewegen,
zoals het stakingsrecht, neergelegd in de artikelen 6 ESH en 8 IVESC, of
het recht op onafhankelijke rechtspraak, neergelegd in de artikelen 6 EVRM
en 14 IVBP. Verder zijn er grondrechten met duidelijke strafrechtelijke
implicaties, zoals de artikelen  15,16  en 114 Grondwet of de artikelen  3
EVRM en 7 IVBP. Dit betekent dat binnen de omschrijving geen scherpe
grens kan worden getrokken tussen grondrechten enerzijds en het terrein
van het privaat- en strafrecht anderzijds, waarmee uiteraard niet elk
onderscheid tussen privaatrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
normen wordt verworpen. De gedeeltelijke verwevenheid van de grondrech-
ten met het straf- en het privaatrecht is begrijpelijk. Zodra de fragiliteit
van de menselijke belevingswereld als uitgangspunt wordt genomen, doet
het er weinig meer toe, waar de bedreiging van de fundamentele belangen
vandaan komt, van de overheid of van de medeburgers. Het maakt geen
verschil of iemand door de kat of door de hond wordt gebeten.  Wel is het
van belang om te constateren dat ingevolge de omschrijving de overheid
in alle gevallen verplicht is de mens te beschermen. Dit doet ze, zoals
gezegd, door via een actief optreden aan de werking van de grondrechten
vorm te geven.  0 f de wetgever, de rechter  of het bestuur optreedt,  en  of
van het privaat-, het straf- of het bestuursrecht gebruik wordt gemaakt is
op dit theoretische niveau irrelevant.

Ingevolge de algemene definitie bestrijken de grondrechten naast het
publiek recht dus ten dele tevens het privaatrecht en zijn ze zelfs mede het
fundament van bepaalde privaatrechtelijke regels. Ook het strafrecht vloeit
in deze redenering ten dele uit de grondrechten voort.

6   Het beginselinatige karakter van de algemene omschrijving

In de dogmatiek wordt wel onderscheid gemaakt tussen de gepositiveerde
grondrechten, begrepen als rechtsregels, en de grondrechten, begrepen als
rechtsbeginselen die aan deze regels ten grondslag liggen. Het onderscheid
is vooral gemakkelijk bij de horizontale werking, waaronder wordt verstaan
de werking van de klassieke grondrechten in de rechtsbetrekkingen tussen
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burgers onderling.39 Een gewone toepassing van de klassieke-grondrechts-
bepalingen op die verhoudingen is vaak moeilijk vanwege de beperkingsclau-
sules, die immers op de verhouding overheid-burger zijn toegespitst. 40

Het gepositiveerde grondrecht kan in zo'n geval worden vertaald naar een
privaatrechtelijk beginsel, dat vervolgens weer tegen andere privaatrechtelij-
ke beginselen als de contractsvrijheid kan worden afgewogen.41 Daarbij
bewijst het beginselkarakter goede diensten. Bij collisie tussen regels moet
66n van de regels ongeldig wordt verklaard dan wel van een uitzondering
worden voorzien, terwijl bij collisie tussen beginselen dEn van de beginselen
terugtreedt. 42

Wanneer wordt uitgegaan van de algemene omschrijving die in dit
hoofdstuk van het begrip 'grondrecht' werd gegeven, bestaat er geen
bijzondere behoefte aan het onderscheid regel-beginsel teneinde aan de
werking van de klassieke grondrechten tussen burgers vorm te geven. Die
werking tussen burgers voltrekt zich op een andere manier. Zoals boven
reeds werd aangegeven wordt de gedachte gevolgd, dat de klassieke
grondrechten de overheid een deels geschreven, deels ongeschreven opdracht
verstrekken om een toereikende werking tussen burgers te creBren.

Niettemin rijst de vraag hoe het algemene grondrechtsconcept zich
verhoudt tot de bovengenoemde beginselen. Kan het ook worden beschouwd
als de omschrijving van een beginsel? Het antwoord is: ja, mits met enige
wijziging.

De omschrijving zal natuurlijk van een normatieve lading moeten worden
voorzien, dus iets in de trant van 'de overheid moet...'43 Bovendien blijft
er dan nog dit verschil, dat het in de boven geschetste opvatting om beginse-
len gaat die ieder afzonderlijk in een bepaald grondrecht tot uiting komen.
Bij het grondrechtsconcept gaat het daarentegen om de gemeenschappelijke
grondslag van alle grondrechten. Het concept kan dus alleen tot een soort
oerbeginsel worden omgesmeed, dus een beginsel, dat schuilgaat achter
alle beginselen die opgesloten liggen in de gepositiveerde grondrechten.44
Dit oerbeginsel zou dan als volgt kunnen worden omschreven:

39 Vergelijk Burkens, Algemene leerstukken enz.,  a.w.,  p.   166.
40 Burkens, Algemene leerstukken  enz..  a.w.,  p.   183.
41 Burkens, Algemene leerstukken enz.,  a.w.,  p.   184.
42 Burkens, Algemene leerstukken  enz,  a.w.,  p.  55.
43      In  navolging van  R. Alexy worden beginselen weI aangeduid als 'Optimierungsgebote'; R.

Alexy, Zum Begriff des Rechtsbegriffs, Rechtstheorie 1979, Beiheft   1,  pp.  79  e. v.
44 Hirsch Ballin ziet een tot op zekere hoogte vergelijkbaar 'oerbeginsel' in het 'grondrecht

op vrijheid'. Zie hierover E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid en de wet,
Alphen aan den Rijn 1989, pp. 28 e.v.
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De overheid moet de mens beschermen in zijn betrekkingen tot de medemens
en de stoffelijke wereld, voor zover het tenminste gaat om belangen, die een
onvervreemdbaar deel van zijn belevingswereld (kunnen) uitmaken.

Al met al is 'beginselmatig grondrechtsconcept' dan nog geen slechte
kwalificatie van de omschrijving die in dit hoofdstuk van 'grondrecht' werd
gegeven. Onder  deze  naam  zal  er  in het verdere onderzoek  dan  ook  naar
worden terugverwezen.

45

7    De dynamiek en finaliteit van het beginselmatige grondrechtsconcept

Het beginselmatige grondrechtsconcept heeft als verdienste, dat een
eigenschap van de grondrechten, die zich bij een omschrijving, geant op
bijvoorbeeld de menselijke waardigheid, minder duidelijk aftekent, meteen
naar voren treedt: het dynamische karakter van het concept 'grondrecht'.
Aangezien de twee fundamentele betrekkingen van de concrete belevings-

wereld in de loop van het beschavingsproces een ontwikkeling doormaken,
kunnen grondrechten er nooit geheel op gericht zijn een bepaalde status
quo te beschermen. Natuurlijk zijn er vaste gegevens. Zo moet een mens
eten om in leven te blijven. Maar daar staat meteen tegenover dat de eisen,
gesteld aan de voeding, voor een aanzienlijk deel worden bepaald door de
beschavingspatronen waarbinnen de mens moet functioneren. Wat in de
Middeleeuwen of in de vorige eeuw als toereikend werd beschouwd hoeft
dat vandaag de dag niet te zijn. Aangezien de beschavingspatronen sterk
dynamisch zijn,46 maakt dus ook het begrip 'primaire levensbehoeften'
een evolutie door. Hetzelfde geldt voor de godsdienst. Zoals de geschiedenis
van het Christendom laat zien zijn er aanmerkelijke verschuivingen mogelijk
binnen de religieuze belevingswereld. Deze dynamische inslag  van  de
grondrechten sluit natuurlijk niet uit, dat een bepaalde grondrechtelijke stand
van zaken voor een tijd wordt bevroren. De rechtszekerheid noopt er zelfs
toe. Maar wie zich volkomen tot een statische visie beperkt laat grondrech-
ten verbleken tot starre normen, die hun rechtvaardiging puur in het
verleden vinden. Het beginselmatige grondrechtsconcept, gebaseerd op de
concrete belevingswereld, laat zien dat de grondrechten teneinde de
betrekkingen tot de stoffelijke wereld en de medemens effectief te
beschermen minstens gelijke tred moeten houden met de ontwikkeling van

45  De term lijkt misschien een pleonasme, maar is het niet. Een juridisch concept is niet
hetzelfde  als een beginsel. Illustratief is het concept 'rechtsregel'.

46   Hoofdstuk 2, par. 8 en 9.
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de menselijke belevingswereld. In plaats van de ontwikkeling van mens
en samenleving te remmen strekken ze er juist toe haar verder mogelijk
te maken en haar te bevorderen. Ze vinden hun rechtvaardiging niet alleen
in het verleden maar ook in de toekomst. Net als de moderne beeldende
kunst 7 wordt het concept 'grondrecht' gekenmerkt door finaliteit.
Grondrechten zijn op de toekomst gericht. Daarmee wordt niet bedoeld,
dat een specifiek doel moet worden nagestreefd, wil er een geslaagd beroep
op een grondrecht mogelijk zijn, het gaat er evenmin om de ontwikkeling
van de mensheid een bepaalde kant op te sturen, het gaat juist om het
tegenovergestelde: de toekomst moet in zekere zin onbepaald blijven.
Grondrechten strekken er toe de toekomst open te houden, zodat de evolutie
van de mensheid doorgang kan vinden. Wie hen volledig op waarde wil
schatten moet grondrechten dus ook zien als normen, die het voortsnellende
beschavingsproces reguleren, dat wil zeggen, dat ze zeer zeker ook moeten
worden beschouwd in het licht van het grote ontplooiingsproces waarmee
dit  onderzoek werd geopend.

48

8  De samenhang tussen de klassieke en de sociale grondrechten

De wet van de volledigheid van Von Jhering eist, dat het beginselmatige
grondrechtsconcept alle grondrechten bestrijkt, en de wet van de systemati-
sche eenheid eist verder, dat er naar een gemeenschappelijke noemer wordt
gezocht. Deze gemeenschappelijke noemer betreft, zoals in de inleiding
werd uiteengezet, met name de klassieke en de sociale grondrechten. In
de gegeven beginselmatige omschrijving van een 'grondrecht' wordt dan
ook geen onderscheid gemaakt tussen klassieke en sociale grondrechten.
Zelfs aanknopingspunten om zo'n onderscheid gestalte te geven ontbreken.
De belangen, die een onvervreembaar deel uitmaken van de concrete
belevingswereld, strekken zich zonder moeite over beide categorie8n
grondrechten uit. Het gaat immers niet alleen om belangen ten aanzien
waarvan een mens zelf beslissingen moet kunnen nemen, dus om aangele-
genheden waarin hij tot eigen geluk en tot voordeel van de anderen en de
gemeenschap ongehinderd zijn persoonlijkheid moet kunnen ontvouwen.
Het gaat in 66n adem ook om belangen ten aanzien waarvan juist van de
anderen, in het bijzonder de gemeenschap, een inspanning wordt vereist.

47      Hoofdstuk  2,  par.   11.
48    Hoofdstuk  1,  par.  2.
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Tot die laatste fundamentele belangen behoren zaken als werk, voeding
en gezondheid.49

Een onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten laat zich
evenmin destilleren uit de clausule 'geboden of verboden'. Deze clausule
geeft louter de instrumenten weer, aan de hand waarvan het handelen van
de overheid kan worden gekanaliseerd.  Of de klassieke grondrechten zich
beperken tot verboden en de sociale tot geboden valt nog te bezien. Met
dit alles is niet gezegd, dat verschillen tussen klassieke en sociale
grondrechten uitgesloten zijn. Of er verschillen bestaan en wat die dan
inhouden, zal echter pas worden vastgesteld, wanneer het recht van
(zelf)expressie als klassiek grondrecht en het recht op culturele ontplooiing
als sociaal grondrecht worden onderzocht.

9   De grondrechten in grondwet en verdrag

Helaas is het niet zo dat in het grondrechtsconcept slechts een specifiek
belang uit de concrete belevingswereld hoeft te worden ingevuld om een
grondrechtsbepaling in de Grondwet of een verdrag te verkrijgen. Daar
kunnen vier redenen voor worden aangewezen.

Ten eerste vereist de rechtszekerheid dat de grondrechten uiterst
nauwkeurig worden gepositiveerd. De overheid moet exact weten wat er
van haar wordt verlangd en de burgers moeten bij het inrichten van hun
leven kennis kunnen nemen van de mogelijkheden die ter beschikking staan.
Ook wanneer het belang in kwestie duidelijk wordt aangegeven blijft de
definitie te globaal om als bepaling te kunnen dienen.50

Ten tweede is de positivering van de grondrechten in grondwet of
verdrag sterk historisch bepaald. Dit brengt mee dat er bepaalde accenten
werden gelegd, terwijl ook de mogelijkheid van hiaten niet bij voorbaat
hoeft te worden uitgesloten.

Ten derde zijn de bepalingen, enkele uitzonderingen daargelaten, op
de relatie overheid-burger toegespitst. Met de mogelijkheid dat op de

49  De zorg voor de gezondheid van de medemens kan bogen op een lange traditie. In de
Shanidar-grot in Irak werden graven ontdekt van de Homo Sapiens Neanderthalensis. Uit
verschillende skeletten kon worden opgemaakt dat de mensen gedurende hun leven letsel
hadden opgelopen. Edn man was zelfs zeer ernstig verminkt, waarschijnlijk was de rechterkant
van zijn lichaam volledig verlamd. Dit is een duidelijke indicatie, dat de Neandertaler-
gemeenschappen voor hun zieken en ouden van dagen zorgden. Zie: Richard E. Leakey,
The Making of Mankind, London 1981, p.  153.

50   Vandaar dat bij de bespreking van recht van (zelf)expressie en dat op culturele ontplooiing
specifieke definities zullen worden opgesteld.
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belangen niet door de overheid maar juist door de niet-overheid inbreuk
wordt gemaakt is niet of nauwelijks rekening gehouden.

Ten vierde wordt hetzij door de redactionele vormgeving van de
bepalingen hetzij doorde wijze waarop de grondrechten zijn samengevoegd
uitgegaan van een zeker onderscheid tussen klassieke en sociale grond-
rechten.

Het laatste punt behoeft toelichting. De vaststelling, dat bij de
positivering van een bepaald verschil tussen klassieke en sociale grondrech-
ten werd uitgegaan, weegt des te zwaarder omdat hetzelfde onderscheid
in de literatuur terugkeert. Het maakt weinig verschil of het om de Grond-
wet of om de internationale verdragen gaat.

In de literatuur bestaat nagenoeg overeenstemming over het karakter
van de klassieke grondrechten in de Grondwet. Centraal staat de garantie
van de vrijheid.51 Over het karakter van de sociale grondrechten zijn de
meningen minder eensluidend. Doorgaans worden ze afgezet tegen de
klassieke, waarbij de klassieke dan op basis van de vrijheidsgarantie als
afdwingbare 'waarborgnormen' worden getypeerd en de sociale als louter
'instructienormen'. Het feit dat dit onderscheid meestal onmiddellijk wordt
gerelativeerd,52 geeft meteen de zwakte aan.

Ten aanzien van de grondrechten, neergelegd in verdragen, wordt een
vergelijkbaar onderscheid gehanteerd. Enerzijds zijn er de 'legal rights',
waaruit een onthoudingsplicht voor de overheid voortvloeit zodat er
rechtstreeks toezicht kan worden gehouden. Anderzijds gelden er 'program-
matic rights', voor de verwezenlijking waarvan de overheid een beleid moet
voeren zodat deze zich niet lenen voor incidentele controle. Maar ook hier
wordt er gerelativeerd.53 Het onderscheid zou eerder historisch moeten
worden verklaard dan dat het gebaseerd zou zijn op een essentieel verschil
in   karakter. 54

Het beginselmatige grondrechtsconcept laat zien, dat er niet te licht
van een principieel verschil tussen de klassieke en de sociale grondrechten
mag worden uitgegaan. Verschilpunten zijn er pas, wanneer die bij een

51     Meuwissen, a.w.,  p.  44.
52 Zie onder meer: C. W Van der Pot/A.M. Donner/L. Prakke, Handboek van het Nederlandse

staatsrecht, Zwolle  1989, pp 350-351; Koekkoek/Konijnenbelt,  a.w.,  p.  5.
53      G.J.H.  van  Hoof, The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights: a Rebuttal

of Some Traditional Views,  in: P. Alston en K. Tomasevski (ed.) The Right to food, Den
Haag 1984. pp. 102-105.

54     P. van Dijk/G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen 1990,
pp. 238-239; M. Nowak, UNO-Pakt iiber burgerliche und politische Rechte und Fakultativpro-
tokoll, CCPR-Kommentar,   N. P. Verlag,   Kehl am Rhein/Strassburg/Arlington  1989,  pp.
XV1-XVII.
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zorgvuldige analyse aan de oppervlakte komen. Daaraan ontbreekt het
doorgaans in redeneringen, waarbinnen het onderscheid instructie-waar-
borgnorm dan wel 'legal' versus 'programmatic rights' als kapstok dient.
Er worden te snel conclusies getrokken, want de begripsomschrijving van
de grondrechten wordt op 66n hoop gegooid met een kwalificatie van de
vorm waarin ze zijn gepositiveerd. Tegelijkertijd vindt er dan nog eens
een evaluatie plaats van de rechtskracht. In de dogmatiek pleit Burkens
er als 6dn der weinigen voor deze drie grootheden van elkaar te scheiden.
Hij stelt, dat noch voor klassieke noch voor sociale grondrechten de rechts-
vorm van de aanspraaknorm een wezenlijk kenmerk is. Het is louter een
kwestie van juridische inkleding zonder dogmatische implicaties. 55

Het kost inderdaad weinig moeite een klassiek grondrecht als een
verplichtende norm voor de overheid te formuleren. Evenmin ontstaan er
grote problemen wanneer een sociaal grondrecht van de redactie van een
aanspraaknorm moet worden voorzien. 'De burger heeft recht op een
redelijk overheidsbeleid inzake...'  is een voorbeeld  van een eenvoudige
formule.

Wanneer het beginselmatige grondrechtsbegrip als uitgangspunt wordt
genomen om het recht van (zelf)expressie en dat op culturele ontplooiing
te bespreken en wanneer daarbij ook nog eens aan een indeling in klassieke
en sociale grondrechten wordt vastgehouden, verdient het daarom
aanbeveling een aantal punten uit elkaar te houden. Er moet afzonderlijk
aandacht worden besteed aan de volgende vragen:
1.    Hoe  luidt de begripsomschrijving  van het grondrecht?
2.  Hoe luidt de functieomschrijving?
3.     Hoe  is  aan het grondrecht  in het positieve recht vorm gegeven?
4. Heeft hetgrondrecht rechtskracht en zoja, wat is dan de rechtswerking?
5.    In  hoeverre  is het grondrecht tegenover een rechter afdwingbaar?
Ten aanzien van een klassiek grondrecht als dat van (zelf)expressie leveren
de meeste van de hierboven gestelde vragen nauwelijks problemen op. Om
deze reden worden in deze studie alleen de eerste twee vragen uitgebreid
behandeld. Bij de bespreking van het recht op culturele ontplooiing als
sociaal grondrecht zullen, omdat omtrent de sociale grondrechten nog veel
onzeker is, daarentegen alle punten aan bod komen.

55      M. C. Burkens, Werkgelegenheiden Grondwet, in: Werkgelegenheid: recht ofbeleid, Alphen
aan den Rijn 1979, p. 37; Algemene leerstukken enz, a.w., pp. 51-52.
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10 Conclusie

Wordt de concrete belevingswereld als kader genomen, dan kunnen grond-
rechten globaal worden omschreven  als:

juridische normen die de handelingsvrijheid van de overheid via geboden en
verboden beperken en aldus de mens in zijn betrekkingen tot de medemens en
totde stoffelijke wereld beschermen, voor zover het tenminstegaat om belangen
die een onvervreemdbaar deel van zijn belevingswereld (kunnen) uitmaken.

Aan dit beginselmatige grondrechtsconcept valt een en ander op. Het belang
van het lichaam, de zintuigen en het gevoel wordt erkend, omdat de
betrekkingen tot de stoffelijke wereld en de medemens voor een aanzienlijk
deel langs die weg gestalte krijgen. Omdat deze relaties in de loop van de
menselijke evolutie aan verandering onderhevig zijn, moet de inhoud van
de grondrechten ten dele ook veranderen. De grondrechten zijn dan ook
in sterke mate dynamisch. Ze reguleren het voortschrijdende beschavingspro-
ces.  Binnen deze dynamische dimensie worden de grondrechten bovendien
gekenmerkt door finaliteit, dat wil zeggen, dat ze op de toekomst zijn gericht
om die open te houden en dus verdere evolutie mogelijk te maken en te
stimuleren.

Aan het beginselmatige grondrechtsconcept van de concrete belevings-
wereld valt ook op, dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen klassieke
en sociale grondrechten. In dit verband is tevens vermeldenswaard, dat
de grondrechten niet worden opgevat als subjectieve rechten van de burger,
maar als verplichtingen voor de overheid. De grondrechten dragen de
overheid op de burger te beschermen, wanneer diens fundamentele belangen
worden aangetast. Of de bedreiging van de overheid zelf uitgaat dan wel
van een medeburger, is tot op zekere hoogte niet relevant. Ook wanneer
medeburgers of privaatrechtelijke instellingen die belangen met de voeten
treden, moet de overheid ingrijpen. Of de wetgever, de rechter of het
bestuur optreedt, maakt niet uit, althans niet binnen zekere grenzen.
Evenmin is van principieel belang of er gebruik wordt gemaakt van het
privaatrecht, het strafrecht of het bestuursrecht. Er ligt op het vlak van
de grondrechtsbescherming in het beginselmatige grondrechtsconcept dus
geen principieel onderscheid opgesloten tussen privaat- en publiekrecht.

Het concept is een rechtstheoretische constructie. Aan zulke constructies
kunnen wetenschappelijk eisen worden gesteld. Von Jhering heeft  drie
'wetten' geformuleerd, de wet van de volledigheid, de wet van de
systematische eenheid en de wet van de juridische schoonheid. De laatste
wet zegt dat een constructie natuurlijk, eenvoudig en aanschouwelijk moet
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zijn. Het beginselmatige grondrechtsconcept lijkt aan alle eisen die Von
Jhering formuleert te voldoen. Daarom kan het als theoretisch hulpmiddel
dienen, wanneer het recht van (zelf)expressie en dat op culturele ontplooiing
worden geanalyseerd. Het zal de aandacht vestigen op interne samenhangen
en eventuele leemtes. Het spreekt voor zich, dat in het verdere onderzoek
ook voor de methodologische wetten zelf nog een belangrijke rol kan zijn
weggelegd.

Bij de bespreking van de gepositiveerde grondrechten blijken enige
punten van elkaar te moeten worden gescheiden, te weten: begrip, juridische
functie, positiefrechtelijke vorm, rechtskracht respectievelijk rechtswerking,
en tot slot afdwingbaarheid.

Het nu volgende hoofdstuk is gewijd aan de begrips- en functieom-
schrijving van het recht van (zelf)expressie, terwijl in hoofdstuk 5, tegen
de achtergrond van hetbeginselmatige grondrechtsconcept, in het bijzonder
zal worden gezocht naar positiefrechtelijke elementen, die op de dynamiek
en finaliteit van dit grondrecht duiden.
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HOOFDSTUK 4

Het recht van (zelf)expressie als klassiek grondrecht

1  Inleiding

Binnen het rechtsstelsel van Nederland is het recht van (zelf)expressie maar
liefst drievoudig verankerd, 66n keer in de Grondwet, in artikel 7,66n keer
in een Europees verdrag, in artikel 10 EVRM, en nog een keer in een
verdrag met gelding over de gehele wereld, in artikel 19 IVBP. Op het
eerste gezicht lijkt dit wat veel van het goede, zeker wanneer de bepalingen
exact dezelfde waarborgen beogen te geven. Beogen ze dat echter? Het
antwoord luidt niet vanzelfsprekend ja, alleen al vanwege het feit dat de
historische context waarbinnen de positiveringen zich voltrokken sterk
verschilt. Artikel 7 Grondwet gaat, wat het eerste lid betreft, terug tot 1815
en de constitutionalisering ligt in het verlengde van de ideeEn van de
Verlichting. De oorspronkelijke formulering van de drukpersvrijheid geeft
deze herkomst duidelijk aan. Artikel 227 van de Grondwet van 1815 luidde.

'Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens door de drukpers,
zijnde een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van
verlichting, te openbaren  (...)'

Artikel 10 EVRM daarentegen is een direct gevolg van de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog, terwijl artikel 19 IVBP, waarvan het ontstaan
ook tot de Tweede Wereldoorlog kan worden herleid, toch vooral een
bepaling is, die geplaatst moet worden in het kader van de opkomst van
de Verenigde Naties.' Tegen deze achtergrond zijn verschillen in redactie
zeer wei denkbaar. Of zulke verschillen bestaan is echter een kwestie van
de juridische vormgeving, dus een kwestie die buiten het bestek van het
onderzoek valt.2 Dit hoofdstuk behandelt een vraagstuk dat aan de
vormgeving voorafgaat en dus opgelost moet worden alvorens kan worden
beoordeeld in hoeverre de grondrechtsbepalingen manco's vertonen en
elkaars aanvulling behoeven. In dit hoofdstuk wordt getracht het recht van
(zelf)expressie als klassiek-grondrechtelijk begrip te omschrijven. Dit is

1       Van Dijk/Van Hoof, a.w.,  p.  1
2        Hoofdstuk  3,  par.  9.
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uiteraard onmogelijk zonder aandacht te besteden aan de omschrijvingen
in het positieve recht, zodat zijdelings toch een enkele opmerking zal worden
gemaakt  over de redactionele verschillen tussen de bepalingen.  Maar
wanneer de Grondwet, het EVRM en het IVBP ter sprake komen, gaat
het toch in eerste instantie om de vraag of hun bepalingen aanknopingspun-
ten bieden voor een klassiek-grondrechtsbegrip, dat binnen het kader van
de concrete belevingswereld gestalte krijgt. Aan deze benadering ligt de
gedachte ten grondslag, dat de gebruikelijke typering van de klassieke
grondrechten als 'vrijheidsrechten' beslist niet in alle opzichten voldoet.
In de eerste plaats suggereert het vrijheidsbegrip een verschil tussen
klassieke en sociale grondrechten, waarvan mag worden betwijfeld of het
reibel is: In de tweede plaats is 'vrijheid' in verband met grondrechten
helemaal  niet zo' n voortreffelijk begrip als misschien wordt gedacht.  Om
het laatste te illustreren worden er in de paragraaf die nu volgt eerst wat
kanttekeningen geplaatst bij het klassiek-grondrechtelijke vrijheidsbegrip.

2   Het Kantiaanse vrijheidsbegrip

Een klassiek grondrecht wordt ook wel een 'vrijheidsrecht' genoemd.
Daarom ligt het voor de hand het concept 'vrijheid' als uitgangspunt te
nemen voor een karakterisering van het recht van (zelf)expressie. Maar
aan deze benadering kleven nadelen. Wanneer er over wordt nagedacht,
blijkt 'vrijheid' een begrip te zijn, dat uiteindelijk meer vragen oproept
dan beantwoordt. Wat moet eronder worden verstaan? In de literatuur wordt
weI onderscheid gemaakt tussen de afwezigheid van dwang (vrijheid van...)
en de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen en overeenkomstig die
beslissingen te handelen (vrijheid tot...).4 Maar wat wordt er door dit onder-
scheid verduidelijkt, behalve dan dat het eerste een onmisbare voorwaarde
is voor het tweede? Een ander onderscheid is dat tussen handelingsvrijheid
en vrijheid in de zin van zelfwetgeving.5 Het eerste begrip sluit aan bij
het dagelijkse spraakgebruik. Het houdt in dat een mens kan doen en laten
wat hij wil. Het tweede begrip is veel ingewikkelder. Er wordt mee
aangegeven, dat een mens geheel zelfstandig zijn wil kan bepalen, en als
zodanig is deze tweede vorm van vrijheid het fundament van de eerste:
Men beroept zich hierbij op Kant. In zijn 'Kritik der praktischen Vernunft'

3          Hoofdstuk   1.   par.    1.
4    Meuwissen, a.w., p. 39.
5 Idem.
6   Meuwissen, a.w., pp. 41-42.
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uit 1788 heeft Kant dit tweede vrijheidsbegrip filosofisch tot ontwikkeling
gebracht: al is de mens in de stoffelijke wereld van ruimte en tijd, dus in
zijn voelen, zijn motieven, zijn handelen, ingevolge de wetten van de Reine
Vernunft, streng causaal bepaald,7 en al kan dus van iedere handeling
worden 'bewezen',  dat  ze een noodwendig gevolg  is van voorafgaande
uitwendige en psychologische omstandigheden, niettemin bezit de mens
vrijheid. De wetten van de Reine Vernunft, dus de oorzakelijke verbanden
van ruimte en tijd, gelden immers slechts voor de dingen als verschijnsel
in de stoffelijke wereld, dus zoals de mens ze ervaart, niet voor de dingen
'an sich', waarop het zicht dan  ook  aan  de  mens is onttrokken.  Voor  de
mens zelf geldt idem dito, alleen met dit verschil, dat hij wel kijk heeft

op  zichzelf  'an  sich'.  Als  hij  de  blik naar binnen richt, beschouwt  hij
zichzelf zonder dat de causale wetten van toepassing zijn. Hij ziet zichzelf
dan  als  vrij.

Wanneer deze redenering ten grondslag wordt gelegd aan een klassiek
grondrecht kan er meteen een methodologisch bezwaar tegen worden

ingebracht. Wat er gebeurt is op zijn minst merkwaardig. Voor de fundering
van een norm, die er onmiskenbaar toe strekt de mens te beschermen en
dus uitgaat van zijn kwetsbaarheid,8 wordt een betoog gekozen dat aan
wil tonen wat diezelfde mens allemaal wel niet vermag. Dit lijkt met elkaar
in tegenspraak. Een begripsomschrijving, gebaseerd op wat binnen de
mogelijkheden ligt, is dan ook niet geboden bij een recht maar bij een plicht.
Het heeft immers geen zin plichten op te leggen die nimmer kunnen worden

nagekomen.9
Een ander punt is of de redenering van Kant het probleem volledig

oplost. De gehanteerde constructie is alleen mogelijk, als uitgegaan wordt
van een  'ik', dat buiten de ervaringswereld van de  mens ligt,  dus een  'ik'
dat verschilt van het psychologische 'ik' dat ons handelen bepaalt. En hier
schuilt volgens Langemeijer een onoplosbaar probleem:' Hoe  moet men
zich de invloed van dat 'ik', dat geheel losstaat van het psychologische 'ik',
op het handelen voorstellen711 De invloed van het psychologische 'ik'
is duidelijk, maar dat 'ik' wordt beheerst door motieven, welke op hun
beurt weer causaal worden bepaald door een onafzienbare reeks van
factoren. Lijnrecht tegenover de idee van de vrije wil staat dan ook het

7      Langemeijer,  a. w.,  p.  98.
8         Hoofdstuk  3,  par.  3.
9 Kant ontwikkelde dit vrijheidsbegrip dan ook binnen de context van de categorische

imperatief, zijn zedelijkheidsbeginsel.
10  Langemeijer, a.w., p. 98.
11     Langemeijer,  a.w.,  pp. 98-99.
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determinisme, dat in zijn meest eenvoudige en extreme vorm iedere vrijheid
om te beslissen ontkent. Het uitgangspunt van de deterministische theorie
is, dat het temperament van de mens wordt gevormd doorerfelijke belasting
en individuele constitutie. Dit temperament komt in aanraking met een
milieu, het wordt onderworpen aan een opvoeding, staat bloot aan
ervaringen enzovoorts, met als gevolg dat in het bewustzijn (en uiteraard
ook in het onbewuste) een systeem van voorstellingen, overtuigingen en
verlangens postvat, kortom een systeem van motieven. Neem je aan, dat
bij het bepalen van de wil de krachtsverhouding tussen de verschillende
motieven van doorslaggevende betekenis is - en deze veronderstelling
is toch aanvaardbaar12 - dan kom je tot de deterministische vrijheidsop-
vatting: hoewel de mens overeenkomstig zijn eigen motieven handelt en
in dit opzicht dan vrij kan worden genoemd, is zijn besluit niettemin causaal
bepaald en is er van echte vrije wil geen sprake.

13

Er zijn dus twee opvattingen, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Helaas
is geen van beide opvattingen, vrije wil of determinisme, op logische
gronden weerlegbaar. 14 De kloof tussen beide is bovendien onoverbrugbaar,
zowel filosofischu als psychologisch,16 zodat er simpelweg gekozen lijkt
te moeten worden.

Gelukkig is er nog een andere optie: er wordt een stapje terug gedaan.
Dan is de wil van de mens geen mysterieuze kracht, die het menselijk
bestaan doortrekt en kost wat kost moet worden doorgrond, maar een
psychische factor in het gewone leven. De wil uit zich in de bedrijvigheid
van alledag. In de concrete belevingswereld staat met 'willen' gelijk: doen,
werken, genieten, verlangen.  In dit licht is de vraag of een vrij wilsbesluit
uberhaupt mogelijk is een probleem, dat alleen bestaat omdat het theoreti-
sche denken uit de belevingswereld wordt gelicht en tot absoluut principe
wordt verheven. In de alledaagse werkelijkheid staat de mens er niet bij
stil of hij innerlijk vrij is of niet. Hij voelt zich vrij en put uit dat gevoel
de kracht motieven te overwegen, genomen besluiten in handelingen om
te zetten en voor die handelingen de verantwoordelijkheid te dragen. 17

Met deze nuchtere vaststelling kan de academische vraag naar de vrije wil

12    Hierdoor zijn innerlijke strijd en gewetenswroeging niet uitgesloten. Integendeel zelfs, deze
verschijnselen ondersteunen de deterministische opvatting.

13  De omschrijving van het determinisme is ontleend aan: E. de Bruyne, Ethica, Decl I: de
structuur van het zedelijk phenomeen, Antwerpen-Brussel/Nijmegen-Utrecht 1934, p. 348.

14  Langemeijer, a.w., p. 284.
15   Langemeijer, a.w.. p. 288.
16  Vroon. a.w., pp. 26, 28.
17  Vergelijk Carl R. Rogers, LEren in vrijheid, Haarlem 1973, p. 237; vert. van: Freedom

to learn, Columbus, Ohio, 1969.
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gelaten worden voor wat ze is en kan worden onderzocht wat de klassieke

grondrechten in de Grondwet en in de Verdragen de burger concreet
verzekeren. Van belang is in het bijzonder of er een gemeenschappelijke
noemer bestaat. Wanneer die bestaat, sluit die naar alle waarschijnlijkheid
aan op het vrijheidsgevoel uit het leven van alledag. Per slot van rekening
zijn de klassieke grondrechten niet alleen verheven dogma's maar ook
normen die hun nut bewijzen in de dagelijkse praktijk.

Bij de bespreking van het beginselmatige grondrechtsconceptls werd
reeds aangegeven, dat grondrechten beter niet kunnen worden beschouwd
als subjectieve rechten van de burger. Dat het om plichten van de overheid
gaat, is echter zeker. Het heeft bovendien voordelen zich tot deze benadering
te beperken. Er onstaat, zo zal in de loop van dit onderzoek blijken, een

vollediger beeld dan wanneer er uitsluitend over grondrechten wordt gedacht
als'rechten'. Niettemin zal in de komende paragrafen herhaaldelijk de term
'recht' vallen. Die is dan in zoverre misleidend, dat er een plicht of een
samenstelling van plichten voor de overheid mee wordt aangeduid. De term
wordt louter om stilistische redenen gehanteerd. In verband met grondrech-
ten klinkt 'recht' immers als een klok, terwijl 'plicht' meteen de stemming

oproept van een niet altijd even geslaagde werkdag.

3   Het territorium van de mens

Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke noemer tussen de klassieke

grondrechten in de Grondwet, het EVRM en het IVBP kunnen veel
grondrechten als uitgangspunt dienen,19 maar het huisrecht,20 gewaarborgd
in de artikelen 12 Grondwet, 8 EVRM en 17 IVBP, is bijzonder bruikbaar.
Een bepaalde trek, waarvan onmiddellijk mag worden vermoed dat die met
de andere grondrechten wordt gedeeld, springt immers in het oog: het
grondrecht geeft de burger de garantie van een bepaald territorium, in dit
geval een huis, zodat die burger zich zonder te worden gestoord terug kan
trekken. Dit voert tot de vraag in hoeverre de andere grondrechten inderdaad

op dit punt met het huisrecht overeenstemmen, dus in hoeverre ze alle
daadwerkelijk uitgaan van een bepaald territorium dat de burger toekomt.

18   Hoofdstuk 3, par. 3.
19 Bepaalde grondrechten zoals die neergelegd  in de artikelen 2 Um  5 of  15  t/m 18 Grondwet

zijn, hoewel er zeer zeker samenhang met de rest bestaat, vanwege de specifieke materie
toch minder geschikt. Hetzelfde geldt voor de grondrechten, neergelegd in de artikelen 6
of 7 EVRM en 14 of 15 IVBP.

20   Hoofdstuk 5, par. 3.
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Het antwoord is snel gevonden. Worden de klassieke grondrechten overzien,
dan blijken ze zo goed als alle direct betrekking te hebben op een of ander
'territorium', dat door de overheid niet mag worden aangetast. Niet alleen
het huisrecht maar bijvoorbeeld ook het recht op onaantastbaarheid van
het lichaam, onder meer neergelegd in artikel 11 Grondwet, is hier
volkomen duidelijk in. Het is interessant om te bekijken wat dit 'territorium
van het lichaam' allemaal omvat. Belangrijk is, dat de aantasting van de
lichamelijke integriteit niet met fysieke middelen hoeft te geschieden, maar
'dat ook psychische druk, wanneer die kan leiden tot fysieke disfuncties
(...), beschouwd moet worden als een inbreuk (...).'21 Een langdurig streng
isolement zal, aldus minister van Binnenlandse Zaken Wiegel met betrekking
tot de zogenaamde 'isolatiefolter', 'kunnen leiden tot een verstoring van
de  functies van verschillende organen  van het menselijk lichaam.   Dat
betekent dat het gerechtvaardigd is in die gevallen te spreken van een
inbreuk op de onaantastbaarheid daarvan.'22 Minister Wiegel drukte zich
nogal voorzichtig uit, maar dat is niet nodig want in het verbod van foltering
en onmenselijke behandeling, verankerd in de artikelen 3 EVRM en 7 IVBP,
is het belang van de zintuigen allang volledig verdisconteerd. Het Europese
Hof voor de rechten van de mens vond, dat Engelse verhoortechnieken,
waarbij er onder meer een zwarte zak over het hoofd van de ondervraagde
werd geplaatst en hij aan voortdurend lawaai werd blootgesteld, een onmen-
selijke behandeling vormden, die verboden werd door artikel 3 EVRM.23
Hetzelfde gold volgens de Europese Commissie voor de rechten van de
mens voor volstrekte zintuiglijke isolatie, gecombineerd met volledige
sociale isolatie, want geen enkele veiligheidsmaatregel kon voor zoiets als
rechtvaardiging worden ingeroepen. 24

Het lichamelijke territorium houdt dus niet op bu de contouren van het
lichaam, maar reikt verder en wel via de zintuigen, dus via de gewaarwor-
ding van het lichaam. Dit ligt ook voor de hand. Het lichaam is immers
niet in zichzelf besloten, het is gericht op de stoffelijke wereld waar het
deel van uitmaakt en stelt de mens in staat met die wereld in contact te
treden. Zintuiglijke waarnemingen raken de mens dan ook direct.

21    P. Banda, Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, Jeukensbundel, a.w.,
p. 254.

22  Hand. II 1979/1980, p. 5324; Banda. a.w., p. 254.
23 Arrest indezaak lerland versus Verenigd Koninkrijk van 18 januari 1978, A.25 (1978);

Van Dijk/Van Hoof, a.w.,  p.  252.
24 Gevoegde zaken 7572/76. 7586/76 en 7587/76, Ensskin, Baader en Raspe versus

Bondsrepubliek Duitsland, Yearbook XXI (1978), p. 418 (456); Van Dijk/Van Hoof, a. w.,
p. 259.
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Voorwerpen die worden waargenomen krijgen, vergeleken met andere
voorwerpen, een bijzondere betekenis. Hoe dichterbij het voorwerp, hoe
groter die betekenis. Om het lichaam ligt daarom een interesse-sfeer, een
heel concrete omgeving die de mens nodig heeft om te leven. Om deze
reden beperkt het territorium, beschermd door de grondrechten, zich niet
tot de omtrek van het lichaam, maar strekt het zich uit over de hele
lichamelijke belevingswereld. Via de tastzin loopt het recht op lichamelijke
integriteit dan ook over in het recht op eigendom, het recht op een materieel
territorium, indirect verwoord door artikel 14 Grondwet. Wanneer ook
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, een vergelijkbare bepaling,
in de beschouwing wordt betrokken, blijkt 'eigendom' trouwens niet in
ieder opzicht een gelukkige term te zijn, want in dit artikel is ze ruimer
dan in artikel 5:1  BW.25 De Franse tekst spreekt van 'biens' en de Engelse
van  'possessions'.  Het gaat vooral  om het ongestoorde genot.26 Artikel
1 kan ook worden geschonden wanneer het eigendom en zelfs het bezit
onaangetast blijven maarde mogelijkheid van gebruik wordt gefrustreerd.27

Dat er ten aanzien van het lichamelijke territorium eveneens een grote
samenhang is met het reeds vermelde huisrecht behoeft verder geen betoog
en via de tastzin loopt het recht op lichamelijke integriteit tot slot tevens
over in de bewegingsvrijheid, indirect gegarandeerd door artikel 15, eerste
lid, Grondwet, voor een stuk gecodificeerd in artikel 2, vierde lid, Grondwet
en verder expliciet neergelegd in de artikelen 2, eerste lid, van het Vierde
Protocol  bij  het  EVRM  en 12, eerste  lid,  IVBP.

Zoals bij de bespreking van de concrete belevingswereld reeds werd
aangegeven,28 kunnen lichaam en geest niet los van elkaar worden gezien.
Er is een zekere eenheid. Naar aanleiding van kamervragen over het recht
op lichamelijke integriteit bij de grondwetsherziening van 1983 stelde de
regering dan ook, dat 'de mens als eenheid functioneert. Fysiologische en
psychologische processen beinvioeden elkaar.'29 Aangezien  het  bij  de
grondrechten om de mens in zijn totaliteit gaat, om zijn gehele wezen,
behoort ook de geest tot het territorium dat wordt verzekerd. Het folterver-
bod van artikel 7 IVBP beschermt zowel de geestelijke als de lichamelijke
integriteit.30 Het begrip 'folter' omvat blijkens artikel 1 van het Verdrag

25    Artikel 625 (oud).
26      Het  is geen toeval dat artikel  625  oud-B. W. eigendom mede omschrijft  als het recht  van

een zaak vrij te genieten.
27 Van Dijk/Van Hoof, a.w..  p.  507.
28    Hoofdstuk  1,  par.  2.
29  TK 1978-1979. 15 463. nr. 4, p. 2; Banda. a.w., p. 254.
30  Nowak, a.w., p. 135.
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tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling
ofbestraffing niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk leed. Deze tweezij-
digheid keert terug in het begrip 'persoonlijke levenssfeer' van artikel 10
Grondwet. Deze term wekt 'de indruk een gebied aan te duiden, waarbinnen
elk individu vrij is en geen inmenging van anderen hoeft te dulden. ,31

Dit gebied kan ook immaterieel zijn zodat het privacyrecht van artikel 10
de geestelijke integriteit beschermt.32 Verder spreekt de bescherming van
het geestelijke territorium natuurlijk uit artikel 6 Grondwet, het recht van
godsdienst en levensovertuiging. De artikelen 9, eerste lid, EVRM en  18,
eerste lid, IVBP koppelen dit grondrecht weer aan het recht op gedachten,
inhoudend dat iemand niet mag worden onderworpen aan een behandeling
die er op gericht is tegen zijn wil het denkproces te wijzigen.33 Dit betekent
in het bijzonder een verbod van manipulatie, indoctrinatie of hersenspoe-
ling.34 Bovendien mag er geen sanctie worden gehanteerd wanneer iemand
zijn gedachten voor zich houdt.35 Ook het veranderen van gedachten wordt
tegen sancties beschermd.36 Een verandering van gedachten wordt door
de grondrechten trouwens uitdrukkelijk mogelijk gemaakt. Artikel 19,
tweede lid, IVBP beschermt het actieve inwinnen van informatie, in het
Engels:  'to seek information'. De zwakkere  term, 'to gather', heeft  het
bij de vaststelling van de tekst van dit artikel niet gehaald.37 De vergelijk-
bare bepaling in het EVRM, artikel 10, eerste lid, beperkt zich naar de
tekst tot het passieve ontvangen van informatie, maar tegenwoordig wordt
er toch ook een actieve variant uit afgeleid.38 Via het recht op (verandering
van) gedachten komt een grondrecht in beeld, dat evenzeer een essentieel
aspect van het geestelijke territorium betreft, het recht om zich een mening
te vormen en die mening te koesteren, gewaarborgd in de artikelen 10,
eerste lid, EVRM en 19, eerste lid, IVBP. Dit recht op een mening voert
tenslotte tot het grondrecht dat als ware het sluitstuk van de geestelijke
bescherming vormt, het recht op een geweten, gegarandeerd door de
artikelen 9, eerste lid, EVRM en 18, eerste lid, IVBP.39

31  TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 40, G. Overkleeft-Verburg, Het recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer,  Jeukensbundel, a.w..  p.  228.

32    Overkleeft-Verburg.  a.w., p.  229.
33 Van Dijk/Van Hoof, a.w.. p. 440.
34  Nowak, a.w., p. 332.
35 Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 440.
36 Idem.
37   Nowak, a.w., pp. 363-364, hoofdstuk 8, par. 6.
38 Idem.
39 Beide bepalingen formuleren het recht op een geweten als een absoluut recht, dat niet mag

worden beperkt. Dit betekent dat het aanwenden van manipulatiemiddelenals hersenspoeling,
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Dit korte overzicht toont dat de klassieke grondrechten op de gedachte
stoelen dat de mens een lichamelijk, materieel en geestelijk territorium
toekomt en dat dit territorium tegen inbreuken van overheidswege moet
worden beschermd.

4   Het intieme karakter van het territorium

De artikelen 10 Grondwet, 8 EVRM en 17 IVBP beschermen de privacy,
de persoonlijke levenssfeer. Het begrip 'persoonlijke levenssfeer' valt moei-
lijk exact te omschrijven, zodat het privacyrecht een enigszins open karakter
heeft en dat ook altijd zal behouden.40 Als globale omschrijving kan
dienen: 'het recht zijn eigen leven te leiden met zo weinig mogelijk
inmenging van buitenaf.'4'De persoonlijke levenssfeer  zou dan bestaan
uit 'de reeks situaties waarin de mens (...) onbevangen zichzelf wil zijn. ,42

Dit onbevangen zichzel fzijn veronderstelt intimiteit.43 Het recht op privacy
houdt dan ook het recht in persoonlijke eigenschappen, handelingen of
gegevens uit de openbaarheid te houden.44 Wat binnen de persoonlijke
levenssfeer speelt gaat een ander in principe niets aan.

Ook nu rijst de vraag of het naar voren gekomen kenmerk, in dit geval
de bescherming van het intieme, exclusief is voor het recht op privacy of
dat het ook, al dan niet op de achtergrond, bij andere grondrechten wordt
aangetroffen. Anders gezegd, waar strekt die persoonlijke levenssfeer van
de burger zich allemaal over uit?

In de eerste plaats is er, zoals in de vorige paragraaf werd aangegeven,
een ruimtelijk aspect. Er is voor ieder mens een gebied in de wereld, dat
hem persoonlijk toebehoort en waarbinnen hij zich inmenging van anderen
niet zonder meer hoeft te laten welgevallen. Tot dit gebied behoort de eigen
woning. Het huisrecht van artikel 12 Grondwet moet worden beschouwd
als een verbijzondering  van het privacyrecht.45 De artikelen   10  en   12
Grondwet vullen elkaar aan: het huisrecht beschermt de toegang tot de

narcoanalyse, enzovoorts om het geweten te beinvloeden verboden is. Zie B. P. Vermeulen,
De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem, Arnhem 1989, pp. 191-192.

40     Overkleeft-Verburg,  a.w.,  p.  223.
41    Aldus de verklaring d.d. 23-1-1970 van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa

over  massamedia  en de rechten  van de mens, opgenomen  in TK  10 373,  nr. 3; Overkleeft-
Verburg, a.w., p. 228.

42 Onder andere TK 1978-1979, 15 463, nr. 2, pp. 6-7; Overkleeft-Verburg, a.w., p. 228.
43  Nowak, a.w., pp. 312-313.
44    Nowak, a.w.,  p.  312.
45    Overkleeft-Verburg,  a.w., pp 221-222.
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woning, terwijl het algemene privacyrecht garanties geeft ter bescherming
van het privaleven binnenshuis.46 Deze intrinsieke samenhang blijkt
trouwens onmiskenbaar uit de privacyrechten van de artikelen 8 EVRM
en  17 IVBP. Beide bepalingen verbieden  in 66n adem inmenging  in  huis,
prive- en gezinsleven.

Het recht op lichamelijke integriteit, gegarandeerd door artikel 11
Grondwet en tevens opgesloten in de 'folterverboden' van artikel 3 EVRM
en 7 IVBP,47 is net als het huisrecht een duidelijke ruimtelijke verbijzonde-
ring van het algemene privacyrecht.48 Het eigen lichaam is priv6. Net
als in de vorige paragraaf moet worden benadrukt dat de werkingssfeer
niet bij de contouren van het lichaam ophoudt. Om dit lichaam bevindt zich
de persoonlijke concrete belevingswereld van de mens, waarbinnen de
zintuiglijkheid van het lichaam centraal staat. Verblijft de mens met grote
regelmaat in een bepaaide omgeving, dan drukt hij op die omgeving zijn
stempel.  Maar deze omgeving bepaalt  hem  ook  weer.  Ze  kan in zekere
zin met zijn bestaan worden geidentificeerd, want het gaat om zaken die
hem aan het hart gaan, waaraan hem veel gelegen is. Hij is aan de omgeving
gehecht. Via de zintuiglijke interesse-sfeer loopt de intimiteit van het eigen
lichaam over in de intimiteit van het bezit en de eigendom, beschermd door
de  artikelen 14 Grondwet  en   1   van het Eerste Protocol  bij  het  EVRM.

In de tweede plaats kleeft er aan de persoonlijke levenssfeer een
communicatief aspect. Het privacyrecht strekt zich uit over vormen van
communicatie als telefonische mededelingen, de briefwisseling en het buiten
de woning gevoerde vertrouwelijke gesprek.49 Het briefgeheim en het
telefoon- annex telegraafgeheim, verankerd in artikel 13 Grondwet, zijn
daarom eveneens verbijzonderingen van het algemene privacyrecht van
artikel 10 Grondwet.50 Opnieuw  zijn de artikelen  8  EVRM  en  17  IVBP
illustratief. Ingevolge deze bepalingen zijn huis, gezins- en privdleven en
briefwisseling belangen van gelijke orde. Gelet op deze samenhang behoeft
het geen verbazing te wekken dat de Europese Commissie voor de rechten
van de mens uit artikel 8 EVRM een recht heeft afgeleid om, ter ontplooiing
en vervulling van de eigen persoonlijkheid, betrekkingen met andere mensen
aan te gaan, in het bijzonder op het emotionele vlak.5' Het seksuele leven

46    Overkleeft-Verburg,  a.w.,  p.  222.
47  Nowak, a.w.. p. 133.
48    Overkleeft-Verburg, a.w.,  p.  222.
49    TK  1975-1976,  13  872,  nr.  3,  p. 40; Overkleeft-Verburg, a.w.,  p.  228.
50     Overkleeft-Verburg,  a.w., pp. 221-222.
51 Zaak 6959/75, BrOggemann en Scheuten versus Bondsrepubliek Duitsland, D&R 5 (1976),

p. 103 (115): Van Dijk/Van Hoof, a.w.. p. 46.
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is volgens de Commissie dan ook een onderdeel van de persoonlijke
levenssfeer.52 Een logisch vervolg is het recht om te huwen, verzekerd
door de artikelen  12 EVRM en 23  IVBP,  met in het kielzog vanzelfsprekend
het recht een eigen gezin te stichten. En met het gezin en het gezinsleven
keert de bescherming van de persoonlijke levenssfeer terug naar het
ruimtelijke uitgangspunt.

In derde plaats kleeft er aan de persoonlijke levenssfeer een geestelijk
aspect. De intieme sfeer omvat mede het gemoed van de mens. De gees-
telijke integriteit, in het EVRM en het IVBP ondergebracht bij de 'fol-
terverboden' van artikel 3 respectievelijk 7, valt in de Grondwet rechtstreeks
onder de persoonlijke levenssfeer van artikel 10.53 Het individuele recht
van godsdienst en levensovertuiging van artikel 6 Grondwet kan dan ook
als een species van het privacyrecht worden aangemerkt. Een godsdienstige
of andere levensbeschouwing is een uiterst persoonlijke aangelegenheid
waarover geen verantwoording hoeft te worden afgelegd. Het IVBP maakt
in artikel 18 dan ook consequent onderscheid tussen het bezit van een
overtuiging en het openbaar tot uiting brengen ervan. Ook het EVRM
onderscheidt in het recht van godsdienst van artikel 9 een privt- en een
openbaar recht. Artikel 9 EVRM en  18 IVBP stemmen in nog een ander
opzicht overeen. Niet alleen de levensbeschouwelijke visie maar ook het
geweten wordt als een intiem geestelijk goed beschermd. Aangezien in de
beide bepalingen tevens gedachten tot het persoonlijke territorium worden
gerekend, ligt het voor de hand dat in de bepalingen die volgen, de artikelen
10 EVRM en 19 IVBP, allereerst een recht op een persoonlijke mening
wordt verzekerd, alvorens een recht wordt toebedeeld die mening ook te
uiten. Het onderscheid tussen privt- en openbare rechten is overigens niet
zonder betekenis. In tegenstelling tot het recht om een levensbeschouwelijke
visie, een gedachte of een mening te uiten is het recht er zo'n overtuiging,
gedachte of mening  op  na te houden absoluut. Blijkens de artikelen   18,
derde lid, en 19, derde lid, IVBP en 9, derde lid, EVRM54 kan het niet
aan beperkingen worden onderworpen. Dit is begrijpelijk. Het recht
beschermt het zenuwcentrum, de ziel, van de concrete belevingswereld.
Tot deze ziel behoort natuurlijk ook het gevoelsleven, al wordt daar noch
in  de  artikelen  18  en  19  IVBP  noch  in de artikelen  9  en  10  EVRM  van
gerept. Het gevolg is dat het gevoelsleven ondergebracht wordt bij het
algemene recht op privacy van de artikelen 10 Grondwet, 8 EVRM en 17

52 Idem; vergelijk Nowak, a.w., p.  315 in verband met artikel  17 IVBP.
53  Overkleeft-Verburg, a.w., p. 229.
54  Artikel 10, tweede lid, EVRM staat naar de letter inzake het koesteren van een mening

beperkingen toe.
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IVBP.55 Helemaal bevredigend is dat niet. Niet alle gevoelens doen even
'persoonlijk' aan. Er zijn ook gevoelens, die met anderen worden gedeeld,
en die even goed voor bescherming in aanmerking komen. Daarbij kan
gedacht worden aan het gevoel van saamhorigheid als natie of massale
gevoelens van rouw of verontwaardiging. Natuurlijk zijn zulke gevoelens
in zoverre toch persoonlijk, dat ze de identiteit van de betreffende persoon
mede bepalen.56 In dit opzicht zijn ze te vergelijken met het lidmaatschap
van verenigingen, waarover later meer. Mochten de gevoelens, die met
anderen worden gedeeld, niet door het algemene privacyrecht worden
beschermd, dan biedt artikel 7 Grondwet misschien soelaas. Uit het recht
om gevoelens van welke aard dan ook te openbaren mag worden afgeleid,
dat ze ook mogen worden gekoesterd, of ze nu volledig in de persoonlijke
sfeer liggen of niet.

Wordt dit complexe geheel overzien, dan mag worden geconcludeerd
dat de persoonlijke levenssfeer weliswaar uitdrukkelijk door de artikelen
10 Grondwet,  8  EVRM  en  17 IVBP wordt gewaarborgd  maar al  dan  niet
ondershuids een essentieel element vormt van zo goed als alle klassieke
grondrechten. Al deze rechten gaan er van uit, dat de mens niet alleen een
territorium toekomt, maar een geheel eigen territorium, waarbinnen hij
zonder ongewenste overheidsbemoeienis57 onbevangen zichzelf kan zijn.

5  Het meesterschap over het eigen territorium

Het recht op eigendom, door artikel 14 Grondwet indirect en dan nog
uitsluitend tegenover de overheid verwoord, ziet blijkens artikel 625 oud
B.W. onder meer op het recht over een zaak te beschikken.58 Dit recht
is natuurlijk niet specifiek voor eigendom in juridisch-technische zin. Eerder
is gebleken dat achter artikel 14 een algemeen grondrecht schuilgaat,
neergelegd in artikel  1  van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dit algemene
recht beschermt naast de eigendom ook het bezit en het gebruik. Centraal
staat het ongestoorde genot en genot is zonder het recht om te 'beschikken'

55 Ten aanzien van het uiten van gevoelens doet zich geen probleem voor. Artikel 19 IVBP
beschermt deze in het algemeen ook; Nowak, a.w., p. 362. Verder geldt er natuurlijk de
garantie van artikel 7 Grondwet.

56     Zie voor het verband tussen het privacyrecht en het begrip 'identiteit': Nowak.  a.w.,  pp.
310-311.

57 Ook tegen ongewenste bemoeienis van medeburgers wordt bescherming geboden. Zie daarover
hoofdstuk  5,  par.  5: de 'getrapte werking'  van de klassieke grondrechten.

58    Artikel 5: 1, tweede lid,  BW zegt: 'Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij
van  de zaak gebruik te maken.'
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niet denkbaar. Het recht om te 'beschikken' blijkt zelfs niet specifiek voor
het materiBle territorium te zijn. Het is een substantieel onderdeel van elk
territorium dat door de grondrechten wordt verzekerd, dus ook van het
geestelijke en het lichamelijke of het huiselijke. Zo goed als alle grondrech-
ten houden een zeker recht in om te 'beschikken', vrijwel alle verzekeren
de burger het meesterschap over zijn eigen territorium. Dit meesterschap
mag uiteraard niet worden verward met de vraag of de burger ook vrij mag
beschikken over het grondrecht zelf en in het bijzonder de vraag of hij van
dat grondrecht afstand kan doen.

6   Autonomie en individualiteit

Een onbevangen blik op de klassieke grondrechten, neergelegd in hoofdstuk
1 van de Grondwet en in het EVRM en het IVBP, leert dat ze helemaal
niet hoeven te steunen op een vrijheidsbegrip dat er via een gekunstelde
redenering toe strekt aan te tonen dat een mens, alle deterministische
factoren ten spijt, zijn wil kan bepalen. Ze wijzen zelfs niet in die richting.
Worden de klassieke grondrechten in hun onderlinge samenhang beschouwd,
dan verzekeren ze eerder het meesterschap over een eigen territorium van
lichamelijke, geestelijke en materiele aard, waarbinnen de mens in alle
intimiteit en ondereigen verantwoordelijkheid zijn leven kan leiden. Binnen
dit territorium kan hij zich, als de liberale grondrechtstheorie wordt gevolgd,
sterk maken tegenover de staat, of, als de democratisch-functionele grond-
rechtstheorie wordt benadrukt, deelnemen aan de politieke wilsvorming, 59
maar in eerste instantie gaat het toch vooral om het gebied waarbinnen hij
met zijn hele wezen - dus niet alleen met zijn verstand maar ook met zijn
lichaam, zijn zintuigen en zijn gevoel - de ruimte krijgt. De klassieke
grondrechten beschermen het meesterschap over de concrete belevings-
wereld, een wereld waarbinnen een mens zich, of zijn wilsbesluiten nu
gedetermineerd zijn of niet, onder normale omstandigheden vrij voelt.

Natuurlijk kan dit meesterschap 'vrijheid' worden genoemd, maar
'zelfstandigheid' of 'autonomie'w kan ook. De klassieke grondrechten
gaan uit van de 'persoonlijke autonomie', aldus de regering in de memorie
van toelichting bij de grondwetsherziening,61 wat blijkens de verduidelijk-
ing in de memorie van antwoord, in het bijzonder wil zeggen: 'de onaf-

59     Hoofdstuk  1,  par.   1.
60  Nowak, a.w., pp. 313-314; hoofdstuk 2, par. 8.
61 Algehele grondwetsherziening,  Dl.  Ia,  p.  10.

111



Hoofdstuk 4

hankelijkheid van de burgerjegens overheidsorganen en andere maatschap-
pelijke instellingen.'62  De term 'autonomie' verdient  zel fs de voorkeur
boven de term 'vrijheid', want 'autonomie'  doet meer recht aan  waar het
in  wezen om draait: de betrokkenheid op jezelf.  Het ego staat centraal.
In dit opzicht kunnen de klassieke grondrechten 'egoYstisch' worden
genoemd. Omtrent het privacyrecht bijvoorbeeld is dit in de literatuur reeds
naar voren gebracht. Bij de bespreking van artikel 17 IVBP stelt Nowak
dat dit grondrecht het recht geeft een leven te leiden overeenkomstig
egoistische wensen en voorstellingen.63 Maar het privacyrecht is in dit
opzicht niet bijzonder. Alle grondrechten leggen de nadruk op de vrijwaring
van ongewenste inmenging van anderen, in het bijzonder die van de
overheid. Er moet distantie64 kunnen worden geschapen want mensen
hebben een bepaalde afstand nodig ten opzichte van hun medemensen. 65

In een overvolle lift gaan ze zich snel ongemakkelijk voelen, om maar een
voorbeeld te geven. Verder komt de uitdrukking 'iemand op de huid zitten'
niet uit de lucht vallen. Als de benodigde afstand niet in acht wordt
genomen, kunnen mensen agressief reageren.

In een bepaald opzicht is agressie positief. De anderen worden niet alleen
afgeweerd, ze worden tegelijkertijd erkend als soortgenoten, gelijken,
wezens met eenzelfde behoefte aan zelfhandhaving en zelfontplooiing.
Agressie betekent per definitie betrokkenheid, iets wat van onverschilligheid
niet kan worden gezegd.66  Nu kan agressie verschillende vormen  aan-
nemen. Lijfelijk geweld, inclusief het gebruik van wapens, is maar Edn
vorm en zeker niet de meest verheffende. Menselijker is de agressie van
het woord. Door middel  van  taal zijn mensen in staat met elkaar te  com-
municeren, maar via taal kunnen ze elkaar ook op een afstand houden.
Meesterschap over het woord is op een heel eigen manier afschrikwekkend.

Ook op andere manieren wordt er distantie nagestreefd en verzekerd.
Huisvredebreuk is in artikel 138, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
strafbaar gesteld en 's avonds gaan de gordijnen dicht. Eigendommen
worden van initialen of andere merktekens voorzien en wat heel kostbaar
is verdwijnt in een kluis. Met een 'ex libris' grenst een bibliofiel zijn
materitle maar ook zijn intellectuele territorium af.

62 Algehele grondwetsherziening. DI. Ia. p. 175.
63  Nowak, a.w., p. 303.
64   Hoofdstuk 1, par. 3.
65    Oudemans/De Jong, a. w., p. 156: vergelijk Nowak, a.w., p. 303: bij het privacyrecht van

artikel 17 IVBP gaat het om het recht zich van de andere mensen te 'isoleren'
66    Vergelijk het principe van discriminatie: hoofdstuk I, par. 3.
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Het laatste voorbeeld toont tevens dat de behoefte aan distantie zich
niet alleen op het lichamelijke,  materiele of sociale,  maar ook op het gees-
telijke vlak manifesteert. Hetzelfde blijkt uit de pejoratieve betekenis van
termen als plagiaat en indoctrinatie. Op al deze terreinen wil de mens zich
doen gelden, of anders uitgedrukt, zichzelf verwerkelijken.67 Hij wil een
individu zijn, met individuele eigenschappen als een naam, een eigen
uiterlijk, een geslacht, een eigen gevoel en verstand, een eigen verleden
en een eigen geloofs- of levensovertuiging, kortom met een eigen
identiteit.68 Van de andere kant bestaan er op al deze terreinen, lichamelijk,
materieel, sociaal en geestelijk, beschavingspatronen die deze individualiteit
en autonomie weliswaar mede mogelijk maken maar deze tevens begren-
zen.69 Autonomie betekent dus ook, dat waar dat nodig wordt geacht,
afstand wordt gecreBerd tot de beschavingspatronen zodat de menselijke
creativiteit en flexibiliteit behouden blijven. Vindingrijkheid en geestelijke
souplesse zijn trouwens onmisbaar, wil de toekomst open blijven en wil
er vooruitgang mogelijk zijn.70 Uiteindelijk beschermen de klassieke
grondrechten langs deze weg het voortschrijdende ontplooiingsproces van
mens en aarde. 71

Samengevat, wanneer de klassieke grondrechten vanuit het kader van
de concrete belevingswereld worden benaderd komt als eerste element de
autonomie van de mens bovendrijven. Dit is de egoYstische zijde van deze
grondrechten.

De grondrechtelijke autonomie berust uiteindelijk op een grondrecht
dat tot nu toe buiten beschouwing is gelaten: het recht op rechtssubjectiviteit,
op erkenning als persoon in het recht. Van Eikema Hommes spreekt in
dit verband van het juridische persoonlijkheidsbeginsel, het fundamentele
beginsel van de publiek- en burgerrechtelijke erkenning van de rechtssub-
jectiviteit van ieder mens als zodanig.72 Dit grondrecht ontbreekt in de
Grondwet en het EVRM, maar wordt door het IVBP gewaarborgd in artikel
16.73 Een mens mag niet worden gedegradeerd tot rechtsobject, hij kan
altijd drager van rechten en plichten zijn.74 Hierdoor is het grondrecht

67  Nowak, a.w., p. 313.
68  Nowak. a.w., pp. 310-311.
69  Hoofdstuk 2, par. 8 en 9.
70 Idem.
71    Hoofdstuk  1, par. 2.
72 Van Eikema Hornmes,  a.w., p.  487.
73  Nowak, a.w., pp. 296-301.
74    Dit mag niet worden verward met de handelingsbekwaamheid, dat wil zeggen, het vermogen

om rechtshandelingen te verrichten.
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op rechtssubjectiviteit de basis, of beter, de spil van alle grond-'rechten'. 75

Het spreekt voor zich dat dit grondrecht niet kan worden beperkt.
Het is verleidelijk om uit artikel 16 IVBP te concluderen, dat grondrech-

ten subjectieve rechten zijn. Maar deze conclusie ligt niet noodzakelijk in
het artikel opgesloten. Ook een rechtsvordering kan slechts door een
rechtssubject worden ingesteld, hetzelfde geldt voor beroep. Daarom mag
niet worden aangenomen, dat er een subjectief 'recht op autonomie' bestaat.
De term 'recht op autonomie' is uitsluitend bruikbaar ter aanduiding van
een plicht voor de overheid. Op de overheid rust immers de plicht de
autonomie van de burger te respecteren en zich van onrechtmatige inbreuken
te onthouden. Deze plicht tot respect is, zo zal in dit hoofdstuk nog blijken,
voor de overheid een middel, dat moet worden gehanteerd om een bepaald
doel te bereiken. Welk doel precies moet worden nagestreefd wordt duidelijk
in paragraaf 9. Hier gaat het er alleen om, dat in de meeste klassieke
grondrechten een doel en een middel opgesloten liggen, en dat (respect
voor de) autonomie als zodanig niet als doel mag worden beschouwd. Met
de klassieke grondrechten wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, immers
geen volstrekte autonomie beoogd. Volstrekte autonomie betekent volledige
staatsonthouding en volkomen afzijdigheid van de staat is niet begerenswaar-
dig. De uitdrukking 'recht op autonomie' wordt in dit onderzoek dan ook
in een oneigenlijke, overdrachtelijke zin gebruikt. Ze vervangt een
omslachtige omschrijving van de terzake geldende plicht voor de overheid.

7   De autononlie van groepen

De samenleving is meer dan een verzameling individuen, er bestaan allerlei
verbanden, die individuen aangaan met anderen en met organisaties en
groepen. Soms zijn deze verbanden strikt persoonlijk en strekken zij zich
over zo goed als de hele concrete belevingswereld uit, in andere gevallen
zijn ze een onderdeel van het openbare leven en beperken zij zich tot een
weI omschreven aspect van de belevingswereld. Maar voor al deze
verbanden geldt, zoals boven reeds werd aangestipt, dat de mens er zijn
identiteit mee bepaalt en ook mee handhaaft. In de keuze ervan moet hij
dan ook autonoom zijn.

De vriendenkring die iemand heeft zegt in veel opzichten iets over
hemzel f. Vandaar dat de Europese Commissie voor de rechten van de mens

75  Nowak, a.w., p. 296.
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van mening was, dat het aangaan van persoonlijke betrekkingen beschermd
werd  door het algemene privacyrecht van artikel  8  EVRM.

Wat voor vrienden geldt, doet zich in nog sterkere mate voor bij het
kiezen van een levenspartner. De artikelen  12 EVRM en 23 IVBP bescher-
men het recht om te huwen dan ook afzonderlijk. De beide artikelen
illustreren meteen uitstekend, dat bepaalde grondrechten alleen samen met
anderen kunnen worden uitgeoefend. In dit verband kan ook worden gedacht
aan verbijzonderingen van het algemene privacyrecht, waarin het communi-
catieve aspect op de voorgrond treedt. Artikel 13 Grondwet beschermt het
briefgeheim en het telefoon- annex telegraafgeheim: bij een briefwisseling
is er altijd een schrijver en een lezer en dezelfde wederkerigheid treedt
op bij een telefoongesprek. Vermeldenswaard is verder het recht van
vergadering  van de artikelen 9 Grondwet,  21   IVBP  en   11   EVRM.

Niet altijd bestaat de persoonlijke band uit de relatie van een individu
tot een individu, er zijn ook min of meer persoonlijke banden met groepen
en  organisaties. De deelneming  aan deze verbanden wordt  ook  door  de
grondrechten beschermd. Het recht van vereniging van de artikelen 8
Grondwet, 11 EVRM en 21 IVBP garandeert een ieder het recht om lid
te worden van een vereniging of een vereniging op te richten. Het recht
van vakvereniging, neergelegd in de artikelen  11  EVRM en 21 IVBP,76
laat verder zien, dat het persoonlijke element, opgesloten in zo'n deelname,
zich zeer beslist niet hoeft uit te strekken over de hele belevingswereld.
Het kan ook louter daaruit bestaan, dat er een gemeenschappelijk belang
wordt verdedigd. Op diverse andere punten wordt er misschien volledig
afstand genomen van wat de andere leden in het leven voorstaan. lets
vergelijkbaars kan ook worden waargenomen bij het recht om de eigen
godsdienst samen met anderen te belijden, verzekerd door de artikelen 6
Grondwet,  9 EVRM en  18 IVBP en het recht van betoging, verankerd in
artikel 9 Grondwet.

Aangezien de grondrechtelijke bescherming zich ook uitstrekt over
deelname aan een groep, waarbij de identificatie zich tot een zeer bepaald
aspect van de belevingswereld beperkt en het intieme element dus gering
of nagenoeg afwezig is, rijst de vraag of de groep zelf als zodanig voor
bescherming door de grondrechten in aanmerking komt. Burkens is in dit
opzicht voorzichtig en stelt, dat grondrechtenbescherming in beginsel op
individuen is georiEnteerd,77 zij het dat ze ook betrekking kan hebben op

76 Het wordt ook beschermd door artikel 8 IVESC.
77 Burkens, Algemene leerstukken enz, a.w., pp. 57 e.v.
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collectiviteiten.78 Deze terughoudendheid wordt in dit onderzoek onder-
schreven. Het lijkt te ver te voeren collectiviteiten en groepen zonder meer
op alle punten een eigen grondrechtelijke autonomie toe te kennen, al is
het alleen maar omdat bepaalde grondrechten zoals het recht op lichamelijke
integriteit van de artikelen  11  Grondwet, 3 EVRM en 7 IVBP eenvoudig
niet in aanmerking komen. Andere grondrechten zoals het recht op een
eerlijk openbaar proces binnen een redelijke termijn, beschermd door de
artikelen  6 EVRM  en  14  IVBP, zijn duidelijk weer wel van belang.  Ook
een rechtspersoon komt in aanmerking voor de processuele garanties van
de Verdragen. Dan zijn er nog grondrechten die specifiek op organisaties
zijn toegesneden. De vrijheid van onderwijs springt meteen in het oog. Dit
grondrecht, neergelegd in de artikelen 23 Grondwet en 2 Eerste Protocol
bij het EVRM,79 beschermt ook onderwijsinstellingen als zodanig.w Er
zal dus minstens moeten worden gedifferentieerd.

8 Verbondenheid

De effectuering van de autonomie kan niet plaatsvinden zonder rekening
te houden met de belangen van anderen en de belangen van de gemeenschap.
Dit wordt fraai onder woorden gebracht door de openingszin van artikel
19, derde lid, IVBP, de bepaling waarin de beperkingsclausule met
betrekking tot het recht van (zelf)expressie is vervat: 81

'Aan de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde rechten zijn bijzondere
plichten en verantwoordelijkheden verbonden.'

Nu is het merkwaardig dat deze formule niet bij de andere grondrechten
in het IVBP terugkeert. Nowak82 legt daarom een verband met de werking

78  In zulke gevallen wordt wei van gemeenschapsrechten gesproken; Nowak. a.w.. p. 331.
79 Het recht wordt ook beschermd door artikel 13 IVESC.
80 Van belang lijkt in dit verband dat de historie van deze instellingen en organisaties minstens

zover terugreikt als de historie van de moderne staat.
81     Artikel 10. tweede lid, EVRM heeft een vergelijkbare opening:  'Daar de uitoefening van

deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden  met zich brengt...'. Artikel 29, eerste
lid. van de Universele Verklaring van de rechten van de mens bepaalt: 'Een ieder heeft
plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn
persoonlijkheid niet mogelijk is.' Zie voor het verband tussen artikel 29 van de Universele
Verklaring  en de beperkingsclausules  in  het  IVBP  en  het EVRM hoofdstuk  7,  par.   2.

82  Nowak, a.w., pp. 371-372.
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van het grondrecht tussen burgers,83 zodat er een algemeen principe zou
worden verwoord: wanneer een grondrecht van een burger tussen burgers
werkt, brengt dit verplichtingen mee voor de andere burgers. Tegen deze
interpretatie pleit evenwel dat het derde lid vervolgens mededeelt, dat de
uitoefening van de rechten derhalve aan bepaalde beperkingen kan worden
gebonden. Die beperkingen zien eerst en vooral op de verhouding overheid-
burger. Nowaks interpretatie sluit dan ook niet aan op wat uit de Travaux
Preparatoires omtrent de formule kan worden geleerd:84

'Proposals were made to stipulatethatthe rightto freedom ofexpression "carries
with it duties and responsibilities". (...) Those who opposed the proposals
contended that the general purpose of the covenant was to set forth civil and
political rights and to guarantee and protect them rather than to lay down "duties
and responsibilities" and to impose them on individuals. (...) Furthermore, they
contended that, since each right carried with it a corresponding duty and since
in no other article was the corresponding duty of any right set out, article 19
should not be an exception. (...) Those supporting the proposals were of the
opinion that freedom of expression was a precious heritage as well as a
dangerous instrument, and they maintained that, in view of the powerful
influence the modern media of expression exerted upon the minds of men  and
upon national and international affairs, the "duties and responsibilities" in the
exercise of the right to freedom of expression should be especially emphasized.
(..) The clause that the right to freedom of expression "carries with it duties
and responsibilities" was adopted, with theadditionof the word "special" before
"duties and responsibilities".'

Uit dit citaat komt niet alleen naar voren, dat de opstellers van het Verdrag
de normale werking van het grondrecht voor ogen hadden en niet in het
bijzonder de werking tussen burgers, maar ook dat plichten en verantwoor-
delijkheden inherent zijn aan zo goed als ieder grondrecht, dat door het
IVBP wordt gewaarborgd. Hetzelfde kan overigens worden geleerd uit de
Preambule van het Verdrag, want daarin wordt erkend:

'dat op de individuele mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft tegenover
anderen entegenover degemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijk-
heid rust te streven naar bevordering en inachtneming van de in dit Verdrag
erkende rechten (...)'

83      Hoofdstuk  5,  par.  6.
84    M.J. Bossuyt, Guide to the 'Travaux Pr6paratoires' of the Covenant on Civil and Political

Rights, Dordrecht/Borston/Lancaster 1987, pp. 386-387.
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Absolute autonomie is ondenkbaar. Er moet onvermijdelijk tot beperking
worden overgegaan, al is het alleen maar om de uitoefening van de grond-
rechten van burgers op elkaar afte stemmen. Om die laatste reden behelzen
diverse grondrechtsbepalingen, zoals de artikelen 8, tweede lid, 9, tweede
lid, en 10, tweede lid, EVRM of 18, derde lid, en 19, derde lid, IVBP,
als beperkingsclausule 'de fundamentele rechten en vrijheden van anderen'
of een variatie daarop. Ook in het algemeen belang zal er moeten worden
beperkt. Kortom, er zijn diverse beperkingsgronden, waar ieder weldenkend
mens mee in zal stemmen. Daarom is het niet juist er een louter negatief
beeld van de beperkingen op na te houden. De positieve strekking verdient
evenzeer de aandacht.

Omdat wetgeving en bestuur zo vanzelfsprekend zijn, geven het EVRM
en het IVBP net zo min als de Grondwet een uitdrukkelijke opdracht tot
het vaststellen van beperkingen. Er wordt consequent alleen van kunnen

gesproken. Niettemin wordt de plicht, zij het op een subtiele manier, aan
de overheid voorgehouden. Het betreft de term nodig, die in de Verdragen
onlosmakelijk aan vrijwel iedere beperking verbonden zit. Natuurlijk moet
daarin worden gelezen dat de beperking niet verder mag reiken dan
noodzakelijk is - het onderwerp van de volgende paragraaf - maar er
wordt ook iets anders mee aangegeven: wat nodig is dient te gebeuren.85

Wat dit kan betekenen wordt uitstekend geillustreerd door de anten-
neverbodsjurisprudentie van de Afdeling rechtspraak rond artikel 10
EVRM.86 Hieruit zijn gevallen bekend waarin de overheid zelf de in een
bestemmingsplan opgesloten beperking van het in het eerste lid erkende
grondrecht te absoluut vond en haar buiten toepasing liet, terwijl de Afdeling
er een heel andere visie op na bleek te houden. Een goed voorbeeld levert
een uitspraak uit 1981.87

Er werd door Lankhuizen een bouwvergunning aangevraagd voor een
antennemast van ongeveer 23 meter hoog op een betonnen voetstuk van
ongeveer een meter. De oprichting was voorzien in een achtertuin, die een

85   De Travaux Prdparatoires van het IVBP bevatten aanwijzingen dat de term 'nodig' ook in
deze zin dient te worden gelezen maar deze aanwijzingen zijn indirect. Tekenend is de
volgende passage met betrekking tot artikel 19, derde lid, IVBP: 'In addition to the general
clause, certain restrictionsof aspecific nature wereconsidered. For instance, it was proposed
that  freedom of expression should be subject  to such restrictions  as were necessary   " for
preventing the disclosure of information received in confidence" (...) and  " for ensuring the
fair and proper conduct of judicial proceedings". (...) Although there was little objection
in principle to these proposals, they were not adopted because there was no majority in favour
of listing specific limitations. '

Bossuyt, a.w.,  p.  391.
86   Hoofdstuk 5, par. 4 en 6.
87   Ar 26 juni 1981, AB 1981, 526 (Oosterhout).
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oppervlakte had van plus-minus 45 vierkante meter, en die geflankeerd
werd door eveneens kleine achtertuinen bij de woningen van de buren. B.
en w. weigerden de bouwvergunning omdat er naar hun oordeel strijd was
met het bestemmingsplan, terwijl de aanvraag bovendien botste met de eisen
van welstand, neergelegd in artikel 34 van de bouwverordening. In
administratief beroep werd de vergunning alsnog verleend. Het bestem-
mingsplan zou wegens strijd met het recht van ontvangst van artikel 10,
eerste lid, EVRM buiten toepassing moeten worden gelaten en de eisen
van welstand van artikel 34 zouden op zichzelf geen genoegzame weige-
ringsgrond opleveren. De Afdeling overwoog:

'Het tweede lid van artikel 10 van meergenoemd verdrag, dat opent met de
zinsnede dat uitoefening van de in het eerste lid bedoelde vrijheden plichten
en verantwoordelijkheden met zich brengt, laat ruimte voor een beperking van
de uitoefening van het in het eerste lid omschreven recht ter bescherming van

de openbare orde. Naar het oordeel van de Afdeling is dit belang in het geding
waar een ordelijke inrichting van een samenleving van zeer dicht bij elkaar
wonende personen vraagt om een beteugeling van de vrijheid bouwwerken op
te richten die onevenredig bezwarend zijn voor de omwonenden.'

Elders werd overwogen:

'Het onthouden aan J.L. Lankhuizen van vergunning voor het oprichten van
de antennemast betekent voor hem een inbreuk op de vrijheid inlichtingen te
ontvangen en door te geven. De in geding zijnde bepaling uit het bestemmings-
plan en art. 34 van de gemeentelijke bouwverordening zouden derhalve niet
in de weg kunnen staan aan het verlenen der vergunning, tenzij moet worden
geoordeeld dat deze bepalingen beperkingen bevatten, die nodig (curs. F.V.)

zijn in verband met een of meer van de in het tweede lid van art. 10 van het
verdrag genoemde belangen.'

De Afdeling constateerde verder:

'In een geval waarin aan de totstandkoming van een bouwwerk zeer zwaarwegen-
de bezwaren zouden zijn verbonden uit een oogpunt van welstand kan ook een
bepaling die dergelijke nadelen keert nodig (curs.   F.V.)  worden  geacht  ter

bescherming van de openbare orde.'

De vergunning was mitsdien ten onrechte verstrekt en er volgde vernietiging
wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift, te weten artikel
48, eerste lid, Woningwet.
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Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling,88 dat de beperkingsgrond
'openbare orde'89 van artikel 10, tweede lid, EVRM zich tegen effectuering
van de rechten van het eerste lid verzet, en dat een bouwvergunning voor
een antennemast dus moet worden geweigerd, wanneer 'een ordelijke
inrichting van een samenleving vanzeer dichtbij  elkaarwonendepersonen
(curs. F.V.) vraagt om een beteugeling van de vrijheid (...).'

De vraag oferbeperkingen nodig zijn blijkt dus vooreen deel te worden
beheerst  door de feitelijke context  van een concreet geval.90 Het maakt
immers een groot verschil of iemand in een dun dan wel dicht bevolkt
gebied woonachtig is. In het laatste geval zullen de mensen meer rekening
met elkaar moeten houden.

In bepaalde andere opzichten staat de vraag van de noodzaak volkomen
los van de feitelijke context. Want ook is bepalend waartoe de uitoefening
van het recht op autonomie strekt. Bepaalde handelingen kunnen in een
democratische rechtstaat nimmer worden geduld. Zo brengt artikel 20 IVBP
een structurele beperking aan op de uitoefening van het recht op autonomie
van artikel 19, tweede lid:

'1.  Alle oorlogspropaganda wordt bij  de wet verboden.
2. Het propageren van op nationale afkomst, ras of godsdienst gebaseerde
haatgevoelens die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld, wordt
bij de wet verboden.'

Gezien het feit dat beperkingen niet alleen onmisbaar maar ook zinvol en
nuttig zijn, en gezien het feit dat op de overheid onder omstandigheden
ontegenzeglijk de plicht rust beperkingen vast te stellen en te effectueren,
moet er binnen een klassiek grondrecht naast de autonomie een tweede
element worden onderscheiden, te weten de verbondenheid. Om deze reden
werd in paragraaf 6 bij de analyse van de autonomie naar voren gebracht,
dat (het respecteren van) de autonomie niet als het ultieme doel van de
klassieke grondrechten kan worden aangemerkt. Mensen kunnen immers
niet zonder verbondenheid.

88   F.H. Kistenkas, Vrije straatcommunicatie, de rol van de locale overheid bij de regulering
van de uitingsvrijheid in rechtsvergelijkend perspectief. Arnhem/Deventer  1989,  p. 74, alwaar
ook een overzicht van de relevante jurisprudentie.

89   In de nieuwe Nederlandse vertaling van het Verdrag is 'openbare orde' vervangen door de
meer beperkte grond 'het voorkomen van wanordelijkheden'; Trb.  1990,156 e.v. De Afdeling
zal daarom bij een andere beperkingsgrond aansluiting moeten zoeken. bijvoorbeeld bij 'de
bescherming  van ( . . . )d e rechten van anderen' .

90     In een ruimer verband moet er ook worden gedifferentieerd. De kaarten kunnen anders liggen
per gemeente, provincie of staat.
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Het tweede element kan, parallel aan het het recht op autonomie, worden
aangeduid als het recht op verbondenheid. Ook nu gaat het zeer beslist niet
om een subjectief recht van de burger. Met de term wordt slechts op een
gemakkelijke manier een gecompliceerd geheel van bevoegdheden en
plichten van de overheid aangeduid." Het betoog in deze paragraaf mag
dan ook niet zo worden uitgelegd, dat het de overheid vrij zou moeten staan
in ruimere mate dan thans het geval is beperkingen te creBren. De volgende
paragraafzal laten zien, dat de beperkingsmogelijkheden volledigjuridisch
genormeerd zijn en deze normering is in alle opzichten bevredigend.

Uitdrukkelijk moet worden aangetekend dat de verbondenheid evenmin
als de autonomie het doel is van de grondrechten. Er wordt immers geen
volledige verbondenheid beoogd.  Wat dan wel  het doel  is van de klassieke
grondrechten, zal eveneens in de volgende paragraaf worden aangegeven.
Net als het respect voor de autonomie is de zorg voor de verbondenheid
vanuit de optiek van de overheid een middet. Na deze inleidende opmerkin-
gen kan 'het recht op verbondenheid' nader worden bekeken.

Wanneer de persoonlijke autonomie als begrip vanwege de sterk egoisti-
sche inslag misschien weinig sympathie opwekt, moet worden bedacht,
dat de mens vanuit deze autonomie niet alleen met de stoffelijke wereld
omgaat, maar tevens de medemens tegemoet treedt en met hem een band
aangaat. Vandaar dat de Europese Commissie voor de rechten van de mens
met betrekking tot het privacyrecht van artikel 8 EVRM kon opmerken:92

'the  concept of privacy  ( . . . ) also includes,  to a certain extent, the right  to
establish and maintain relations with other human beings  (...).'

Niemand wil absolute autonomie, want dat betekent volstrekte eenzaamheid.
Iedereen wil ook verbondenheid, niet alleen vanuit het verstand maar ook
vanuit zijn hart, met zijn lichaam en met zijn zintuigen. De emotionele
behoefte aan verbondenheid werd door de Europese Commissie voor de
rechten van de mens uitdrukkelijk erkend in verband met het privacyrecht
van artikel 8 EVRM, waarbij 'the right to establish and develop relationships

91 Een burger kan de overheid onder omstandigheden aan deze bevoegdheden en plichten houden.
Dat doet hij dan teneinde de uitoefening van de grondrechten door anderen aan banden te
laten leggen. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat iemand ten aanzien van zichzelf om
beperkingen vraagt.

92 Zaak 8962/80, X e n Y versus BelgiE,D&R28(1982), p. 112(124),Van Dijk/Van Hoof,
a.w. , p. 408.
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with other human beings, especially in the emotional field' werd doorgetrok-
ken naar 'sexual  life'  als  'part of private life'.93

Zeker wanneer het om de directe belevingswereld gaat is de behoefte
aan verbondenheid sterk emotioneel gekleurd. Zoals de mens deel uitmaakt
van en primair openstaat voor de stoffelijke wereld, zo maakt hij ook deel
uit van de mensheid en staat hij primair open voor andere mensen. In de
ander vindt de mens zichzelf. Dit houdt een onmiddellijk kennen van die
ander in, zonder dat er hoeft te worden geredeneerd.94 Nadenken werkt
averechts, want ieder theoretisch denken leidt tot distantie en verzakelijking.
Bij de directe verbondenheid gaat het juist om de persoonlijke ontmoeting.
De ander is een persoon die wordt ervaren, een individu met een eigen
territorium waarover hij meester is. Doordat de mens zich in die ander

weerspiegeld ziet, onstaat er een band, een gemeenschap.
Naarmate de gemeenschap groter wordt krijgt de behoefte aan verbon-

denheid  een meer rationele invulling.  De mens 'beseft',  dat  het  voor-
zichzelf-zijn en voor-zichzelf-willen-zijn geintegreerd moet zijn in de
gemeenschap, want zonder de hulp van anderen kan hij niet tot ontplooiing
komen en kan hij zijn autonomie niet handhaven. Anderzijds is de autonomie
de basis voor de sociale verbondenheid, ook als gemeenschap. Zonder
autonomie is die verbondenheid ondenkbaar, ze vervlakt tot collectiviteit.
De verbondenheid maakt dan plaats voor kuddegeest, voor een eindeloos
toevallig-met-elkaar-samen-zijn. Kortom, zoals de autonomie constitutief
is voor de verbondenheid, zo is de verbondenheid constitutief voor de
autonomie.

De wisselwerking tussen autonomie en verbondenheid voert niet zo ver,
dat een mens altijd volledig zelf kan beslissen of hij tot een gemeenschap
behoort of niet. Van gezin, staat en vaak ook kerk maakt iemand, althans
voor een bepaalde periode van zijn leven, misschien tegen wil en dank deel
uit. Maar altijd geldt, dat wie de jaren des onderscheids heeft bereikt, de
ruimte moet worden gelaten om zelfstandig tegenover die gemeenschap
zijn houding te bepalen. Ontbreekt zulke ruimte, anders gezegd, staat de
gemeenschapsgedachte volkomen haaks op iedere autonomie, zodat het
lidmaatschap als volstrekt willekeurig wordt ervaren, dan kan vanuit de
behoefte aan autonomie tegen die gemeenschapsgedachte een uiterst
emotionele reactie komen. De recente geschiedenis van het Oostblok laat
zien, dat er in zo'n geval naar nieuwe gemeenschapsvormen wordt gezocht,

93  Zie noot 51.
94 Vergelijk hoofdstuk 1. par. 3: het gelijkheidsbeginsel.
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die weI tegemoet komen aan de nu hevig beleefde behoefte aan emotioneel
gelardeerde verbondenheid.

De substantitle samenhang van autonomie en verbondenheid wordt
vooral tot uitdrukking gebracht door het EVRM en het IVBP. Ingevolge
de meeste verdragsbepalingen moeten de beperkingen van de autonomie
ten dienste staan van een democratische samenleving. Wordt aan deze eis
niet voldaan, dan falen ze. Zo werd in de De Becker-zaak, waarin aan een
Belg zeer vergaande beperkingen van het recht van (zelf)expressie waren
opgelegd omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog met de vijand had
gecollaboreerd, door de Commissie voor de rechten van de mens overwo-
gen:

95

'such a lifelong and all-embracing deprivation offreedom ofexpression scarcely
appears to be reconcilable with the ideals and traditions of the democracies of
the Council of Europe.'

Bepaalde grondrechten als het recht van (zelf)expressie zijn wezenlijke
bestanddelen van een democratische samenleving, zodat uit de democratische
verbondenheid per definitie een groot respect voor de autonomie voortvloeit.
In de Muller-zaak oordeelde het Europese Ho f voor de rechten van de mens
dat het recht van (zelf)expressie onmisbaar was in:96

'a democratic society, indeed one of the basic considerations for its progress
and  for the self-fulfilment of the individual.  (...)  it is applicable not only to
"information" or "ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive
or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb
the  State or any section of the population.  Such  are the demands  of that
pluralism, toleranceand broadmindedness without which there isno "democratic
society " . '

De klassieke grondrechten eisen dus een verbondenheid die strekt tot de
(verdere) ontplooiing van een democratische samenleving. Dat deze eis
in het EVRM en het IVBP duidelijker beslag heeft gekregen dan in de
Grondwet valt te verklaren. De Verdragen zijn een reactie op de verschrik-
kingen van het fascisme, zodat de democratische verbondenheid zwaar wordt
aangezet. In de Grondwet wordt de eis van dienstbaarheid aan democratie
niet als zodanig verwoord. Het recht van artikel 7 Grondwet stamt dan ook
voor een deel uit 1815. Het algemeen kiesrecht, de pijler van de democrati-

95   Rapport van 8 januari 1960, B.2 (1962). p.  128; Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 655.
96  Arrest van 24 mei 1988, A. 133 (1988), p. 22; Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 653.
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sche rechtsorde, werd pas een eeuw later, in 1922, in de Grondwet
neergelegd.

Ook al is de behoefte aan verbondenheid in een ruimer verband
goeddeels een zaak van verstand, er is wel degelijk ook een emotionele
zijde. Het nut van democratie mag, wanneer de democratische traditie zich
maar lang genoeg doorzet, dan vooral een onderwerp van intellectuele
bespiegelingen worden, daar staat tegenover dat het ontbreken van iedere
democratische besluitvorming direct emotioneel wordt ervaren. De
omwentelingen in het Oostblok zijn wederom illustratief. Verder wordt
er in de media via beeld en geluid ten aanzien van de verbondenheid in
ruime mate een appal gedaan op de emoties. En niet zonder succes. De
rol van de media onderstreept ook nog eens het belang dat de zintuigen
ook hier toekomt. En tot slot is er nog een onmisbare vorm van verbon-
denheid, die emotioneel zelfs zwaar geladen is, die als natie. Via het recht

op verbondenheid verwijst een klassiek grondrecht naar de zelibeschikkings-
rechten der volkeren.97 Ook op dit punt kan worden gedacht aan de
lotgevallen van de volkeren van Oost-Europa.

Om aan de behoefte aan verbondenheid tegemoet te komen moet het
streven van het autonome individu tot op zekere hoogte in overeenstemming
worden gebracht met dat van de anderen. De autonomie moet worden

beperkt. Deze inperking geschiedt vanuit het besef dat saamhorigheid en
verdraagzaamheid onmisbaar zijn, want 'beschaving' is een gezamenlijke
aangelegenheid, een gemeenschappelijk belang.98 Via de beperkingsbe-

voegdheid beschermt een klassiek grondrecht de gezamenlijke krachtsin-
spanning, vereist om de beschaving in stand te houden en verder te
ontwikkelen. Dit voert tot de conclusie dat een klassiek grondrecht zowel
in zijn egoistische als in zijn sociale element het ontwikkelingsproces van
mens en aarde beschermt.99

Omdat de autonomie en de verbondenheid elkaar schragen, moeten de

beperkingen van de autonomie, voortvloeiend uit de verbondenheid, worden

gerealiseerd op een wijze, die zo veel mogelijk recht doet aan de autonomie.

Op dit punt is de Grondwet duidelijker dan de verdragen. Via het formele
wetsbegrip van artikel 81 en de delegatieterminologieloo geldt de eis, dat

97    Artikel 1, tweede lid, van het Handvest van de Verenigde Naties, artikel L eerste en tweede
lid, IVBP en artikel 1, eerste lid, IVESC; Nowak, a.w., pp. 5 e. v.

98    Hoofdstuk  1,  par.  2.
99 Idem.
100 In dit betoog gaat het uitdrukkelijk om de vaststelling van de beperkingen in het kader van

de klassieke grondrechten. Gaat het om actieve maatregelen ter ondersteuning van de
autonornie in het kader van hetzij klassieke, hetzij sociale grondrechten, dan is er meer
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iedere beperking democratisch is gelegitimeerd in die zin, dat de Staten-
Generaal hun inbreng hebben. Deze constructie doet weliswaar niet101

helemaal recht aan het feit, dat de beperkingen er ook toe moeten stekken
een democratische verbondenheid te realiseren, ze waarborgt in ieder geval
wel, dat zij uit een democratische verbondenheid voortvloeien. Het
wetsbegrip  van  het  EVRM  en  het  IVBP is ruimer.'02  De term 'law/loi'
is in de jurispudentie nauwelijks uitgewerkt. Als wettelijke grondslag werd
tot op heden datgene geaccepteerd wat door de nationale overheden als
zodanig naar voren werd geschoven, inclusief koninklijke besluiten,
noodverordeningen en op de wet gebaseerde interne reglementen. 103

Het recht op democratische verbondenheid is een wezenlijk onderdeel
van een klassiek grondrecht, het is even onmisbaar als het recht op
autonomie. Daarom moet de visie die doorgaans wordt gehanteerd - deze
rechten beschermen de vrijheid van de burger, maar deze vrijheid moet
'helaas' in het belang van de samenleving aan banden worden gelegd -
worden afgewezen. '04 Mensen hebben zowel autonomie als verbondenheid
nodig. De klassieke grondrechten garanderen beide. 105

Net als het recht op autonomie berust het recht op democratische
verbondenheid uiteindelijk op het grondrecht op rechtssubjectiviteit, dat
is neergelegd in artikel 16 IVBP. Deze keer ligt het accent echter niet op
het feit dat een mens drager is van rechten, maar op het gegeven, dat er
ook plichten op hem rusten. Misschien kan er zelfs van bepaalde 'grond-
plichten' worden gesproken, zoals de plicht rechtmatig vastgestelde
strafrechtelijke normen in acht te nemen, indirect tot uitdrukking gebracht
door de artikelen 16 Grondwet,  7  EVRM  en  15  IVBP.  Ook kan gedacht
worden aan de plicht om in het kader van de verbondenheid deel te nemen

speelruimte. DedelegatieterminologievandeGrondwetsluitindiegevallennietnoodzakelijk
uit dat er aanvullende regelingen komen op grond van een autonome verordeningsbevoegdheid.
Zie hierover: Koekkoek/Konijnenbelt, a.w., p. 39; Hirsch Ballin, Hetgrondrechtop vrijheid
enz. a.w., p. 31.

101 Er is een uitzondering, te weten artikel 15. vierde lid, Grondwet; zie hierover hoofdstuk
9, par. 13.

102 Burkens, a.w., pp. 99-100.
103 Van Dijk/Van Hoof, a.w., pp. 636-642; hoofdstuk 7, par. 2.
104 Strikt genomen mag er dan niet van grondrechtsbeperkingen worden gesproken. Gernakshalve

wordt echter vastgehouden aan deze terminologie.
105 Deze stelling behoeft enige nuancering. Er zijn klassieke grondrechten waarbij het accent

volledig op de autonomie ligt. Het grondrecht is dan absoluut. Een voorbeeld is artikel 114
Grondwet, dat indirect het recht op leven verwoordt. Het EVRM en het IVBP zijn op het
punt van de doodstrafwat soepeler. Vermeldenswaard is ook artikel 16 IVBP, het grondrecht
op rechtssubjectiviteit. 0 fartikel 19. eerste lid, IVBP, hetrechtomzicheen meningte vormen
en die mening te koesteren.
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aan de gezamenlijke krachtsinspanning, nodig om de beschaving in stand
te houden en verder te ontwikkelen, een plicht die kan worden afgeleid
van artikel 104 Grondwet.

Wellicht ten overvloede zij er op gewezen, dat ook bij de invulling van
de verbondenheid door middel van wettelijke plichten de autonomie van
de burger in zekere zin wordt gerespecteerd. De burger beslist immers  in
eerste instantie over de verwerkelijking van de (verplichtende) rechts-
norm. 106

9   Het evenwicht

De autonomie en de verbondenheid zijn onmisbare onderdelen van een
klassiek grondrecht. Een mens heeft beide nodig om zich in zijn concrete
belevingswereld te handhaven en te ontplooien. De twee elementen hangen
dan ook samen en kunnen niet zonder elkaar.

Van de andere kant sluiten ze elkaar echter uit. Wanneer de autonomie
wordt benadrukt, gaat dat ten koste van de verbondenheid en andersom.
Wil de mens in zijn belevingswereld tot persoonlijke harmonie komen, dan
is het dus geen kwestie van 6f alleen verbondenheid 6f alleen autonomie,
maar een vraag naar een juist meer of minder, een vraag naar een
evenwicht. Om een mens effectief te beschermen heeft een klassiek
grondrecht daarom nog een derde element nodig, 66n dat de andere twee
met elkaar verzoent: een zeker evenwicht tussen autonomie en verbonden-
heid.

Meteen rijst de vraag hoe moet worden vastgesteld waar dat evenwicht
ligt. In theorie kunnen er algemene maatstaven worden bedacht. Zo moet
er minstens zo veel autonomie overblijven, dat de verbondenheid niet
verwatert tot kuddegeest, terwijl er anderzijds minimaal zoveel verbonden-
heid worden worden gecreeerd, dat de burgers hun autonomie kunnen
handhaven. Maar zulke algemene theoretische maatstaven zeggen weinig.
Ze zijn even schimmig als het begrip 'evenwicht' zelf. Onder ogen moet
worden gezien dat het evenwicht niet exact te bepalen valt. Het ligt niet
vast. De menselijke beschaving maakt immers een ontwikkeling door, zodat
de concrete belevingswereld constant in beweging is, en waar hetevenwicht
ligt, wat persoonlijke harmonie inhoudt, is sterk afhankelijk van de sociaal-
cultureleen economische context en van de technologische stand van zaken.

106 Zie hierover J.A.F. Peters/F.M.C. Vlemminx. Wet, symbool en teken, in: W.J. Witteveen/P.
van Seters/G. van Roermund (red.), Wat maaktde wetsymbolisch?, Zwolle 1991, pp. 47-48.
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Om deze reden moet het evenwicht steeds opnieuw worden gezocht. Op
dit vlak manifesteren zich de dynamiek en de finaliteit van de klassieke
grondrechten:'m het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid  is
het doel, waar in de voorgaande paragrafen naar werd verwezen. Om dit
doel te bereiken moeten er door de overheid nuddelen worden ingezet. Deze
middelen bestaan, zo bleek reeds, uit enerzijds respect voor de autonomie
van de burgers, dus staatsonthouding, anderzijds zorg voor de verbonden-
heid, dat wil zeggen, vaststelling en handhaving van de beperkingen. Bij
de uitoefening van alle overheidstaken, dus bij wetgeving, rechtspraak en
bestuur, moet dit doel voor ogen worden gehouden. Afgewogen optreden
is immers onmisbaar om een goede verhouding tussen autonomie en
verbondenheid in stand te houden en de voortgang van de menselijke
evolutie te verzekeren.

Om redenen, die in de vorige paragraaf werden uiteengezet, is het aan
de (formele) wetgever om het abstracte doel van evenwicht tussen autonomie
en verbondenheid in het licht van een gegeven historische context te
concretiseren. Hij moet bij het uitoefenen van zijn beperkingsbevoegdheid
dit evenwicht zoeken. Dit is een uiterst lastige opdracht en daarom gunnen
de klassieke grondrechten de wetgever speelruimte:08 Hiermee is echter
niet gezegd, dat ze hem de vrije hand laten. De grondrechten behelzen een
duidelijk richtsnoer. De vaststelling van het evenwicht tussen autonomie
en verbondenheid is juridisch genormeerd.

Als het om het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid gaat, zijn
het EVRM en het IVBP veel duidelijker dan de Grondwet. De Verdragen
eisen consequent dat de beperking 'nodig' is. Dit is een waarborg voor
evenwicht, want het beginsel van redelijkheid en proportionaliteit, dat in
deze eis opgesloten ligt, is toegesneden op het opsporen en voorkomen van
onevenwichtigheid:°' De grondrechten verplichten de overheid  bij  de
vaststelling van de beperkingen te streven naar een evenwichtige belangenaf-
weging.

De rechter kan en moet viade noodzakelijkheidseis controle uitoefenen.
Hij onderzoekt dan of de beperking van de autonomie in het licht van de
eisen van de verbondenheid gerechtvaardigd kan zijn. Anders gezegd, hij
bekijkt of de beperking wel in een redelijke verhouding staat tot wat
gevorderd wordt door de belangen van anderen of het algemeen belang.

110

107   Hoofdstuk  3,  par.   7.
108   Hoofdstuk  9,  par.   13.
109  Hoofdstuk 1, par. 3.
110  Hoofdstuk 9, par. 13. Nowak, a.w., p. 222, met betrekking tot artikel 12, derde lid, IVBP,

en verder passim.
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Anders dan de wetgever zoekt hij het evenwicht niet direct, hij vraagt zich
enkel  af of het daar kan liggen  waar de wetgever het heeft gelegd.  Te  ver
gaande beperkingen worden vervolgens afgevoerd.

Het arrest Utrechts Tippelverbod  uit 1984 illustreert  hoe de controle
door de rechter in haar werk gaat. "' Artikel 60, tweede lid, APV Utrecht
bepaalde als onderdeel van een strafmaatregel ter beperking van de
straatprostitutie:

'Het is verboden zich op die wegen, welke door B en W bij openbare
kennisgeving zijn aangewezen, binnen de tijd, daarbij door hen bepaald, op
te houden, nadat een ambtenaar van politie in het belang van de openbare orde
of de zedelijkheid de last heeft gegeven zich te verwijderen.'

De openbare kennisgeving van b. en w. bepaalde, dat de last gold 'voor
de periode tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's nachts', dus het overgrote
gedeelte van de dag, en verklaarde verder een groot deel van de stad tot
verboden gebied. De verdachte, een vrouw, had van de politie een last
gekregen, maar stoorde zich daar niet aan. Een pikante noot was, dat zij
in het verboden gebied woonde. De vrouw deed een beroep op artikel 12
IVBP: de bewegingsvrijheid. Nu staat het derde  lid  van deze bepaling
velerlei beperkingen toe, onder andere in het belang van de openbare

zedelijkheid, maar al deze beperkingen moeten wel nodig zijn. De Hoge
Raad oordeelde:

'Het middel stelt de vraag aan de orde of toepassing van artikel 60 tweede lid
APV  Utrecht  1973 in samenhang  met  de (...) openbare kennisgeving  (...)
verenigbaar is met het bepaalde van het derde lid van dat verdragsartikel, in
het bijzonder of die beperking is aan te merken als "necessary to protect national
security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and
freedoms ofothers". Deze vraag moetontkennend worden beantwoord. Immers,
niet is in te zien dat een beperking van zo vergaande aard - waarbij in aan-
merking moeten worden genomen (...) deomvang van het gebied en de tijdsduur
waarvoor de last geldt en het in de bepaling ontbreken van onderscheid op grond
van  het  al  dan  niet  in dat gebied woonachtig zijn  (...) -  in de noodzaak tot
bescherming van een of meer der in de verdragsbepaling genoemde belangen
haar rechtvaardiging kan vinden.'

Via proportionaliteitstoetsing werd er door de Hoge Raad met de beperking
korte metten gemaakt.

112

111 HR 7 februari 1984, NJ 84, 740
112 in hoofdstuk  1,  par.  3 werd duidelijk dat het proportionaliteitsbeginsel mede dankzij  de
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De klassieke grondrechten eisen bij de onderlinge afstemming van de
autonomie en de verbondenheid proportionaliteit, dat wil zeggen, dat de
autonomie niet verder mag worden beperkt dan nodig is om de verbonden-
heid veilig te stellen. Daartoe wordt een evenwichtige belangenafweging
van de wetgever gevergd. Deze eis van evenwichtige belangenafweging
is den van de meest fundamentele beginselen in het recht. Om deze reden
kan gesproken worden van een fundamenteel 'subjectief rechtsbelang

,113

van de burger, inhoudende dat de overheid haar besluitvorming baseert

op een evenwichtige, dus redelijke belangenafweging. Er kan op dit punt
zonder veel problemen een verband worden gelegd met het gelijkheidsbe-
ginsel. Zowel het gelijkheids- als het proportionaliteitsbeginsel eist, dat
de overheid afgewogen beslissingscriteria gebruikt, zodat willekeurige
ongelijke behandeling wordt tegengegaan.114 Gezien dit fundamentele
karakter van het proportionaliteitsbeginsel zou er binnen de klassieke

grondrechten naast een recht op autonomie en een recht op verbondenheid
nog een 'recht op evenwicht tussen autonomie en verbondenheid' kunnen
worden onderscheiden. Evenmin als de beide andere rechten mag dit recht
worden opgevat   als een 'subjectief recht'.1 15   Het is uitsluitend   een
gemakkelijke term om een tamelijk complexe plicht voor de overheid aan
te duiden.

Dit alles voert tot de volgende slotsom. Wanneer de wetgever de
beperkingen vaststelt, geeft hij aan welke mate van autonomie en welke
mate van verbondenheid, gegeven een bepaalde historische context, in de
samenleving gewenst is. Hij concretiseert dan het doel, dat met de klassieke

grondrechten in het algemeen wordt nagestreefd. Helemaal vrij is hij bij
deze concretisering niet. Via de noodzakelijkheidsclausule kan en moet de
rechter controle uitoefenen. Om het doel te verwezenlijken moeten er

vervolgens middelen worden ingezet. Het meest in het oog springende
middel is uiteraard het respect voor de vastgestelde mate van autonomie.
Maar de handhaving van de beperkingen kan ook als een middel worden
beschouwd. Wie dit enigszins merkwaardig vindt, moet bedenken, dat veel
beperkingen juist gesteld worden teneinde de uitoefening van andere

grondrechten veilig te stellen.

inbreng van het rechtsgevoel werkt, zodat ook bij het derde element van de klassieke

grondrechten, te weten het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid, niet alleen een

verstandelijke maar ook een emotionele component kan worden onderscheiden.

113 Hoofdstuk 3, par. 3.
114  Zie voor het verband tussen het gelijkheids- en het proportionaliteitsbeginsel hoofdstuk 10,

par. 3.

115 Hoofdstuk 3, par. 3.
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10 Een definitie van de klassieke grondrechten

Nu duidelijk is geworden dat een klassiek grondrecht naar zijn aard, dus
als  norm,  uit drie elementen bestaat, drie samenhangende 'rechten',  kan
er een definitie worden opgesteld. Daartoe hoeven de elementen slechts
te worden samengevoegd en gezien het feit dat in dit onderzoek grondrech-
ten niet worden beschouwd als subjectieve rechten van de burger maar als
plichten voor de overheid, wordt de positie van de overheid als uitgangspunt
genomen. '16 Een klassiek grondrecht is dan:

de plicht van de overheid een zodanige mate van autonomie vast te stellen en
te eerbiedigen, dat er in de samenleving evenwicht ontstaat met de verbonden-
heid.

De definitie legt de nadruk op het feit dat de norm in het kader van de
concrete belevingswereld moet functioneren. In dit kader verschijnen alle
grondrechten, dus ook de klassieke, in eerste instantie als normen die de
mens moeten beschermen ten aanzien van een complex van belangen, dat
doorlopend aan verandering onderhevig is, omdat de menselijke evolutie
zich  in  een hoog tempo  voltrekt:17  Om de bescherming effectief  te
verlenen moet er op de voortdurend wisselende technologische, economische
en sociaal-culturele context kunnen worden ingespeeld, zodat de overheid
ingevolge deze definitie een actieve houding dient aan te nemen. Het
dynamische karakter van de klassieke grondrechten wordt dus sterk naar
voren geschoven.

De definitie toont ook, dat een klassiek grondrecht zich tot de wetgever,
tot het bestuur en tot de rechter richt. Wetgeving, bestuur en rechtspraak
mogen niet in het wilde weg geschieden, maar moeten worden verricht
met het oog op een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid in de
samenleving. Bij deze definitie komt daarom eveneens de finaliteit, dedoel-
gerichtheid van de klassieke grondrechten, goed uit de verf. Verder wordt
ook de functie van de grondrechten duidelijk aangegeven. De 1dassieke
grondrechten bevorderen overheidsoptreden in het algemeen en in aller
belang en niet louter ter behartiging van belangen, die binnen een wisselende
politieke context naar voren worden geschoven.118 Gelet op deze functie
zijn klassieke grondrechten richtsnoeren voor wetgever en bestuur,

116   Vergelijk het beginselmatige grondrechtsconcept van hoofdstuk  3,  par.  3.
117   Hoofdstuk   1.  par.  2 en hoofdstuk  3.  par.   3.
118 Burkens spreekt op dit punt van een functie op een macro-niveau: de ordening en sturingvan de samenleving; Burkens. Algemene leerstukken  enz..  a.w..  p.  39.
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beroepsgronden voor de burger en toetsings- en vernietigingsgronden voor
de rechter.

119

11 Het recht van (zelf)expressie

Het recht van (zelf)expressie kan nu als volgt worden omschreven:

de plicht van de overheid inzake de openbaring van gedachten en
gevoelens een zodanige mate van autonomie vast te stellen en te

eerbiedigen, dat er in de samenleving evenwicht ontstaat met de
verbondenheid.

Uit de begripsomschrijving vloeit voort, dat de overheid bij het aanleggen
van  beperkingen vier maatstaven  in acht moeten nemen.

Ten eerste is censuur vooraf niet toegestaan. Wie vooraf toestemming
moet vragen om een gevoel of gedachte te uiten wordt behandeld als
onmondig, als een kind. Van autonomie blijft dan wel bitter weinig over.
Dit verbod van censuur wordt door artikel 7 Grondwet expliciet verwoord,
ook al is de bepaling niet fraai geformuleerd :20 Artikel 19, tweede lid,
IVBP behelst, zoals uit de ontstaansgeschiedenis van de bepaling blijkt,
impliciet een verbod van voorafgaande censuur, 12' terwijl in het kader
van artikel 10 EVRM zulke censuur niet gemakkelijk zal worden aangemerkt
als  'nodig in een democratische samenleving'. 122

Ten tweede moet er bij het aanleggen van beperkingen van de autonomie

terughoudendheid worden betracht. Net als bij de andere grondrechten die
beperkingen toelaten geldt hier inzake de afgrenzing van de autonomie ten

opzichte van de verbondenheid het proportionaliteitsbeginsel, inhoudend
dat de beperking nodig moet zijn. Maar dit 'nodig zijn' heeft bij het recht
van  (zelf)expressie een bijzondere betekenis.123 Het grondrecht is, zoals

119   Vergelijk de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaraan dezeifde functies worden
toegeschreven; Van Wijk/Konijnenbelt, a.w.,  p.  75.

120  Uit de letterlijke tekst zou - ten onreehte- kunnen worden geconcludeerd, dat de formele

wetgever weI tot voorafgaand verlof mag besluiten.
121 Nowak, a.w., p. 366.
122   Vergelijk het Rapport  van de Commissie  voor de rechten  van  de  mens  van 18 november

1969, Yearbook XII; The Greek Case (1969), p. 1 (156-164); Van Dijk/Van Hoof, a.w.,
p. 470.

123 De terughoudendheid, die ten aanzien van de beperkingen in acht moet worden genomen,
wordt helaas niet door artikel 7 Grondwet tot uitdrukking gebracht. Artikel 10 EVRM en
artikel 19 IVBP daarentegen stellen uitdrukkelijk dat de beperkingen nodig moeten zijn.
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het Europese Hof voor de rechten van de mens in de Muller-mak vaststelde,
66n van de basisvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van een
democratische samenleving, terwijl anderzijds het karakter van die
democratische samenleving meebrengt dat ten aanzien van de uitoefening
van dit recht tolerantie aan de dag moet worden gelegd. De autonomie op
het terrein van de expressie is zo belangrijk dat ze gemakkelijk boven
allerlei andere belangen prevaleert, 124 zodat wat in het kader van een ander
grondrecht als beperking misschien nodig is, dit bij het recht van (zelf)ex-
pressie niet hoeft te zijn. Er gelden specifieke maatstaven, zoals het principe
van Mill.

In het essay 'On Liberty' heeft John Stuart Mill een aantal stellingen
geformuleerd rond het thema individuele vrijheden versus dwang van
overheidswege.125 T. Scanlon  vat deze stellingen samen  in een formule,
getiteld het principe van Mill.126 Ingevolge dit principe mag nimmer als
rechtvaardigingsgrond voor het beteugelen van het grondrecht worden
opgevoerd:
1.    dat anderen meningen en gevoelens kunnen gaan koesteren  die  als

verkeerd moeten worden bestempeld.
2.  dat anderen schadelijke handelingen kunnen gaan verrichten, terwijl

het verband tussen de expressie en de handelingen van die anderen louter
daar uit bestaat, dat ze kunnen gaan denken dat die daden de moeite
waard  zijn.

Waarom kunnen deze rechtvaardigingsgronden nietdoor de beugel? Omdat
niet alleen de autonomie van degene die zijn gedachten of gevoelens uit,
wordt ingeperkt, maar ook de autonomie van degene, die met de gedachten
of gevoelens wordt geconfronteerd, anders gezegd, de autonomie van de
ontvanger. 127 Om die tweede inperking is het zelfs te doen. De 'ontvanger'
wordt niet in staat geacht de uitlating te interpreteren en er zich zelfstandig
een oordeel over te vormen. Een voorbeeld. Discriminatie is niet toegestaan.
Daarom mag er niet worden gezegd dat bepaalde mensenrassen minder-
waardig zijn. Dit mag er echter niet toe leiden dat niet vastgesteld mag
worden dat bepaalde mensenrassen op kenmerkende punten van het blanke

124  Vergelijk J.A. Peters. Het primaat van de vrijheid van meningsuiting, vergelijkendeaspecten
Nederland-Amerika, Nijmegen  1981.  p.  5: de theorie van de 'preferred position of free
speech'.

125 Hoofdstuk 2, par. 8.
126 T. Scanlon, A theory of freedom of expression, in: R.M. Dworkin (ed.). The philosophy

of Law, Oxford University Press, pp. 160-161.
127 Zie voor het recht om informatie te ontvangen hoofdstuk 8, par. 6.
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ras verschillen. De conclusie, dat die andere rassen dan minderwaardig
zijn, komt voor rekening van degene die haar trekt. 128

Het principe van Mill geeft aan welke rechtvaardigingsgronden niet
deugen. Er zijn echter ook maatstaven denkbaar, die aangeven wanneer
er juist wel mag worden beperkt. zoals de 'clear and present danger test',
een criterium dat door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten wordt

gehanteerd. Het criterium is in de jurisprudentie van dat Hof ontwikkeld
met het oogmerk om de belangenafweging die aan een beperking van het
recht van (zelf)expressie ten grondslag ligt te reguleren. Hoewel het aan
veel kritiek heeft blootgestaan,  is het, aldus Peters, 129 nog steeds bruik-
baar. De grens van de tolerantie wordt daar gelegd waar geen tegenargumen-
tatie meer mogelijk  is, 130  dus  daar waar iedere ruimte voor overreding
ontbreekt omdat het gevaar acuut is. Een voorbeeld.  Als een bioscoop-
bezoeker  in een overvolle  zaal loos alarm slaat door 'Brand!' te roepen,
kunnen de gevolgen dramatisch zijn.131 Het Wetboek van Strafrecht stelt

zo'n practical joke in artikel 142 dan ook strafbaar. Dit betekent dat, zo

een expressie tot onwettig handelen leidt, er een direct causaal verband

moet zijn, wil een beperking door de beugel kunnen. Binnen deze causale
keten moet echter wel, zo leert het principe van Mill, respect worden
opgebracht voor de autonomie van de kijker of toehoorder.

Ten derde moeten, zo blijkt uit artikel 7 Grondwet, alle beperkingen
van de autonomie voortvloeien uit een democratische verbondenheid. Dit
betekent dat uitsluitend wetgevende organen de autonomie aan banden mogen
leggen.

Ten vierde moeten, aldus artikel 10 EVRM, alle beperkingen van de
autonomie tot een democratische verbondenheid strekken. Aangezien de
autonomie inzake het recht van (zelf)expressie mede zijn grondslag vindt
in en beslist niet weg te denken valt uit een democratisch bestel,132 is

er op dit punt sprake van een inherente spanning en misschien moet hier

128 Het principe van Mill werd actueel,  toen in november  1987 in de discussie rond de opvoering
van Fassbinders toneelstuk'Het vuil, destad en dedood' door de Amsterdamse Theaterschool
als argument tegen de opvoering werd aangevoerd, dat waarschijnlijk niet iedereen begreep
dat het toneelstuk niet anti-semitisch was bedoeld. herlingen enieiding van de Theaterschool
besloten uiteindelijk vanwege het onstane tumult het toneelstuk af te gelasten. Wei werd
de integrale tekst van het stuk in het weekblad De Haagse Post gepubliceerd. Zie ook het
Vooraf.

129 Peters, a.w., p. 6.
130 Peters, a.w., p. 28.
131 Dit beroemde voorbeeld is ontleend aan Justice Holmes.  Zie B. Schwartz, Constitutional

Law: a Textbook, New York 1972, p. 251; vergelijk Peters, a.w., p. 28.
132 Peters, a.w., pp. 2-4.
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de verklaring worden gezocht voor het feit dat de zinsnede 'in een
democratische samenleving' in artikel 19 IVBP ontbreekt terwijl ze in andere
bepalingen van het verdrag weI terugkeert. 133

Het recht van (zelf)expressie wordt ook wel de vrijheid van menings-
uiting genoemd. Deze benaming is om twee redenen niet erg gelukkig. In
de eerste plaats vallen, zoals de Raad van State in zijn advies bij de
grondwetsherziening benadrukte, 134 niet alleen menings- maar ook gevoels-
uitingen onder de bescherming van het grondrecht. Verder geeft een mens
door zijn gedachten en gevoelens te openbaren uitdrukking aan zijn
autonomie, aan zijn concrete belevingswereld, en dus uiteindelijk aan
zichzelf, aan zijn hele wezen. Expressie geeft daarom beter aan waar het
om te doen is en wie volledig wil zijn en ook de centrale positie van het
ego binnen de autonomie wil laten uitkomen kan spreken van zelfexpressie.
Want een gedachte of een gevoel maakt deel uit van de persoonlijke

135belevingswereld, ongeacht of daar ook in algemene zin de origine ligt.

12 Conclusie

Wanneer het recht van (zelf)expressie als klassiek grondrecht in het kader
van de concrete belevingswereld wordt geplaatst, is er een sterke samenhang
met de andere klassieke grondrechten. Al deze grondrechten hebben
betrekking op facetten van dezelfde menselijke persoonlijkheid. Hierdoor
overlappen die grondrechten elkaar gedeeltelijk.

Vanuit het kader van de concrete belevingswereld wordt het recht van
(zelf)expressie eerst en vooral als een plicht van de overheid beschouwd.
Het kan dan als volgt worden omschreven:

de plicht van de overheid inzake de openbaring van gedachten en gevoelens
een zodanige mate van autonomie vast te stellen en te eerbiedigen, dat er in
de samenleving evenwicht ontstaat met de verbondenheid.

Gezien de definitie bestaat een klassiek grondrecht uit drie componenten:

133  Bij de totstandkoming is een Engels voorstel  om de clausule wei op te nemen afgewezen:
Nowak, a.w., p. 373. Strikt genomen is het resultaat een ruimere beperkingsmogelijkheid
en dat betekent dat. geredeneerd vanuit het nationale recht, artikel  10  EVRM,  dat  wei  eist
dat de beperkingen het belang van een democratische samenleving moeten dienen, op ditpunt prevaleert. Op het ontbreken van de clausule in artikel 19 wordt teruggekomen in
hoofdstuk 5, par. 6.

134 TK 1975-1976,13 872, nr. 3. p. 66.
135 Vergelijk boven par. 4 met betrekking tot gevoelens, die met anderen worden gedeeld.
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1.   een recht op autonomie. Onder 'autonomie' wordt verstaan: het mees-
terschap  over een eigen persoonlijk territorium.  Dit  is de egoistische
kant van het grondrecht. De individualiteit alsmede de mogelijkheid
van  distantie  tot de medemens en de beschavingspatronen staan centraal.

2.  een recht op democratische verbondenheid. Dit is de sociale kant van

het grondrecht, die inhoudt dat er rekening moet worden gehouden met
de belangen van anderen en met het algemeen belang. De wetgever
is bevoegd en onder omstandigheden verplicht de autonomie aan banden

te leggen.
3.  een recht op evenwicht tussen de individuele en de sociale kant. Dit

betekent dat er aan de autonomie geen verder reikende beperkingen
worden gesteld dan nodig is om aan de verbondenheid vorm te geven.
Er wordt dus proportionaliteit gevergd.

Hoewel de elementen autonomie, verbondenheid en evenwicht worden

aangeduid als 'rechten', mag daaruit niet worden geconcludeerd  dat  het
om 'subjectieve rechten' gaat. De term 'recht' is niet meer dan een
gemakkelijke aanduiding van een plicht of een samenstelling van plichten
voor de overheid en vervangt een omslachtige, op een overheidsplicht geante

omschrijving.
Het heeft voordelen om de klassieke grondrechten en dus ook het recht

van (zelf)expressie louter vanuit het oogpunt van de overheid te benaderen.
Er ontstaat dan een niet alleen genuanceerder maar ook vollediger beeld.
Voor de overheid valt de norm van een klassiek grondrecht immers uiteen
in een doel en een middel.

Het doel bestaat uit het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid,
anders gezegd, de gewenste mate van autonomie. Op dit punt manifesteert
zich de finaliteit van het klassieke grondrecht. Met 'finaliteit' wordt bedoeld,
dat het grondrecht  op de toekomst gericht  is. De toekomst  moet  open

gehouden worden, zodat de menselijke evolutie doorgang kan vinden.
Tevens wordt ermee bedoeld dat het overheidsoptreden, dus het optreden
van wetgever, rechter en bestuur, op een evenwicht tussen autonomie en
verbondenheid moet zijn gericht. Er mag niet zo maar in het wilde weg
worden opgetreden.

Evenwicht tussen autonomie en verbondenheid is natuurlijk vaag. Een
omschrijving die meer houvast biedt valt echter nauwelijks te geven. Een
zekere vaagheid is onvermijdelijk, want waar het evenwicht ligt is sterk

afhankelijk van de sociaal-culturele, economische en technologische stand
van zaken. Het evenwicht moet gegeven zo'n stand van zaken dan ook
steeds opnieuw worden gezocht. Hier manifesteert zich de dynamische
potentie van het grondrecht. Wanneer de menselijke beschaving evolueert,
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evolueert het grondrecht mee. Bijgevolg reguleert het de ontwikkeling van
mens en samenleving. Dit dynamische karakter wordt mogelijk gemaakt
door het proportionaliteitsbeginsel dat, zoals werd aangegeven, het
evenwicht tussen autonomie en verbondenheid normeert. Dit beginsel kan
immers binnen een wisselende feitelijke context steeds opnieuw worden
toegepast.

De wetgever moet, wanneer hij gebruik maakt van zijn beperkingsbe-
voegdheid, het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid zoeken.
Daarbij wordt  hem  door het klassieke grondrecht speelruimte gelaten.
Helemaal vrij is hij echter niet, want de rechter kan en moet controleren
of de beperking van de autonomie in het licht van de eisen van de
verbondenheid de toets van de proportionaliteit kan doorstaan.

Wanneer de wetgeverde beperkingen vaststelt, concretiseert hij, binnen
een feitelijke context, het algemene doel, waarop het klassieke grondrecht
is gericht. Om dit geconcretiseerde doel, anders gezegd, de mate van
autonomie die in de samenleving gewenst is, te bereiken, moet er een middel
worden ingezet. Het meest in het oog springende middel is het respect dat
de overheid voor die afgebakende autonomie aan de dag moet leggen. Maar
ook het handhaven van de vastgestelde beperkingen moet als een middel
worden beschouwd.

Met deze visie op de klassieke grondrechten wordt geen pleidooi
gehouden voor verder reikende beperkingen. Integendeel, door het positieve
karakter van de beperkingen te erkennen en de aandacht bewust te richten
op de juridische normering van deze beperkingen, gaat er een extra
waarborg uit voor de autonomie.

Een ander punt is of de gegeven omschrijving van het recht van
(zelf)expressie in alle opzichten voldoet aan de verwachtingen, die in het
licht van het gekozen kader, de concrete belevingswereld met haar fragiliteit
en dynamiek, mogen worden gekoesterd. Wordt de omschrijving

136

vergeleken met het beginselmatige grondrechtsconcept, 137 dan blijken
drie kenmerken te ontbreken:
- het dynamische karakter in de zin van stimulering van de ontwikkeling
van mens en samenleving; 138
- de werking van de klassieke grondrechten tussen burgers, 139

136  Hoofdstuk  1, par.  2.
137   Hoofdstuk  3,  par.  3.
138 Hoofdstuk 3, par. 7.
139 Hoofdstuk 3, par. 4 en 5.
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- de samenhang met de sociale grondrechten, in het bijzonder het recht
op culturele ontplooiing, neergelegd in artikel 22, derde lid, Grondwet en
artikel 15 IVESC.140

Daarom rijst het vermoeden, dat niet volledig recht is gedaan aan de
begrips- en functieomschrijving van het recht van (zelf)expressie en wordt
dit grondrecht als klassiek grondrecht in het volgende hoofdstuk nog in
het bijzonder op dynamische aspecten onderzocht.

140 Hoofdstuk 3, par. 8.
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HOOFDSTUK 5

De regulatieve dimensie van het recht van
(zelf)expressie

1 Inlei(ling

'Het recht is een menselijk maaksel ter ordening van de menselijke leef-
wereld.', schrijft Maris  in zijn analyse van de relatie tussen tijd en recht: 1

'Het heeft dus een fixerende functie: het dwingt maatschappelijke verhoudingen
in vaste juridische vormen  (...). Deze fixatie is echter niet absoluut.  Als
menselijk maaksel maakt de rechtsorde ook deel uit van de veranderende wereld
en  verandert  met  haar.'

Weinigen zullen hem tegenspreken. Enerzijds is het recht een referen-
tiekader, een beschavingspatroon dat zekerheid biedt en ook moet bieden,
anderzijds wijzigt dit patroon zich in de loop van de tijd en moet het zich
ook wijzigen, want de beschaving zelf is ook voortdurend in beweging,
een gegeven dat bijzondere aandacht verdient wanneer de concrete
belevingswereld van de mens als kader voor een juridisch onderzoek wordt
gekozen.2 Beide centrale waarden van het recht, constantie en dynamiek,3
spelen  ook bij de klassieke grondrechten een rol. Hoofdstuk 4 leerde,  dat
deze normen de burger niet alleen de garantie geven van een zekere mate
van autonomie en een zekere mate van verbondenheid, maar hem tevens
verzekeren, dat de herschikkingen die onvermijdelijk plaats zullen vinden
hem niet voor plotse onaangename verrassingen plaatsen. Waarschijnlijk
echter is hiermee niet alles gezegd, want Maris laat een wezenlijke relatie
tusen het recht en de tijd onbesproken. Het recht heeft ook een 'utopische ,4

zijde: doordat het een bepaalde stand van zaken in de menselijke beschaving
in het vooruitzicht stelt, loopt het op de tijd vooruit. Het is op de toekomst

1 C.W. Maris, De sinistere God, RmTh 1986, p. 521.
2        Hoofdstuk  1,  par.  2  en  3.
3      H.J. van Eikema Hommes, Relatieve constantie en dynamiek in rechtsvorming, in: A.G.G.

de Groot/E.P. de Jong/J.M.L. van Wanroij (red.), Recht als instrument van behoud en
verandering, Opstellen aangeboden  aan  Prof.  mr.  J.J. M.  van  der Ven, Deventer  1972,  p.
33.

4         Vergelijk de utopische waarde van kunst in hoofdstuk 2,  par.   11.
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gericht. Deze finaliteit manifesteert zich duidelijk in het bestuursrecht en
dan vooral in bijzondere delen als het ruimtelijke ordenings- of het
milieurecht. Ook de grondrechten kenmerken zich door finaliteit,5 ze zijn
op een doel gericht, te weten het evenwicht tussen autonomie en verbonden-
heid in de samenleving: Er kunnen ook meer algemene doelstellingen
worden onderscheiden, zoals het openhouden van de toekomst  en de
mondiale verwezenlijking van alle grondrechten. Bijgevolg doelt de term
grondrechtelijke 'dynamiek' op twee capaciteiten, te weten het vermogen
van de grondrechten om met de beschaving mee te evolueren en dat om
de evolutie van de beschaving te bevorderen. Het laatste vermogen kwam
bij de analyse van het klassiek-grondrechtelijke begrip 'recht van (zelE-
expressie' in het vorige hoofdstuk nauwelijks uit de verf. Wanneer dit begrip
wordt vergeleken met wat het beginselmatige grondrechtsconcept van
hoofdstuk 3 leert, blijken er dan ook minstens twee zaken te ontbreken.
Allereerst werd er vanuit het grondrechtsconcept een samenhang tussen
klassieke en sociale grondrechtens voorspeld en ten tweede werd aangege-
ven, dat de werking van de klassieke grondrechten tussen burgers zich
voltrok via actief optreden van de overheid.' (ken van beide onderwerpen
kwam aan bod, waardoor het vermoeden rijst dat er naast de reeds
besproken dimensie van de klassieke grondrechten een andere werkingssfeer
bestaat.

Dit vermoeden wordt bevestigd door artikel 2 IVBP. Het eerste lid van
deze bepaling drukt de werkingssfeer uit, die in het vorige hoofdstuk werd
uiteengezet:

'Iedere Staat (...) verbindtzich de in dit Verdrag erkende rechten teeerbiedigen
en deze aan een ieder die binnen zijn grondgebied verblijft en aan zijn
rechtsmacht is onderworpen te verzekeren  (...)'

Het tweede lid geeft aan, dat eerbiediging alleen niet voldoende is:

'ledere Staat (...) verbindt zich  (...) alle wettelijke of andere maatregelen  te
nemen die nodig zijn om de in dit Verdrag erkende rechten tot gelding te
brengen  ( . . . ) . '

5    Hoofdstuk 3, par. 7.
6     Hoofdstuk 4, par. 9. In dit verband rijst de vraag naar de verhouding tussen grondrechten

en  beleid; zie hierover  met name hoofdstuk  1 3,  par.  9.
7        Hoofdstuk  3,  par.   7 en hoofdstuk  4,  par.  6  en  8.
8    Hoofdstuk 3, par. 8.
9    Hoofdstuk 3, par. 4 en 5.
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Uit artikel 2, tweede lid, IVBP mag worden geconcludeerd dat respect voor
de afgegrensde autonomie (alsmede handhaving van de vastgestelde
beperkingen) niet het enige middel is, dat door de overheid moet worden
ingezet om het doel, dat wil zeggen, evenwicht tussen autonomie en
verbondenheid in de samenleving," na te streven. Er moeten blijkens het
IVBP ook andere middelen worden ingezet om de grondrechten tot gelding
te brengen en deze middelen zijn kennelijk divers. Artikel 2, tweede lid,
heeft het immers over alle wettelijke of andere maatregelen die nodig
zijn. 11

Al met al lijkt het begrip 'recht van (zelf)expressie' onvoldoende
omschreven. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of het huidige recht
aanknopingspunten biedt om het aan te vullen. Daarbij wordt de dynamische
en in het bijzonder de stimulerende functie van dit klassieke grondrecht
als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat zal worden bezien of en zoja,
in hoeverre het recht van (zelf)expressie als klassiek grondrecht, naast de
werkingssfeer, die met het eerste lid van artikel 2 IVBP overeenstemt,
inderdaad nog een werkingssfeer heeft, die samenvalt met het tweede lid.
Het moet dan om een dimensie gaan, waarbinnen de overheid bijzondere
opdrachten krijgt om via actief optreden het grondrecht tot gelding te
brengen.

Om de beide werkingssferen aan te duiden worden de termen constitutief
en regulatief gebruikt. De constitutieve dimensie betreft dan het geheel van
taken en bevoegdheden conform het eerste lid van artikel 2, de regulatieve
het geheel van taken en bevoegdheden conform het tweede lid. In de
paragraaf die nu volgt wordt deze regulatieve dimensie eerst voorlopig
omschreven. Pas daarna zal er op verschillende afzonderlijke onderwerpen
worden ingegaan.

2    De regulatieve dimensie en de finaliteit in de vorm van bijzondere
opdrachten

In paragraaf 9, wanneer er voldoende gegevens zijn verworven, zal de
regulatieve dimensie netjes worden afgebakend en tegen de constitutieve
dimensie afgezet. Maar zover is het nog lang niet en ongetwijfeld is er
behoefte aan houvast. Om de lezer tegemoet te komen wordt er in deze
paragraaf een voorlopig kader geschetst.

10   Hoofdstuk 4, par. 9.
11      Zie  voor een verdere bespreking van artikel 2, tweede  lid, IVBP hoofdstuk  7,  par.  2.
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Wie uitgaat van de mogelijkheid, dat een klassiek grondrecht, buiten
de normale constitutieve taken en bevoegdheden, de overheid bijzondere
regulatieve verplichtingen oplegt teneinde het evenwicht tussen autonomie
en verbondenheid in de samenleving te verwezenlijken, spreekt het
vermoeden uit, dat de constitutieve bescherming op bepaalde punten tekort
schiet. Anders gezegd, het is niet voldoende de autonomie wettelijk te
begrenzen en verder onthouding te betrachten, er zal ook actief moeten
worden opgetreden om de burger bescherming te geven. Er bestaan minstens
drie situaties, waarin het passieve middel van het respect niet volstaat en
waarin actieve middelen moeten worden ingezet om het gewenste doel te
bereiken.

Ten eerste is denkbaar, dat er van de zijde van de overheid weliswaar
een inbreuk op de autonomie plaatsvindt, maar dat de burger, die door deze
inbreuk het zwaarst wordt getroffen, geen klassiek grondrecht heeft om
zich op te beroepen. Met andere woorden, er wordt niet een grondrecht
van de direct benadeelde, maareen grondrecht van iemand anders geschon-
den. Voor schrijnende gevallen van deze aard zal een oplossing moeten
worden gevonden.

Ten tweede kan zich de situatie voordoen, dat een burger weliswaar
een klassiek grondrecht tot zijn beschikking heeft, maar er zich moeilijk
op kan beroepen, omdat de inbreuk op de autonomie niet voor rekening
komt van de overheid maar van medeburgers. Zoals bij het beginselmatige
grondrechtsconcept werd aangegeven, rust er in dezen een taak op de
overheid.

Ten derde kan het gebeuren, dat het evenwicht tussen autonomie en
verbondenheid niet zozeer door de overheid of door medeburgers wordt
verstoord als wel geen kans krijgt zich te verwezenlijken, omdat feitelijk
gezien als gevolg van maatschappelijke krachten of beschavingspatronen
de minimaal vereiste autonomie ontbreekt. Ook dan zal er door de overheid
actief moeten worden opgetreden.

Deze drie situaties laten zich in theorie op twee manieren oplossen.
Ten eerste bestaat de mogelijkheid, dat er bij de positivering van het
grondrecht met de situatie rekening is gehouden, zodat de opdracht
maatregelen te treffen rechtstreeks uit een specifieke grondrechtsbepaling
in grondwet of verdrag voortvloeit. In het tweede geval wordt de plicht
uitsluitend door artikel 2, tweede lid, IVBP verwoord, dus als onderdeel
van een algemene opdracht, zij het dat hij ook af te leiden valt uit de
jurisprudentie ofhet feit, dat wetgeveren/ofbestuur de taak, zonder daartoe
te hoeven worden aangemaand, waarnemen.  Of het een specifieke dan wel
naar geschreven recht algemene plicht betreft maakt geen verschil, tenminste
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niet als het om de ernst ervan gaat: de laatste plicht weegt in beginsel niet
lichter dan de eerste. Integendeel, het feit dat wetgever en bestuur het werk
zonder bijzondere aansporing ter hand nemen, wijst op grote vanzelfspre-
kendheid van de taak. Hiermee is het eerste belangrijke verschilpunt tussen
de constitutieve en regulatievedimensiegegeven. De constitutieve dimensie
is stellig een zaak van geschreven recht. Ze valt altijd direct af te lezen
van de grondrechtsbepaling in kwestie. De regulatieve daarentegen is,
wanneer de algemene opdracht van artikel 2, tweede lid, IVBP buiten
beschouwing wordt gelaten, nogal eens een zaak van ongeschreven recht.
Hoewel de grondrechtsbepaling in kwestie geen uitdrukkelijke opdracht
verstrekt, moet toch het bestaan van zo'n opdracht worden aangenomen.

Een tweede verschil openbaart zich, wanneer de overheid haar taken
verwaarloost. Ontbreekt positieve actie in de regulatieve sfeer, dan bestaat
er,  althans op het betreffende vlak, in de samenleving onvoldoende of zeer
ongelijkmatig verdeelde autonomie. Laat de overheid het in de constitutieve
dimensie na actie te ondernemen, dat wil zeggen, maakt zij geen gebruik
van de haar gegeven beperkingsbevoegdheid (of verwaarloost zij de
handhaving van de vastgestelde beperkingen), dan geldt er, althans op het
betreffende vlak, in principe een onbeperkte autonomie.

Een derde verschilpunt heeft betrekking op de mogelijkheden om
tegemoet te komen aan de bijzonderheden van een afzonderlijk geval. Binnen
de constitutieve sfeer is geen ruimte voor incidentele belangenafweging.
De beperkingen moeten worden vastgesteld bij wet, zodat gelijke grondrech-
telijke behandeling van alle burgers is verzekerd. Ook de rechtszekerheid
verzet zich tegen het maken van terloopse uitzonderingen. In de regulatieve
dimensie daarentegen is er soms wei en soms geen ruimte voor incidentele
belangenafweging, afhankelijk van het onderwerp in kwestie.

De termen 'constitutief en 'regulatief hebben in dit onderzoek een
specifieke betekenis. Het kan geen kwaad dit te benadrukken, want ze
komen ook in het strafprocesrecht voor, waar ze worden gebruikt om aan
te geven welke consequenties er verbonden zijn aan de overtreding van
procesrechtelijke voorschriften. Wordt er een constitutiefvoorschrift over-
treden, dat wil zeggen, een norm die een wezenlijke vorm van het
strafproces betreft,  dan  zet  men zich 'buiten  spel'.   Het  gevolg is altijd
nietigheid. Bij schending van een regulatieve norm is dat niet automatisch
het geval. Eerst moet duidelijk  zijn welk belang  door  de norm wordt
beschermd en of dit belang ook daadwerkelijk is getroffen. Met andere
woorden, er is nog ruimte voor belangenafweging. 12 De strafprocesrech-

12   A. Heijder, De wederrechtelijkheid is betrekkelijk. Enkele kanttekeningen bij nietigheden
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telijke betekenis van de begrippen 'constitutief en 'regulatief valt niet
volledig samen met de grondrechtelijke, maar een zekere gelijkenis is er
beslist. Vooral inzake de mogelijkheid van incidentele belangenafweging
is er overeenstemming.

Verder zijn de begrippen nog bekend uit de rechtstheoretische opvat-
tingen van Van Eikema Hommes. Hij onderscheidt constitutieve rechtsbegin-
selen, dat wil zeggen, beginselen die fundamenteel zijn voor iedere rechts-
orde, en regulatieve beginselen, dat wil zeggen, beginselen die zorgen voor
verdere verfijning van de rechtsorde.13 Ook ten aanzien van de opvatting
van Van Eikema Hommes geldt, dat er geen volstrekte overeenstemming
bestaat, al valt er eveneens een parallel te trekken. De constitutieve dimensie
van de klassieke grondrechten is de basis van alles. Wanneer deze dimensie
wegvalt, houdt alle grondrechtelijke bescherming op, ook de regulatieve.
Valt de regulatieve dimensie echter weg, dan tast dit de constitutieve niet
aan.

In de paragrafen die nu volgen worden de situaties, waarin de overheid
een bijzondere opdracht heeft te vervullen, afzonderlijk besproken. Net
als in het vorige hoofdstuk zal een beschouwing omtrent de klassieke
grondrechten in het algemeen aan de behandeling van het recht van
(zelf)expressie voorafgaan.

3   Drager en derde bij de klassieke grondrechten

In 1956 heeft de Hoge Raad ten aanzien van het huisrecht bepaald, dat de
artikelen 120 e.v. Wetboek van Strafvordering 'alle strekken ter waarborging
van het recht van den huisvrede, dat wil zeggen van het recht op eerbiedi-
ging van de onschendbaarheid der woning en bescherming van derzelver
vrede tegen verontrusting zonder noodzaak van buiten af.' 14 Bij het begrip
'huisvrede' gaat het, aldus de advocaat-generaal s' Jacob in zijn conclusie
voor dit arrest, 'niet zozeer om de persoon van de bewoner als wei om
de woning, en dan niet om de woning als gebouw maar om de woning als
het territoir waar de bewoner met zijn gezin zijn gebied heeft, waar hij
eigen baas is, derhalve om de besloten sfeer, de intimiteit van de woning.'
Als het bij de bescherming van de huisvrede in eerste instantie om de

en onrechtmatig verkregen bewijs, in: J. W. Fokkens/N. Keijzer (red.). Beginselen. opstellen
over strafrecht aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem 1981, pp. 99-102.

13    H.J. van Eikema Hommes. Relatieve constantie en dynamiek in de rechtsvorming, a.w..
pp.  29-3 I  en De elementaire grondbegrippen enz, a.w.,  m.n.  pp.  104.  287 en 502.

14  HR 7 februari 1956, NJ 1956, 147.
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beslotenheid van de woning gaat, rijst de vraag of het beroepsrecht exclusief
is voorbehouden aan de bewoner. Heijder schetst het volgende geval. Zonder
de vereiste last en tegen de verklaarde wil van de bewoner gaat de politie
een huis binnen, waar door die bewoner juist een partij heroine wordt
verhandeld. De heroYne wordt in beslag genomen. Bij een vervolging van
de bewoner mag het spul niet als bewijsmateriaal dienen. Maar hoe zit het
met de koper, de bezoeker? Kan ook hij zich op de schending van de
huisvrede beroepen? Heijder meent  van wei. Gezien het belang  dat  de
geschonden norm zoekt te beschermen, delen ook gasten, die met in-
stemming van de bewoner in de woning verblijven, in de bescherming van
de huisvrede.15 Een medeplichtige evenwel, die ten tijde van het binnentre-
den buitenshuis vertoeft, wordt zijns inziens niet beschermd. Ten aanzien
van hem zou het bewijs niet onrechtmatig zijn verkregen, want de relatie
tussen de overtreden norm en het getroffen belang van de vervolgde is te
zwak.16 Myer daarentegen vindt, dat dit antwoord nuancering behoeft.
Wanneer bewust met bevoegdhedenoverschrijding tegen een verdachte wordt
opgetreden teneinde tegen een andere verdachte bewijsmateriaal te vergaren,
moet de opsporingshandeling in een vervolging tegen de laatste weer wei
als onrechtmatig worden bestempeld.

17

Is hiermee de kous af? Integendeel, het lijkt erop dat Heijder en Myer
een doos van Pandora hebben opengemaakt. Hoe zit het bijvoorbeeld met
een verdachte, die zonder toestemming van de bewoner in een woning
verblijft? Kan die zich op schending van de huisvrede beroepen?  'Neen.',
luidt de eerste reactie waarschijnlijk, een antwoord dat bij nadere beschou-
wing niet vanzelfsprekend standhoudt, want dan lijkt in ieder geval
onderscheid te moeten worden gemaakt tussen een aanwezigheid, waarvoor
uitdrukkelijke toestemming ontbreekt maar waartegen de bewoner beslist
geen bezwaar heeft, en een aanwezigheid, die zonder twijfel tegen wil van
de bewoner plaatsvindt. De gevallen kunnen verder worden uitgebreid.
Wat als de verdachte dwaalt, bijvoorbeeld doordat hij weliswaar toestem-
ming heeft maar zich van woning vergist? Maakt het uit of de vergissing
begrijpelijk dan wel ronduit stupide was? En wat als degene die 'toestem-
ming' verleende de verdachte een loer heeft gedraaid? Of als hij de
verdachte de sleutel geeft van een kennis, die hem voor deze gevallen de
sleutel juist heeft toevertrouwd maar inmiddels halsoverkop is verhuisd?

15  Heijder, a.w., p. 98.
16 Idem.
17    E. Myer. Dient de wetgever beperkingen te stellen t.a.v. de wijze van verkrijging van door

de rechter in strafzaken te hanteren bewijsmiddelen? 11. preadvies voor de Nederlandse
Juristenvereniging, Zwolle 1982. p. 190.
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Natuurlijk is ook mogelijk dat de bewoner die zijn sleutel uit handen geeft
zich vergist of dat het pand leegstaat omdat de  man in kwestie er nog  niet
woont, al kan hij er ieder moment intrekken. Er kan almaar worden
gevarieerd en genuanceerd,  met als spil de vraag of de geschonden norm
ook strekt tot bescherming van het geschonden belang.18 Duidelijk is in
ieder geval dat de beantwoording van alle vragen steeds sterk afhankelijk
is van de concrete omstandigheden.

Mevis neemt als standpunt in, dat de strekking van strafvorderlijke
normen als de artikelen 120 e.v. Wetboek van Strafvordering ruim moet
worden opgevat. Zelfs een verdachte, die geen bewoner is en in die woning
bovendien niet aanwezig was toen er werd binnengetreden, kan zijns insziens
op de onrechtmatigheid van het binnentreden een beroep doen, mits het
bewijsmateriaal uitsluitend via het gewraakte optreden is verkregen.19 De
geschonden norm strekt immers tot bescherming van zijn belangen als
burger. Juist vanwege deze belangen wordt de overheidsmacht via
strafvorderlijke regels beperkt. In zijn woorden: 20

'Het is een grondgedachte van de rechtsstaat dat de overheid zich aan de regels
houdt. In die gebondenheid ligt een belang van elke burger, ook die van een
terechtstaande verdachte.'

Mevis vat de strekking van de strafvorderlijke normen wel erg ruim op.
Er moet worden bedacht dat in verreweg de meeste, zo niet alle gevallen
het al dan niet rechtmatig handelen van de overheid in geen enkel opzicht
de besluitvorming van de derde, dus de verdachte, beYnvloedt. De
rechtszekerheid is weliswaar in het geding, maar dan wel op een abstract
niveau, dat niet te vergelijken valt met buvoorbeeld de situatie, dat er
strafbaarstelling met terugwerkende kracht plaatsvindt, verboden door artikel
16 Grondwet. Rechtsstatelijk gezien is er daarom speelruimte en dat
betekent, dat de ernst en de aard van de inbreuk afgewogen kunnen worden
tegen de ernst en de aard van het delict. De rechtsstatelijke eisen mogen
niet zo worden opgeschroefd, dat in verband met de positie van de derde
iedere relativiteit verloren gaat.

18  Heijder, a.w., p. 98.
19 P.A.M. Mevis, Binnen zonder kloppen?, Arnhem 1989, p. 97.
20 P.A.M. Mevis, Inbeslagneming en huiszoeking, in: D.R. Doornbos/R.J. Verweij (red.),

Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Tijd voor een integrate herziening?, Nijmegen
1991 .p. 133.
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Nadat de Hoge Raad zich lange tijd op de vlakte heeft gehouden,21
lijkt hij eind 199022 de knoop te hebben willen doorhakken. Wanneer bij
een huiszoeking in een bewoond perceel de wettelijke waarborgen zijn
geschonden, brengt dat volgens de Hoge Raad geenszins mee, dat het
gevonden bewijsmateriaal ook onrechtmatig zou zijn verkregen ten aanzien
van de verdachte,

'nu die waarborgen slechts gelden voor de bewoners van dat perceel en niet
voor de verdachte (...) die dat pand niet bewoonde.'

Of hiermee daadwerkelijk de knoop is doorgehakt valt te betwijfelen. De
regel is zo absoluut geformuleerd, dat ook gasten buiten de bescherming
vallen, een standpunt dat onhoudbaar lijkt.23 Verder vindt er geen
verwijzing plaats naar de ernst en de aard van de inbreuk of de ernst van
het delict, omstandigheden die ertoe kunnen nopen uitzonderingen op de
regel  aan te brengen. 24

Al staan de wettelijke regels van het Wetboek van Strafvordering
hierboven centraal, het is duidelijk dat er eigenlijk een grondrecht in het
geding is, het huisrecht, voor 1983 beschermd in artikel 172 Grondwet
en thans neergelegd in artikel 12. Het ligt ook verankerd in de artikelen
8 EVRM en 17 IVBP. Dat in de literatuur en de jurisprudentie aan het
grondrechtelijke kader nauwelijks of geen aandacht wordt besteed, houdt
waarschijnlijk verband met het constitutionele toetsingsverbod en met de
strafvorderlijke aard van het vraagstuk. De eigenlijke vraag is evenwel:
kan naast de drager van het grondrecht, in dit geval de bewoner, ook een
derde, dus een niet-bewoner, zich op schending beroepen? Het antwoord
is: soms wel, soms niet. Ieder geval moet in het licht van de concrete
omstandigheden apart worden beoordeeld .

Naast inbreuk op het huisrecht leveren ook andere grondrechtsschendin-
gen strafvorderlijk interessante vragen op. Bijvoorbeeld het grondrecht op
lichamelijke integriteit, neergelegd in de artikelen  11  Grondwet,  7 IVBP
en 3 EVRM. Neem het geval dat de ene burger wordt gemarteld dan wel
wreed of onmenselijk wordt behandeld om bewijsmateriaal te verzamelen

21   Er werden niettemin mogelijkheden geboden om uitspraak te doen omtrent de positie van
de derde; Mevis, Inbeslagneming en huiszoeking, a.w., pp. 133-134.

22  HR 18 december 1990, NJ 1991, 343.
23 Het verweer van de verdachte, dat hij ten tijde van het binnentreden in het pand verbleef,

werd niet met feiten gestaafd.
24    Bovendien moet worden afgewacht wat het Europese Hof voor de rechten van de mens op

basis van artikel 8 EVRM eventueel over deze materie beslist. Ook artikel 17 IVBP is
natuurlijk van belang.
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tegen een andere burger. Kan de laatste aanvoeren, dat het bewijs on-
rechtmatig is verkregen? Heijder stelt, dat inbreuken op dit soort normen
niet alleen tegenover de betrokkenen, maar ook tegenover ieder ander
onrechtmatig zijn.25 Bewijsmateriaal, waarop aldus de hand wordt gelegd,
is onder alle omstandigheden en tegenover iedereen volstrekt ontoelaatbaar.
Vandaar dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een beroep op zulke feiten
steeds moet worden onderzocht.26 Niet alleen de concrete omstandigheden
zijn dus bepalend voor de vraag of een beroep van een derde kans van
slagen heeft, maar ook de aard van het grondrecht in kwestie. Bepaalde
grondrechten beschermen zulke essentiele waarden, dat een inbreuk nimmer,
in wat voor opzicht dan ook, te rechtvaardigen valt.

Samenvattend kan worden gesteld, dat een beroep op schending van
een grondrecht niet exclusief is voorbehouden aan de drager, maar dat het
onder omstandigheden ook toekomt aan een derde. Wanneer grondrechten
worden beschouwd als subjectieve rechten van de burger, is dit natuurlijk
hoogst merkwaardig. Het is daarom zeer de vraag of zo'n visie juist is.
In het kader van de concrete belevingswereld worden grondrechten
uitsluitend als verplichtende normen voor de overheid gezien 7 en dan
is er niets bijzonders aan de hand. Het gaat er om de reikwijdte van de
verplichting, dus de reikwijdte van de norm vast te stellen. Wel zijn de
beroepsmogelijkheden van drager en derde wezenlijk anders van aard.

Wanneer aan alle juridische voorwaarden van het grondrecht is voldaan,
moet het beroep van de drager, ongeacht de omstandigheden en ongeacht
het grondrecht in kwestie, worden gehonoreerd. De vraag welk belang er
eigenlijk wordt beschermd en ofdit belang ook is getroffen, is niet relevant.
Het grondrecht presenteert  zich  als een constitutieve  norm.

Bij het beroep van een derde is er wel aandacht voor de vraag welk
belang door het grondrecht wordt beschermd en of dit belang ook daad-
werkelijk is geschaad. Het grondrecht manifesteert zich als een regulatieve
norm en de kring van 'gerechtigden' zal in de wetgeving of in de recht-
spraak moeten worden vastgesteld. Dit betekent dat er criteria moeten
worden ontwikkeld. Er moet, anders gezegd, een zeker legislatief of
jurisprudentieel beleid worden gevoerd. Anders dan bij het beroep van de
drager is er bij het beroep van de derde dan ook ruimte voor incidentele
belangenafweging. Hoeveel ruimte laat zich in abstracto niet vaststellen.
Een en ander is afhankelijk van de aard en ernst van de inbreuk en van

25  Heijder, a.w., pp. 103-104.
26      HR 8 januari   1980,  NJ   1980,202.
27   Hoofdstuk 3, par. 3. hoofdstuk 4, par. 2, 6, 8, 9, 10.
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datgene wat de burger in kwestie doet of nalaat. Ook de aard van het
grondrecht, anders gezegd, de aard van het beschermde belang, legt gewicht
in   de schaal. Sommige grondrechten, zoals het recht op lichamelijke
integriteit van de artikelen 11 Grondwet, 3 EVRM en 7 IVBP, beschermen
zulke zwaarwegende belangen dat de regulatieve dimensie op dit punt onder
omstandigheden praktisch tegen de constitutieve aanleunt.

4  Drager en derde bij het recht van (zelf)expressie

Wie geinteresseerd is in de problematiek van drager en derde bij het recht
van (zelf)expressie stuit automatisch op het verspreidingsrecht en komt dan
onmiddellijk voor problemen te staan. Over de oplossing, zo zal blijken,
bestaat hoegenaamd geen twij fel. Maar die oplossing heeft in de dogmatiek
en de jurisprudentie helaas nog nauwelijks ingang gevonden.

De moeilijkheden, eigen aan het thans geldende rechtsregime, zijn tot
twee onderwerpen te herleiden. In de eerste plaats is de verspreidingsdog-
matiek van de Hoge Raad, gelet op het onderscheid constitutief-regulatief
en daarmee op het onderscheid drager-derde, hoogst onzuiver. In de tweede
plaats bestaat er een niet geringe discrepantie met de terzake geldende
internationale rechtsnormen. Deze discrepantie beperkt zich niet tot
theoretisch geharrewar, maar heeft praktische consequenties en is dus een
ernstige zaak. De beide onderwerpen komen in deze paragraaf achtereenvol-
gens aan de orde.

In   de   geschiedenis   van het verspreidingsrecht   is   1950 een uiterst
belangrijkjaar. Niet alleen werd op 4 november het EVRM gesloten, zodat
het verspreidingsrecht voor het eerst in het internationale recht werd
verankerd,28 enkele weken later, op 28 november om precies te zijn, bracht
de Hoge Raad een drastische wijziging aan in de nationaalrechtelijke status
van datzelfde recht.

Tot 1950 viel het nationale verspreidingsrecht volledig in de constitutieve
sfeer. De verspreider was dan ook geen beslist geen derde maar drager
van een eigen 'recht'. Artikel 227 van de Grondwet van 1815 beschermde
zonder onderscheid het schrijven, het drukken, het uitgeven en het
verspreiden. Later,  in het kader van artikel 7 (oud), bleef de constitutieve
status lange tijd onveranderd. Het verspreidingsrecht werd tot het
openbaringsrecht gerekend, anders gezegd: onder 'openbaren' viel ook
'verspreiden'.   Aan deze constructie kleefde echter het nadeel,  dat  de

28  Het IVBP stamt uit 1966; hoofdstuk 7, par. 2.
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beperkingsmogelijkheden van de beide rechten in beginsel samenvielen. 29

Er was immers maar Edn clausule, te weten 'behoudens ieders verantwoor-
delijkheid volgens de wet'. In de Grondwet moest en moet nog steeds onder
'wet' worden verstaan  'wet in formele zin',30 zodat het strikt genomen
aan regering en Staten-Generaal gezamenlijk was voorbehouden om ten
aanzien van het verspreidingsrecht beperkingen te stellen. Slechts dankzij
een juridische kronkel slaagde de Hoge Raad er in ook de gemeentelijke
wetgever over beperkingsbevoegdheden te laten beschikken. 31

Deze kronkel was na 28 november 1950 niet meer nodig. Op die dag
werd door de Hoge Raad een tweetal arresten gewezen, waarvan 'APV
Tilburg het bekendst is geworden, en waarin het verspreidingsrecht

,32

losgekoppeld werd van het openbaringsrecht, zodat het een aparte status
kreeg.33 Deze nieuwe constructie had echter ook een schaduwzijde.
Tegenover het voordeel van twee aparte rechten met twee aparte rechts-
regimes stond het nadeel,   dat de tekst van artikel 7 volledig  los  werd
gelaten. Het verspreidingsrecht werd een ongeschreven, een afgeleid recht
en op deze manier veranderde de oorspronkelijke drager in zekere zin in
een derde. Op zich is dit niet voldoende om de grondrechtelijke norm van
de  constitutieve  in de regulatieve sfeer te trekken,  maar  na 1950 verloor
het verspreidingsrecht in de jurisprudentie ook op andere punten in
toenemende  mate de constitutieve hoedanigheid.

In 1950 formuleerde de Hoge Raad twee maatstaven om de bevoegdheid
van de gemeentelijke wetgever binnen de perken te houden. Deze maatstaven
gelden nog steeds. De beperking van het verspreidingsrecht mag geen
betrekking hebben op de inhoud en ze mag geen algemeen verbod of
algemeen vergunningenstelsel inhouden. Volledig waterdicht waren de
maatstaven niet, want er viel te verdedigen, dat een algemeen verbod of
vergunningenstelsel op 66n middel of bepaalde middelen van verspreiding
niet uitgesloten was, zo lang de toepassing van andere middelen maar
mogelijk bleef. Drie maanden later, in het Eindhoven I-arrest,34 maakte
de HR duidelijk, dat het verbod bescherming verleent ten aanzien van ieder

29    Kistenkas,  a.w..  pp.  28-29.
30 Een uitzondering vormt de term in artikel 16 van de huidige Grondwet.
31     Zie het Haags Ventverordeningsarrest. HR 7 november  1892,  W. 6259: Kistenkas, a.w.,

pp. 28-29.
32  HR 28 november 1950, NJ 1951, 137.
33  Kistenkas, a.w., pp. 19-20; J.M. de Meij, Uitingsvrijheid, de vrije informatiestroom in

grondwettelijk perspectief. Amsterdam 1989, pp. 102-103.
34  HR 27 februari 1951, NJ 1951, 472.
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verspreidingsmiddel, dat 'naast andere, zelfstandige betekenis heeft en met
het oog op die verspreiding in een bepaalde behoefte kan voorzien'.

Rond het begrip 'zelfstandig middel' groeide een boeiende jurisprudentie,
maar het bleef vaag en in de meeste arresten werd de aanwezigheid ervan
gemakkelijk aangenomen.35 Het begrip is nog allerminst eenduidig.36
De Meij stelt, dat beter uitgegaan kan warden van de keuze van de
verspreider, want keuzevrijheid en aandacht voor de behoeften en moge-
lijkheden van de betrokken persoon zijn in zijn ogen essentieel.37 De Meij
snijdt een teer punt aan. Wanneer de autonomie van het individu als
vertrekpunt wordt genomen, zoals binnen de constitutieve dimensie van
een klassiek grondrecht immers behoort,38 is de vraag of het gehanteerde
middel naast andere middelen van verspreiding een zelfstandige betekenis
heeft, inderdaad hoogst merkwaardig. Centraal staat het meesterschap over
de concrete belevingswereld en daarom is het aan de burger zelfom, binnen
de vooraf door de wet getrokken grenzen, te bepalen welk middel hem het
best uitkomt. Of het in een bepaalde behoefte kan voorzien is, naar
constitutieve maatstaven geredeneerd, helemaal irrelevant. Ook al voorziet
een middel maatschappelijk in geen enkele behoefte, dat is nog geen reden
het te verbieden. Het ontbreken van maatschappelijke behoefte is in het
kader van de constitutieve dimensie van het recht van (zelf)expressie
pertinent geen beperkingsgrond. En dat is maar goed ook. De lezer wordt
er aan herinnerd dat het Europese Hof voor de rechten van de mens in het
MOller-arrestjuist uitdrukkelijk bepaalde, dat een democratische samenleving
pluriformiteit en tolerantie vereist.39 Al met al lijken het criterium van
de zelfstandigheid en dat van de behoefte eerder thuis te horen in de

regulatieve sfeer en dus bij de bescherming van de derde in plaats van die
van de drager. In deze sfeer, zo bleek in de vorige paragraaf, is meer ruimte
voor belangenafweging en is het aan de rechter en de wetgever om de kring
van 'gerechtigden' vast te stellen.

Aan de leer zoals vastgelegd in het arrest 'APV Tilburg' zat nog een
handicap. Wat is een algemeen verbod of vergunningenstelsel? Waar ligt
de grens? Twee jaar later gaf de Hoge Raad een toelichting door het

35  De Meij, a.w., pp. 104-105.
36  Kistenkas. a. w., p. 34.
37  De Meij, a.w., p. 104.
38   Hoofdstuk 4, par. 6.
39     Hoofdstuk  4,  par.  8  en  1 1.
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zogenaamde Nuth-criterium  te formuleren: van een zelfstandig middel
moet gebruik van enige betekenis overblijven. 41

Ook dit criterium is merkwaardig, wanneer tenminste van de con-
stitutieve dimensie van het recht van (zelf)expressie wordt uitgegaan. Niet
alleen doet het woordje 'enige' het ergste vermoeden, de uitdrukking
'overblijven' is volkomen misplaatst. Het bezwaar, dat De Meij ten aanzien
van de verspreidingsjurisprudentie van de Hoge Raad formuleert, is dan
ook zeer begrijpelijk: er wordt teveel uitgegaan van de beperkings-
mogelijkheden 2 en niet de beperkingsbevoegdheid maar het grondrecht
zou het uitgangspunt moeten zijn.43 Wordt de jurisprudentie echter
ondergebracht in de regulatieve sfeer, dan valt alles netjes op zijn plaats.
Het is dan aan de overheid om door middel van wettelijke of andere
maatregelen aan de betreffende autonomie, dus aan het verspreidingsrecht,
gestalte te geven. Alles wat de overheid de burger gunt, is dan in zekere
zin meegenomen.

Het Nuth-criterium werd uitgewerkt in het Zevenaar-arrest.44 Bij-
zondere feitelijke omstandigheden kunnen volgens de Hoge Raad meebren-
gen, dat een verspreidingsverbod op papier misschien door de beugel kan,
maar in feite geen mogelijkheid tot gebruik van enige betekenis openlaat.
De facto is er dus een algemeen verbod. Deze Zevenaar-formule vereist
een feitelijk onderzoek door de lagere rechter en de vaststelling van de feiten
is - behoudens een zeer beperkte toetsing door de Hoge Raad, toegezegd
in het Maastricht-arrest 5 - aan oordeelsvorming in cassatie onttrokken.
Op zich werd met dit feitelijke Nuth-criterium winst geboekt, want het aantal
openbare aanplakborden kon in de overwegingen worden betrokken, 46
maar in de lagere rechtspraak werd er (soms) een janboel van gemaakt en
de Hoge Raad hield zich, de gedane toezegging ten spijt, afzijdig. Een
dieptepunt vormde een arrest uit 1989.47

Artikel 63, tweede lid, APV Tilburg verbood, kort gezegd, anderen
dan rechthebbenden of degenen, die van de rechthebbenden toestemming
hadden verkregen, affiches en dergelijke op een onroerend goed te

40  Kistenkas, a.w., p. 34.
41  HR 17 maart 1953, NJ 1953, 389.
42  De Meij, a.w.. p. 117.
43    De Meij. a.w., p.  115.
44  HR 28 juni 1983, NJ 1984, 64; Kistenkas, a.w., pp. 51-52.
45  HR 2 maart 1982, NJ 1984, 133; Kistenkas. a.w.. pp. 46-47.
46  Kistenkas, a.w., pp. 53-58.
47  HR 17 oktober 1989, AB 1990, 318, m.n. FHvdB.
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bevestigen. Openbare aanplakborden ontbraken in de gemeente. De recht-
bank Breda bepaalde in hoger beroep:

'Tijdens het onderzoek ter terechtzitting is niet aannemelijk geworden dat zich
in de gemeente Tilburg bijzondere plaatselijkeomstandigheden voordoen welke
zouden medebrengen dat meergenoemde verbodsbepaling in feite   geen
mogelijkheid tot gebruik van enige betekenis van dit middel van verspreiding
openlaat. De vaststaande omstandigheid dat in de gemeente Tilburg van over-
heidswege geen "openbare aanplakborden" zijn opgericht, vormt niet een
omstandigheid met een dergelijk, genoemd gevolg. Nog immer kan worden
aangenomen, op grond van algemene ervaringsregelen, dat in Tilburg opgeld
doet het gezegde:  "Met de hoed  in de hand komt men door het ganse land. "
Niet aannemelijk is dat rechthebbenden na een tot hen met inachtneming van
de normale omgangsvormen gericht verzoek, al dan niet gedaan onder aanbieding
van enige vergoeding, op zodanige schaal zouden weigeren in te stemmen (...)
dat in feite geen mogelijkheid van gebruik van enige betekenis (...) aanwezig
is.

Er werd cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad oordeelde:

'Door te overwegen zoals (...) weergegeven heeft de rechtbank het (...) verweer
dat art. 63 tweede lid APV geengebruik van enigebetekenis van hetonderhavige
verspreidingsmiddel overlaat, verworpen op gronden welke die overwegening
kunnen dragen.
In dit oordeel van de rechtbank ligt immers besloten dat niet aannemelijk is
geworden dat ten gevolge van de aangevoerde omstandigheden geen gebruiksmo-
gelijkheden van enige betekenis (...) zouden overblijven. Dit oordeel  van de
rechtbank iszozeer verweven meteen waardering vande feitelijkeomstandighe-
den welke zich in de gemeente Tilburg zouden voordoen, dat het in cassatie
moet worden geaerbiedigd.'

Met dit arrest raakte de verspreidingsdogmatiek weI erg ver verwijderd
van wat terzake in de constitutieve sfeer geldt of hoort te gelden. In die
sfeer moeten beperkingen van de autonomie 'nodig' zijn. Via de noodzake-

lijkheidsclausule wordt er door een rechter proportionaliteitstoetsing
toegepast en dat houdt in, dat de feiten niet alleen worden vastgesteld maar
ook op een specifieke wijze juridisch worden gewaardeerd, en dat de
belangenafweging, die aan de beperking ten grondslag is gelegd, wordt
gecontroleerd. 48

Uit dit overzicht kan het volgende worden geconcludeerd. Naar nationaal
recht  zat het verspreidingsrecht  tot 1950 zonder  twij fel volledig  in  de

48   Hoofdstuk 4, par. 9.
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constitutieve sfeer. De verspreider was toen drager van een zelfstandig
'recht'.  Na  1950  trad  er een enorme vertroebeling op. Worden de  ken-
merken van de door de Hoge Raad ontwikkelde dogmatiek vergeleken met
wat terzake in de constitutieve sfeer geldt, dan moet het verspreidingsrecht

eerder worden ondergebracht in de regulatieve sfeer. De drager lijkt een
derde te zijn geworden en dat is ten koste gegaan van zijn grondrechtelijke
bescherming. In principe is het kennelijk aan de lagere overheid om vrijwel
ongecontroleerd te bepalen in hoeverre de autonomie van de verspreider

gestalte krijgt. Echt regulatief kan het stelsel echter ook niet worden
genoemd, want daartoe mist het de op concrete belangenafwegingen geEnte
flexibiliteit, die zo kenmerkend is voor beroepsmogelijkheden van de derde.
Bovendien is het, gezien de stand van zaken van voor 1950, niet erg fraai
de verspreider als een derde aan te merken. Kortom, het stelsel is vlees

noch vis en de hoop mag worden uitgesproken dat het geen lang leven meer
beschoren is.

De boven uitgesproken conclusie weegt des te zwaarder, omdat de
situatie er heel anders uitziet, wanneer de artikelen 10 EVRM en 19, tweede

lid, IVBP worden beschouwd. Bij deze bepalingen moeten de verspreidings-
handelingen bij het begrip 'doorgeven' worden ondergebracht, zodat ze

op 66n lijn staan met 'uiten' en 'ontvangen'. In het Muller-arrest oordeelde

het Europese Hof voor de rechten van de mens dan ook, dat de organisato-
ren van de tentoonstelling van de schilderijen van Muller zonder enig
probleem door artikel 10 EVRM werden beschermd:49

'The applicants indisputably exercised their right of expression - the first
applicant by painting and then exhibiting the works in question. and the nine
others by giving him the opportunity to show them in public (...).'

Het dilemma drager of derde speelt nu niet. De verspreider heeft een eigen
'recht' en dit brengt mee, dat het normale, in het vorige hoofdstuk
geschetste rechtsregime van toepassing is: de beperkingen moeten nodig

zijn in een democratische samenleving. Bij de vaststelling van de beper-
kingen moet dan naar een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid
worden gezocht.50 Het recht van (zel f)expressie stelt zelfs extra hoge eisen,
de belangenafweging is zeer streng geclausuleerd.5' Het bezwaar, dat tegen

het criterium 'middel met een zelfstandige betekenis dat in een behoefte
kan voorzien' werd geformuleerd, keert evenmin terug. Het is aan de

49   Hoofdstuk 4, par. 8 e n 1 1; arrest van 24. mei  1988. A. 133 (1988). p.  19.
50  Hoofdstuk 4, par. 9.
51    Hoofdstuk 4.  par.  1 1.
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verspreider zelf om binnen de wettelijke grenzen het middel te bepalen.
Artikel 19, tweede lid, IVBP spreekt uitdrukkelijk van 'media naar zijn
keuze'. Kortom, het verspreidingsrecht valt nu volledig in de constitutieve
sfeer. De situatie kan worden vergeleken met het nationaalrechtelijke stelsel

van voor 1950,  maar met deze kanttekening dat de term  'wet' in het EVRM
en het IVBP ruimer moet worden uitgelegd dan de grondwettelijke term, 52
zodat ook de lagere wetgever over beperkingsbevoegdheid beschikt.

In het licht van de Verdragen verliest de verspreidingsjurisprudentie,
omwille waarvan artikel 7, eerste lid, voorde herziene Grondwet behouden
bleef, haar glans. De artikelen 10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP bieden
iets waar het in die jurisprudentie aan ontbreekt: een adequaat grondrechte-
lijk kader voor een belangenafweging.53 Wat dit kan betekenen wordt
geYllustreerd door de antenneverbod-jurisprudentie van de Afdeling
rechtspraak,54 ingezet met de uitspraak 'Antenneverbod Leerdam'.55 Het
recht op autonomie inzake ontvangst van artikel 10 EVRM wordt door de
Afdeling geconcretiseerd en afgewogen tegen een eveneens geconcretiseerd
algemeen belang van de gemeente, waarbij de aandacht vanzelfsprekend
sterk uitgaat naar de feitelijke omstandigheden.56 Dat hetzelfde mogelijk
is bij het verspreidingsrecht bewijst de Afdeling in een uitspraak van
1982.57 Ze onderzocht aan de hand van artikel 10 EVRM concreet of de
beperking van het verspreidingsrecht nodig was en beantwoordde de vraag
ontkennend. Waarschijnlijk, aldus De Meij,58 zou de verspreidings-
jurisprudentie op grond van artikel 7, eerste lid, Grondwet niets hebben
opgeleverd. De Meij staat in zijn voorkeur voor het internationale recht
niet alleen. Ook Kistenkas59 bepleit proportionaliteitstoetsing aan de hand
van de internationaalrechtelijke noodzakelijkheidsclausule.

In de loop van dit onderzoek zal de positie van de verspreider nog enkele
malen ter sprake komen.w In navolging van De Meij en Kistenkas en op
grond van de argumenten, in deze paragraaf uiteengezet, zal dan de
internationaalrechtelijke leer als uitgangspunt worden genomen. Wanneer
de bescherming van de burger naar internationaal recht ondubbelzinnig in

52   Hoofdstuk 4, par. 8 en hoofdstuk 7, par. 2.
53    Kistenkas, a.w., p.  80.
54 Het gemeentebestuur weigert een bouwvergunning voor een antennemast en de aanvrager

doet een beroep op het recht van ontvangst van artikel  10 EVRM.
55  Ar 10 oktober 1978, AAe 1978, pp. 477 e.v.
56  Kistenkas, a.w., p. 75.
57   Ar 20 december 1982, AB 1983, 243.
58  De Meij, a.w., p. 115.
59    Kistenkas,  a.w.. p.  84.
60      Hoofdstuk  6.  par. 7, hoofdstuk  8,  par. 6, hoofdstuk  14,  par.   13.
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de constitutieve sfeer valt, heeft het immers geen zin haar kost wat kost

in een minder waarborgen biedende en bovendien oneigenlijke regulatieve
sfeer te houden. De grondrechtelijke normen van de Verdragen werken
immers door in het nationale recht. Met deze vaststelling is ook de conclusie
van deze paragraaf gegeven. Het is misschien niet uitgesloten, dat de
problematiek van drager en derde zich ook manifesteert bij het recht van

(zelf)expressie, maar het is onjuist de positie van de verspreider als
voorbeeld op te voeren. Die onjuistheid schuilt niet in het feit, dat de
jurisprudentie van de Hoge Raad daartoe geen aanleiding zou geven, maar
in het feit dat de leer, gehanteerd binnen deze jurisprudentie, als alles netjes
verloopt, moet wijken voor de waarborgen,  die de artikelen  10 EVRM en
19, tweede lid, IVBP de burger bieden.

5    De getrapte werking van de klassieke grondrechten in de verhoudin-
gen tussen burgers

Het beginselmatige grondrechtsconcept heeft al enigszins laten zien, dat
de werking van de klassieke grondrechten tussen de burgers onderling zich
voltrekt dankzij inmenging van de overheid.61 De term 'overheid' moet
hier ruim worden opgevat, het gaat om wetgever, rechter en bestuur. De

grondrechten, zo luidt de redenering, geven die overheid een soms
geschreven, soms ongeschreven opdracht voor die werking zorg te dragen.
Helemaal ongeschreven is de opdracht natuurlijk nooit, de plicht keert in
alle gevallen, zij het in een algemene gedaante, terug in artikel 2, tweede

lid, IVBP. Een andere werking dan via de overheid is trouwens niet reBel,
zelfs niet wanneer de grondrechtsbepaling zich naar de letter rechtstreeks
tot de burgers richt. Wil een burger de grondrechtelijke bescherming tegen
een medeburger inroepen en effectueren, dan moet hij, wanneer die
medeburger volhardt, onvermijdelijk een rechter inschakelen en die rechter
is een overheidsorgaan. Aangezien de overheid dus altijd een duit in het
zakje doet, wordt in dit onderzoek gesproken van 'getrapte werking'.

In de literatuur is een heel andere term in zwang: horizontale wer-
king.62 Deze term mag niet met 'getrapte werking' worden verward, want
'horizontale werking' heeft een specifieke betekenis. Er wordt tegelijkertijd
mee aangegeven, dat de grondrechten in hoofdzaak via het privaatrecht
doorwerken en wel overwegend via open begrippen als de maatschappelijke

61   Hoofdstuk 3, par. 4.
62  Hoofdstuk 3. par. 6.
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zorgvuldigheid en redelijkheid en billijkheid.63 Andere rechtsgebieden
als het straf- en het bestuursrecht worden in deze opvatting buiten beschou-
wing gelaten.  Het is echter de vraag of dit wel zo verstandig is.

Neem de situatie, dat er, teneinde het recht van (zelf)expressie in de
samenleving vorm te geven, wettelijke regels worden uitgevaardigd, die
het weigeren van idetle reclame door dagbladen en tijdschriften moeten
tegengaan. Het is denkbaar, dat deze regels in het Burgerlijk Wetboek
worden neergelegd, en dat in een conflict de burgerlijke rechter de knoop
moet doorhakken. Maar er kan ook een bestuursrechtelijke weg worden
gekozen. Dan wordt bijvoorbeeld in de Mediawet de verplichting neergelegd
ide8le reclame aan te nemen, tenzij er ontheffing van de minister is
verkregen. Tegen de weigering van zo'n ontheffing staat dan beroep
ingevolge de Wet Arob open, zodat de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State, dat wil zeggen, een administratieve rechter, over een conflictgeval
oordeelt. Bovendien is het goed voorstelbaar, dat de verplichting in de
Mediawet met straffen kracht wordt bijgezet, zodat ook nog eens de
strafrechter op de effectuering van het grondrecht moet toezien. Alleen
in het eerste geval, dus wanneer de burgerlijke rechter een uitspraak doet,
is er sprake van horizontale werking, in de beide andere gevallen, dus
wanneer de straf- of de administratieve rechter zich voor de grondrechtelijke
werking inzet, niet. Wat is echter, geredeneerd vanuit de concrete
belevingswereld, dus vanuit het perspectief van de burgers die via ideBle
reclame hun gedachten en gevoelens willen uiten, het principiele verschil?

Bij de getrapte werking, zoals in dit onderzoek voorgestaan, is het,
uiteraard binnen zekere grenzen, niet relevant of de overheid zich van het
privaat-, het straf- of het bestuursrecht bedient. Eerder64 kwam reeds naar
voren, dat de grondrechten niet alleen het bestuursrecht, maar ook het straf-

63      De staatscommissie-Cals/Donner beperkt de doorwerking van de grondrechten tot deze open
privaatrechtelijke begrippen en wijst rechtstreekse werking voistrekt af: Tweede rapport
van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 's-Gravenhage  1969,
pp.  42-43. De regering kiest in de memorie van toelichting bij de grondwetsherziening van
1983 voor een ruimere schakering van horizontale werking, waaronder ook de mogelijkheid
dat een grondrecht rechtstreeks van toepassing is op een rechtsbetrekking tussen burgers;
TK 1975-1976, 13 872, nr. 3, pp. 15 e.v. De visie van de regering stemt overeen met die
van J.  Boesjes, De horizontale werking van grondrechten,  NJB,   1973, pp. 905-916.  Maar
ook al wordt er voor een ruimere werking geopteerd, het komt meestal toch vooral op het
privaatrecht  neer. Zie bijvoorbeeld  ook  A. K. Koekkoek, De betekenis van grondrechten
voor het privaatrecht, II, WPNR, 1985, pp. 410411 en Burkens, Algemene leerstukken
enz, a.w., pp. 184 e.v.

64   Hoofdstuk 3. par. 5.
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en het privaatrecht bestrijken.65 Wanneer aan de klassieke grondrechten
het beperkte en misleidende Kantiaanse vrijheidsbegrip66 ten grondslag
wordt gelegd, is dit vrijwel onbestaanbaar. De gedachte dat een mens
volledig vrij is, maar dat deze vrijheid 'helaas' moet worden beperkt, is
immers vreemd aan maatschappelijke ordenings- en sturingsmechanismen
als het straf- en het privaatrecht. Binnen deze rechtsgebieden wordt eerder
gestreefd naar een juridisch evenwicht tussen enerzijds autonomie, anderzijds
verbondenheid. Een enkel voorbeeld maakt dit meteen duidelijk.

In het privaatrecht staat de contractsvrijheid, dus de autonomie van de
burger, hoog aangeschreven. Maar tegenover die autonomie staat verbon-
denheid, want wanprestatie is niet toegestaan. Nu is uitsluitend deze vorm
van verbondenheid niet toereikend om een evenwichtige verhouding tussen
burgers te cretren en daarom werden er in de rechtspraak onderlinge

zorgverplichtingen gedurende de onderhandelingsfase in het leven
geroepen.

67

In het strafrecht gaat het om de vraag waar een burger zich in het belang
van een ander of in aller belang van dient te onthouden - de verbonden-
heid - en wat hij van een ander niet hoeft te dulden - de autonomie.
Net als in het privaatrecht zijn er echter juridische verfijningen. Om zijn
autonomie te handhaven mag een burger krachtens noodweer handelingen
verrichten, die hem anders niet zouden zijn toegestaan, anders gezegd, waar
de verbondenheid zich normalerwijs tegen zou verzetten. Maar uit het
oogpunt van juridisch evenwicht is niet zo maar alles geoorloofd. Wie uit
noodweer handelt mag de belangen van de ander niet uit het oog verliezen.
Hij mag zich niet laten gaan en zijn handelingen worden beoordeeld aan
de  hand  van het proportionaliteitsbeginsel.68

Worden de klassieke grondrechten vanuit het kader van de concrete
belevingswereld beschouwd, dan wordt er afstand genomen van het
Kantiaanse vrijheidsbegrip. De grondrechten zijn in plaats daarvan gericht
op een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid en hebben dus een

gelijke strekking als het privaat- en het strafrecht. Deze gelijke strekking
gaat niet zo ver, dat er een volledige overlapping bestaat. Het privaatrecht
wil de meest uiteenlopende conflicten tussen burgers beslechten, dus ook

65      Vergelijk A. K. Koekkoek, De onderlinge verhouding van grondrechten, preadvies voor de
Calvinistische Juristenvereniging,  1985, p. 20:  'De in grondwet of verdrag gepositiveerde
rechtsnormen kunnen naar hun inhoud staatsrechtelijk, bestuursrechtelijk, strafrechtelijk
of burgerrechtelijk  van aard  zijn.'

66  Hoofdstuk 4, par. 2.
67 Zie hierover hoofdstuk 9.  par.  1 1.
68 Zie hierover hoofdstuk  9,  noot  63.
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zonder dat er een grondrechtelijk belang in het geding is. Het strafrecht
wil het gedrag van burgers aan regels binden en dat is ook nodig wanneer
ieder verband met grondrechten ontbreekt. Maar een grote overlapping
is er, direct of indirect, wel, want het vorige hoofdstuk liet zien dat de
klassieke grondrechten zich over zo goed als de hele concrete belevingswe-
reld uitstrekken.69 Deze veelzijdigheid brengt zelfs mee, dat bepaalde
grondrechten, zoals de artikelen 114 Grondwet  of  10 IVBP, exclusieve
waarborgen tegenoverde overheid zijn. Aangezien de belangen, beschermd
door deze bepalingen, in een verhouding tussen burgers niet gauw aan de
orde zullen zijn, kunnen deze grondrechten buiten beschouwing worden
gelaten.

De werking van de andere klassieke grondrechten in de verhoudingen
tussen burgers voltrekt zich, doordat zij de overheid verplichten op het straf-
en het privaatrechtelijke vlak actief te zijn. Ook bestuursrechtelijk kan en
moet er onder omstandigheden een en ander worden ondernomen.70 De
werking is dan een zaak van belangenafweging,7' er zal beleid moeten
worden gevoerd, zowel een wetgevings- als een jurisprudentieel beleid.
Op het strafrechtelijke vlak rust ingevolge artikel 16 Grondwet de verant-
woordelijkheid voor dit beleid natuurlijk in overwegende mate op de
wetgever.

Binnen deze getrapte werking kunnen zich in beginsel drie situaties
voordoen. Anders gezegd, er zijn drie algemene modellen. Deze modellen
staan in de praktijk echter niet los van elkaar. Integendeel, ze vloeien in
elkaar over. Vooral de grens tussen het tweede en het derde model is wazig.

In het eerste model is het grondrecht zo gepositiveerd, dat er ook
tegenover een medeburger beroep op mogelijk is, een indicatie dat de
grondrechtelijke autonomie onverkortzowel in het maatschappelijk verkeer
als in relatie tot de overheid moet worden beschermd. Voorbeelden zijn
de  artikelen  17  of 18, eerste lid, Grondwet of 14 IVBP.

Artikel 6 EVRM is ook een mooi voorbeeld. In de Capuano-zaak besliste
het Europese Hof voor de rechten van de mens, dat het EVRM de verdrags-
staat weliswaar niet verbiedt om het burgerlijke procesrecht te baseren op
het beginsel, dat partijen het initiatief hebben bij de instelling en voortgang
van de procedure, maar dat hiermee de rechters niet zijn ontslagen van

69  Hoofdstuk 4, par. 3 en 4.
70    Gedacht kan worden aan het vaststellen van bestemmingsplannen in verband met de antenne-

verbodsproblematiek. Zie hiervoor de volgende paragraaf.
71 Vergelijk Burkens, Algemene leerstukken enz, p. 180: 'Grondrechten zijn juridische instru-

menten ( . . . ) primair toegesneden  op de verticale verhouding.  ( . . . )  Voor- en nadelen  van
horizontale werking zullen nauwkeurig moeten worden afgewogen.'
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de verplichting de naleving van het redelijke-termijnvereiste van artikel
6  te  waarborgen. 72

Bij grondrechten in dit eerste model valt de werking tussen burgers
in de constitutieve sfeer. In beginsel is dan ook alles wat daaromtrent in
het vorige hoofdstuk werd betoogd van toepassing. Aan de autonomie in
het maatschappelijk verkeer hoeft strikt genomen geen gestalte te worden
gegeven, die autonomie is zonder meer het vertrekpunt. De belangenafwe-
ging en de beleidsvorming liggen in handen van de wetgever en zijn gericht
op vaststelling van beperkingen. Bovendien beheersen de noodzakelijkheids-
clausule alsmede de daaraan inherente proportionaliteitstoetsing de
beperkingsbevoegdheid.

Vanzelfsprekend is het bovenstaande ten dele theorie. Het voorbeeld
van artikel 6 EVRM liet reeds zien, dat de kaarten soms minder eenvoudig
liggen, omdat er bijvoorbeeld van de medeburger een bepaalde positieve
actie wordt verlangd.   Daar  komt  nog  bij,  dat het uiteindelijk altijd  een
rechter is, die op de naleving van het grondrecht toeziet. Om deze reden
is er ook in dit model sprake van getrapte werking en kleeft er aan deze
directe werking toch iets regulatiefs. Maar als richtsnoer geldt, dat, indien
hantering van het constitutieve stelsel praktisch gezien op bezwaren stuit,
de maatstaven van dit stelsel bij de belangenafweging zeer zeker als
uitgangspunt moeten worden genomen.

In het tweede model is de constitutieve dimensie van het grondrecht
in grondwet ofverdrag weliswaarop de verhouding overheid-burger toege-
spitst, maar is de grondrechtelijke autonomie ontegenzeglijk zo fundamen-
teel, dat ze door de wetgever ook in het maatschappelijk verkeer veilig
moet worden gesteld. In dit model ligt de getrapte werking duidelijk in
de regulatieve sfeer.

Soms wordt de opdracht aan de wetgever door de grondrechtsbepaling
onder woorden gebracht. Een fraai voorbeeld is artikel 6, eerste lid, IVBP,
dat  eist  dat het recht op leven  door  de wet wordt beschermd.  Deze
bescherming, zo blijkt uit de ontstaansgeschiedenis van de bepaling, moet
zich ook uitstrekken over de verhoudingen tussen burgers.73 Een andere
bepaling in het IVBP is artikel 17, tweede lid.74 In de Grondwet is artikel
10, tweede lid, een voorbeeld. Ter uitvoering van de grondwettelijke
opdracht is de Wet persoonsregistraties tot stand gebracht.

72    Arrest van 25 juni 1987, NJ 1990, 231; vergelijk J.E Bosch-Boesjes, De rechter en de duur
van decivieleprocedure, Enigebeschouwingennaar aanleiding van dezaak Capuano, WPNR
1990, pp. 665 e.v.

73  Nowak, a.w.. p. 114.
74  Nowak, a.w., p. 305.
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Vaker echter zwijgt de grondrechtsbepaling. Een volledig ongeschreven
opdracht is er dan niet, want, zoals gezegd, geldt artikel 2, tweede lid,
IVBP altijd nog. Bovendien draagt de Grondwet in artikel 107, eerste lid,
de wetgever op het privaat- en het strafrecht in algemene wetboeken te

regelen. Op grond van beide argumenten kan ook in zulke gevallen zonder

problemen tot een opdracht worden geconcludeerd. Het fundamentele belang
van de grondrechtelijke autonomie in het maatschappelijk verkeer is dan
ook overduidelijk. Niemand zal betwisten, dat Titel XX van het Tweede
Boek Wetboek van Strafrecht, waarin mishandeling als misdrijf strafbaar
wordt gesteld. te beschouwen is als de uitvoering van de opdracht, verstrekt
door het recht op lichamelijke integriteit van de artikelen  11  Grondwet,
3 EVRM en 7 IVBP,75 en betogen dat de grondrechtsbepalingen zich niet
tegen opheffing van de strafrechtelijke verboden verzetten. Hetzelfde geldt
voor het recht op eigendom, beschermd door artikel 1 van het Eerste

Protocol  bij  het  EVRM.  Van dit grondrecht  kan een burger geen afstand
doen. Het recht kan evenmin worden verwerkt. Voor een goed begrip: er
moet wel onderscheid worden gemaakt tussen het eigendomsrecht als een
concreet zakelijk recht, dus betreffende een bepaalde zaak, en het recht

op eigendom als grondrecht. Van het laatste kan een burger nooit afzien.
Een overeenkomst waarbij wordt bepaald, dat de ene burger willekeurig
inbreuk kan maken op alle eigendomsrechten van de andere burger, mist
een geoorloofde oorzaak. Zo'n overeenkomst mag niet worden verward
met een leveringscontract, dus een overeenkomst tot overdracht van een

bepaald eigendomsrecht. In het laatste geval is er helemaal geen sprake
van een inbreuk. De betrokken burger stemt toe of wil het zelf. Voor het
recht op lichamelijke integriteit geldt mutatis mutandis hetzelfde. Voor ieder
intiem lichamelijk contact is toestemming vereist. Van het recht om zulk
contact te weigeren kan door een burger juridisch nimmer ten opzichte van
een andere burger worden afgezien.

De belangen, die door dit soort grondrechten worden verwoord, moeten
in het maatschappelijk verkeer dus door de wetgever worden beschermd.

Het grondrecht legt de wetgever een 'ongeschreven' plicht op. De jurispru-
dentie van het Europese Hof voor de rechten van de mens toont dat nog
eens aan.76 Een vader diende tegen de Nederlandse Staat een klacht in,
omdat zijn geestelijk gehandicapte dochter seksueel was misbruikt en de

75 Een aardige indicatie wordt trouwens gevonden in sommige opschriften van de titels in het
Wetboek van Strafrecht, zoals  Boek Twee Titel XVIIi: 'Misdrijven tegen de persoonlijke
vrijheid' of Titel XIX: 'Misdrijven tegen het leven gericht'.

76   Arrest van 26 maart 1985. A 91, pp. 11-14.; Van Dijk/Van Hoof, a.w., pp. 417-418.
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dader niet werd vervolgd. De vervolging bleef uit, daar het slachtoffer zelf
de vereiste klacht niet kon indienen en de vader ingevolge de wettelijke
regel niet gemachtigd was. Aangezien artikel 8 EVRM op bescherming
van dit belang gericht is, nam het Europese Hof het standpunt in, dat het
Nederlandse burgerlijke recht en strafrecht tekort schoot en oordeelde het
deze situatie in strijd met de aan artikel 8 inherente positieve verplichtingenvoor de overheid.

In dit verband is het vermelden waard dat wanneer de toezichtsprocedurevan het EVRM zelf als uitgangspunt wordt genomen, werking tussen burgers
in de zin, dat een burger direct bij de Straatsburgse instanties, dus buiten
de nationale staat om, naleving van zijn rechten door een andere burger
kan afdwingen, ontbreekt. Dit vioeit voort uit de artikelen 19, 24, 25, 31,
32 en 50 van het Verdrag. De jurisprudentie van de Europese Commissie
heeft het bevestigd.77 Hieruit mag, zoals het arrest van het Hof liet zien,
echter niet worden geconcludeerd, dat de grondrechten, als het om
particuliere verhoudingen gaat, dan maar zonder betekenis zijn. Self-
executing-bepalingen van het Verdrag moeten door de nationale rechter
worden toegepast en voor de uitspraken van de rechterlijke macht is de
Nederlandse staat verantwoordelijk, zodat, aldus Van Dijk en Van Hoof,
de zaak toch in Straatsburg aanhangig kan worden gemaakt.78 De crux
is dan artikel 1 EVRM, een algemene garantieverplichting, ingevolge welke,
nog steeds volgens Van Dijk en Van Hoof, de Nederlandse staat gehoudenis via het strafrecht en het privaatrecht particulieren tegen onderlinge
grondrechtsschendingen te beschermen.79 Deze systematiek sluit volledig
aan bij de in deze studie voorgestane getrapte werking. Ook op grond vanartikel 1 EVRM kan dus worden betoogd, dat het nooit echt om een
ongeschreven opdracht gaat.

De constructie van artikel 1 EVRM voert tot het laatste punt. Maakt
het, binnen dit tweede model, principieel verschil of het om een geschreven
dan weI een 'ongeschreven' opdracht gaat? In paragraaf 2 werd betoogd
van niet. Wie hier ja zegt, verdedigt indirect een positiefrechtelijke rangorde
binnen de grondrechten, althans voor zover het om de werking tussen
burgers gaat.  Nu valt te betwijfelen of de eventuele 'rangorde',  die uit de
tekst van grondwet of verdrag te destilleren valt, grote waarde toekomt.
Het voorbeeld van artikel 6 IVBP liet reeds zien, dat wat naar nationaal
recht een 'ongeschreven' opdracht is (artikel 114 Grondwet verwoordt

77 Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 17.
78 Van Dijk/Van Hoof, a.w., pp. 17-18.
79 Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 18.
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indirect het recht op leven), naar internationaal recht een geschreven
opdracht kan zijn. De wijze van positivering is dus beslist niet doorslagge-
vend. Van minstens even groot gewicht zijn de ernst van de grondrechts-
schending, de omvang en ernst van de schade, en de behoefte aan
bescherming en rechtszekerheid onder de burgers. In welke gevallen dan
wettelijke bescherming moet worden geboden laat zich niet altijd even goed
voorspellen, zodat het systeem van positivering volledig kan worden
doorkruist.

In het derde model wegen de hierboven genoemde variabele factoren
zo zwaar, dat de wetgever de problematiek nauwelijks of niet kan voorzien.
Er bestaat in het algemeen geen duidelijkheid in hoeverre de grondrechtelijke
autonomie onder druk kan komen te staan en in hoeverre burgers behoefte
aan bescherming hebben. De concrete omstandigheden zijn steeds bepalend,
te   meer  daar een burger, anders  dan  in het tweede model,   soms  tot  op
zekere hoogte wel afstand kan doen van zijn recht om de grondrechtelijke
waarden te laten effectueren. Hier is het bij uitstek de rechter, die aan de
werking van het grondrecht vorm moet geven. Soms, wanneer er een
overheidsbesluit als een vergunning in het geding is, is dat de administra-
tieve rechter, vaker echter is het de burgerlijke.m Hij maakt daarbij, net
als de burger die de schending aan de kaak stelt, vanzelfsprekend gebruik
van het privaatrecht, dat immers net als de grondrechten een evenwicht
tussen autonomie en verbondenheid zoekt te bewerkstelligen. Omdat
wettelijke regels terzake ontbreken (anders is het model 2),81 hanteert hij

open begrippen en in de rechtsoverwegingen die aan zijn concrete oordeel
ten grondslag worden gelegd komt, als het goed is, meer nog dan in het
tweede model de belangenafweging waartoe het grondrecht in de regulatieve
sfeer verplicht aan de oppervlakte.

Omdat het privaatrecht uit zichzelf reeds op evenwicht tussen autonomie
en verbondenheid is gericht en via regels varitrend van bepalingen omtrent
bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden82 tot bepalingen omtrent

onredelijk bezwarende bedingen door middel van algemene voorwaarden, 83

de autonomie reeds in bescherming neemt, is er niet zoveel behoefte aan

80   De strafrechter staat vanwege artikel 16 Grondwet buiten spel
81 Volgens Burkens zou een beroep op een grondrecht, wanneer een wet dit grondrecht in

particuliere rechtsbetrekkingen implementeert, zelfs uitgesloten zijn. De wet, niet het grond-
recht, regeert  dan de rechtsbetrekking. Burkens, Algemene leerstukken enz,  a.w.,  p.   175.
Of deze stelling in alle opzichten vol te houden valt mag worden betwij feld. Boven bleek

het Europese Hof voor de rechten van de mens het Nederlandse straf- en privaatrecht te
toetsen aan artikel  8  EVRM.

82     Artikel  3:  44  BW.
83  Artikel 6: 233 BW.
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doorwerking van grondrechten via open begrippen. Het meest voor de hand
liggende geval is nog feitelijke druk. Een dergelijke druk kan worden
uitgeoefend, wanneer de ene burger in een afhankelijke positie verkeert
ten opzichte van de andere burger. Het gevaar ontstaat met name bij
privaatrechtelijke instellingen, die ineen zekere monopoliepositie verkeren
en diensten verrichten, waarop de burger is aangewezen, terwijl een weige-ring om met deze instellingen in zee te gaan geen redelijk alternatief
vormt.84 Dit levert de volgende situatie op:
1.  er vindt een inbreuk op de autonomie van een burger plaats;
2. deze inbreuk is een uitvloeisel van feitelijke druk;
3.   deze druk is als zodanig niet meteen te herkennen; ze wordt mogelijk

gemaakt door het uitbuiten van een monopoliepositie;
4.  het niet in zee gaan met de instelling is voor de burgers geen redelijk

alternatief, zodat zij in een afhankelijke positie verkeren:
5.  een (wettelijke) rechtvaardigingsgrond voor de inbreuk ontbreekt;
6.  tegen de inbreuk bestaan bezwaren.
Deze criteria passen naadloos op de overwegingen, die de Hoge Raad in
het Fluorideringsarrest85 hanteerde om te beoordelen of door fluoridering
van het drinkwater een ongerechtvaardigde ingreep plaatsvond in de
autonomie van de burger.86 Nu ging het in dit arrest uiteraard om een
bestuursrechtelijke rechtsverhouding tussen overheid en burger, die beheerst
werd door het legaliteitsbeginsel, maar de onderscheiden aandachtspunten
kunnen evenzeer van belang zijn bij bepaalde rechtsverhoudingen tussen
burgers. In die gevallen kan de redenering van het arrest analoog worden
toegepast en langs die weg kan er een algemeen beroepsrecht worden
geconstrueerdtegenarbeidsreglementen, algemeneconsumentenvoorwaar-
den, vervoersbepalingen of verzekeringspolissen, wanneer door dit soort
standaardcontracten de klassiek-grondrechtelijke waarden in de verhoudingen
tussen burgers worden aangetast. Tegelijkertijd moet echter worden
geconstateerd, dat er in de jurisprudentie van de burgerlijke rechter reeds
een sterke subjectiveringstendens te bespeuren valt, dat wil zeggen, een
toenemende bereidheid om de maatschappelijke posities van de betrokken
partijen in de zogenaamde contractsvrijheid te verdisconteren. 87

Tot slot moet ten aanzien van de grondrechtsbepalingen van het EVRMdie in dit derde model passen, nog worden opgemerkt dat op hen net alsop de bepalingen die in het tweede model thuishoren de algemene

84    Zie ook Burkens, Algemene leerstukken enz..  a.w.,  p.  166.
85    HR 22 juni  1973, NJ  1973. 386.
86    Hoofdstuk  1 1, par. 3.
87      Hoofdstuk  9.  par.   1 1.
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garantieverplichting van artikel 1 EVRM van toepassing is. Dit betekent
dat schendingen in theorie in Straatsburg kunnen worden aangeklaagd.

6   De getrapte werking van het recht van (zelf)expressie

In welk model moet het recht van (zelf)expressie worden ondergebracht?
Net als bij het verspreidingsrecht is er nog enige verwarring. Het antwoord

hangt af van de grondrechtsbepaling, die in de beschouwing wordt
betrokken. Enerzijds is er 19, tweede lid, IVBP, een artikel dat een
geisoleerde positie inneemt en waarvan de invloed in de jurisprudentie tot
op de dag van vandaag tamelijk gering is.88 Anderzijds zijn er de artikelen
7 Grondwet en 10 EVRM, die beide overwegend in het derde model moeten
worden ondergebracht.

In verband met artikel 7 kunnen twee arresten van het Hof Amsterdam
worden vermeld, die in het begin van de jaren tachtig zijn gewezen. 89

In beide gevallen werd een ideele reclame-advertentie afgekeurd door de
Reclame Code Commissie, een privaatrechtelijke instelling van reclame-

en  uitgeversorganisaties.
In het eerste geval, dat van de 'Boycot Outspan Aksie', stonden volgens

het Hoftwee belangen tegenover elkaar. Zoals van de zijde van de Reclame
Code Commissie werd gesteld was er inderdaad 'het algemeen belang (...)
gediend door het bestaan en de toepassing van (...) uniforme normen,  in
zoverre daardoor het bestaan en voortbestaan van de media wordt veilig
gesteld.'  Maar het 'Hof voegt daar (...) direct  aan  toe  dat deze normen
met grote terughoudendheid toegepast dienen te worden indien een
advertentie wordt beoordeeld die louter een denkbeeld propageert. In dat
geval staat immers tegenover het zodven genoemde algemeen belang het
belang van de feitelijke mogelijkheid tot uitoefening van de vrijheid van

meningsuiting.' Dit voert het Hof tot de conclusie:

'dat de prent alleen dan had mogen worden afgekeurd indien zij naar de in ons
land, althansbij deovergrote meerderheid van de bevolking levendeopvattingen

88 Het toezicht op het IVBP op internationaal niveau is in handen van het Comitd, ingesteld

bij het Facultatief protocol behorende bij het IVBP. Dit Comitd velt evenwel geen
rechtsoordeel in de zin vaneen rechterlijke uitspraak. Het maakt slechts zijn inzichten bekend;
artikel 5, vierde lid, Facultatief Protocol. Nederland heeft deze klachtprocedure erkend.

89    HofAmsterdam 300ktober 1980, NJ 1981, 422('BoycotOutspan Aksie')en HofAmsterdam
27 mei 1982, NJCM-Bulletin, pp. 246-255; De Meu, a.w., pp. 73-75.
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wansmakelijk of onfatsoenlijk zou zijn, en de lezers afkerig zou maken van
het blad of tijdschrift waarin zij is geplaatst. '

In casu ging het om een prent waarin een blanke hand een negerhoofd op
een sinaasappelpers uitperste, met als onderschrift 'Pers Geen Zuid-Afrikaan
Uit!'.  Het Hof nam kennelijk het standpunt in dat de gemiddelde Neder-
landse lezer tegen een stootje moest kunnen.90

In het tweede geval betrof het een advertentie waarin een verklaring
van de Israelische premier Begin tussen aanhalingstekens was geplaatst,
hoewel diens woorden niet letterlijk werden weergegeven. De Reclame
Code Commissie vond dit in strijd met de Reclame Code" en weigerde
plaatsing. De uitgever van een dagblad of tijdschrift is, aldus het Hof aan
het begin van de overwegingen, 'niet verplicht zich bij overeenkomst te
verbinden tot medewerking aan de verspreiding van een mening die hij
niet deelt. Dit zou in strijd komen met de hem toekomende grondrechten
van contracteervrijheid en vrijheid van meningsuiting.' Maar, zo vervolgt
het Hof, de kaarten liggen anders wanneer:

'de uitgevers van dagbladen en tijdschriftendooreen stelsel vanovereenkomsten
zich een positie hebben geschapen, waardoor zij de plaatsing van advertenties
nagenoeg geheel kunnen verhinderen. Het gebruik van die positie zal misbruik
opleveren, en derhalve onrechtmatig jegens de betrokken adverteerder zijn,
indien aan de weigering van plaatsing niet een behoorlijke afweging van dein aanmerking komende belangen ten grondslag ligt.'

Er moet rekening gehouden worden met:

'het grote belang (...) dat in onze samenleving wordt gehecht aan de mogelijk-heid uiting te geven aan zijn overtuiging en om anderen voor die overtuiging
te winnen.'

Aan zo'n behoorlijke afweging heeft het ontbroken, want het 'gebruik van
aanhalingstekens op deze verwarrende wijze is (...) van te weinig betekenis
om als grond te kunnen dienen voor de ernstige beknotting van de vrijheid
van meningsuiting (...).'

Worden deze beide arresten vergeleken met de overwegingen van hetFluorideringsarrest, dan zijn er naast vanzelfsprekende verschillen treffende

90    Vergelijk het Europese Hof voor de rechten  van de mens in het MOller-arrest, besproken
in hoofdstuk 4, par. 8: in een democratische samenleving is tolerantie vereist ten aanzien
van ideeEn of denkbeelden die beledigend, shockerend of storend kunnen zijn.91    Artikel 7: 'een reclame-uiting mag geen enkele misleiding bevatten...'
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overeenkomsten. In het eerste arrest wordt terloops geconstateerd, dat90%
van de dagbladen- en tijdschriftenmarkt zou worden uitgesloten, terwijl
in het tweede arrest uitdrukkelijk aandacht wordtbesteed aan de monopolie-
positie  van de uitgevers. Rechtsoverweging   11   van het tweede arrest
behandelt verder de vraag of er voor de adverteerders alternatieven

openstaan, al wordt er niet ingegaan op de redelijkheid van deze alternatie-
ven. Kennelijk vond het Hof dat niet nodig. Bij het plaatsen van een
advertentie ging het immers, zoals het uitdrukkelijk vaststelde, om een
zelfstandig middel. Of dit argument hier zonder meer van toepassing is
mag worden betwij feld.  Tot  slot  is  er nog aandacht  voor een eventuele

rechtvaardigingsgrond, want het Hof stelt in het eerste arrest dat het
veroorzaken van de boycot onrechtmatig is 'tenzij zwaarwegende belangen
aan de zijde van geintimeerden haar handelwijze kunnen rechtvaardigen.'
In beide arresten besloot het Hof tot onrechtmatigheid in de zin van artikel
1401 B.W.

Uit deze jurisprudentie mag worden geconcludeerd, dat er op privaat-
rechtelijke instanties, die de informatieoverdracht kanaliseren, bijzondere
maatschappelijke verplichtingen rusten. Voor deze instellingen is het immers
niet moeilijk druk uit te oefenen, zeker niet wanneer ze in een
monopoliepositie verkeren. Druk is dan al aanwezig bij de weigering aan
de openbaring van gedachten of gevoelens mee te werken. Volledigheids-
halve moet echter meteen worden opgemerkt, dat op dit soort privaatrech-
telijke instellingen ter waarborging van de pluriformiteit van de samenleving

meestal bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. In de artikelen
50 en 51 van de Mediawet worden voorschriften gegeven omtrent de inhoud
van de programma's van omroepverenigingen en de N.O.S. In artikel 123
wordt een Bedrijfsfonds voor de pers ingesteld, dat ten doel heeft het
handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover
die van belang is voor de informatie en opinievorming.

In deze bepalingen van de Mediawet, die tot waarborging van plurifor-
miteit strekken, gaat het in zekere zin ook om de effectuering van het recht
van (zelf)expressie in (bepaalde) verhoudingen tussen burgers. Toch gaat
het niet om wetgeving in de zin van het tweede model, want anders dan

uit bijvoorbeeld de strafbepalingen, die in de vorige paragraaf ter sprake
kwamen, kan er uit deze artikelen van de Mediawet geen beslissing voor
een concreet geval worden gedestilleerd. De wetgever heeft in de bepalingen
van de Mediawet wel belangen tegen elkaar afgewogen, maar zeer abstract.
Om in een (wellicht theoretisch) conflictgeval tussen omroep en kijkers

respectievelijk luisteraars een oplossing te vinden zullen de belangen nog
concreet afgewogen moeten worden, waarbij de artikelen natuurlijk rich-
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tinggevend kunnen zijn. Er kan hier gesproken worden van 'tweevoudig
getrapte werking'. Of hierbij artikel 7 Grondwet, dan weI  10 EVRM, dan
wel 19, eerste lid, IVBP wordt uitgevoerd is irrelevant. Artikel 7, tweede
lid, draagt de wetgever overigens uitdrukkelijk op regels te stellen omtrent
radio en televisie.

Over de werking van artikel 10 EVRM in de verhoudingen tussen
burgers bestaat nog veel onzekerheid.92 Er is daaromtrent nog geen
jurisprudentie van het Europese Hof voor de rechten van de mens bekend.
De nationale rechtspraak biedt weI een enkel aanknopingspunt. Zo zag deVoorzitter van de Afdeling rechtspraak93 zich binnen de antenneverbod-
jurisprudentie genoodzaakt het hoofd te buigen over een geval waarin niet
alleen de zendamateur die voor zijn antennemast een bouwvergunning nodig
had, een beroep deed op artikel 10. De omwonenden, die bij de ontvangstvan radio- en televisieprogramma's van de mast hinderondervonden, deden
hetzelfde. Twee belangen, beide gewaarborgd door artikel 10, stonden
tegenover elkaar, het verzenden en het ontvangen van informatie. Nadat
de Voorzitter had geconstateerd dat de bestemmingsplanvoorschriften buiten
toepassing moesten worden gelaten, omdat ze verder gingen dan in eendemocratische samenleving nodig was, oordeelde hij dat het recht op vrije
meningsuiting van artikel 10 niet zover reikte, dat de uitoefening een
belemmering zou mogen vormen wanneer derden andere rechten van dat
artikel uitoefenen. Voor deze overweging vond hij aansluiting in het tweede
lid van artikel 10, waarin staat bepaald, dat de vrijheid van meningsuiting
aan beperkingen kan worden onderworpen ter bescherming van de rechten
van anderen. De Voorzitter liet het belang van de ontvangst het zwaarst
wegen.

Nu wordt misschien tegengeworpen, dat het in de uitspraak van de
Voorzitter geen werking tussen burgers betrof. Het ging om een dubbel
conflict metde overheid, in casu hetgemeentebestuur, waarbij de ene partijeen bouwvergunning wenste en de andere partij zich als derde-belanghebben-
de tegen de verlening van die vergunning verzette. Die tegenwerping snijdtmisschien hout, wanneer uitgegaan wordt van het begrip 'horizontale
werking', dat immers van een privaatrechtelijk glazuurlaagie is voorzien.
Wie echter 'getrapte werking' voorstaat moet aannemen, dat het gemeente-bestuur reeds bij de vaststelling van de bestemmingsplanvoorschriften deregulatieve taak uit had behoren te voeren door op grond van een correcte
belangenafweging de grondrechtelijke waarden in de verhoudingen tussen

92  De Meij. a.w., p. 78.
93  Vz Ar 7 mei 1981, AB 1981, 573: De Meij, a.w.. p. 78.
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burgers te effectueren. Het geval zou dan min of meer thuishoren in het
tweede model.

Artikel 19, tweede lid, IVBP lijkt het geheel dat hierboven werd
geschetst volledig te doorkruisen. De tekst van deze bepaling wijkt hierin
van het vergelijkbare artikel 10 af, dat niet er gesproken wordt van 'zonder
inmenging van overheidswege'. De bepaling  zegt:

'Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede
de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te garen, te
ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in
geschreven of gedrukte vorm,  in de vorm van kunst, of met behulp van andere
media naar zijn keuze.'

Het ontbreken van de clausule 'zonder inmenging van overheidswege' is,
zoals de ontstaansgeschiedenis van de bepaling leert, allesbehalve toeval.
Bij de voorbereiding van de tekst werd opgemerkt: 94

'that private financial interests and monopoly control of media could be as
harmful to the free flow of information as government interference, and that
the latter should therefore not be singled out to the exclusion of the former.'

Er is dus weloverwogen tot de formulering besloten, zodat Nowak de
conclusie trekt dat artikel 19, tweede lid, directe werking onder de burgers
heeft.95 De werking van het recht van (zelf)expressie in de verhouding
tussen burgers zou dus ineens in de constitutieve sfeer liggen en het recht

zou thuis horen in model 1. Dit betekent overigens niet dat belangenafwe-
ging voortaan overbodig is, integendeel, ze verschuift naar het niveau van
de vaststelling van beperkingen, zoals de uitspraak van de Voorzitter al
enigszins liet zien. Maar het is dan voortaan wei de wetgever die in eerste
instantie actie zal moeten ondernemen.96 Dit doet denken aan model 2,
maar er is dit belangrijke verschil, dat de belangenafweging strenger is
gereguleerd.  In dit verband doet het enigszins pijnlijk aan, dat juist in artikel
19, derde lid, de eis van dienstbaarheid aan een democratische samenle-
ving  ontbreekt.98 De eis moet natuurlijk wel worden aangenomen, want

94  Bossuyt, a.w., p. 385.
95  Nowak, a.w.,p. 365.
96    Hoofdstuk 4, par. 8. Ingevolgeartikel 19, tweede lid, IVBP hoeft dit niet per se de formele

wetgever  te  zijn. Naar nationaal recht, op grond van het legaliteitsbeginsel. zal de formele
wetgever echter minstens de basis moeten leggen. Om het recht van (zelf)expressie te
waarborgen moet er immers worden ingegrepen in de autonomie van andere burgers.

97  Hoofdstuk 4, par. 8.
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als er 66n samenleving is waarin de belangenafweging waarover in deze
paragraaf is gesproken nodig is, dan is het wel een democratische, waarin
alle burgers gelijkelijk grondrechten toekomen.

De analyse van de werking van het recht van (zelf)expressie in de
verhoudingen tussen burgers levert ten aanzien van de tweedeling con-
stitutief-regulatief een gedifferentieerd beeld op. Dat is gunstig, het geeft
aan hoezeer het recht van (zelf)expressie in beweging is. Het illustreert
de dynamiek van de klassieke grondrechten. Verder kan de conclusie,
waarmee de bespreking van het verspreidingsrecht werd afgesloten, hier
worden herhaald: wanneer de grondrechtelijke bescherming naar internatio-
naal recht in de meer waarborgen biedende constitutieve sfeer valt, kan
ze naar nationaal recht niet in de regulatieve sfeer blijven. Self-executing
bepalingen als artikel 19, tweede lid, IVBP werken immers direct door.
Wetgever en rechter doen er dus verstandig aan met deze bepaling uit het
IVBP terdege rekening te houden.

7  De materiale uitleg van de klassieke grondrechten

Lange tijd werd het in het kader van de klasieke grondrechten voldoende
geacht, dat er via een 'recht' op autonomie een bepaalde levenssfeer werd
erkend die gevrijwaard was van overheidsinterventie. Maar na de Tweede
Wereldoorlog vond er een kentering plaats en in 1969 moest de staatscom-
missie Cals/Donner in haar tweede rapport constateren, dat in het kader
van de klassieke grondrechten het besef was gegroeid 'dat de overheid op
verschillende terreinen voorwaarden dient te scheppen op grond waarvan
de  mens  zich  in zijn individualiteit kan ontplooien.'w  En  nu  er  na  het
uitbrengen  van dat rapport  al  weer  zo' n twintig jaar is verstreken  kan  de
conclusie niet anders luiden dan 'dat de vrijheidsrechten niet meer als
typische onthoudingsverplichtingen voor de overheid zijn te karakterise-
ren. ' 100 Er moet ook uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan het daad-
werkelijk functioneren van deze rechten in de maatschappelijke werkelijkheid
en er wordt in dit verband wel gesproken van de 'socialiserende' interpreta-
tie van klassieke grondrechten."" Een bekend voorbeeld van deze materitle

98      in  hoofdstuk 4,  par.   11  werd  een  mogelijke verklaring gegeven  voor het ontbreken  van  de
eis.

99 Tweede rapport van de staatscommissie, a.w.,  p.  29.
100 De Meij, a.w., p. 225.
101  Zie o.a.: D. Pieters, Sociale grondrechten op prestaties in de Grondwetten van de landen

van de Europese Gemeenschap, Antwerpen   1985,  p. 456; Burkens, Werkgelegenheid  en
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uitleg wordt geleverd door artikel 5 Grondwet. Het petitierecht beschermt
tegenwoordig de indiener van een petitie niet alleen tegen strafrechtelijke
vervolging (de klassieke kant), maar verplicht de overheid ook tot ontvangst
en  het in behandeling nemen van het petitionnement. 102 Riezebos baseert
deze reactieplicht op 'in termen van zorgvuldigheidseisen geformuleerde
beginselen van behoorlijk handelen en op het beginsel dat de overheid zich
dienstbaar dient  op te stellen.'103 Een ander voorbeeld  is het recht  van
vereniging en vergadering van artikel 11 EVRM.10' In het arrest 'Gedeti-
neerdenvereniging De Schans',105 oordeelde de Hoge  Raad dat  het  klas-
sieke grondrecht van artikel  11 de overheid niet alleen een plicht tot onthou-
ding oplegt maar zo nodig ook een plicht tot actief optreden. Aangezien
bepaalde faciliteiten 'in beginsel nodig zijn voor een doeltreffende
uitoefening van het ook aan dezen (gedetineerden, F.V.) toekomende recht
op vrijheid van vereniging, moet het besluit van de directeur van het huis
van bewaring waarbij het verzoek van de Vereniging haar vorenbedoelde
facititeiten toe te staan werd afgewezen, worden opgevat als een beperking
van de uitoefening van  het haar leden toekomende grondrecht.' Verder,
aldus de Hoge Raad, heeft het Hof door het oordeel,  'dat de directeur bij
afweging van alle betrokken belangen heeft kunnen beslissen dat het toestaan
van de verzochte faciliteit (...) onverenigbaar is met de gang van zaken
in een inrichting', niet blijk gegeven  van een onjuiste rechtsopvatting.

106

In dit arrest aanvaardt de Hoge Raad dat het niet ter beschikking stellen
van faciliteiten een beperking van een grondrecht op kan leveren. Verder
brengt de Hoge Raad fraai onder woorden, waar het in de regulatieve sfeer

van een klassiek grondrecht om gaat: het afwegen van belangen, dus het
voeren van beleid teneinde in de daadwerkelijke behoefte aan grondrechtelij-
ke bescherming te voorzien. De materiBle interpretatie van een klassiek
grondrecht strekt tot opvulling van een leemte in de'normale' bescherming,
een leemte die ontstaat doordat burgers vanwege een gebrek aan keuzemoge-
lijkheden feitelijk niet over voldoende autonomie beschikken. De Hoge Raad

Grondwet, a.w., p. 30; Handelingen H 1976/1977, p. 2121.
102  H. van Maarseveen, Petitierecht. Jeukensbundel,  a. w.. pp 145-147.
103 C. Riezebos, Recht van petitie, Zwolle 1992, p. 155.
104 Andere voorbeelden betreffen de vrijheid tot godsdienstuitoefening en de vrijheid van

onderwijs. Vergelijk  C.H. F. Polak, Behoren sociale grondrechten als vervat  in de interna-
tionale verklaring van de rechten van de mens (artt. 22 e.v.) ook voor ons recht aanvaard,
in de grondwet verankerd en wettelijk nader omschreven te worden?, preadvies, Handelingen
der Nederlandse Juristenvereniging, Zwolle 1953, pp. 197 en 198.

105 HR 25 juni 1982, NJ 1983, 296, m.n. E. E. A.
106   Zie  ook  F. H.  van  der  Burg, Het recht tot vergadering en betoging, Jeukensbundel  a.w.,

pp. 215-216.
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geeft dan ook treffend aan, dat de overheid - indien dit redelijkerwijs
mogelijk is - de autonomie via ondersteunende maatregelen dient te ver-
sterken.

8   De materiale uitleg van het recht van (zelf)expressie

In paragraaf 6 is de Mediawet reeds ter sprake gekomen en werd reeds
gesignaleerd dat bij artikel 123 een Bedrijfsfonds voor de pers werd
ingesteld. Met deze bepaling heeft de financiale steun aan de pers wettelijke
grondslag gekregen. Het oogmerk van deze steun is, aldus artikel 123, eerste
lid, het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor
zover die van belang is voor de informatie en opinievorming. Deze
doelstelling was toen de Mediawet werd aangenomen niet nieuw. Ze kwam
reeds uitdrukkelijk voor in minstens twee ministeriBle nota's inzake het
mediabeleid, 66n uit 1975 en 66n uit 1983. Die nota's deden echter meer.
Minister Van Doorn sprak in 1975 niet alleen van 'de verwezenlijking (...)
van een met de veelvormige samenleving overeenkomende pluriformiteit
en de bevordering van een optimale taakvervulling van elk der media', maar
eerst en vooral van 'de verwerkelijking van de vrijheid van meningsui-
ting: im Minister Brinkman had het in  1983 in 6dn adem over de 'bescher-
ming van de terecht grote vrijheid en bewaking van de verscheidenheid
van  meningsuiting door omroep en pers: 108 Uit deze overwegingen kan
worden geconcludeerd, dat de materitle uitleg van het recht van (zelf)ex-
pressie   al   meer   dan    15 jaar, althans op papier, serieus vorm heeft
aangenomen, en weI de vorm die Schuijt essentieel acht. Hij concludeert
tot de eis, 'dat de overheid bij haar mediabeleid handelt vanuit de
overtuiging dat de plicht ertoe  uit het grondrecht voortvloeit. ' m Aan het
bestaan van deze plicht hoeft inmiddels niet meer te worden getwijfeld.
Een opdracht voor de wetgever om regels te stellen teneinde de plurifor-
miteit van de informatieverstrekking te waarborgen en monopolievorming
te voorkomen heeft het bij de grondwetsherziening van 1983 net niet
gehaald. Ze werd niet in artikel 7 opgenomen omdat, aldus de regering,
'deze materie nog niet voldoende is uitgekristalliseerd, dat reeds thans,

mede gelet op de voor grondwetswijziging vereiste gekwalificeerde

107 TK 1974-1975, 13 353, p. 7; De Meij, a.w., p. 223.
108 TK 1982-1983, 18 035, nr. 1, p. 2, De Meij, a. w., p. 224.
109 G.A. I. Schuijt, Werkers van het woord: media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek.

Deventer 1987. p. 49.
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meerderheid, een grondwetsbepaling zou moeten worden voorgesteld.
'110

In deze overdenking krijgt het dynamische karakter van het recht van
(zelf)expressie uitstekend relief: de constitutionalisering vond geen doorgang,
omdat 2/3 meerderheid in het parlement moest worden gehaald maar werd
voor de toekomst beslist niet uitgesloten. Dat een gewone meerderheid in
ieder geval haalbaar was bewees de totstandkoming van de Mediawet enige
jaren later.

Voorlopig is er, wanneer louter op de Grondwet wordt gelet en de
algemene opdracht van artikel 2, tweede lid, IVBP niet wordt meegerekend,
dus nog sprake van een ongeschreven opdracht in de regulatieve sfeer. Hoe
dan ook, geschreven of ongeschreven, het staat vast 'dat volgens de huidige
opvattingen ook de uitingsvrijheid zorgverplichtingen voor de overheid
meebrengt.

,111

Op het Europese vlak liggen de kaarten niet anders. Dat bewijst de
'Declaration on freedom of expression and information', die in  1982 door
het Comit6 van Ministers van de Raad van Europa werd aanvaard. Het
uitgangspunt werd als volgt onder woorden gebracht:

112

'Convinced that states have the duty to guard against infringements of the
freedom of expression and information and should adopt policies designed to
foster as much as possible a variety of media and a plurality of information
sources, thereby allowing a plurality of ideas and opinions...'

Dat ook uit artikel 19, tweede lid, IVBP een plicht wordt afgeleid om
excessieve mediaconcentratie tegen te gaan en te zorgen voor plurifor-
miteiti 13 komt niet meer als een verrassing.

Uit deze beschouwing vloeit natuurlijk niet voort dat in alle gevallen
een plicht tot subsidiaring of andere steunverlening bestaat. De concrete
omstandigheden zijn steeds bepalend. Het is een zaak van belangenafweging,
een  zaak van beleid. Maar anders  dan  bij de positie  van de derde of bij
de horizontale werking berust op het veelomvattende terrein van de materiele
uitleg, met alle respect voor de Mediawet, een bijzondere verantwoor-
delijkheid op het bestuur en niet op de wetgever.

110 TK 1976-1977, 13 872, nr. 7, p. 28; De Meij, a.w., p. 230.
111  De Meij, a.w., p. 226.
112  Opgenomen in: Council of Europe activities in the mass media field, Strasbourg 1986 (doc.

DH-MM (86) 3), p. 19-20; De Meij, a.w., p. 230.
113 Nowak, a. w., pp. 272-273.
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9    De constitutieve en regulatieve dimensie van het recht van (zelf)ex-
pressie

Veel klassieke grondrechten hebben twee dimensies. Het recht van (zelf)ex-
pressie is ook zo'n recht. Deze dimensies werden aangeduid als constitutief
en regulatief. De constitutieve dimensie valt altijd direct uit de redactie
van het grondrecht in grondwet of verdrag af te lezen. Er wordt een burger
onder meer een 'recht op autonomie' toegekend. Wat de overheid behoort
te doen is duidelijk en in alle gevallen hetzelfde: ze moet, voor zover de
burger binnen de wettelijke grenzen blijft die vanuit de verbondenheid aan
de verwerkelijking van de autonomie zijn gesteld, dit recht respecteren.
Aan deze plicht van de overheid kan niet worden getornd. Ongeacht welk
belang er tegenover staat, het belang van de autonomie prevaleert.

Wordt de algemene opdracht van artikel 2, tweede lid, IVBP buiten
beschouwing gelaten en wordt er louter op specifieke opdrachten gelet,
dan is de regulatieve dimensie deels een zaak van geschreven, deels een
zaak van ongeschreven recht. De dimensie ontstaat doordat de constitutieve
sfeer tekort schiet als het er om gaat de autonomie in de samenleving

zodanig te beschermen  dat er evenwicht ontstaat  met de verbondenheid.
Naast het passieve middel van het respect moeten er door de overheid
daarom actieve middelen worden ingezet om het doel van het evenwicht
te bereiken. De autonomie moet dus worden versterkt. Van een onverkorte
plicht om in alle gevallen positieve maatregelen te treffen, kan niet worden
gesproken, want mogelijkerwijs verzet zich een ander, zwaarder wegend
belang tegen de effectuering van het grondrecht. De overheid moet op dit
punt steeds belangen tegen elkaar afwegen. De keuze kan dus negatief uitval-
len. Wanneer dit gebeurt tast het alleen de regulatieve sfeer van het

grondrecht aan, de constitutieve kern blijft buiten schot. Maar dit wil niet
zeggen, dat iedere beslissing door de beugel kan. Zo stelt artikel 1  Grondwet
op dit vlak eisen, want in het huidige positieve recht 'wordt de in art. 1
Grondwet neergelegde gelijkheidsnorm als overkoepelend aangemerkt ten
aanzien van alle grondrechten en alle rechtsbetrekkingen tussen overheid
en burgers. De belangrijkste eis luidt, dat in de effectuering van het

1114

grondrecht een lijn te ontdekken valt. Er moet een beleid worden ge-
voerd. 115 De dynamiek  en de finaliteit  van de grondrechtelijke   norm
springen dus zeer in het oog.

114   M. C. Burkens  en  H. P. Vonh6gen, Grondrechten als grondslagen voor beleid, in: Bestuur
en norm, opstellen opgedragen aan Prof. mr. R. Crince le Roy, Deventer 1986, p. 76.

115 Hoofdstuk 10. par. 6.
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In de regulatieve sfeer van een klassiek grondrecht zijn minstens drie
beleidsterreinen. Or het eerste, dat van de bescherming van de derde, dat
wil zeggen, de burger die zelf geen drager is van het geschonden grond-
recht, is het aan met name de rechter het beleid uit te stippelen en uit te
voeren. '16 Het tweede,  dat  van de getrapte werking  in de verhoudingen
tussen burgers, is vooral het terrein van de wetgever, zij het dat de rechter
alert moet blijven en hiaten moet opvullen. Op het derde, dat van de
materiBle interpretatie, kan de wetgever actief zijn en is ook voor de rechter
als toezichthouder nog een taak weggelegd, een bijzondere taak rust evenwel
op de schouders van het bestuur. In de regulatieve dimensie van de klassieke
grondrechten kan daarom de geleidelijke overgang naar de sociale
grondrechten worden waargenomen.

10 Conclusie

De kenmerken van het beginselmatige grondrechtsconcept van hoofdstuk
3 die in het vorige hoofdstuk aan het recht van (zelf)expressie ontbraken
- te weten finaliteit en dynamiek in de zin van bevordering van de
menselijke ontwikkeling, werking tussen burgers en samenhang met de
sociale grondrechten - keren voor een sterk deel terug in de vorm van
aanvullende plichten en opdrachten voor de overheid. Er moet onderscheid
worden gemaakt tussen de constitutieve en de regulatieve dimensie. Beide
dimensies worden verwoord door artikel 2 IVBP.

Het eerste lid van artikel 2 heeft betrekking op de constitutieve dimensie,
die in het vorige hoofdstuk werd besproken. De klassieke grondrechten
verplichten de overheid door middel van wettelijke beperkingen het
evenwicht tussen autonomie en verbondenheid in de samenleving of, anders
gezegd, de gewenste   mate van autonomie   vast te stellen. Wanneer  de
overheid dit doet, bepaalt zij tevens het doel. Vervolgens moeten er
middelen worden ingezet. Handhaving van beperkingen kan als een middel
worden beschouwd, maar het belangrijkste middel is passief. de overheid
mag geen inbreuk maken op de autonomie, voor zover die door middel
van wettelijke beperkingen is begrensd. Deze constitutieve dimensie  valt
volledig af te lezen uit de redactie van de grondrechtsbepalingen in de
Grondwet, het EVRM en het IVBP. Er is in zoverre sprake van dynamiek

116   Ook van een rechter moet worden verlangd dat hij beleid voert. Artikel  1 Grondwet verbiedt
het hem lukraak te beslissen. Zie hierover hoofdstuk 3, par. 2. In hoofdstuk 13 wordt vanuit
grondrechtelijk perspectief aandacht besteed aan de relatie rechter-beleid.
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dat de grondrechten met de beschaving mee evolueren, maar verder worden
de klassieke grondrechten vooral statisch opgevat.

Het tweede lid van artikel 2 IVBP geeft de regulatieve dimensie weer.
Louter respect voor de afgebakende autonomie is niet voldoende om het
doel, het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid, te bereiken. Er
moeten ook actieve middelen worden ingezet. Deze middelen omvatten niet
alleen wetgeving maar ook rechtspraak en bestuur. De overheid moet alle
maatregelen nemen, die, om het in de terminologie van artikel 2 uit te
drukken, nodig zijn om de klassieke grondrechten tot gelding te brengen.
Ze moet, anders gezegd, de autonomie in de samenleving door middel van
ondersteunend optreden versterken totdat ze beantwoordt aan het doel dat
werd gesteld, dus totdat er daadwerkelijk evenwicht is met de verbonden-
heid. Dit is bij uitstek een zaak van belangenafweging, een zaak van beleid.
De klassieke grondrechten zijn nu vooral dynamisch in de zin dat de
ontwikkeling van de mensheid en de beschaving wordt bevorderd. De
finaliteit van de klassieke grondrechten treedt nu op de voorgrond. De
regulatieve dimensie kan soms wel, soms niet aan de grondrechtsbepaling
worden afgelezen. Principitle betekenis heeft dit onderscheid niet.

In de regulatieve dimensie vallen minstens drie beleidsterreinen:
1.  de bescherming van de derde, dat wil zeggen, de burger die zelf geen

drager is van het geschonden grondrecht;
2.  de getrapte werking in de verhoudingen tussen burgers;
3. de materiBle uitleg.
Het eerste beleidsterrein is vooral een zaak van de rechter, het tweede vooral
een zaak van de wetgever en het derde vooral een zaak van het bestuur.
Deze grove indeling doet natuurlijk niet helemaal recht aan de werkelijkheid,
maar werkt weI verhelderend.

De regulatieve dimensie van het recht van (zelf)expressie is een tamelijk
ingewikkelde kwestie.

Allereerst de problematiek van drager en derde. De bescherming, die
de leer van de Hoge Raad de verspreider biedt, kan niet onder de con-
stitutieve dimensie ressorteren, daartoe is ze, om uiteenlopende redenen,
niet toereikend. Het nationaairechtelijke verspreidingsrecht moet dus in
de regulatieve dimensie worden ondergebracht. De verspreider is dan in
zekere zin een 'derde' of wordt tenminste als een derde behandeld.

Ingevolge de artikelen 10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP is het versprei-
dingsrecht echter onmiskenbaar constitutief van aard. De verspreider ontleent
aan deze bepalingen zonder twij fel een eigen 'recht' en deelt uit dien hoofde
in de bescherming, die ook genoten wordt door wie zijn gedachten of
gevoelens openbaart. Aangezien de artikelen  10 EVRM en 19, tweede lid.
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IVBP rechtstreeks in de Nederlandse rechtsorde doorwerken, zal de
verspreidingsdogmatiek van de Hoge Raad moeten wijken voor de
internationaalrechtelijke bescherming.

Ook bij de getrapte werking in de verhoudingen tussen burgers valt
er binnen het recht van (zelf)expressie een breuk. Enerzijds zijn er de

artikelen 7 Grondwet  en  10  EVRM. De werking  valt dan duidelijk  in  de
regulatieve sfeer: het is vooral aan de rechter om aan de werking gestalte
te geven. Hij zal, het belang van de grondrechtelijke autonomie afwegend
tegen andere belangen, een jurisprudentieel beleid moeten uitstippelen.
Anderzijds is er artikel 19, tweede lid, IVBP, waarvan de werking in de
constitutieve sfeer valt. Ingevolge artikel 19 is het aan de wetgever om
diverse belangen tegen elkaar af te wegen en beperkingen vast te stellen.
Bij de uitoefening van zijn beperkingsbevoegdheid is hij gebonden aan het
proportionaliteitsbeginsel: de autonomie  mag niet verder worden beperkt
dan   nodig  is.'17  Toch   is  er  ook  hier nog steeds sprake van getrapte
werking, want de rechter zal als overheidsinstantie op het respecteren van
de autonomie toezicht moeten houden. Om dezelfde reden kleeft er aan
deze directe, constitutieve werking toch iets regulatiefs. Verder zal, net
als bij het verspreidingsrecht, de regulatieve dimensie van het nationale
recht natuurlijk moeten wijken voor de constitutieve van het Verdrag.
Wetgever en rechter moeten artikel 19, tweede lid, IVBP dus goed in de
gaten houden.

De materitle uitleg van het recht van (zelf)expressie kreeg voor een
deel bijna zijn beslag in artikel 7 Grondwet en had dan, althans gedeeltelijk,
tot de geschreven regulatieve sfeer moeten worden gerekend.  Nu  valt  de
betreffende werking, net als bij de artikelen 10 EVRM en 19, tweede lid,
IVBP, wanneer artikel 2 IVBP buiten beschouwing wordt gelaten, in de
ongeschreven regulatieve dimensie.

Via de regulatieve sfeer kan er stapje voor stapje van de klassieke naar
de sociale grondrechten worden gewandeld en met deze vaststelling is het
moment aangebroken om de schijnwerpers op het recht op culturele
ontplooiing te richten.

117 In de regulatieve dimensie geldt, zoals uit de term 'nodig' in artikel 2, tweede lid, IVBP
blijkt, het proportionaliteitsbeginsel eveneens. Dan gaat het echter niet om de normering
van de doelbepaling, dus de vaststelling van het evenwicht tussen autonomie en verbonden-
heid, maar om de normering van de inzet van de actieve middelen. Zie hierover hoofdstuk
7, par. 2 en hoofdstuk 13.
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Het recht op culturele ontplooiing als
sociaal grondrecht

1 Inleiding

Het recht op culturele ontplooiing, neergelegd in artikel 22, derde  lid,
Grondwet en artikel 15 van een mondiaal verdrag, het IVESC, is geen
klassiek maar een sociaal grondrecht. Waarom? Als argument kan worden
aangedragen, dat de grens tussen de klassieke en de sociale grondrechten
in de Grondwet grosso modo tussen de artikelen  17 en  18 valt, terwijl  op
mondiaal niveau de klassieke - eveneens grosso modo - in het IVBP
werden neergelegd en de sociale in het IVESC. Maar dit argument is wel
erg vrijblijvend. Zouden er geen andere en dan vooral geen inhoudelijke
kunnen worden opgevoerd, dan is het onderscheid klassiek-sociaal niet meer
dan etikettenplakkerij. Er schijnt  meer aan de hand  te  zijn.

Dat het bij de sociale grondrechten om zorgverplichtingen gaat, anders

gezegd, dat deze rechtsnormen opdrachten aan de overheid behelzen om
met het oog op een meer menswaardige samenleving allerlei taken te
vervullen en bepaalde aanspraken  van de burger te regelen, 1 lijdt  geen
twijfel en daarom wordt wel betoogd, dat de klassieke grondrechten
gebaseerd zouden zijn op fundamenteel wantrouwen jegens de staat, terwijl
de sociale grondrechten juist op groot vertrouwen zouden berusten.2
Wanneer de klassieke grondrechten in het kader van de concrete belevings-
wereld worden geplaatst, is het echter helemaal niet zo zeker dat wantrou-
wen zo'n bepalende factor is. Is het niet eerder irritant, grievend of nog
erger, indien de overheid om de haverklap de persoonlijke levenssfeer
verstoort? Om die ergernis, dat verdriet, enzovoorts te voorkomen wordt
de overheid de rechtsplicht opgelegd de autonomie te respecteren. Zo bezien

getuigt een klassiek grondrecht eerst en vooral van vertrouwen: men gaat
er van uit, dat in een rechtsstaat de overheid zich aan haar juridische
plichten houdt.  Van een sociaal grondrecht kan hetzelfde worden betoogd.
Kortom, alle grondrechten getuigen van vertrouwen in de rechtsstaat, want
bij de bescherming van de mens in zijn betrekkingen tot de wereld en tot

1        Koekkoek/Konijnenbelt, a.w.,  p.  7.
2   Polak, a.w., p. 194.
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de medemens3 wordt veel van die rechtsstaat verwacht.4 Alle grondrechten
getuigen evenzeer van wantrouwen, want het wordt nodig gevonden de
plicht tot bescherming in fundamentele rechtsnormen vast te leggen. Deze
spanning tussen vertrouwen en wantrouwen neemt af door de toekenning
van democratische rechten als het kiesrecht. Van doorslaggevende betekenis
is daarom uiteindelijk de algehele publiekrechtelijke rechtspositie van de
burger ten opzichte van de staat. Georg Jellinek onderscheidt in zijn 'System
der subjektiven 6ffentlichen Rechte's vier verschillende rechtsposities:
1.    de passieve status, dat wil zeggen de onderwerping aan het overheidsge-

zag; dit is de fundamentele status waarop de rest is gebaseerd;
2.   de negatieve status ofwel de status libertatis; hiermee wordt de van de

staat vrije sfeer in de rechtsstaat aangeduid;
3.    de positieve status ofwel de status civitatis die de basis vormt voor het

geheel van staatsactiviteiten in ieders individueel belang;
4.  de actieve status, dat wil zeggen: de staat erkent de bevoegdheid van

de individuele burger om actiefbetrokken te zijn bij het staatsgebeuren.
Deze rechtstheoretische rubricering van de rechtsbetrekkingen tussen
overheid en burger werkt nog steeds door in de huidige kijk op de
grondrechten met als gevolg dat het thans geldende recht er in hoofdzaak
op is afgestemd.6 De sociale en de klassieke grondrechten passen dan ook
in dit schema en de verleiding is groot om de klassieke aan de status
negativus te koppelen en de sociale aan de status positivus. Maar zo simpel
ligt het niet. De beide vorige hoofdstukken lieten zien dat ook de klassieke
grondrechten staatsactiviteiten in ieders individueel belang vergen.7 Een
analyse van de meeste van deze activiteiten leerde zelfs dat er op dit vlak
geen scherpe grens tussen klassiek en sociaal getrokken kan worden. Aan
de statusleer van Jellinek kunnen daarom geen criteria worden ontleend
om de klassieke en de sociale grondrechten van elkaar te onderscheiden.

Deze inleiding wil niet aantonen, dat ieder onderscheid zou ontbreken
maar alleen dat er kennelijk moeilijk vat op wordt gekregen. De oorzaak
wordt wel bij de sociale grondrechten gelegd. Tegenover het begrip
'vrijheid' als centrale waarde bij de klassieke grondrechten, zou het, aldus
Koekkoek en Konijnenbelt, lastig zijn om de sociale grondrechten ook aan
de hand van ddn begrip te omschrijven.8 Dit is ongetwijfeld waar. De

3     Hoofdstuk I, par. 2.
4        Zie het beginselmatige grondrechtsconcept van hoofdstuk 3, par  3.
5 Jellinek, System der subjektiven 6ffentlichen Rechte, TObingen  1919,  pp.  87-121.
6   Burkens/Vonh8gen, a. w., p. 76.
7        Hoofdstuk  4,  par.  8  en  9 en hoofdstuk  5,  par.   5  en  7.
8       Koekkoek/Konijnenbelt, a.w.,  p.  7.
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moeilijkheidsgraad van het vinden van een eenduidig begrip, dat als
tegenhanger kan dienen van het door Kant geinspireerde vrijheidsbegrip,9
en waaronder ook nog eens alle sociale grondrechten te vangen zijn, mag
niet worden onderschat. De vraag is echter of er wel een poging moet
worden ondernomen.10 Dit vrijheidsbegrip moest, toen de klassieke
grondrechten in het kader van de concrete belevingswereld werden geplaatst,
het veld ruimen voor het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid. 11

Verder is het maar de vraag of er per se naar een onderscheid moet worden
gezocht. Het recht moet een eenheid zijn, een systematische eenheid, aldus
de  wetten  van Von Jhering, 12  en de juridische systematiek berust  niet
uitsluitend op het hanteren van dichotomieEn. Deze vaststelling weegt des
te zwaarder omdat de drie vorige hoofdstukken eerder suggereren, dat het
begrip 'sociaal grondrecht', wanneer het vanuit het kader van de concrete
belevingswereld wordt beschouwd, overeenkomsten zal vertonen met het
begrip 'klassiek grondrecht'. Daarom wordt  in dit hoofdstuk in eerste
instantie onderzocht of het recht op culturele ontplooiing, als sociaal

grondrecht, ook aan de hand van het evenwicht tussen autonomie en
verbondenheid kan worden gekarakteriseerd. Daarbij wordt er van
uitgegaan,  dat  het,  net als het begrip 'recht van (zelf)expressie,'  uit drie
elementen bestaat: een recht op autonomie, een recht op verbondenheid
en een recht op evenwicht tussen beide.13 Overigens zal in dit hoofdstuk
dezelfde werkwijze als in de vorige hoofdstukken worden gehanteerd: eerst
wordt er een algemene beschouwing omtrent het begrip 'sociaal grondrecht'
gegeven, vervolgens komt het recht op culturele ontplooiing aan bod.

2   Een definitie van de sociale grondrechten

De klassieke grondrechten verzekeren de burger autonomie in relatie tot
de overheid en autonomie wil zeggen: het meesterschap over een territorium
van lichamelijke, geestelijke en materitle aard, het meesterschap over zijn

9    Hoofdstuk 4, par. 2.
10      In de Duitse literatuur is de waarborg van de zekerheid wei als gemeenschappelijke grondslag

van de sociale grondrechten voorgesteld. Zie bij voorbeeld Th. Tomandl, Der Einbausozialer
Grundrechte in das positive Recht, Tubingen  1967, p l l. Sterk  is deze theorie niet, althans
nia voorzover de (rechts)zekerheid exclusief aan de sociale grondrechten zou zijn
voorbehouden. Bij de klassieke is ze natuurlijk net zo belangrijk.

11   Hoofdstuk 4, par. 9.
12     Hoofdstuk  3,  par.   2.
13   Er worden hier zeer beslist geen subjectieve rechten bedoeld; hoofdstuk 4, par. 6,8 en 9.
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concrete belevingswereld.14 Deze autonomie kan op verschillende manieren
onder druk komen te staan. Bedreiging van overheidswege is er maar 66n
van. Het gevoel van meesterschap over de concrete belevingswereld wordt
evenzeer, zo niet ingrijpender, aangetast door de financitle onmogelijkheid
voor de eigen rechten op te komen, door ernstige ziekte, door de voldoening
van arbeid te moeten missen, door de noodzaak op een gil'belt te wonen,
door het ontbreken van eigen huisvesting of door de afwezigheid van een
eigen inkomen. Om verschillende redenen moet er hulp worden geboden
aan mensen wier autonomie op zo'n schrijnende manier afbrokkelt. Om
te beginnen protesteert het rechtsgevoel. 15 Protesten vloeien ook voort
uit de idee van gelijkheid en gerechtigheid. Dan is er nog de diepgewortelde
sociale verbondenheid tussen mensen, 16 die zich uit in het saamhorigheids-
gevoel en de solidariteitsgedachte. En tot slot schrijft gezond eigenbelang
voor, dat er niet lijdzaam kan worden toegezien. In het leven wisselen voor-
en tegenspoed elkaar af: vandaag gaat het goed, maar morgen...

Natuurlijk kan er via particulier initiatief hulp worden geboden en
gelukkig gebeurt dat ook. Maar dit particuliere initiatief is, afgezien van
privaat- of strafrechtelijke voorschriften voor bijzondere gevallen, geheel
vrijblijvend. Daarom moet ook de gemeenschap een krachtsinspanning
leveren en nu is de zaak niet meer vrijblijvend. De sociale grondrechten
bepalen, dat de autonomie vanuit de democratische verbondenheid moet
worden versterkt. Op de democratisch gelegitimeerde overheid rust de plicht
actie te ondernemen.

Een sociaal grondrecht bevat dus net als een klassiek grondrecht een
recht op autonomie en een recht op verbondenheid.  Maar er kan ook een
verschil worden aangewezen. Al is dit verschil niet principieel, het trekt
toch sterk de aandacht. Terwijl de autonomie en de verbondenheid bij de
klassieke grondrechten in eerste instantie haaks op elkaar staan,17 vindt
er bij de sociale vooral een verzoening plaats. De autonomie en de
verbondenheid ondersteunen en versterken elkaar nu. Dit samengaan is
niet nieuw. Het was al bekend uit de regulatieve sfeer van een klassiek
grondrecht.18 In die sfeer wordt er vanuit de gedachte van verbondenheid
actief opgetreden ter versterking van de autonomie, hetzij door de wetgever,
hetzij door de rechter, hetzij door het bestuur, en of het daarbij om de
bescherming van de derde, de getrapte werking of de materi8le uitleg gaat,

14  Hoofdstuk 4, par. 6.
15    Hoofdstuk 1. par. 3.
16   Hoofdstuk 1, par. 2.
17     Hoofdstuk 4,   par.   9.
18   Hoofdstuk 5.
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maakt niet uit. Dat de rechten op autonomie en verbondenheid elkaar
schragen, werd in verband met de Idassieke grondrechten ook al geconsta-
teerd en tegelijkertijd werd de reden aangegeven.19 De verbondenheid
is even onmisbaar voor de toekomst van de mensheid als de autonomie.
Zonder verbondenheid desintegreert de samenlevingen roestde beschaving
weg tot het spook van de dictatuur of de anarchie opdoemt. In dat geval
is er van autonomie ook geen sprake meer. Want zoals autonomie een
voorwaarde is voor iedere verbondenheid, zo is verbondenheid een
voorwaarde voor iedere autonomie.

Omdat bij de sociale grondrechten de verbondenheid een in het oog
springende positieve rol speelt en niet eerst en vooral een negatieve zoals
bij de klassieke, gaat de aandacht meteen uit naar een bijzondere band tussen
de  idee  van de sociale grondrechten  en het gelijkheidsbeginsel.20 Binnen
de constitutieve dimensie van de klassieke grondrechten geldt het gelijkheids-
beginsel als een complement van het formeel opgevatte legaliteitsbeginsel:
een ieder is gelijk voor de wet en er mogen geen regelingen worden
uitgevaardigd die deze fundamentele gelijkheid doorbreken. Maar bij de
sociale grondrechten dient het beginsel direct als rechtsgrondslag voor
maatregelen en regelingen die een zekere mate van concrete gelijkstelling
proberen te verzekeren. Op de verhouding tussen de sociale grondrechten
en het gelijkheidsbeginsel wordt in dit hoofdstuk nog teruggekomen. Verder
zal aan dit beginsel, dat als fundamentele rechtsnorm onder meer in artikel
1 Grondwet is opgenomen, in een later hoofdstuk nog een uitvoerige
beschouwing worden gewijd.21

De sociale grondrechten strekken ertoe vanuit de gedachte van ver-
bondenheid de autonomie van het individu te vergroten. Wanneer de
autonomie een lege huls is omdat feitelijke keuzemogelijkheden ontbreken,
moet de overheid die feitelijke autonomie inhoud geven door keuzemogelijk-
heden aan te reiken. Het is niet de bedoeling dat die autonomie onbeperkt
wordt vergroot. Net als bij de klassieke grondrechten vindt bij de sociale
de autonomie haar grens weer in de verbondenheid, dat wil zeggen, in de
belangen van anderen en het algemeen belang. Er moet dus gestreefd worden
naar evenwicht. Nu de grondgedachte is uiteengezet, kan er een definitie
worden gegeven. Daarbij wordt conform het beginselmatige grondrechtscon-
cept 2 en naar analogie met de definitie van de klassieke grondrechten23

19   Hoofdstuk 4, par. 8.
20  Tomandl, a.w., p. 6.
21  Hoofdstuk 10.
22     Hoofdstuk  3,  par.  3.

23   Hoofdstuk 4, par. 10.
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de plicht van de overheid als uitgangspuntgenomen. Een sociaal grondrecht
is dan:

de plicht van de overheid de autonomie in de samenleving door middel van
positieve maatregelen zodanig te vergroten dat er evenwicht ontstaat met de
verbondenheid.

Nu worden er in een sociaal grondrecht wei twee afzonderlijke elementen
onderscheiden: een doel en een middel.24 Beide elementen keren inderdaad
in de definitie terug. Onder het dod moet worden verstaan: een evenwicht
tussen autonomie en verbondenheid in de samenleving. Het middel is
tweevoudig: om de autonomie van de burgers via positieve maatregelen
te kunnen vergroten moet die autonomie door de overheid natuurlijk
allereerst worden gerespecteerd.'De sociale grondrechten stemmen bij een
grondige beschouwing begripsmatig volledig met de klassieke overeen, want
ook  bij de klassieke kunnen  een  doel  en een middel worden onderkend.
Het doel is hetzelfde, te weten het bekende evenwicht. Ook de middelen
zijn hetzelfde: in de constitutieve sfeer is het middel een eerbiediging van
de autonomie (alsmede handhaving van de beperkingen),25 in de regulatieve
sfeer een erkenning of vergroting van de autonomie.26 Zo bezien lijkt het
'principitle' verschil tussen de klassieke en de sociale grondrechten slechts
daaruit te bestaan, dat - overigens op goede historische gronden - bij
de klassieke eerst en vooral het passieve middel van het respect en bij de
sociale eerst en vooral het actieve middel van de positieve maatregelen wordt
benadrukt.

In de twee paragrafen die nu volgen worden de beide bestanddelen van
de sociale grondrechten, doel en middel, mede in het licht van wat de
klassieke grondrechten leren, onder de loep genomen.

3  Het doel

Zonder enige twijfel zijn de sociale grondrechten er net als de klassieke
in sterke mate op gericht de beschaving in stand te houden en verder te
ontwikkelen en strekken zij er zowel via een recht op autonomie als een
recht op verbondenheid toe de toekomst open te houden. Als het begrip

24 Vergelijk Pieters.  a.w.,  p.  438.
25   Hoofdstuk 4.
26  Hoofdstuk 5.
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'finaliteit'27 ergens een vertrouwd kader heeft dan is het wel hier. De
sociale grondrechten verenigen op het vlak van de finaliteit in zich wat bij
de klassieke grondrechten verspreid over de constitutieve en de regulatieve
sfeer wordt aangetroffen. Nu wordt het doel van een sociaal grondrecht
ook wel anders omschreven dan aan de hand van het bekende evenwicht.
Een fraai voorbeeld wordt gevonden in artikel 22 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens: 28

'Een ieder heeft  (...) er aanspraak  op  (...)  dat door middel van nationale
inspanning en internationale samenwerking  (...) de economische, sociale  en
culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije
ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.'

Ook in de literatuur keren zulke omschrijvingen terug. Van Stegeren
definieert de sociale grondrechten bij voorbeeld als:29

'de rechten van mens en groep op een overheidsbemoeienis, welke de
mogelijkheden moetopenen voor volledigeontplooling van de persoonlijkheid'.

Een doelomschrijving van zulke aard is verdienstelijk, maar laat het
normatieve gehalte van de sociale grondrechten niet uit de verf komen.
Wanneer is er sprake van een vrije en volledige ontplooiing van de
persoonlijkheid? Welke maatstaven worden er gehanteerd? Wanneer de
menselijke persoonlijkheid in zijn juridische 'biotoop' wordt geplaatst,  de
concrete belevingswereld, ontstaat er meer duidelijkheid. Er moet in de
samenleving een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid zijn.

Er zijn ook definities in omloop waarin het doel als afzonderlijk element
ontbreekt. Zo omschrijft Heringa30 de sociale grondrechten als:

'die rechten die de burger respectievelijk groepen van burgers respectievelijk
instituten "aanspraak" verlenen op overheidshandelen.'

Deze omschrijving is erg algemeen en daarom licht hij de term 'overheids-
handelen' toe. Daaronder moet worden verstaan:

'positief ingrijpen ter verbetering van de werking van dat grondrecht'.

27   Hoofdstuk 3, par. 7, hoofdstuk 4, par. 9 en 10 en hoofdstuk 5, par. 1 en 9.
28 Strikt genomen behelst deze bepaling geen recht maar een beginsel.
29  J.T. van Stegeren, De Proeve en de sociale grondrechten, SMA 1966, p. 455.
30     A. W. Heringa, Sociale grondrechten, Hun plaats  in de gereedschapskist  van de rechter,

Zwolle 1989, p. 2.
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Worden de beide omschrijvingen gecombineerd, dan ontstaat de volgende
definitie. Een sociaal grondrecht is:

een recht dat de burger (enzovoorts) aanspraak verleent op positief ingrijpen
ter verbetering van de werking van dat (grond)recht.

De definitie is niet vrij van tautologie maar daarmee nog niet geheel
betekenisloos. Wanneer ze nauwkeurig wordt bekeken is het een perfecte
omschrijving van een klassiek grondrecht in de regulatieve sfeer. Dat er
geen inhoudelijke kenmerken worden genoemd is dan niet erg, want die
kenmerken liggen in de constitutieve sfeer verankerd.  Maar of de definitie
ook voor de sociale grondrechten opgaat mag worden betwijfeld. Dan is
ze immers leeg. Dit is des te pijnlijker omdat Heringa in dit verband van
een 'materiBle benadering' spreekt.

Burkens verzucht dat het vermoedelijk niet mogelijk is een scherp
omlijnde definitie van de sociale grondrechten te geven maar onderneemt
tegelijkertijd een uiterst verdienstelijke poging.31 Onder de sociale
grondrechten verstaat hij:

'diegrondrechtendie in hetbijzonderstrekkenter waarborging van genoegzame
(curs. F.V.) sociale, economische en culturele levensomstandigheden'.

De omschrijving is, ondanks de reserve die via de clausule 'in het bijzonder'
wordt ingebouwd, aan de ruime kant. Het begrip 'levensomstandigheden'
is nogal vaag en strikt genomen valt ook de constitutieve sfeer van diverse
klassieke grondrechten onder de omschrijving. Er kan worden gedacht aan
het recht op eigendom, het recht op privacy of het recht om een huwelijk
aan te gaan en een gezin te stichten. Deze onzuiverheid weegt echter niet
op tegen de winst die wordt geboekt. Doordat de levensomstandigheden
'genoegzaam' moeten zijn behelst het doel in Burkens definitie net als in
de omschrijving op basis van het evenwicht tussen autonomie en verbonden-
heid een duidelijk normatief element.

Net als de klassieke grondrechten werden de sociale in dit onderzoek
gedefinieerd als plichten van de overheid en niet als 'rechten' van de
burger.32 Deze opvatting bewijst hier haar nut. Ook de zorg voor de
bescherming en verbetering van het leefmilieu in de meest ruime zin is

31 Burkens, Algemene leerstukken enz, a.w., p. 71.
32      Hoofdstuk  3,   par.   3.
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een sociaal grondrecht.33 Zonder enig probleem beschermt het begrip
'sociaal grondrecht' dan ook belangen, die direct of indirect van grote
invloed zijn op het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid, maar
buiten de directe belangensfeer van de individuele burger vallen. Per slot
van rekening kan er moeilijk van menselijke autonomie worden gesproken,
wanneer de mens in een geestelijk uitgebluste wereld leeft of op een kale
planeet verblijft. De memorie van toelichting bij de Grondwetsherziening
1983 gaat in dezelfde richting, wanneer wordt gesteld, dat de opgevoerde
sociale grondrechten overeenkomen met wat'als maatschappelijke verwor-
venheid en als plicht van de overheid ten aanzien van de mens wordt
ervaren'.34 Binnen het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid  in
de samenleving als algemeen doel kunnen daarom verschillende subdoelen
worden onderscheiden. Hieronder worden ze ingedeeld in vier groepen.
Daarbij gaat het niet om een hitrarchisch verband, groep 1 is niet
belangrijker dan groep 4. Het omgekeerde is eerder waar, want wanneer
de belangen van groep 4 ernstig genoeg worden geschonden, houdt in feite
alles op. Wel zijn de groepen zo gerangschikt, dat het individuele belang
gaandeweg plaats maakt voor het collectieve.  Er valt dan min of meer een
breuk tussen 2 en 3, anders gezegd, de belangen van de groepen 1 en 2
zijn hoofdzakelijk individueel, die van 3 en 4 hoofdzakelijk gemeenschappe-
lijk.
1.  De primaire levensbehoeften van de mens (de bestaanszekerheid bij

voorbeeld). De bijzondere relatie, die er vanuit de positieve inbreng
van de verbondenheid tussen de sociale grondrechten en het gelijk-
heidsbeginsel bestaat, komt in deze doelstelling bijzonder goed tot uiting.
Alle mensen moeten in hun primaire levensbehoefte worden voorzien.
Op dit punt is ongelijkheid volstrekt onaanvaardbaar. 35

2.    De secundaire levensbehoeften van de mens (het recht op rechtsbijstand
bij   voorbeeld).   Ook   in deze doelstelling   is een zekere   mate   van
gelijkheid tussen mensen gewenst.

3.   De belangen die de individuele belangen van een burger te boven gaan
en in dienst staan van de beschaving (de bescherming van het culturele

33    In dit verband kan ook worden gedacht aan klassieke staatstaken als de handhaving van de
onafhankelijkheid van het Rijk en de verdediging van het grondgebied (artikelen 97 en 98
Grondwet). Zulke staatstaken hebben een sociaal-grondrechtelijkjasje. De waterstaatszorg
wordt dan ook wei ondergebracht bij artikel 21 Grondwet: de bewoonbaarheid van het land.

34  TK 1975-1976, 13 873, nr. 3, p. 3.
35   Er is een hechte samenhang met het recht op leven, dat als klassiek grondrecht verankerd

is in artikel 6, eerste lid, IVBP. In de regulatieve dimensie vioeit dit klassieke grondrecht
over in het recht op primaire levensbehoeften; zie over de regulatieve dimensie van het recht
op leven hoofdstuk 7, par. 2.
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erfgoed bij voorbeeld   of de bevordering   van de wetenschap).    De
gelijkheidsgedachte speelt hier een minder pregnante rol, ofschoon ieder,
die zich de moeite wil getroosten, uiteraard gelijke toegang moet hebben
tot wat de beschaving te bieden heeft.

4. De belangen die in dienst staan van de mensheid en de aarde (de
bescherming van de natuur uit ecologisch oogpunt bij voorbeeld). Bij
deze laatste doelstelling verdwijnt de gelijkheidsgedachte helemaal uit
het beeld. Zelfs gelijk genot kan niet worden verzekerd.

De doelstelling van de sociale grondrechten is tot nu toe enigszins vaag
en abstract gebleven: evenwicht tussen autonomie en verbondenheid in de
samenleving. Dit evenwicht kan nimmer exact worden gelokaliseerd, want
het verschuift naarmate de beschaving zich verder ontwikkelt. Maar zoals
de klassieke grondrechten laten zien36 betekent dit geenszins dat er,
gegeven de concrete feitelijke context van een bepaalde graad van
beschaving, geen juridische uitspraken over kunnen worden gedaan. Bij
de klassieke grondrechten wordt het abstracte evenwicht door de wetgever
geconcretiseerd, wanneer hij de beperkingen van de autonomie vaststelt. 37

Daarbij is hij gebonden aan het redelijkheids- ofproportionaliteitsbeginsel,
dat immers toegesneden is op het opsporen en voorkomen van onevenwich-
tigheid.38 Als eis geldt, dat de autonomie niet verder wordt beperkt dan
nodig is in een democratische samenleving. Wanneer de wetgever met
inachtneming van deze eis, die hem overigens een bepaalde speelruimte
laat, de beperkingen vaststelt, geeft hij de mate van autonomie aan, die
gezien de stand van zaken in de samenleving gewenst wordt geacht. Anders
gezegd, hij bepaalt het concrete doel dat met het klassieke grondrecht wordt
nagestreefd.

Aangezien dit hoofdstuk op de gedachte steunt dat de sociale grondrech-
ten, wanneer ze in het kader van de concrete belevingswereld worden
geplaatst, wel eens meer overeenkomsten dan verschillen zouden kunnen
vertonen met de klassieke, moet er op dit punt een zekere parallel kunnen
worden waargenomen. Inderdaad zijn er sociale grondrechten die vormen
van autonomie waarborgen, die beslist aan beperkingen moeten worden
onderworpen. Voorbeelden zijn de culturele autonomie, waarover straks
natuurlijk meer, de autonomie inherent aan het recht van vakvereniging,
of de autonomie inzake de eigen arbeidskeuze.39 Ten aanzien van zulke
sociale grondrechten kan dus worden terugverwezen naar wat omtrent de

36   Hoofdstuk 4, par. 9.
37 Idem.
38     Hoofdstuk  1,  par.  3.
39  Hoofdstuk 7, par. 2.
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doelbepaling bij de klassieke grondrechten werd betoogd. Maar er zijn ook
vormen van autonomie die zich niet of nauwelijks voor wettelijke
beperkingen lenen. Niettemin zal de overheid- waaronder hier dan vooral
moet worden verstaan regering en Staten-Generaal hetzij in gezamenlijk
overleg door middel van nota's en dergelijke, hetzij in hun hoedanigheid
van wetgevende macht - zich een oordeel moeten vormen omtrent de mate
van autonomie, die - gezien de graad van beschaving, de sociaal-
economische en technologische omstandigheden en de stand van zaken in
de samenleving- gewenst is. Het valt immers niet goed te keuren, wanneer
op terreinen van zorg als het leefmilieu, de werkgelegenheid, de volksge-
zondheid, enzovoorts, zonder een welbepaald doel voor ogen wordt
opgetreden. Zo'n optreden zou onverantwoord zijn. Bij het bepalen van
het doel  op deze terreinen  is de overheid niet geheel  vrij.  Net  als  bij  de
vaststelling van de wettelijke beperkingen is zij gebonden aan de eisen,
gesteld door het proportionaliteits- annex redelijkheidsbeginsel.

Ter afsluiting nog het volgende. In de dogmatiek bestaat de neiging
het feit dat de sociale grondrechten op een doel zijn gericht overdreven
te benadrukken, zodat uit het oog wordt verloren dat het bij een sociaal
grondrecht eerst en vooral om een juridische verplichting gaat. Natuurlijk
wordt met deze juridische verplichting een doel nagestreefd maar dat is
eigen aan alle juridische verplichtingen. Alle rechtsnormen dienen uitein-
delijk een doel (of zouden dat moeten doen).40 Het recht heeft ook een
'utopische' zijde:'De sociale grondrechten mogen dus, net als de klas-
sieke, gerust als doelnormen worden gekarakteriseerd, mits wordt bedacht
dat dit criterium nauwelijks of geen onderscheidend vermogen heeft.

4  Het middel

Wie de definitie, die in paragraaf 2 van een sociaal grondrecht werd
gegeven, los van de tekst van dit hoofdstuk en ook nog eens vluchtig
doorneemt en vervolgens de vraag krijgt voorgelegd welk middel de
overheid allereerst moet inzetten om het doel, dat door het grondrecht wordt
voorgeschreven, na te streven, antwoordt waarschijnlijk: het treffen van
positieve maatregelen. Helemaal juist is dat antwoord niet, want er wordt
dan, zo is gebleken, een uiterst belangrijke kwestie over het hoofd gezien.

40  Vergelijk J.A.F. Peters, Communicatie als bijdrage aan legitimatie, RegeiMaat 1991, p
130.

41   Hoofdstuk 5, par. 1.
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De eerste plicht die op de overheid rust, dus het eerste middel dat zij in
moet zetten, is: respect en onthouding. De plicht het passieve middel in
te zetten ligt opgesloten in het begrip 'autonomie'.42 Als grondregel geldt,
dat de overheid geen maatregelen mag uitvaardigen, die inbreuk maken
op of een aantasting vormen van de autonomie, die door de sociale
grondrechten op een bepaald terrein van het leven aan de burger wordt
gegarandeerd. Deze plicht beperkt zich niet tot sociale grondrechten die
zich lenen voor de vaststelling van wettelijke beperkingen. Hij geldt voor
alle grondrechten. Het is volstrekt verwerpelijk en zeker in strijd met het
grondrecht in kwestie, wanneer de overheid, die bij voorbeeld belast is
met de verbetering van het leefmilieu,43 maatregelen neemt, die dat
leefmilieu juist aanzienlijk doen verslechteren. Pas wanneer de overheid
van het respect voor de autonomie doordrongen is, heeft het zin om over
het actieve middel te spreken, dus over de maatregelen die nodig zijn om
die autonomie feitelijk te vergroten.

De positieve inbreng van de verbondenheid bij de sociale grondrechten
uit zich bij uitstek in het actieve middel: er moet een gezamenlijke
krachtsinspanning worden geleverd en dit betekent in de democratische
rechtsstaat een verplichting voor de overheid tot actief optreden via een
stelsel van maatregelen. Wanneer louter op de doelstelling van de sociale
grondrechten wordt gelet, zal het in veel gevallen theoretisch weinig verschil
maken of de wetgever de zaak eerst ter hand neemt of dat het bestuur
meteen aan de slag gaat.44 Dat ligt anders bij de sociale grondrechten van
de eerste groep, die de mens ten aanzien van zijn primaire levensbehoeften
beschermen. De te lenigen nood is zo essentieel, dat de verbondenheid op
een ondubbelzinnige manier tot uiting moet worden gebracht. Vandaar dat
het treffen van de nodige maatregelen in eerste instantie in handen dient
te zijn van een democratisch gelegitimeerd orgaan, de wetgever. De
Grondwet volgt deze gedachte in artikel 20, tweede lid, ook.45 Dezelfde
noodzaak kan overigens verdedigd worden ten aanzien van de maatregelen
in het kader van groep 4, maar op dit punt laat de Grondwet de zaak
open.

46

De intrinsieke band tussen de sociale grondrechten en het gelijkheids-
beginsel komt ook in het actieve middel tot uiting. Ten aanzien van de

42  Hoofdstuk 4, par. 6.
43  Artikel 21 Grondwet.
44   Er moet natuurlijk rekening worden gehouden met de eisen die het legaliteitsbeginsel aan

inbreuken op de autonomie van de burger stelt; hoofdstuk  1 1, par.  3.
45  Hoofdstuk 7. par.  3.
46 Zie artikel 21.
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maatregelen in het kader van de groepen 1 en 2 stelt het beginsel eenvoudig
te verwoorden eisen. Het kan nog voor een deel formeel worden uitgelegd,
dus als een plicht tot gelijke behandeling, ongeacht wat die behandeling
inhoudt. Ten aanzien van de groepen 3 en 4 is het beginsel voornamelijk
materieel van karakter en verplicht het tot degelijke prioriteitenstelling en
deugdelijke beleidsvoering. Later in de studie wordt nog uitgebreid aandacht
besteed aan deze problematiek.

47

Het doel dat met de klassieke en de sociale grondrechten wordt
nagestreefd is gelijk, te weten, een evenwicht tussen autonomie en
verbondenheid. Nu zijn de middelen bij de klassieke en de sociale grond-
rechten ook gelijk, maar op historische gronden wordt de klemtoon anders
gelegd. Wanneer die beklemtoning wordt verabsoluteerd ontstaat er een
volkomen scheef beeld: de klassieke grondrechten zouden statisch zijn en
de sociale dynamisch. Dit vertrokken beeld ontstaat als volgt.

In de constitutieve sfeer dragen de klassieke grondrechten de wetgever
op de autonomie af te bakenen ten opzichte van de verbondenheid en de
resterende autonomie te respecteren. Deze afbakening ligt weliswaar niet
voor eens en voor altijd vast, maar omdat er een relatief grote constantie
bestaat, is het mogelijk een overwegend statische visie op deze grondrechten
te hanteren. Er worden dan van een maatschappelijke ontwikkeling bij wijze
van spreken steeds momentopnamen gemaakt, die de verhouding overheid-
burger beheersen tot het plaatje moet worden aangepast. Dat de overheid
in de regulatieve dimensie ook actieve middelen moet inzetten, zodat de
dynamiek op de voorgrond treedt, wordt gemakshalve vergeten. Tegen dit
eenzijdige beeld worden de sociale grondrechten afgezet. Deze grondrechten
verlangen van de overheid, dat zij zich inspant om de autonomie van het
individu te vergroten, dat wil zeggen, dat ze er voor dient te zorgen dat
aan de eisen van autonomie, voortvloeiend uit een bepaald beschavingsni-
veau, in heel de samenleving zo veel mogelijk wordt voldaan. Wanneer
deze kant wordt benadrukt, springt het dynamische karakter eerst en vooral
in het oog. In hoeverre de overheidsbemoeienis vruchten afwerpt is immers
afhankelijk van allerlei feitelijke factoren. De sociale grondrechten reguleren
een beleidsproces. Dat de overheid de autonomie ook moet respecteren
en dat in dit opzicht een statische benadering voor de hand ligt, wordt over
het hoofd gezien.

Het 'verschil', dat zo tussen klassieke en sociale grondrechten ontstaat,
is natuurlijk schijn. Zoals hoofdstukken 3 en 4 lieten zien kan en moet er
op de constitutieve sfeer van de klassieke grondrechten ook een dynamische

47  Hoofdstuk 10.
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visie worden gehanteerd, terwijl hoofdstuk 5 leerde dat zonder de
uitgesproken dynamische, regulatieve dimensie het beeld beslist niet
compleet is. Anderzijds is bij de sociale, nog afgezien van de overheidsplicht
tot respect voor de autonomie, in nogal wat gevallen ook een statische
benadering aangewezen. Vooral bij de sociale grondrechten van groep 1
dringt die zich op: deze grondrechten verplichten de wetgever de nodige
maatregelen te treffen. Ook buiten het terrein van de primaire levensbehoef-
ten ligt een statische benadering vaak voor de hand. Er zijn vele gebieden,
waarop (wettelijke) maatregelen voor langere termijn moeten worden
getroffen, maatregelen dus die tot een statische visie uitnodigen. Voor-
beelden worden gevonden in de zorg voor het milieu, de zorg voor het
onderwijs of de zorg voor de lichamelijke gezondheid van de bevolking.
In plaats van een absoluut onderscheid tussen statische en dynamische
rechten kan daarom beter een glijdende schaal worden aangehouden.  Aan
het ene uiteinde, de dynamische pool, worden dan bepaalde grondrechten
met zeer ingrijpende, doorlopende actieve staatsbemoeienis geplaatst en
aan het andere, de statische pool, bepaalde met een plicht tot volstrekte
onthouding.48 Daartussenin zit een mengelmoes van sociale en klassieke
grondrechten.  Of deze rechten als dynamisch  dan wel statisch worden
aangemerkt is voornamelijk een kwestie van optiek.

5   De functieomschrijving

Er zijn meerdere goede redenen om de juridische functies,  die een sociaal
grondrecht vervult, zo nauwkeurig mogelijk aan te geven.49 Met de term
'juridische functie' wordt in dit verband bedoeld: wat kan een jurist met
een sociaal grondrecht aanvangen? Een belangrijke reden om de functie
juridisch af te bakenen is, dat misbruik ofoneigenlijk gebruik moet worden
voorkomen. Zo kan een sociaal grondrecht niet als beroeps- of rechtvaardi-
gingsgrond dienen teneinde grondrechten van anderen dan wel rechtmatige
overheidsbeslissingen te frustreren. Dit gevaar is niet zo denkbeeldig als
het lijkt. De invoering van een constitutioneel recht op arbeid is in het
verleden bepleit om werkwilligen te beschermen en dus het stakingsrecht
van andere werknemers te frustreren.50 Ook is denkbaar dat er door

48 Goede voorbeelden van de laatste categorie worden gevonden in de artikelen 114 Grondwet
en 16 IVBP.

49  Zie voor een opsomming van de functies van grondrechten in het algemeen: Burkens,
Algemene leerstukken  enz,,  a.w.,  p.  38.

50  Hoofdstuk 8, par. 6.
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burgers een beroep wordt gedaan op het recht op culturele ontplooiing
teneinde de uitvoering van overheidsbesluiten in het kader van het
kunstbeleid tegen te houden. Een woonwijk verzet zich bij voorbeeld tegen
de plaatsing van een beeldhouwwerk in een plantsoen, omdat de bewoners
het beeld lelijk vinden of er niets in zien en er zich aan ergeren. Het
grondrecht zou dan het recht impliceren van de confrontatie met bepaalde
cultuuruitingen gevrijwaard te blijven. Een dergelijke juridische functie
kan reeds daarom niet aan dit grondrecht worden toegeschreven, omdat
het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid dan niet bevorderd maar
juist verstoord wordt. De autonomie, die door het recht op culturele
ontplooiing wordt beschermd, en die ook door het recht van (zelf)expressie
wordt gegarandeerd, wordt niet positief ingevuld maar in zekere zin
uitgehold. Anders gezegd, wanneer ook de negatieve aanwending van de
culturele autonomie van het grondrecht bescherming ondervindt, wordt de
positieve aanwending zonder enige belangenafweging opgeofferd aan de
verbondenheid.

Maar niet alleen van de zijde van de burger dreigt wellicht het gevaar
van oneigenlijk gebruik, ook van de zijde van de overheid. In het bekende
Benckiser-arrest 1 oordeelde de Hoge Raad:

'Voor wat betreft de taak die in een dergelijk geval op de Staat rust en de
bevoegdheid van de Staat om zich in een zodanig geval op grond van art. 1401
BW tot de burgerlijke rechter te wenden, heeft het Hof voorts verband gelegd
zowel met het bepaalde in art. 21 Gr.w. als met art. 21 Interimwet bodemsane-
ring en de parlementaire geschiedenis van dit artikel. Aldus opgevat is  's Hofs
oordeel dat de Staat te dezer zake in beginsel op grond van art.  1401 BW jegens
Benckiser een voorziening als hier gevorderd kan vragen juist.'

In dit arrest gaat de Hoge Raad er in beginsel mee akkoord, dat het recht
op bescherming en verbetering van het leefmilieu, neergelegd in artikel
21 Grondwet, (mede) als grondslag dient voor een overheidsactie uit
onrechtmatige daad tegen een burger. Kummeling betwijfelt op goede

gronden of een sociaal grondrecht zich daar wel zonder meer toe leent.
De eisen van de rechtsstaat lijken er zich te verzetten: 52

'De overheid  kan  m. i. niet louter met een beroep  op een belang  dat zij wenst
te behartigen in rechte opkomen, zelfs niet wanneer zij van de grondwetgever
blijkens de sociale grondrechten de taak heeft gekregen om het desbetreffende

51   HR 14 april 1989, RvdW 1989, 107.
52      H.R. B. M. Kummeling, Sociale grondrechten als wapen van de overheid tegen de burger?,

NTB 1992, p. 7.
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belang te behartigen. Een dergelijke actie is haar pas toegestaan wanneer het
belang waarvoor de overheid wil opkomen nader is neergelegd in bevoegdheids-
verlenende regelgeving en bovendien de rechtsplichten van de burger nader
zijn geconcretiseerd.  Wat  er  van de burger verwacht wordt moet vooraf voor
hem  kenbaar zijn, zodat hij zijn positie daarop kan bepalen.'

Men doet er dus goed aan de functie, die de sociale grondrechten naar hun
aard in het recht vervullen, niet uit het oog te verliezen. Het zijn in eerste
instantie plichten van de overheid. Op dit gegeven is de juridische functie
volledig gebaseerd. Door de plichten te specificeren kunnen er dus ook
specifieke functies worden ontworpen. Zo onderscheidt Van Hoof vier
verschillende verplichtingen: 53

'an obligation to respect, an obligation to protect, an obligation to ensure, and
an obligation to promote.'

Hij geeft de volgende toelichting:54

'The obligation to respect forbids the State itsel f to act in any way which would
directly encroach upon recognized rights or freedoms. This aspect, therefore,
closely resembles what in the traditional scheme was called an obligation of
non-interference. Theobligationtoprotectgoes further, inthesensethat it forces
the State to take steps - through legislation or otherwise - which prevent
or prohibitothers (third persons) from violating recognized rights or freedoms.
The obligation to ensure requires more farreaching measures on the part of the
government in that it has to actively create conditions aimed at the achievement
of a certain result in the form of a (more) effective realization of recognized
rights and freedoms. The obligation to promote is also designed to achieve a
certain result, but in this case it concerns more or less vaguely formulated goals,
which can only be achieved progressively or in the long term. The obligation
to ensure and the obligation to promote together encompass, inter alia, what
traditionally are called "programmatic" obligations (...).'

Het is niet de bedoeling de overheidsverplichtingen, die Van Hoof uit de
sociale grondrechten ziet voortvloeien, hier gedetailleerd te bespreken, de
belangrijkste verplichtingen55 zijn al aan bod geweest en zullen verder

53  Van Hoof, a.w., p. 106.
54 Idem.
55     De tweede verplichting,  die  Van Hoof onderkent,  die 'to protect', duidt op de getrapte

werking van de sociale grondrechten in verhoudingen tussen burgers. Er kan bij voorbeeld
worden gedacht aan effectuering van het recht op gezondheid van artikel 12 IVESC in
arbeidsrechtelijke verhoudingen. Hoewel de visie van Van Hoof volledig wordt onderschreven,
wordt deze getrapte werking in dit onderzoek niet apart behandeld.  Wat het recht op culturele
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worden uitgediept, wanneer de positivering van deze grondrechten wordt
beschouwd.56 Hier gaat het er om, dat er aan de hand van de indeling
van Van Hoof reeds vier specifieke deelfuncties kunnen worden onder-
scheiden. Een dergelijke verfijning wordt in dit onderzoek niet nagestreefd,
tenminste niet op het vlak van de functieomschrijving. Er worden zowel
aan de klassieke als aan de sociale grondrechten drie hoofdfuncties
toegeschreven. E6n ervan, die alle door Van Hoof onderkende verplichtingen
omvat, moet hier reeds worden genoemd, de andere twee zullen later ter
sprake komen.57 Net als een klassiek grondrecht 8 vormt een sociaal
grondrecht een dwingend richtsnoer voor de overheid. Gezien de almaar
voortschrijdende sociaal-culturele en economische ontwikkelingen leggen
de sociale grondrechten de overheid een blijvende verplichting op. Wie
meent, dat de overheid een doel dient na te streven dat in principe kan
worden bereikt, zodat ze voortaan van de verplichting zou zijn ontslagen,
slaat de plank mis. Het gaat om zorgverplichtingen en 'zorg' wit zeggen
'voortdurende, nimmer aflatende zorg'. In een tijd van voorspoed, waarin
misschien weinig werk aan de winkel is, verplichten de sociale grondrechten
tot constante waakzaamheid. Indien een sociaal grondrecht op de primaire
levensbehoeften gericht is en het dus een maatregel van de wetgever
verlangt, is dit aspect op het eerste gezicht misschien afwezig. Maar ook
op de  wetgever  rust de opdracht tot heroverweging en kritische reflectie.

6   De begripsomschrijving van het recht op culturele ontplooiing

Voortbouwend op de definitie van de sociale grondrechten kan het recht
op culturele ontplooiing als volgt worden omschreven:

ontplooiing betreft kan immers, zoals zal blijken in paragraaf 7 waar de culturele autonomie
wordt besproken, worden volstaan met een analyse van de getrapte werking van het recht
van (zel f)expressie (alsmede het recht om informatie door te geven en het recht om informatie
te ontvangen respectievelijk te vergaren). Deze werking kwam al  aan  bod in hoofdstuk 5,
par. 6. Wie niettemin benieuwd is naar de werking van de sociale grondrechten tussen burgers
zij verwezen naar hoofdstuk 5, par. 5; vooral model 2 komt voor analoge toepassing in
aanmerking. Daarbij moet wel goed voor ogen worden gehouden, dat het om het respect
gaat, dat de ene burger voor de autonomie van de andere burger op moet brengen, en niet
om verplichtingen tot actieve ondersteuning.

56   Hoofdstuk 7, met name par. 2.
57 Hoo fdstuk  9,  par. 18 respectievelijk hoofdstuk  12,  par.   1  en  6.
58   Hoofdstuk 4, par. 10.
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de plicht van de overheid om de culturele autonomie in de samenleving via
positieve maatregelen zodanig te vergroten dat er evenwicht ontstaat met de
verbondenheid.

De eerste vraag die moet worden beantwoord is: welke betekenis moet er
worden toegeschreven aan de term 'cultuur'? In principe staan er drie
mogelijkheden open.

De term kan ruim worden uitgelegd, namelijk als beschaving, maar
deze uitleg kan niet juist zijn omdat 'recht op culturele ontplooiing'
nagenoeg een synoniem wordt van 'grondrecht'.

De term kan ook beperkt worden opgevat met als gevolg dat cultuur
samenvalt met kunst, misschien zelfs kunst met een K. Tegen deze inter-
pretatie kan worden ingebracht, dat hetbegrip 'kunst' moeilijk te definieren
valt  en  dat de criteria die gelden  voor de zogenaamde 'echte kunst',  die
met de K dus, sterk onderhevig zijn  aan de tijd. De geschiedenis leert dat
wat vandaag wordt bejubeld, morgen kan worden verguisd en andersom.
Door de gerichtheid op de toekomst van de moderne kunst, dus door haar
experimentele karakter,59 stuit deze kunstvorm bij veel tijdgenoten vrijwel
onvermijdelijk op onbegrip.

De derde uitleg lijkt wel zinvol en wordt dan ook aangehouden. Hij
houdt het midden tussen de eerste twee. Tot 'cultuur' in de zin van het
grondrecht worden dan gerekend alle uitingen van een beschaving, die niet
tot onmiddellijk praktisch nut dienen.60 Is er wel sprake van praktisch
nut, dan is evenwel niet meteen gezegd dat het niet om 'cultuur' gaat. Dat
blijkt weI uit de architectuur. Niemand trekt het profijt, verbonden aan het
oprichten van gebouwen, in twijfel en niemand zal zich op het standpunt
stellen, dat bouwkunst geen cultuur is. Het beeld dat er van bepaalde
culturen uit het verre verleden op na wordt gehouden, wordt zelfs
overwegend bepaald door de bouwkunst. Er is dus stellig een zekere
overlapping tussen praktisch nut en cultuur, maar grondrechtelijk gezien
moet er een strikte scheiding worden aangebracht. Wanneer een over-
heidsbesluit zich richt tegen de kant van het praktische nut, kan de culturele
kant niet met succes door de burger in de strijd worden geworpen. Zo kan
een verbod op het gebruik van de auto niet krachteloos worden gemaakt
met het verweer, dat de culturele autonomie van de burger in het geding
is, daar aan de vormgeving van het voertuig culturele aspecten kleven. Het
overheidsbesluit een pand met geweldige cultuurhistorische waarde te slopen
kan daarentegen, tenzij er zeer dringende redenen worden aangevoerd, wel

59  Hoofdstuk 2, par.    1 1.

60  Idem met betrekking tot het principe van het directe praktische nut.
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op het grondrecht afketsen. Het besluit richt zich dan ook niet tegen het

praktische nut van het pand, bij voorbeeld het gebruik als kerk, museum
of school.  Als dat  nut al  in het geding is, betreft het hoogstwaarschijnlijk
het volledig ontbreken ervan. Het besluit gaat echter wel (al te licht) voorbij
aan de culturele waarde die op het spel staat.

Het ontbreken van direct praktisch nut is ook kenmerkend voor etiquette
en fatsoen. Toch worden deze beschavingspatronen niet tot het grondrechte-

lijke cultuurbegrip gerekend. Deze patronen schrijven immers algemeen
gedrag voor en begrenzen als zodanig de individualiteit en de autonomie
van de burger.61 Dit valt moeilijk te verenigen met de bescherming van
de autonomie, die centraal staat bij het recht op culturele ontplooiing.
Cultuur in de zin van dit grondrecht schrijft dan ook geen gedrag voor,
al kunnen binnen een specifieke context bepaalde gedragingen of beter

gezegd, handelingen als staaltje van technische beheersing bijzonder op
prijs worden gesteld. Denk aan ballet, dans oftoneel. Bepaalde handelingen
kunnen, wederom binnen een specifieke context, een zekere afkeuring
ondervinden, omdat zij een gebrek aan technische beheersing suggereren.

Zo 'mag' er bij het vervaardigen van een aquarel geen witte verf worden
gebruikt. Het wit van het papier dient voldoende te zijn en dat is ook
mogelijk, want waterverf is transparant.

Hoewel niet zo ruim dat ze alle uitingen van de beschaving omvat, is
de gekozen definitie van cultuur breed genoeg om niet alleen de klassieke
en de moderne kunst te bestrijken, maar ook zaken als carnaval, pop- of
andere festivals, vendelzwaaien, jazzballet, stijldansen, de fanfare, het
levenslied, enzovoorts. Anders dan de modernebeeldende kunst ondervindt
dit soort culturele manifestaties over het algemeen een tamelijk brede steun

in de samenleving. Dat het cultuurbegrip zich ook over zulke aangelegenhei-
den uitstrekt, heeft te maken met het passieve middel, dus het respect dat
de overheid voor de culturele autonomie van de burger aan de dag moet
leggen. Ook ingeburgerde culturele uitingen moeten door haar worden
gerespecteerd.62

Gaat het echter niet om het respect maar om het actieve middel dat moet
worden ingezet, te weten de positieve maatregelen om de autonomie te
vergroten, dan is er bij de ingeburgerde cultuuruitingen vanzelfsprekend
bij lange na niet dezelfde behoefte aan overheidsoptreden als bij de moderne
beeldende kunst of andere kwetsbare cultuuruitingen. In dit opzicht lijkt
het misschien minder gelukkig, dat het cultuurbegrip aan de ruime kant

61   Hoofdstuk 4, par. 6.
62 Vergelijk hoofdstuk 7, par. 5 en hoofdstuk 8, par. 6 met betrekking tot de vrijetijdsbesteding.

197



Hoofdstuk 6

is. Toch doet er zich geen probleem voor. Aan een sociaal grondrecht ligt
de gedachte ten grondslag, dat vanuit de verbondenheid de individuele
autonomie wordt versterkt. Toegepast op het recht op culturele ontplooiing
betekent dit, dat binnen het ruime cultuurbegrip dat deel extra belangrijk
is, waarin de autonomie van de mens om bijzondere aandacht vraagt. Dit
kan inhouden, dat op het betreffende culturele terrein de autonomie door
sociaal-economische factoren ofvanwege beschavingspatronen sterk onder
druk staat, maar ook dat er op het betreffende terrein juist actie wordt
ondernomen om de autonomie van de individuele burger te versterken. 63
Het 66n sluit het ander natuurlijk niet uit. Omdat er gestreefd moet worden
naar evenwicht tussen autonomie en verbondenheid verplicht het grondrecht
de overheid bij het inzetten van actieve middelen, dus het nemen van onder-
steunende maatregelen, de prioriteit te leggen bij cultuuruitingen waarbinnen
de autonomie centraal staat. Dat deel van het cultuurbegrip, waarin de
individuele autonomie juist niet om aandacht vraagt,  maar de verbondenheid
voorop staat, dus ingeburgerde, alom gewaardeerde cultuuruitingen als het
carnavalsfeest, amusementsprogramma's, horecabezoek, volkskunst en wat
dies meer zij, geniet daarom geen prioriteit. Ondersteunende maatregelen
zijn dan ook niet nodig. Samenvattend kan worden gesteld dat het recht
op culturele ontplooiing zich nu allereerst over kwetsbare cultuuruitingen
uitstrekt, dat wil zeggen, cultuuruitingen die geen brede maatschappelijke
steun ondervinden.

Mag het bovenstaande ook zo worden uitgelegd, dat er op de overheid
nooit positieve plichten rusten, wanneer er voor een culturele zaak brede
maatschappelijke belangstelling bestaat? Neen, zo eenvoudig ligt het ook
weer niet. De schilderijen van Rembrandt en Van Gogh worden door een
groot publiek gewaardeerd. Niettemin gaat het om werken van uitzonderlijke
waarde, ze zijn deel van het culturele erfgoed. Voor een goede culturele
ontwikkeling is kennis van het verleden een primaire voorwaarde. De
overheid moet er dan ook voor zorgen, dat die kennis mogelijk is en
mogelijk blijft. Ze moet over waardevolle cultuur van het heden en het
verleden waken, opdat ze voor het individu in de toekomst niet verloren
gaat. In dit licht gaat het niet zozeer om de verbondenheid als wel om de
autonomie en is een algemene waardering in de huidige tijd niet meer dan
een bijkomende omstandigheid, zij het een gelukkige, die de taak van de
overheid aanzienlijk lichter kan maken. Maar wanneer Rembrandt en Van
Gogh onverhoopt hun populariteit verliezen,  is dat geen vrijbrief om hun
werken maar als nationale kunstschat te schrappen.

63      Zie met betrekking  tot de moderne beeldende kunst: hoofdstuk  2,  par.   11.
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Het begrip 'culturele ontplooiing' is nu voldoende afgebakend. De
speelruimte die overblijft is nodig, want al moet de autonomie de plaats
krijgen die haar toekomt, zij mag niet ten koste gaan van de verbondenheid.
Door het cultuurbegrip in te perken tot bij voorbeeld de avant-garde-kunst
wordt de verbondenheid onnodig onder druk gezet en gaat het evenwicht
verloren. Bovendien  is  voor een goede werking  van het grondrecht  een
zekeropen karakteronontbeerlijk. Volledigebegripsmatige insnoering gaat
immers ten koste van de dynamiek en de flexibiliteit.

Alle grondrechten zijn op de toekomst gericht  en deze eigenschap,

aangeduid als finaliteit, blijkt duidelijk bij de sociale grondrechten. Dit geldt,
zo bleek hierboven, zeer zeker ook voor het recht op culturele ontplooiing.
De term 'culturele ontplooiing' heeft namelijk een dubbele betekenis. Het
grondrecht beschermt niet alleen de autonomie van de individuele burger
maar ook de ontwikkeling van de cultuur, de evolutie van de beschaving.
Hier duikt de verbondenheid weer op, dat wil zeggen, het gezamenlijke,
het gemeenschappelijke. Die verbondenheid heeft ook betrekking op het
culturele erfgoed. Mensen dragen het culturele verleden tot op zekere hoogte
met zich mee en willen dat ook. Zij willen dat het in hen doorleeft, want
aan dat verleden ontlenen zij mede hun identiteit.65 Zojuist werd wel
gesteld, dat de overheid het erfgoed moet behoeden teneinde de autonomie
in de toekomst veilig te stellen, maar dit is slechts 66n kant van de medaille.
Autonomie en verbondenheid sluiten elkaar op dit punt niet uit. Integendeel,
ook uit het oogpunt van verbondenheid moet de overheid waken over de
belangen van het nageslacht.66

Het doel van het recht op culturele ontplooiing blijkt dus in meerdere
doelstellingen uiteen te vallen. Ze worden hieronder op een rijtje gezet.
1.    De overheid moet ernaar streven dat de burger zich als een autonoom

individu in het culturele klimaat kan bewegen. Ze moet de culturele
autonomie en de culturele pluriformiteit veiligstellen.

2.   De overheid moet ervoor waken dat de cultuur ondanks de pluriformiteit
haar identiteit niet verliest. Uit de behoefte aan verbondenheid vloeit
immers voort dat de burgers zich ook, geheel of ten dele, met hun
cultuur moeten kunnen identificeren. Daarom moet de verbreiding van
de cultuur onder de bevolking worden bevorderd.

64  Hoofdstuk 3, par. 7.
65   Zie over identiteit ook: hoofdstuk 4, par. 4,6 en 7.
66     Vergelijk de regering in de memorie van toelichting bij de Wet tot behoud van cultuurbezit;

TK 1975-1976.13 873, nr. 3, p. 1. Verbondenheid wijst hier natuurlijk niet op een grote
gemeenschappelijke belangstelling van de burgers, maar op de band met het verleden, de
voorouders, enzovoorts.
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3.  De overheid moet de ontwikkeling van de cultuur met het oog op de
toekomst bevorderen.

4.    De overheid moet in het belang van het nageslacht het culturele erfgoed
beschermen.

Gezien deze doeistellingen moet het recht op'culturele ontplooiing' worden
verdeeld over twee van de vier subdoelen, die bij de sociale grondrechten
kunnen worden onderkend, te weten de groepen 2 en 3.

7 Culturele autonomie en de samenhang met de klassieke grondrechten

Als 66n van de belangrijkste doelstellingen van het recht op culturele
ontplooiing werd het veiligstellen van de culturele autonomie genoemd.
Deze bewering kan geen stand houden als niet enigszins wordt toegelicht
wat er onder moet worden verstaan. Het gaat om het meesterschap over
de concrete culturele belevingswereld en deze wereld omvat drie grote
sectoren. Binnen iedere sector bestaat nauwe samenhang met een specifiek
klassiek grondrecht.

Culturele autonomie houdt als eerste in, dat culturele waarden tot uiting
kunnen worden gebracht.  Op het punt van de 'produktie',  als  het zo  mag
worden genoemd, zijn het recht op culturele ontplooiing en het recht van
(zelf)expressie volledig met elkaar verstrengeld.

In de tweede plaats ziet de culturele autonomie op de mogelijkheden
om van de produkten kennis te nemen. De verleiding is groot om hier te
spreken van culturele 'consumptie', maar om redenen, die later uiteen zullen
worden gezet,67 is 'consumptie' geen gelukkige term. Op dit vlak is er
een verwevenheid met het recht om informatie te ontvangen respectievelijk
te vergaren, neergelegd in artikel  10 EVRM respectievelijk 19, tweede lid,
IVBP.68

Ten derde moet ook de presentatie van de produkten aan het publiek,
dus de verspreiding, tot de culturele autonomie worden gerekend. Ook nu
is het culturele-ontplooiingsrecht met een klassiek grondrecht verbonden,
namelijk het recht om uitingen van gedachten of gevoelens door te geven.
Naar nationaal recht, zo bleek eerder,69 moet dit verspreidingsrecht worden
ondergebracht in de regulatieve sfeer van het recht van (zelf)expressie. Naar
internationaal recht daarentegen heeft de verspreider de beschikking over

67     Hoofdstuk  14,  par.   2;  zie ook hoofdstuk   15,  par.  3.
68   Hoofdstuk 5, par. 4 en 6 met betrekking tot de antenneverbodsproblematiek; hoofdstuk 8,

par. 6.

69  Hoofdstuk 5, par. 4.
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een zelfstandig, constitutiefgeaard grondrecht. Het ligt, wederom, verankerd
in de artikelen  10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP. Vanzelfsprekend geeft
het internationale recht de doorslag. Een ander standpunt valt moeilijk vol
te houden, aangezien de internationale bepalingen in de nationale rechtsorde
doorwerken en de nationale dogmatiek opzij schuiven.

Een belangrijk criterium binnen de drie genoemde sectoren is plurifor-
miteit: er moeten keuzemogelijkheden bestaan. Dit criterium heeft eveneens
een klassiek-grondrechtelijke kant. Hij kwam aan bod toen de regulatieve
sfeer van het recht van (zel f)expressie werd verkend. Daarbij mani festeerde
het criterium zich op twee terreinen, de getrapte werking en de materiele
uitleg.70 In beide gevallen diende zich de Mediawet aan.

Op de samenhang tussen het begrip 'culturele autonomie' en de
genoemde klassieke grondrechten wordt nog teruggekomen. 71

8 Conclusie

Worden de sociale grondrechten vanuit het kader van de concrete bele-
vingswereld benaderd, dan wordt er uitgegaan van een sterke overeenkomst
met de klassieke. Het recht op culturele ontplooiing kan dan zo worden
omschreven:

de plicht van de overheid om de culturele autonomie in de samenleving via
positieve maatregelen zodanig te vergroten dat er evenwicht ontstaat met de
verbondenheid.

Net als het recht van (zelf)expressie als klassiek grondrecht bestaat het uit
drie elementen:
1. een recht op autonomie; dit is de individuele kant van het grondrecht;
2. een recht op verbondenheid; dit is de sociale kant van het grondrecht;
3. een recht op evenwicht tussen de individuele en de sociale kant.
Deze drie elementen, die in ieder sociaal grondrecht kunnen worden
onderscheiden, stemmen volledig overeen met de gelijknamige componenten
uit de klassieke grondrechten. Daarom kan op dit punt worden verwezen
naar wat hieromtrent eerder werd geconcludeerd. 72

Net als de klassieke grondrechten worden de sociale louter opgevat als
plichten voor de overheid en wel met dezelfde voordelen. Wordt de positie

70     Hoofdstuk  5,  par.  6  en  8.
71      Hoofdstuk  8,   par. 6, hoofdstuk  14,  par.   13 en hoofdstuk  15,  par.   1.
72   Hoofdstuk 4, par.  12.
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van de overheid als invalshoek genomen, dan valt de sociaal-grondrechtelijke
norm uiteen in een doel en een middel.

Precies zoals bij de klassieke grondrechten bestaat het dod uit het

evenwicht tussen autonomie en verbondenheid. Bijgevolg kunnen  ook  nu
eerdere conclusies worden aangehaald:73 de doelstelling wordt beheerst

door het proportionaliteitsbeginsel. Wanneer de autonomie, gegarandeerd
door een sociaal grondrecht, zich leent voor de vaststelling van wettelijke
beperkingen - zoals onder meer het geval is bij het recht op culturele
ontplooiing - dan mogen de beperkingen niet verder gaan dan nodig is
in een democratische samenleving. Er moet naar evenwicht worden gezocht.
Is dit evenwicht eenmaal in beperkingen geconcretiseerd, dan is de mate
van autonomie die de overheid in de samenleving gewenst acht, gegeven,
anders gezegd, het concrete doel, dat de overheid ingevolge het sociale
grondrecht na moet streven, staat vast. Leent de autonomie, gegarandeerd
door het sociale grondrecht, zich minder of niet voor de vaststelling van
wettelijke beperkingen, dan moet er analoog worden geredeneerd. Ook nu
moet de overheid zich een oordeel vormen omtrent de gewenste mate van
autonomie en ook nu is zij gebonden aan wat het proportionaliteits- annex

redelijkheidsbeginsel in het licht van de feitelijke context voorschrijft.
Binnen de algemene doelstelling van het evenwicht tussen autonomie

en verbondenheid kunnen vier groepen worden onderscheiden, waarbij de
ene groep niet per se belangrijker is dan de andere. Verschillen die er te
constateren vallen vloeien slechts voort uit de wisselende verhouding
individueel versus collectief belang. Er kan een glijdende schaal worden
uitgezet:
1.    de primaire levensbehoeften  van  de  mens;
2.  de secundaire levensbehoeften van de mens.
Op deze terreinen gaat het overwegend om de bescherming van individuele
belangen van burgers.  Bij de andere twee groepen overheerst de bescher-
ming van het collectieve belang:
3.  belangen, die in dienst staan van de beschaving;
4.  belangen, die in dienst staan van de aarde en de mensheid.
Zowel de klassieke als de sociale grondrechten getuigen van finaliteit, ze
zijn  op  een doel gericht: evenwicht tussen autonomie en verbondenheid.
Wetgeving en rechtspraak moeten in het teken van dat evenwicht staan en

er moet ook met het oog op dat evenwicht worden bestuurd.  Dat er van
een klassiek grondrecht niettemin een overwegend statisch beeld wordt
geschetst en van een sociaal een overwegend dynamisch, heeft geen

73 Idem.
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principitle betekenis, het is vooral een kwestie van optiek. Wie dus door
de sociale grondrechten (overigens terecht) als doelnormen te kwalificeren
hoopt een verschil met de klassieke aan te geven, komt bedrogen uit.

Om het doel te bereiken moeten er middelen worden ingezet. Het eerste
middel is, net als bij de klassieke grondrechten, passief.,4 De overheid
moet de autonomie, die zij gewenst acht, respecteren. Dit geldt niet alleen
voor vormen van autonomie, die zich voor wettelijke beperkingen lenen,
het geldt altijd. Het zou je reinste kolder wezen, wanneer het de overheid,
die ingevolge de sociale grondrechten bij voorbeeld zorg moet dragen voor
de bescherming en verbetering van het leefmilieu, vrij zou staan om zonder
genoegzame rechtvaardiging maatregelen uit te vaardigen die dat leefmilieu
juist ernstig aantasten. Pas wanneer het respect  voor de autonomie buiten
kijf staat, heeft het zin om van het tweede middel te spreken: positieve
maatregelen ter versterking van de autonomie. Ook wat de inzet van deze
actieve middelen betreft bestaat er een overeenkomst met de klassieke
grondrechten. Het gaat dan niet om hun constitutieve, maar om hun
regulatieve dimensie. 75

Er is een nauwe samenhang tussen het recht op culturele ontplooiing
en het recht van (zelf)expressie. De culturele autonomie omvat immers drie
sectoren, die hier gemakshalve aangeduid worden als culturele'produktie',
culturele 'consumptie' (al is consumptie geen echt geschikte term) en
culturele 'tussenhandel'. Binnen alle sectoren grijpen het recht op culturele
ontplooiing en dat van (zelf)expressie (of een klassiek-grondrechtelijke
variant) ineen.

Naast de culturele autonomie beschermt het recht op culturele ont-
plooiing nog drie andere terreinen: de culturele verbondenheid (eenheid),
de culturele ontplooiing in de ruimste zin, dat wil zeggen, de culturele
evolutie van de beschaving, en tot slot het culturele erfgoed. Wanneer gelet
wordt op de subdoelen, die er bij de sociale grondrechten kunnen worden
onderscheiden, moet het grondrecht dus deels in groep 2 en deels in groep
3 worden ondergebracht.

Op allevier de terreinen fungeert het grondrecht als een richtsnoer voor
het handelen van de overheid. Er moet immers vanuit de verbondenheid
een gezamenlijke krachtsinspanning worden geleverd. Mede dankzij deze
positieve inbreng van de verbondenheid bestaat er tussen het grondrecht
en het gelijkheidsbeginsel een hechte band.

74 idem.
75   Hoofdstuk 5, par. 10.
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Een  bijzonder  punt  is  nog de afbakening  van het begrip 'cultuur'.
Daaronder blijkt te moeten worden verstaan:

de uitingen van de beschaving die niet tot onmiddellijk praktisch nut dienen.

Het sociale grondrecht bestrijkt dus een breed terrein en dat is nodig in
verband  met het passieve middel,  dus het respect,  dat de overheid  voor
de culturele autonomie aan de dag moet leggen. In verband met het actieve
middel, dus de inzet van positieve maatregelen ter vergroting van de
autonomie, is zo'n ruime werking minder gunstig. Gelukkig doet er zich
geen probleem voor. Het grondrecht draagt de overheid op te streven naar
evenwicht tussen autonomie en verbondenheid en dat betekent datprioriteit
moet worden gegeven aan culturele aangelegenheden, waarbij de autonomie
om bijzondere aandacht vraagt, anders gezegd, kwetsbare cultuuruitingen.

De gedachten die in dit hoofdstuk omtrent het recht op culturele
ontplooiing en omtrent sociale grondrechten in het algemeen werden
ontvouwd, vloeien voort uit het vermoeden, dat er in het kader van de
concrete belevingswereld een sterke overeenkomst bestaat tussen klassieke
en sociale grondrechten. Dit vermoeden is gebaseerd op het beginselmatige
grondrechtsconcept, dat vanuit hetzelfde kader werd geconstrueerd,76 en

op de wet van de systematische eenheid, een methodologische eis,
geformuleerd door Von Jhering.77 Maar hoe gefundeerd verder ook, een
vermoeden is geen geldend recht. Wat in dit hoofdstuk werd verkondigd
is theorie. In het volgende hoofdstuk wordt de theorie getoetst. Dan wordt
bekeken hoe de sociale grondrechten hun beslag hebben gekregen in de
Grondwet en het IVESC en wat voor vorm er in de artikelen 22, derde
lid, Grondwet en 15 IVESC aan het recht op culturele ontplooiing is
gegeven.

76     Hoofdstuk  3,  par.  3.
77  Hoofdstuk 3, par. 2.
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De positiefrechtelijke vorm van het recht op culturele
ontplooiing

1 Inleiding

Het moment is aangebroken om te bekijken welke positiefrechtelijke vorm
in de artikelen 22, derde lid, Grondwet en 15 IVESC aan het recht op
culturele ontplooiing is gegeveni en welke conclusies er uit die vorm
kunnen worden getrokken.

Aangezien de vorm van de sociale grondrechten in de literatuur tot op
heden zo goed als onbesproken bleef, mag worden aangenomen dat er in
het algemeen weinig belang aan wordt gehecht. Met de vorm van de
klassieke ligt het anders, want van het belang van hun formulering is
iedereen doordrongen. Het nut van de doelcriteria en de competentievoor-
schriften valt en staat er mee en zorgvuldigheid is dan ook het motto. Dat
de Hoge Raad2 zich vanwege een ondoordachte formulering van artikel
12 bij de grondwetsherziening van 1983 genoodzaakt zag bij de vervolging
van een ernstig drugsdelict een strikte interpretatie te geven aan een tot
dan toe onbestreden regel van de regering, als deel van de grondwetgever,
inhoudende dat bestaande wettelijke voorschriften moeten wijken wanneer
de oude grondrechtsbepaling vervangen wordt door een nieuwe die geen
uitwerking behoeft,3 was niet fraai en dat de kersverse waarborgen bij de
grondwetswijziging  van   1987  min  of meer ingetrokken moesten worden
was toch gBnant. Dit voorbeeld illustreert de relevantie van de wijze waarop
de klassieke grondrechten in het positieve recht vorm krijgen, maar is
daarmee ook het belang van de formulering van de sociale gegeven?

Soms wordt aangenomen, dat de sociale grondrechten hierin van de
klassieke verschillen dat voor hun gelding geen voorwaarde is, dat ze in
grondwet of verdrag zijn opgenomen. Ook zonder verankering zouden op

1   Het Europees Sociaal Handvest blijft buiten beschouwing omdat het recht op culturele
ontplooiing er niet in terugkeert.

2    HR 27 mei 1986, NJ 1987, 298 (binnentreden).
3    De wettelijke voorschriften hoeven niet te worden aangepast en kunnen dat ook niet. De

nieuwe grondrechtsbepaling behoeft geen uitwerking en daarom is artikel 140 Grondwet
niet van toepassing.

205



Hoofdstuk 7

de overheid zorgverplichtingen rusten, want na de Tweede Wereldoorlog
kwam zonder dat de Grondwet daartoe een opdracht gaf een uitgebreid
voorzieningenstelsel tot stand.

Oppervlakkig gezien lijkt de redenering overtuigend, maar eigenlijk
is ze hoogst merkwaardig. Voor de klassieke grondrechten zou zo'n betoog
meebrengen dat ze zonder bezwaar uit de Grondwet kunnen worden
geschrapt, omdat de overheid hen al een tijdje redelijk in acht neemt. Het
argument is dan ook onzuiver, want uit een feitelijke gang van zaken kan
niet een, twee, drie het bestaan van een rechtsnorm worden afgeleid, net
zo min als uit de gelding van een rechtsnorm automatisch een feitelijke
gang van zaken voortvloeit.4 Ware het laatste anders, dan was rechts-
handhaving geen enkel probleem. Bovendien wordt erbinnen de redenering
een loopje met de geschiedenis genomen, want het is uiterst twijfelachtig
ofalle zorgverplichtingen keurig zijn nagekomen. De bescherming van het
leefmilieu, om maar een overheidstaak te noemen, liet knap te wensen over.
De positivering van de zorgverplichtingen heeft dus wel zin.

Is de positivering van de sociale grondrechten juridisch van belang,
dan geldt hetzelfde voor de wijze waarop de sociale grondrechten zijn
geformuleerd. Er mag worden aangenomen dat de grondwetgever of, als
het om het IVESC gaat, 'de Staten, die partij zijn bij dit Verdrag' in de
bepalingen iets tot uitdrukking hebben willen brengen. Daarom moet net
als bij de klassieke grondrechtens de redactie van de sociale grondrechten
nauwkeurig worden beschouwd.

Bij het onderzoek naar de positiefrechtelijke vorm, dat nu volgt, staat
wat in het vorige hoofdstuk omtrent de begripsvorming van de sociale
grondrechten in het algemeen en het recht op culturele ontplooiing in het
bijzonder werd uiteengezet ter toetsing. De cruciale vraag is of de
bepalingen in het IVESC en de Grondwet aanknopingspunten bieden voor
een sociaal-grondrechtsbegrip, dat vanuit het kader van de concrete
belevingswereld gestalte heeft gekregen. Om een perfecte aansluiting te
verkrijgen moeten de sociale-grondrechtsbepalingen doel en middel aan-
geven. In het dod moet dan, net als bij de klassieke-grondrechtsbepalingen,

een normatief moment tot uiting worden gebracht, zowel wanneer de
autonomie zich leent voor de vaststelling van wettelijke beperkingen als
wanneer dat niet het geval is. Dat element is dan de positiefrechtelijke
pendant van het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid. Op het vlak

4 Vergelijk Peters/Vlemminx, a.w., pp. 47 en 51-52.
5  In deze studie is dit onderzoek achterwege gebleven. De redactie van de klassieke

grondrechten in grondwet en verdrag is voldoende bekend; hoofdstuk 3, par. 10.

206



De positiefreclitelijke vonn van het recht op culturele ontplooiing

van de middelen is er aansluiting wanneer de overheid een tweevoudige
plicht krijgt opgelegd. Er moet een passiefmiddel worden ingezet: respect
voor de autonomie, dus overheidsonthouding. Daarnaast moet de inzet van
een actief middel zijn voorgeschreven, dat wil zeggen dat er positieve
maatregelen moeten worden genomen om de autonomie feitelijk te
vergroten.

De  werkwijze is inmiddels bekend. Pas nadat de sociale-grondrechts-
bepalingen in het algemeen zijn onderzocht zal worden bezien of en zo ja,
in hoeverre de begripsomschrijving van het recht op culturele ontplooiing
in de artikelen 15 IVESC en 22, derde lid, Grondwet terugkeert.

2   De sociale grondrechten in het IVESC6

Bij een bespreking van het IVESC doet zich het probleem voor dat er sinds
de totstandkoming en inwerkingtreding nauwelijks over is geschreven. Het
maakt geen verschil of de nationale of internationale literatuur wordt
doorgelicht: degelijke studies zijn uiterst schaars. Dit betekent gelukkig
niet dat er helemaal geen aanknopingspunten zijn. Ten eerste is de tekst
van het Verdrag, zeker wanneer ook de Franse en de Engelse versie in
de beschouwing worden meegenomen, vrij duidelijk zodat een louter
grammaticale benadering een geinteresseerde lezer al een eind op weg helpt.
In de tweede plaats betreft het een verdrag, zodat de bepalingen geinterpre-
teerd moeten worden volgens de normale internationale regels zoals
neergelegd in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, dat in
1969 werd gesloten en voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd werd bij
Rijkswet van 9 januari 1985.7 Op 9 mei 1985 trad het Verdrag voor het
Koninkrijk in werking: Vooral de artikelen 31-33 zijn van belang.

6        Het  Verdrag werd samen  met  het IVBP goedgekeurd bij Rijkswet van 24 november  1978.
Stb. 1978, 624; in artikel 5 van die wet werd ook het voornemen goedgekeurd om bij de
bekrachtiging ten aanzien van artikel 8, eerste lid, sub d, en tweede lid, van het Verdrag
een voorbehoud te maken wat betreft het ambtelijk apparaat van de Nederlandse Antillen.
Het  Verdrag  trad  op   11  maart  1976 in werking.

7   Stb. 73.

8        Zie  voor de achtergronden  van het Verdrag:  H.H. M. Sondaal, De Nederlandse verdrags-
praktijk, 's-Gravenhage  1986, pp.  1-5; P. Reuter, Introduction to the Law of Treaties, London
and  New  York   1989,  p.  29; I. Sinclair, The Vienna Convention  on  the  Law  o f Treaties,
Manchester University Press   1984,  pp.   1-5.
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Artikel 31, eerste lid, legt als algemene regel van uitleg vast, dat
bepalingen te goeder trouw' en overeenkomstig de gewone betekenis van
de termen moeten worden geinterpreteerd. Die gewone betekenis kan echter

niet altijd door middel van een puur grammaticale analyse worden
vastgesteld. Artikel 31, eerste lid, voegt er aan toe, dat er rekening moet
worden gehouden met de tekstuele context, het onderwerp en het doel van
het verdrag. Het gaat dus zeker niet om een abstracte betekenis, los van
de  tekst:'  Aan  een term, aldus  nog het vierde  lid van artikel  31,   moet
pas een bijzondere betekenis worden verleend als vaststaat, dat dit de
bedoeling van de partijen is geweest. Dit betekent onder meer dat de
bewijslast rust op de partij,  die een bijzondere betekenis voorstaat."

Pas wanneer de term dubbelzinnig of duister blijft dan wel wanneer
een letterlijke uitleg tot een onredelijk of absurd resultaat voert, mogen
er aanvullende middelen van interpretatie worden gehanteerd, aldus artikel
32. Als aanvullend middel kan er dan een beroep worden gedaan op de
voorbereidende werkzaamheden, de zogeheten 'Travaux Pr6paratoires',
en de omstandigheden waaronder het verdrag is gesloten. Met de toevlucht
tot de Travaux Prdparatoires moet men voorzichtig zijn, want wanneer een
tekst niet helder is, zijn de voorbereidende werkzaamheden vaak de oorzaak,
zodat er van de raadpleging van deze bron niet veel heil mag worden
verwacht.12 Nu is de tekst van het IVESC, wanneer hij onbevooroordeeld
wordt gelezen, beslist begrijpelijk. Niettemin zal er in deze paragraaf
ruimschoots aandacht worden besteed aan de Travaux Prdparatoires. Dit
gebeurt dan niet omwille van een broodnodige verheldering maar om de
juistheid van de uitleg te bevestigen en om de ernst van de bedoeling te
onderstrepen.

Artikel 33 stelt, dat zo een verdrag in twee of meer talen geauthentiseerd
is, iedere authentieke tekst rechtskracht bezit. Bovendien worden de termen
in de verschillende authentieke teksten geacht hetzelfde te betekenen. In
deze paragraaf alsook in paragraaf 4 zal herhaaldelijk ook de Engelse tekst
worden aangehaald.

Om het IVESC goed te kunnen begrijpen moet worden bedacht, dat
er inzake de redactie van de sociale grondrechten een groot verschil bestaat
met de Grondwet. Dit verschil betreft de wijze waarop uitdrukking is
gegeven aan de samenhang met de klassieke grondrechten. Die samenhang

9    Het principe van de goede trouw ligt ten grondslag aan de regel 'pacta sunt servanda' en
beheerst daarnaast de interpretatie van een verdrag volledig: Sinclair, a. w., pp.  119-120.

10  Sinclair, a.w., p. 121.
11  Sinclair, a.w., p. 126.
12  Sinclair, a.w., p. 142.
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kwam al naar voren, toen de regulatieve dimensie van het recht van
(zelf)expressie werd beschouwdn en toen het begrip 'culturele autonomie'
werd  geanalyseerd. 14 Hij blijkt ook wanneer de begripsomschrijving  van
een sociaal grondrechtu met die van een klassiek grondrecht!6 wordt
vergeleken.

De Grondwet laat de verwantschap blijken doordat de klassieke en de
sociale grondrechten zonder onderbreking in 66n hoofdstuk zijn opgenomen.
Het IVESC daarentegen zet de verwantschap in artikel 4 met zoveel
woorden uiteen en komt er bij de afzonderlijke grondrechtsbepalingen
consequent op terug. Zonder dat de klassiek-grondrechtelijke tegenhanger,
het IVBP, in de beschouwing wordt betrokken, valt het Verdrag zelfs
moeilijk uit te leggen. Het is geen toeval, dat de Preambules van beide
Verdragen identiek zijn, en dat dus in beide gevallen het belang van zowel
de burgerlijke en politieke als de economische, sociale en culturele rechten
wordt onderstreept.

Op 4 november 1950 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties een resolutie aan, dat in het bestaande ontwerp van een Covenant
on Human Rights, waarvan de inhoud zich beperkte tot bepaalde categoriean
burgerlijke rechten, ook economische, sociale en culturele rechten moesten
worden opgenomen. Dienovereenkomstig kwam er een nieuw ontwerp.
Om een reden die verderop in deze paragraaf zal worden uiteengezet veran-
derde de Algemene Vergadering op 5 februari 1952 echter van gedachten,
zodat er uiteindelijk twee aparte Verdragen tot stand kwamen.17 Niettemin
bleven de Verdragen vervlochten en hierdoor is het IVESC veel vollediger
dan de Grondwet.

Wie het Verdrag, zonder voorkennis en uitgaand van het traditionele
onderscheid tussen de klassieke en de sociale grondrechten, raadpleegt kijkt
al lezende waarschijnlijk even naar het opschrift. Is dit wel de juiste tekst?
Niet alleen hebben de grondrechten een redactionele vorm die eerder bij
de klassieke thuis lijkt te horen, artikel 4 is helemaal een vreemde eend
in de bijt. Het artikel bepaalt:

'De Staten (...) erkennen dat, wat het genot van de doorde Staatovereenkomstig
dit Verdrag verleende rechten betreft, de Staat deze rechten slechts mag

13  Hoofdstuk 5.
14  Hoofdstuk 6, par. 7.
15   Hoofdstuk 6, par. 2.
16   Hoofdstuk 4, par. 10.
17  M. Ganji, International protection of human rights, Geneve/Parijs 1962, pp. 168-172;

Heringa, a.w., p. 38.
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onderwerpen aan bij de wet vastgestelde beperkingen en alleen voor zover dit
niet in strijd is met de aard van deze rechten, en uitsluitend met het doel het
algemeen welzijn in een democratische samenleving te bevorderen.'

Heringa merkt op dat hier de grondslag voor de beperkingen van de sociale
grondrechten wordt gelegd, maar gaat op de inhoud en de strekking van
de bepaling nauwelijks in.Is

Ganji geeft weI een zeker inhoudelijk commentaar. Hij wijst er op dat
het bij artikel 4 om een algemene beperkingsclausule gaat, en niet om een
reeks afzonderlijke zoals in het IVBP, en stelt dat dit samenhangt met het
typisch 'sociaal-grondrechtelijke' karakter van de rechten. 19 Waarom een
algemene clausule bij de sociale grondrechten thuis zou horen en een
combinatie van afzonderlijke clausules bij de klassieke geeft hij echter niet
aan. Evenmin licht hij de juridische strekking van het onderscheid toe. Dat
hij het onderscheid niettemin onderstreept is des te merkwaardiger omdat
toch eerst en vooral de overeenkomst de aandacht trekt. Artikel 4 lijkt
volledig uit het IVBP te zijn overgewaaid. Juist bij de klassieke grondrechten
kan immers de autonomie door de wetgever aan beperkingen worden onder-
worpen.

Nu is het recht op autonomie niet exclusief voor de klassieke grond-
rechten, het is even essentieel bij de sociale.20 Dit inzicht schept niet alleen
duidelijkheid als het om artikel 4 gaat, maar werpt ook een nieuw licht
op de redactionele vorm die in het Verdrag aan de afzonderlijke grondrech-
ten is gegeven. Er wordt steeds een sociaal-grondrechtelijk recht op
autonomie gegarandeerd, zoals een recht op vakorganisatie en een

18     Vierdag,  die het juridische karakter van de rechten  in het IVESC zegt te ondermeken,  laat
de bepaling volledig buiten beschouwing; E.W. Vierdag, The legal nature of the rights granted
by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in: Netherlands
Yearbook of International Law, Volume IX, 1978, Alphen aan den Rijn 1979, pp. 69-105.
Coomans behandelt artikel 4 wei. zij het opperviakkig, A.P.M. Coomans, De internationale
bescherming van het recht op Onderwijs, L£iden 1992, pp. 38-39. Het betoog is allesbehalve
helder. Enerzijds verkondigt hij zonder degelijke onderbouwing de zonderlinge stelling,
dat  artikel 4 slechts zou gelden voor zover de grondrechten zouden zijn 'gerealiseerd',
anderzijds stelt de verhouding tot artikel 2, eerste lid, IVESC hem voor problemen: artikel
4 mag niet maar toch weer wei in verband worden gebracht met artikel 2, eerste lid. Deze
tweeslachtigheid breekt hem op, ze voert hem tot een vreemde conclusie met betrekking
tot de clausule, dat de beperkingen niet in strijd mogen zijn met de aard van de rechten.
Deze  clausule zou volgens hem betekenen. dat beperkingen nooit zo ver mogen  gaan.  'dat
ze  de rechten zonder waarde en inhoud maken'.  In dit onderzoek wordt  een heel andere
interpretatie bepleit.

19    Ganji, a.w.,  p.  204.
20  Hoofdstuk 6, par. 2. De term 'recht' mag bij de sociale grondrechten evenmin als bij de

klassieke worden opgevat als subjectief recht; hoofdstuk 3,  par.  3 en hoofdstuk 6,  par.   1.
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stakingsrecht in artikel 8, een recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid
in artikel 12, eerste lid, of een recht op deelname aan het culturele leven
in artikel 15, eerste lid. Die garantie vindt bij voorkeur in de opening van
de bepalingen plaats zodat, net als in het IVBP, de autonomie van de burger
het vertrekpunt is. Hiermee is niet gezegd, dat de redactionele vorm
volkomen identiek is. De bepalingen in het IVBP vangen aan met'een ieder
heeft het recht...' ofeen variant, die uitsluitend stilistische betekenis heeft,
bijvoorbeeld 'niemand mag worden onderworpen aan...', terwijl   de
bepalingen in hei IVESC op een andere leest zijn geschoeid: 'De Staten

die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder...'.Nu wordt
de uitdrukking 'erkennen' zonder onderscheid in de Preambules van beide
Verdragen gebruikt en in beide gevallen wordt de tekst afgesloten met '...de
in dit Verdrag erkende rechten', zodat een fundamenteel verschil inzake
de status van de autonomie alleen hierom al uitgesloten mag worden geacht.
Het woord 'erkennen' wijst overigens in dezelfde richting: wanneer een
recht wordt'erkend', wordt aangegeven dat het er (al) is. Met de invoeging
van de erkenning wordt in het IVESC dan ook geen verschil tussen de
klassiek- en de sociaal-grondrechtelijke autonomie beoogd, er is een heel
andere reden, die verderop nog zal worden aangegeven.

De autonomie, het meesterschap over de concrete belevingswereld, kan
niet zo maar in een klassiek- en een sociaal-grondrechtelijk gedeelte worden
opgesplitst. Vandaar dat de klassieke en de sociale grondrechten samen-

hangen en vandaar dat ook bij de sociale grondrechten de autonomie aan
beperkingen moet worden onderworpen. Uit artikel 4, de bepaling die de
benodigde beperkingsbevoegdheid regelt, kunnen daarom twee zaken worden
geleerd.

Het eerste punt betreft de middelen, die de overheid ingevolge de
grondrechtsbepalingen moet inzetten. Wanneer inbreuken slechts geoorloofd
zijn, wanneer er vooraf wettelijk wordt beperkt, is het passieve middel,
dus de plicht om de autonomie te respecteren, de basis van het grond-
recht.21 Ook Van Hoof noemt deze plicht als eerste.22 Het doet op dit
punt overigens niet terzake of de autonomie, die door de grondrechtsbe-
paling wordt gegarandeerd, zich voor de vaststelling van wettelijke
beperkingen leent of niet. Ook wanneer dit in een bepaald opzicht duidelijk
niet het geval is, zoals bij de geestelijke en lichamelijke gezondheid van
artikel 12,23 dient de overheid zich van ongerechtvaardigde inbreuken te

21   Hoofdstuk 6, par. 4.
22   Hoofdstuk 6, par. 5.

23     Zie over het recht op gezondheid en het vraagstuk van de wettelijke beperkingen hoofdstuk
10, par. 5.
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onthouden. Het verbod op fulteringen en op medische en wetenschappelijke
experimenten op mensen die daartoe geen toestemming hebben verleend,
neergelegd in artikel 7 IVBP, kan daarom als een verbijzondering worden
beschouwd van de plicht de lichamelijke gezondheid te respecteren. Het
verbod op wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing,
eveneens gewaarborgd door artikel 7, is dan een verbijzondering van de
plicht de geestelijke gezondheid te eerbiedigen. Op de keper beschouwd
zijn vrijwel alle klassieke grondrechten verbijzonderingen van artikel 12
IVESC, want (herhaaide) schending van overheidswege tast zonder twijfel
de geestelijke en vaak ook de lichamelijke gezondheid van de burger aan.
Vanuit het kader van de concrete belevingswereld geredeneerd is artikel
12 de spil van alle grondrechten, zodat in zekere zin het beginselmatige
grondrechtsconcept, dat aan het begin van dit grondrechtelijke onderzoek
werd opgesteld,24 hier gecodificeerd is. Hoewel het aanvankelijk misschien
vreemd klinkt, is het dus stellig zinvol om, zoals in artikel 12 gebeurt, van
een 'recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid' te spreken.

Het tweede punt, dat uit artikel 4 IVESC kan worden geleerd, betreft
de bepaling zelf. Aan artikel 4 moet, net als aan de beperkingsclausules
bij de klassieke grondrechten, een dubbele functie worden toegekend, te
weten een veroorlovende en een beschermende.25 De bepaling geeft de
overheid de bevoegdheid de rechten van het IVESC aan beperkingen te
onderwerpen, maar beschermt tegelijkertijd de rechten doordat het regels
vaststelt omtrent het doel dat met de beperkingen mag worden gediend en
de wijze waarop de beperkingen gestalte dienen te krijgen.

Deze visie wordt ondersteund door de Travaux Prdparatoires. Bij de
voorbereiding van het IVESC  rees de vraag of er Oberhaupt aan beperkingen
moest worden gedacht. Voor het openen van een beperkingsmogelijkheid
werd een reeks argumenten aangevoerd.26

Ten eerste was men bij een onbeperkte gelding bevreesd voor onvoor-
zienbare en onwenselijke gevolgen.

Ten tweede moest misbruik van de voorzieningen kunnen worden
voorkomen.

24   Hoofdstuk 3, par. 3.
25  Er is ook een zekere gebiedende functie; vergelijk hoofdstuk 4 par. 8 met betrekking tot

de noodzakelijkheidsclausule.
26  P. Alston/G. Quinn, The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in: Human Rights Quarterly,
Volume 9, nr. 2, mei 1987, The John Hopkins University Press, pp. 194-196.

212



De positiefrechtelijke vor,n van het recht op culturele ontplooiing

Ten derde zou een absolute vakverenigingsvrijheid ertoe kunnen leiden
dat de vakverenigingen individuen in het nauw dreven. De overheid moest
deze individuen kunnen beschermen.

Ten vierde moesten de rechten van anderen kunnen worden beschermd.
Ten vijfde moest er overeenstemming zijn met artikel 29, tweede lid,

van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Er waren echter afgevaardigden die een beperkingsclausule overbodig

vonden. Zo rees de vraag ofzulke rechten als die op gezondheid, onderwijs
en passende werkomstandigheden zich voor beperking leenden.27 Daarom
werd naar voren gebracht dat, voor zover er beperkingen nodig waren,
die alleen zouden moeten worden toegepast op rechten die daarvoor naar
hun aard in aanmerking kwamen. Er werd zelfs een voorstel gedaan een
serie rechten van beperkingen vrij te stellen, maar dit voorstel ondervond
onvoldoende steun en werd zelfs niet ter stemming gebracht.28 Uiteindelijk
werd voor een algemene beperkingsbevoegdheid gekozen, maar dan voorzien
van een even algemeen voorbehoud: de vaststelling van wettelijke
beperkingen mag niet botsen met de aard van de grondrechten. Er staat
niet, dat de aard zich voor beperkingen moet lenen, het voorbehoud is
negatief geformuleerd en dat is niet zonder betekenis.  In het kader van het
gelijkheidsbeginsel29 zal op de strekking van deze negatieve formulering
worden ingegaan.

De beperkingsclausule van artikel 4 IVESC valt niet goed te doorgronden
wanneer artikel 29, tweede lid, van de Universele Verklaring van de
Rechten  van  de Mens buiten beschouwing wordt gelaten. Deze bepaling
luidt in de Engelse tekst:

'In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to
such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing
due recognition and respect for the rights and freedoms ofothers and of meeting
the just requirements of morality, public order and the general welfare in a
democratic society.'

Deze bepaling is van belang omdat ze direct dan wel minder direct ten
grondslag ligt aan de beperkingsclausules van zowel het EVRM als het IVBP
en het IVESC.

In 1951, toen ingevolge de resolutie van de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties de klassieke en de sociale grondrechten in 66n verdrag

27   Alston/Quinn, a.w., p. 196; VN Doc. E/CN. 4/SR. 234.
28    Alston/Quinn, a.w.,  p.  197.
29  Hoofdstuk 10, par. 5.
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moesten worden opgenomen, werd door de Verenigde Staten een beperkings-
clausule voorgesteld, die sterk op artikel 29, tweede lid, was geant. Het
voorstel gaf de bepaling uit de Universele Verklaring bijna woord voor
woord weer. 30

Later werden de klassieke en de sociale grondrechten echter gesplitst
en   in   1954  gaf de Algemene Vergadering de instructie3' de relevante
beperkingen van de economische, sociale en culturele rechten exact te
omschrijven. Bij de uitvoering van deze opdracht werd het voorstel van
de Verenigde Staten uit  1951  uit de kast gehaald. De tekst die uiteindelijk
werd aangenomen, te weten artikel 4, verschilt echter op twee punten
ingrijpend van artikel 29, tweede lid, Universele Verklaring.

Ten  eerste  zijn de doelcriteria 'rights and freedoms of others',  'just
requirements of morality' en 'public order' komen te vervallen, omdat ze
naar de mening van velen te vaag waren. 32

Ten tweede is er aan de tekst toegevoegd: 'as are compatible with the
nature of the rights'.

Omdat ook de beperkingsclausules van het IVBP op artikel 29, tweede
lid, Universele Verklaring zijn gebaseerd, kan de samenhang met artikel
4 IVESC dus volledig vanuit de ontstaansgeschiedenis worden verklaard.
In het geval van het IVBP werd echter van een algemene clausulering
afgezien, er werd gekozen voor afzonderlijke beperkingsclausules.33 Het
bezwaar dat de drie genoemde doelcriteria van artikel 29, tweede lid, aan
de vage kant waren, werd in verband met het IVBP kennelijk minder
gevoeld. 34

Kenmerkend voor artikel 4 IVESC is dat er bij de beperkingen moet
worden gedifferentieerd naar de aard van de grondrechten. Een dergelijke
differentiatie was al bekend van de klassieke grondrechten. Zo vergt het
recht van (zelf)expressie, gezien zijn karakter en zijn functie in een
democratische samenleving, een hoge mate van autonomie.35 Binnen de
sociale grondrechten van het IVESC gaan de gedachten dan onmiddellijk
uit naar het recht op deelname aan het culturele leven van artikel 15, eerste
lid, want die deelname voltrekt zich onder meer via culturele expressie.36

Bijgevolg is ook de culturele autonomie van artikel 15 van groot gewicht.

30    Alston/Quinn, a.w.,  p.  194.
31   Resolutie 421 (V)B, VN Doc. A/317 (1954).
32   Alston/Quinn, a.w., p. 198; VN Doc. E/CN.4/SR. 234.
33  Alston/Quinn. a.w.. p. 195.
34  Alston/Quinn, a.w., p. 202.
35      Hoofdstuk  4,  par.  8  en   1 1.
36     Hoofdstuk  6,  par.   7.
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Bij de voorbereiding van het IVESC is opgemerkt dat iedere beperking
zorgvuldig moet worden onderzocht in het licht van het grondrecht in
kwestie.37 Daardoor zijn beperkingen die alle rechten gelijkelijk bestrijken
zo goed als onmogelijk. Verder is het vanzelfsprekend aan de overheid
om steeds opnieuw aan te tonen dat de opgevoerde beperking gezien de
aard van het recht de toets der kritiek kan doorstaan.

Net als bij de klassieke grondrechten moeten de beperkingen worden
vastgesteld  bij  'wet'. De Engelse tekst spreekt van  'law'. De formule  is
direct ontleend aan artikel 29, tweede lid, Universele Verklaring en bij
de voorbereiding van dit artikel werd er betrekkelijk weinig aandacht besteed
aan wat er nu precies als 'law' kon worden aangemerkt. Wel werd door
een spreker opgemerkt dat hij er zowel gemeentelijk en regionaal als
nationaal recht onder verstond.38 Tijdens de voorbereiding van het IVESC
werd evenmin diep op de betekenis van de term ingegaan, al ontspon er
zich een discussie rond de vraag of er alleen 'statute law' onder viel. Terwijl
sommige afgevaardigden aan 'statute law' vasthielden, bepleitte Cassin
namens Frankrijk dat er 'the whole body of legal precedent and practice'
onder moest worden verstaan.39 Uitsluitsel geven de Travaux Prdparatoires
dus niet, zodat ook elders  te  rade zal moeten worden gegaan.

De term 'law' keert terug in de beperkingsclausules van het IVBP en
het EVRM, clausules die immers, net als artikel 4 IVESC, uiteindelijk tot
artikel 29, tweede lid, Universele Verklaring kunnen worden herleid.
Volgens Nowak  moet onder 'law' in het IVBP worden verstaan: een
algemeen-abstracte regel van een parlementaire wetgever, respectievelijk
een regel van ongeschreven recht. Een bestuurshandeling volstaat niet, tenzij
ze direct uit de wet voortvloeit, waarbij de wet dan zelf in de ingreep moet
voorzien. Wanneer is er echter sprake van ongeschreven recht? Op dit punt
biedt het EVRM meer houvast dan het IVBP, omdat een rechterlijke
instantie, te weten het Europese Hof voor de rechten van de mens, op de
naleving en interpretatie van het Verdrag toeziet. Nu wordt misschien
tegengeworpen, dat er niet zonder meer van een gelijke betekenis mag
worden uitgegaan. Het EVRM is een Europees en het IVESC een mondiaal
verdrag en dat zou het onderhavige rechtsbegrip wel eens kunnen
beinvloeden. De mogelijkheid van zo'n invloed kan niet worden ontkend,
maar van de andere kant is er, zoals gezegd, een onmiskenbare gemeen-

37  Alston/Quinn, a.w., p. 201; VN Doc E/CN.4/SR. 235.
38  Alston/Quinn, a.w., p. 199.
39    Alston/Quinn, a.w.,  p.  199;  VN Doc. E/CN.4/SR.  236.
40    Nowak, a. w., p. 219 met betrekking tot artikel 12, derde lid, IVBP: p. 373 met betrekking

tot artikel 19, derde lid, IVBP, en verder op vele andere plaatsen.
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schappelijke grondslag: artikel 29, tweede lid, Universele Verklaring.
Bovendien mag niet worden vergeten, dat het IVESC en het EVRM met
eenzelfde doel voor ogen werden opgesteld: de bescherming van de
fundamentele belangen van burgers. In antropologische zin mag er dan in
het licht van de diversiteit van landen en volkeren discussie mogelijk zijn
over wat precies als 'recht' kan worden aangemerkt,41 wanneer het om
een continentale ofmondiale waarborging van grondrechten gaat, mag toch
worden aangenomen, dat bij het bepalen van de gedachten omtrent de
reikwijdte van de beperkingsmogelijkheden een zekere communis opinio
het vertrekpunt heeft gevormd. Het gaat om allesbehalve een detail.
Bovendien zij er gewezen op artikel 31, eerste lid, Verdrag van Wenen:
er moet, gegeven de tekstuele context en het doel en het voorwerp van het
verdrag, worden afgegaan op de normale betekenis van de gebruikte termen.
Er mag slechts een bijzondere betekenis worden aangenomen, zo voegt
het vierde lid er nog aan toe, wanneer vaststaat, dat dit de bedoeling van
de partijen is. Bij het IVESC wijst niets in de richting van zo'n bedoeling,
zodat een vergelijking met de term 'law' in niet alleen het IVBP maar ook
het EVRM zeker gerechtvaardigd is. Het Europese Hof voor de rechten
van de mens stelt minstens twee eisen, wil er van 'law' kunnen worden
gesproken:

1.    de  eis van toegankelijkheid: de burger  moet een redelijke indicatie
hebben van de rechtsnormen die op een bepaald geval van toepassing
zijn; 42

2.  de eis van voorzienbaarheid: een rechtsnorm moet zo exact zijn dat
een burger er zijn gedrag op kan afstemmen. 43

Beide eisen, zo mag worden aangenomen, worden ook door artikel 4 IVESC
gesteld.

Inmiddels is ook duidelijk geworden waarom de beperkingen van artikel
4 tot het algemeen welzijn in een democratische samenleving moeten
strekken. Ook op dit punt is er uniformiteit met de klassieke grondrechten.
Zoals de begripsomschrijving van een klassiek grondrecht heeft laten zien44

41 Soms wordt uitgegaan van het bestaan van gerechten; W. Seagle, The Quest for Law, New
York 1941, p. 34. Soms wordt volstaan met de aanwezigheid van sancties; M. Gluckman,
Politics, Law and Ritual in Tribal Society, Oxford 1965, p. 181. En soms wordt het
voldoende geacht, dat er banden zijn die door de ene partij als een recht worden beschouwd
en  door de andere partij  als een plicht worden erkend: B. Malinowski, Crime and Custom
in Savage society, London   1926,  p.   58.

42 Van Dijk/Van Hoof,  a.w.,  p.  639.
43 Van Dijk/Van Hoof, a.w.,  p.  640.
44  Hoofdstuk 4. par. 8.
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moet de autonomie worden afgebakend ten opzichte van de democratische
verbondenheid.

De betreffende clausule, in het Engels: 'solely for the purpose of
promoting the general welfare in a democratic society', is vrijwel letterlijk
ontleend aan artikel 29, tweede lid, Universele Verklaring, zodat ten aanzien
van de eis van 'democratie' eveneens een overeenstemming bestaat met
het IVBP en het EVRM. Bij de uitleg van dit begrip kunnen deze beide
verdragen steun bieden. Net als bij de term 'law' is de verleiding groot
de jurisprudentie van het Europese Hof als uitgangspunt te nemen, maar
deze keer is een waarschuwing op zijn plaats: er zijn nu wel redenen om
een verschil in betekenis te vermoeden. Ten eerste zijn de doelcriteria van
artikel 29, tweede lid, die in het kader van het IVESC te licht werden
bevonden, in het EVRM wel neergelegd. Ten tweede legt het Europese
Hof, zoals eerder bij het Becker-arrest 5 is aangegeven, de term 'democra-
tic society' uitdrukkelijk uit in het licht van de Europese democratische
traditie. Het volstaat nu dat de jurisprudentie van het Hof, als het om artikel
4 IVESC gaat, indicaties bevat.

Wat betekent 'algemeen welzijn',  in het Engels: 'general welfare'? Bij
de vaststelling van de tekst van artikel 29, tweede lid, Universele Verklaring
werd aangevoerd dat 'general welfare' een ruimere betekenis had dan de
Franse  term 'le bien-Btre'.   Om te voorkomen  dat er alleen sociaal-
economisch welzijn onder zou worden verstaan - de Franse betekenis -
werden de termen 'moraliteit' en 'openbare orde' toegevoegd,46 termen
die in het IVESC weer werden geschrapt. Mag 'welzijn' in artikel 4 dan
extensiefworden geinterpreteerd? Niet zonder meer, want bij de opstelling
van dit artikel werd er naar gestreefd lichtvaardige beperkingen te
voorkomen. 47

Al met al geeft artikel 4 IVESC aan dat, net als bij de klassieke
grondrechten,48 de gewenste mate van autonomie afhankelijk is van wat
door de democratische verbondenheid wordt geeist. De autonomie, gega-
randeerd doorde sociale-grondrechtsbepalingen, is dus nietonbeperkt maar
dient haar grens te vinden in de gerechtvaardigde belangen van anderen
en het algemeen belang. Dezel fde les kan worden geleerd uit de Preambule,
want daarin wordt, net als in de Preambule van het IVBP, overwogen:

45   Arrest van 24 mei 1988, A. 133 (1988); hoofdstuk 4, par. 8.
46    Alston/Quinn. a.w.,  p.  202.
47 Idem.
48      Hoofdstuk  4,  par.  9 en hoofdstuk  6,  par.   3.
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'dat op de individuele mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft tegenover
anderen entegenoverdegemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijk-
heid rust te streven naar bevordering en inachtneming van de in dit Verdrag
erkende rechten (...).'

Artikel 4 draagt de overheid daarom op een evenwicht te zoeken tussen
autonomie en verbondenheid. Net als bij de klassieke grondrechten is dit
evenwicht het dod waarop de grondrechten zijn gericht. Dit vage en
abstracte doel wordt geconcretiseerd, wanneer de beperkingen worden
vastgesteld of, anders gezegd, wanneer de mate van autonomie die in de
samenleving gewenst is wordt bepaald.49 Pas wanneer het doel vaststaat,
heeft het zin om positieve maatregelen te nemen en daarom zegt artikel
4, dat de rechten door de Staat overeenkomstig de bepalingen van het
Verdrag moeten worden verleend. Maar al is het aan de overheid zelf om
het doel te bepalen, helemaal vrij is ze niet. Zoals de begripsomschrijvingen
van de klassieke en de sociale grondrechten gelijkelijk hebben laten zien
is de vaststelling van het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid
via het proportionaliteitsbeginsel juridisch genormeerd.

50

In de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet' wijst de
regering er op, dat er een nauw verband bestaat tussen artikel 4 en artikel
2 IVESC. Inderdaad zou artikel 2, wanneer geen rekening wordt gehouden
met artikel 4, wel eens verkeerd kunnen worden begrepen, want artikel
2 voert als doel van de sociale grondrechten een 'algehele verwezenlijking'
op. Aangezien in de bepaling van de gewenste mate van autonomie de eisen
van democratische verbondenheid reeds zijn verdisconteerd, is het echter
begrijpelijk dat het IVESC bij de plicht het actieve middel in te zetten
absolute termen hanteert. Artikel 2, eerste lid, luidt:

'ledere Staat (...) verbindt zich maatregelen te nemen (...) teneinde (...) steeds
nader tot een algehele verwezenlijking van de (...) rechten te komen.'

Het  doel  van de sociale grondrechten  is een 'algehele verwezenlijking',
maar op dit punt is er een principieel verschil met de definitie die door
Van Stegeren werd voorgesteld en waarin 'de volledige ontplooiing van
de mens' als doel werd gekozen.52 Tegen die omschrijving werd ingebracht
dat iedere normativiteit ontbrak. Wat is nu 'volledige ontplooiing'? Dit

49 1dem.
50 Idem
51  TK 1975-1976, 13 932, nr. 3, p. 46.
52   Hoofdstuk 6. par. 3
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bezwaar speelt bij het IVESC niet. Wanneer in artikel 2, eerste lid, een
algehele verwezenlijking naar voren wordt geschoven, wordt er bedoeld:
een mate van autonomie, bepaald door de overheid, nadat mede naar eigen
inzicht aan de democratische verbondenheid gestalte is gegeven. Dezelfde
gedachte moet in de afzonderlijke grondrechtsbepalingen worden gevolgd.
Het recht op vrij gekozen arbeid van artikel 6 houdt echt niet in dat er door
middel van willekeurig welke werkzaamheden in het eigen levensonderhoud
mag worden voorzien. Er moet rekening worden gehouden met de grenzen
die in een democratische samenleving worden getrokken, zodat criminele
wandel  niet  met een beroep op artikel  6 kan worden gerechtvaardigd.

Nu werd reeds geconstateerd, dat er bij de vaststelling van wettelijke
beperkingen gedifferentieerd moet worden naar de aard van de grondrechten.
Er zijn dus grondrechten waarbij artikel 4 minder of geen betekenis heeft.
In zulke gevallen moet er analoog worden geredeneerd.53 Ook nu moet
de overheid de gewenste mate van autonomie, dus het doel, bepalen en
is ze gebonden aan het proportionaliteits- annex redelijkheidsbeginsel. Dit
wordt dan in de grondrechtsbepalingen zelf tot uitdrukking bebracht. In
die bepalingen wordt onder meer gesproken van 'behoorlijk',54 •toerei-
kend'55 of 'zo goed mogelijk'.56

Nadat de overheid het doel heeft bepaald en dus heeft aangegeven tot
welke hoogte ze de grondrechtelijke autonomie zal respecteren, moet er
vervolgens daadwerkelijk naar volledige verwezenlijking worden gestreefd.
Er dienen ook actieve middelen te worden ingezet. Zo onderscheidt Van
Hoof bij de sociale grondrechtsbepalingen in het IVESC drie soorten actieve
verplichtingen: 'an obligation to protect', 'an obligation to ensure'  en  'an
obligation to promote'.57 De centrale bepaling is artikel 2, eerste lid,58
en ingevolge dit artikel zijn de sociaal-grondrechtelijke verplichtingen tot
versterking van de autonomie allesbehalve vrijblijvend. In de eerste plaats
spreekt artikel 2, eerste  lid, van 'verbindt zich maatregelen te nemen',  in
de Engelse tekst: 'undertakes to take steps'. Cruciaal is dat de verplichting
meteen ingaat,59 ook al zal de algehele verwezenlijking, zo die al mogelijk
is, natuurlijk op zich laten wachten. Vermeldenswaard is dat bij de
voorbereiding van het Verdrag de term 'to pledge themselves' werd

53   Hoofdstuk 6, par. 3 en 8.
54   Artikel 7, sub ii, of artikel  1 L eerste lid.
55  Artikel 11, eerste lid.
56   Artikel 12, eerste lid.
57      Hoofdstuk  6,  par.  5.
58     Zie  voor een globale bespreking Coomans,  a.w..  p.  32-37.
59    Alston/Quinn, aw.,  p.  166.
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afgekeurd.w De zaak moet onmiddellijk ter hand worden genomen. Hier
ligt ook de verklaring voor het eerder gesignaleerde redactionele verschil
tussen de grondrechtsbepalingen in het IVESC en die in het IVBP. Terwijl
in het IVBP 'een ieder heeft het recht...'  of iets dergelijks staat geformu-
leerd, zegt het IVESC steeds, dat de Staten het recht 'erkennen'. Deze term,
in het Engels: 'to recognize', heeft een bijzondere geladenheid. Het is een
startschot. Door de erkenning van het recht worden de verplichtingen van
artikel 2, eerste lid, in werking gezet.61

Artikel 2, eerste lid, stelt aan de maatregelen die genomen worden een
aantal eisen. Ze worden worden hieronder op een rijtje gezet.
1.     Er moet zowel zel fstandig als door internationale samenwerking worden

opgetreden.
2. De middelen moeten passend zijn,  in het Engels:  'appropriate'.  Dat

wil  zeggen dat ze toegesneden moeten  zijn op bereiking van het doel.
Verder moeten alle passende middelen worden ingezet.

62

3.     De hulpbronnen die ter beschikking staan moeten volledig worden benut,
in het Engels:  'to the maximum of its available resources'. Deze laatste
eis is een aparte bespreking waard.

Het behoeft geen betoog dat de overheid met betrekking tot de vraag welke
hulpbronnen worden ingezet en in hoeverre dat gebeurt een beslissingsvrij-
heid heeft, maar deze vrijheid is, zoals uit de Travaux Pr6paratoires blijkt,
verre van absoluut. Zo werd door Azkoul namens Libanon opgemerkt:63

'it must be made clear that the reference [to resources] was to the real resources
of the country and  not to budgettary appropriations.'

Namens Australie stelde Whitlam vast dat de clausule:64

'undoubtedly raised difficult questions, but the use of the clause could in no
way be considered as an attempt to make it easier for States to evade their
responsibilities.'

60   Alston/Quinn, a.w., p. 165.
61   Alston/Quinn, a.w., p. 185.
62 Sommige staten hebben het zo geregeld dat het IVESC geincorporeerd wordt in het nationale

recht en langs deze weg onmiddellijk kan worden toegepast. Zie bijvoorbeeld artikel 8, tweede
lid, van de Portugese Grondwet. Een verplichting tot een dergelijke incorporatie kan niet
uit artikel 2, eerste lid. worden afgeleid. Toen het Verdrag werd opgesteld is een voorstel
in deze richting zelfs niet overwogen. Alston/Quinn, a.w.,  p.  166.

63  Alston/Quinn, a.w., p. 178; VN Doc. E/CN.4/SR. 271.
64    Alston/Quinn, a.w.,  p.  178;  VN Doc. E/CN.4/SR.  233.
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Het spreekt voor zich dat het uiteindelijk om een degelijke prioriteitenstelling
draait. Namens de Verenigde Staten werd door mevrouw Roosevelt65 dan
ook opgeworpen, dat dit in de bepaling zelf tot uiting moest komen. Toch
kwam het er niet van. Men was bevreesd dat de staten zo'n formule aan
zouden grijpen om hun verplichtingen te ontduiken.66 De noodzaak van
prioriteitenstelling werd dus wel erkend maar zoals Cassin namens Frankrijk
naar voren bracht moeten de staten: 67

'without exceeding  the   possibilities  open  to them...do their utmost   in
implementing the rights.'

Namens het Verenigde Koninkrijk bracht Hoare nog naar voren dat de logica
van de clausule 'a heavier obligation for the fully developed countries'
meebracht.68

Kortom, een beroep op budgettaire beperkingen is beslist niet uitge-
sloten, maar zo'n beroep staat niet in de weg aan een nauwkeurig onderzoek
naar de daadwerkelijke beschikbaarheid van hulpbronnen.

Ook ten aanzien van het actieve middel keert de normativiteit in
sommige afzonderlijke rechten terug. Een veelgebruikte term is 'passend',
maar ook 'nodig' of 'noodzakelijk' komt voor.69

Het is niet reBel te eisen dat het gestelde doel onverkort en onmiddellijk
wordt bereikt. Wanneer in verband met de sociale grondrechten de term
'beperkingen' valt, wordt meestal niet gedoeld op de (wettelijke) beperkin-
gen in verband  met de doelbepaling,  maar op 'beperkingen', gelegen  in
de sfeer van het actieve middel. Die laatste 'beperkingen' zijn niet zozeer
van juridische als wel van feitelijke aard. Allerlei omstandigheden,
waaronder vooral sociaal-economische, kunnen het bereiken van het doel
tegenwerken. Dit soort 'beperkingen' mag niet worden vereenzelvigd met
beperkingen ex artikel 4. De opstellers van het Verdrag hebben de
'beperkingen', voortvloeiend  uit een gebrek aan hulpbronnen, zorgvuldig

65  Alston/Quinn, a.w., p. 178; VN Doc. E/CN.4/SR. 271.
66  Alston/Quinn, a.w., p. 179; VN Doc. E/CN.4/SR. 271.
67   Alston/Quinn, a.w., p. 179; VN Doc. E/CN.4/SR. 271.
68    Alston/Quinn, a.w.,  p.  180;  VN Doc. E/CN.4/SR. 274.
69  Artikel 12, tweede lid, respectievelijk artikel 15, tweede lid.
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willen scheiden van de juridische beperkingen, gelegen in het doel.70 Het
stond buiten kijf dat de:71

'provisions of Article 2 should relate only to the general level of attainment
of the rights and should not be invoked by States as grounds for imposing
numerous limitations on them. Article 2 did not indicate when limitations could
be legitimate and it was necessary to state clearly that limitations would be
permissible only in certain circumstances and under certain conditions.'

Het IVESC erkent dus de feitelijke obstakels die de overheid op haar weg
vindt, maar voorkomt tegelijkertijd dat hieruit de conclusie wordt getrokken
dat er genoegen mee moet worden genomen. Ingevolge artikel 2, eerste
lid, gaat het er om 'steeds nader tot een algehele verwezenlijking (...) te
komen.',  in het Engels: 'achieve progressively', een formulering  die  de
finaliteit 2 van de sociale grondrechten bijzonder goed doet uitkomen. Dit
betekent natuurlijk niet dat de overheid de verplichting maar voor zich uit
mag schuiven, want, zoals boven werd geconstateerd, laat artikel 2, eerste
lid, de plicht onverwijld ingaan. Ook nu zijn de Travaux Pr6paratoires
illustratief. De term 'steeds nader', in het Engels: 'progressively', is: 73

'in  itself a limitation... care should be taken  not to distort its meaning.  The
progressive realization of the rights set forth in the Covenant should depend
entirely on the resources available to a State, and should not be invoked by
States as grounds for failing to implement a right when resources are available.'

Om de formule krachtiger te maken waren de oorspronkelijke woorden
'the progressive implementation' trouwens vervangen door de woorden
'progressively the full realisation', zoals Cassin namens Frankrijk naar voren
bracht.74

70     Alston en Quinn, a.w., pp. 205-206 zien ook voordelen in een zeker samengaan. Feitelijke
'beperkingen' zouden dan gerechtvaardigd moeten worden aan de hand van de clausule 'solely
for the purpose of promoting the general  wei fare'. Verder zouden de feitelijke beperkingen
vastgesteld moeten worden  'by law', zodat de wetgever  er  zich  over zou moeten buigen.
en zou dan de eis gelden dat ze 'compatible with the nature of the right in question' zijn.
Deze benadering is ten eerste hoogst onzuiver, ten tweede niet erg praktisch en ten derde
in zoverre bedenkelijk dat er wei eens een omgekeerd effect van uit zou kunnen gaan. Zie
ook  noot 18. Coomans baseert de koppeling van artikel  4 aan artikel 2. eerste  lid,  op  de
bedenkelijke suggestie van Alston en Quinn.

71     Alston/Quinn, a.w.,  p.  205;  VN Doc. A/2929.
72  Hoofdstuk 6, par. 3.
73  Alston/Quinn, a.w., p. 174; VN Doc. E/CN.4/SR. 307.
74  Alston/Quinn, a.w., p. 175; VN Doc. E/CN.4/SR. 233.
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Er waren echter ook afgevaardigden die de term 'progressively' als
een onaanvaardbare afzwakking beschouwden. Namens de USSR verzuchtte
Morozov dat de rechten een dode letter zouden worden. 75

Costa Rica stelde voor na de term 'progressively' in te voegen 'and
at an accelerated rate', zodat uitstelmanoeuvres werden voorkomen.76 Maar
hoewel wat Costa Rica voor ogen stond algemeen werd onderschreven,
haalde het voorstel het niet. Deels werd een meer preciese formulering op
prijs gesteld, deels was men de mening toegedaan dat de idee van maximale
snelheid al in de tekst opgesloten lag. 77

De bedoelingen van de opstellers van het IVESC laten aan duidelijkheid
weinig te wensen over. De term 'progressively' is geen vrijbrief voor
laksheid. Het is dan ook niet juist om de aandacht volledig te richten op
de negatieve aspecten van de term. Namens Denemarken is door Strensen
te kennen gegeven dat de term beschouwd werd als: 78

'both necessary and valuable. Furthermore it introduced a dynamic element,
indicating that no final fixed goal had been set in the implementation of
economic, social and cultural rights, since the essence of progress was
continuity.'

Met deze clausule wordt dus ook de blijvende richtsnoerfunctie  van de
sociale grondrechten verankerdw en tegelijkertijd wordt een probleem
opgelost dat extra speelt wanneer de sociale grondrechten op mondiaal
niveau worden gewaarborgd. De verschillende staten beschikken beslist
niet over gelijke mogelijkheden. Er zijn rijke en arme landen zodat binnen
de universele maatstaf met verschillen rekening moet worden gehouden.
Nu kan flexibiliteit worden bewerkstelligd door de nationale overheden
toe te staan bij de ratificatie van het verdrag via een verklaring aan te geven
hoe zwaar de verplichtingen zijn die zij op zich nemen.8' Deze weg is
in het IVESC niet gekozen. Op een andere manier wordt bereikt dat de

75  Alston/Quinn, a.w., p. 176; VN Doc. E/CN.4/SR. 271.
76  Alston/Quinn, a.w., p. 177; VN Doc. A/C.3/L. 1025 (1962).
77  Alston/Quinn, a.w., p. 177; VN Doc. Aj5365.

78  Alston/Quinn, a.w., p. 174; VN Doc. E/CN.4/SR. 236.
79   Hoofdstuk 6, par. 5.
80      In dezel fde zin de regering in de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet. Natuurlijk

is in de eerste plaats aan stijgende welvaart gedacht maar artikel 2, eerste lid, geldt 'ook
alseen richtsnoerin tijdenvangelijkblijvendeofdalendealgemenewelvaart.' TK 1975-1976,
13 932 (R 1037), nr. 3, p. 45.

81     N. Valticos, The internationalprotection ofeconomic and social rights, in: P. van Dijk(red.),
Rechten van de Mens in Mundiaal en Europees perspectief, Nijmegen 1986, p. 151.
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maatstaf op een feitelijke stand van zaken kan worden toegespitst en dat
er dus voor alle landen, rijk of arm, werk aan de winkel is. In artikel 2,
eerste lid, wordt de progressieve verwerkelijking van de gewenste autonomie
gekoppeld aan de beschikbare hulpbronnen. 82

De feitelijke 'beperkingen', waaronder veel maatregelen ter versterking
van de autonomie gebukt gaan, zijn de reden geweest waarom de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties uiteindelijk besloot dat er toch twee
verdragen moesten komen.83 Het verschil tussen het IVBP en het IVESC
schuilt daarom niet in het doel dat ingevolge de grondrechten moet worden
nagestreefd maar in het middel dat moet worden gehanteerd. De artikelen
2, eerste lid, van de beide Verdragen kunnen naast elkaar worden gezet.
Artikel 2, eerste lid, IVBP zegt:

'ledere Staat (...) verbindt zich de (...) rechten te eerbiedigen en deze aan een
ieder  (...) te verzekeren.'

In deze bepaling wordt het passieve middel in de constitutieve dimensie
van de klassieke grondrechten onder woorden gebracht, de eerbiediging
van het recht op autonomie. Dat er een verschil bestaat met artikel 2, eerste
lid, IVESC valt niet te ontkennen, maar dit verschil is betrekkelijk want
ook de verwezenlijking van politieke en burgerlijke rechten leunt zwaar
op de beschikbaarheid van hulpbronnen en de aanwezigheid van nood-
zakelijke sociale structuren. Zo zal er een rechterlijke macht moeten worden
opgezet. Er zal juridisch onderwijs moeten komen zodat die rechterlijke
macht door bekwame mensen kan worden bemand. Er moeten wegen
worden aangelegd zodat de toegang tot de rechter ook letterlijk verzekerd
is.  Analfabetisme zal moeten worden bestreden, enzovoorts.

Om deze reden stelde Israel  in  1952 voor,  dat na de ratificatie van het
IVESC en het IVBP iedere staat twee lijsten zou opstellen, 66n met rechten
die onmiddellijk konden worden verwezenlijkt en 66n met rechten die in
beginsel werden erkend maar ter verwezenlijking waarvan langdurige
programma's moesten worden uitgevoerd. Het onderscheid liep dwars door
het onderscheid IVESC-IVBP heen. Verder kon de plaatsing van een recht
op de ene of de andere lijst per staat verschillen.84 Hoewel het voorstel
werd verworpen,85 laat het uitstekend zien hoe betrekkelijk het onderscheid

82  Valticos, a.w., p. 152.
83  Ganji, a.w., pp. 171-172.
84  Alston/Quinn, a.w., p. 173; VN Doc. A/C.3/565 (1952).
85    Alston/Quinn, a.w.,  p.  173.
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tussen het IVESC en het IVBP is, als het om progressieve versus onmiddel-
lijke verwezenlijking gaat.

Bovendien is er bij de klassieke grondrechten ook een regulatieve dimen-
sie, waarin de autonomie moet worden erkend of versterkt en waarin dus
het actieve middel moet worden gehanteerd.86 Deze dimensie, waarin het
onderscheid met de sociale grondrechten vervaagt, wordt door het tweede
lid van artikel 2 IVBP87 verwoord:

'ledere Staat ( . . . ) verbindt  zich  ( . . . ) alle wettelijke of andere maatregelen  te
nemen die nodig zijn om de (...) rechten tot gelding te brengen (...).'

In de memorie van toelichting van de goedkeuringswet88 meent de regering
dat aan de verplichting van artikel 2, tweede lid, in belangrijke mate zou
zijn voldaan, omdat de Grondwet self-executingwerking mogelijk maakt
en verder bepaalt dat een wet voor self-executingbepalingen moet wijken.
Daarbij doet ze een beroep op artikel 40, eerste lid, IVBP, dat de staten
verplicht verslag uit te brengen over de maatregelen die zij hebben genomen
om uitvoering te geven aan de rechten, alsmede over de vooruitgang die
valt waar te nemen in het genot van die rechten. Maar als aan de verplich-
ting van artikel 2, tweede lid, op zo'n eenvoudige manier tegemoet kan
worden gekomen, lijkt de rapportageverplichting overdreven. De tekst van
noch artikel 2, tweede lid, noch artikel 40, eerste lid, bevat dan ook enige
indicatie in deze richting.

Nowak wijst er op dat artikel 2, tweede lid, tot meer dan alleen
wetgeving verplicht. Het gaat ook om administratieve, politieke, economi-
sche en andersoortige maatregelen. Wat precies is aangewezen hangt
volledig af van de aard van het onderhavige recht.  Zo is het terugbrengen
van kindersterfte een geschikte maatregel om uitvoering te geven aan het
recht op leven van artikel 6. Het Comit6 dat op de naleving van het IVBP
toeziet heeft er dan ook consequent op gewezen, dat voor een effectieve
waarborging van de rechten meer vereist is dan een pakket wettelijke
regels.89 Artikel 2, tweede lid, valt daarom slechts volledig te begrijpen
als ook uitgegaan wordt van de regulatieve sfeer van de klassieke grondrech-
ten.

De samenhang tussen de klassieke en de sociale grondrechten blijkt
eveneens uit het normatieve criterium dat in artikel 2, tweede lid, IVBP

86     Hoofdstuk  5.
87      Hoofdstuk  5,  par.   1.
88  TK 1975-1976, 13 932 (R 1037), nr. 3. p. 13.
89  Nowak, a.w., pp. 59-60.
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ligt opgesloten, te weten de term 'nodig'. Dit criterium is identiek aan wat
terzake van de klassiek-grondrechtelijke doelbepaling geldtw en is gelijk
of verwant aan wat in het IVESC zowel bij artikel 2, eerste lid," als bij
de afzonderlijke bepalingen92 terzake van het actieve middel wordt aan-
getroffen.

Wanneer tot slot wordt bedacht, dat de feitelijke beperkingen, eigen
aan veel overheidsmaatregelen ter versterking van de autonomie, de overheid
in geen enkel opzicht ontslaan van de sociaal-grondrechtelijke verplichting
een volledige inzet aan de dag te leggen, is het niet verwonderlijk dat de
Algemene Vergadering er, ondanks het besluit tot splitsing, aan vasthield
dat de Verdragen gelijktijdig aan haar werden voorgelegd. Dan konden
de Verdragen gelijktijdig worden aangenomen en gelijktijdig voor onder-
tekening in aanmerking komen. 93

Een zekere tweeslachtigheid - uniformiteit/geen uniformiteit - is er
dus wel en deze vormt misschien mede de verklaring voor de enigszins
merkwaardige volgorde van de bepalingen in het IVESC. Blijkens dit
Verdrag omvatten de sociale grondrechten twee fasen van overheidsoptreden.
Fase 1 bestaat uit de vaststelling van het evenwicht tussen autonomie en
verbondenheid, anders gezegd, de bepaling van het doel. Fase 2 behelst
de inzet van de middelen. Het IVESC presenteert de zaak andersom: fase
2 wordt verwoord in artikel 2 en fase 1 pas in artikel 4. Het IVBP lijdt
trouwens aan hetzelfde euvel. De inzet van de middelen, eveneens  in een
artikel 2 verankerd, gaat vooraf aan de bepaling van het doel, te weten

de vaststelling van het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid, want
deze doelbepaling laat op zich wachten tot de afzonderlijke grondrechten
de revue passeren.

Het IVESC ondersteunt de definitie, die in het vorige hoofdstuk van
de sociale grondrechten werd opgesteld, volledig. Ook de achtergrond van
deze definitie, te weten de samenhang met de klassieke grondrechten, wordt
bevestigd. Hetzelfde geldt, getuige artikel 2, tweede lid, IVESC voor de
rol van het gelijkheidsbeginsel binnen de doelstelling van de sociale
grondrechten.94 Slechts op 66n punt is het Verdrag schimmig, de rol van
de wetgever. In het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd, dat de wetgever
in eerste instantie actie moet ondernemen wanneer de doelstelling primaire
levensbehoeften betreft. Deze conclusie vindt geen directe steun in het

90  Hoofdstuk 4, par. 9.

91 'Passend'.
92 'Passend', 'nodig', 'noodzakelijk'.
93  Ganji, a.w., p. 10.
94  Hoofdstuk 6, par. 3.
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Verdrag. De artikelen 9 en  11  laten de zaak open en artikel 2, eerste lid,
heeft het in het algemeen over 'alle passende middelen, inzonderheid de
invoering van wettelijke maatregelen', in het Engels: 'all appropriate means,
including particularly the adoption of legislative measures'.

Zoals in de Travaux Pr6paratoires te lezen valt was men het er over
eens, dat de staten bij de keuze van de middelen speelruimte moest worden
gelaten. De rechten, opgenomen in het IVESC, waren immers niet
gelijksoortig en ook de binnenlandse situaties in de afzonderlijke staten

liepen uiteen. Niettemin moest het bijzondere belang van wettelijke
maatregelen worden benadrukt.e

Anderzijds werd ingezien dat louter wettelijke maatregelen onvoldoende
waren. Door Cassin werd namens Frankrijk geopperd:96

'It would be deceiving the peoples of the world to let them think that a legal
provision was all that was required to implement certain provisions, when in
fact an entire social structure had to be transformed by a series of legislative
and other measures.'

De richtlijnen, die aan de Staten werden verstrekt inzake de vorm en de
inhoud van de rapporten die moeten worden ingediend, geven eveneens
aan dat er niet met wettelijke maatregelen kan worden volstaan.97 De staten
moeten gegevens verstrekken omtrent:
- wetten;
- akkoorden (agreements);
- rechterlijke beslissingen;
- beleidslijnen;
- programma's;
- maatregelen enzovoorts.
Al met al blijft dus vaag wanneer de wetgever precies moet optreden en
daarom kan op basis van het IVESC niet tot een duidelijk legaliteitsbeginsel
worden besloten.

Ook ten aanzien van een doelstelling, waarvan het voortbestaan van
de mensheid in haar totaliteit afhangt, werd in het vorige hoofdstuk betoogd
dat de wetgever waarborgen moet geven.98 Dit betoog kan alleen daarom
al niet worden bevestigd, omdat in het IVESC grondrechten van deze aard
ontbreken. Het recht op bescherming   van het leefmilieu schittert  door

95  Alston/Quinn, a.w.. p. 167.
96   Alston/Quinn, a.w., p. 168; VN Doc. E/CN.4/SR. 232 (1951).
97   Alston/Quinn, a.w., p. 168; VN Doc. A1401600%Add.\ (1985).

98   Hoofdstuk 6, par. 4.
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afwezigheid. Dit hangt samen met het dynamische karakter van de
grondrechten. Kort na de Tweede Wereldoorlog was het leefmilieu nog
niet het probleem dat het op weg naar het jaar 2000 helaas is geworden.

3  De sociale grondrechten in de Grondwet

Op welke wijze is in het eerste hoofdstuk van de Grondwet aan de sociale
grondrechten vorm gegeven?

Ten aanzien van de actieve middelen valt op, dat de Grondwet in een
bepaald opzicht meer in details treedt dan het IVESC. De taakstellingen
vallen immers in twee categorietn uiteen.99

Allereerst wordt de wetgever  in de artikelen 18, tweede   lid,   19,
tweede'wen derde lid, en 20, tweede en derde, lid opgedragen ten aanzien
van een tak van overheidszorg ordenend op te treden.'01 Bij deze taakstel-
lingen is de verzorging van de primaire levensbehoeften inbegrepen, zodat
wat bij de begripsvorming van de sociale grondrechten omtrent de rol van
de wetgever werd betoogd,102 anders dan bij het IVESC, ten dele wel
ondersteund wordt.

Verder kent de Grondwet een opdracht aan de overheid. Bij deze
taakstelling worden verschillende formule's gehanteerd, zoals: 'voorwerp
van   zorg der overheid', maatregelen treffen'i  of 'voorwaarden103  6

scheppen:'05 De Grondwet  zegt  niet 'het voorwerp  van zorg', evenmin
'de voorwaarden' of'de maatregelen', waaruit volgt dat de overheidszorg
niet exclusief of dominerend hoeft te zijn. De bestudering van het IVESC

99   Artikel 23 noemt naast de wetgever en de overheid ook de regering, maar deze bepaling
wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten want ze heeft ten opzichte van de andere
grondrechten een uitzonderlijk karakter; vergelijk  H. Drop, Algemene inleiding onder-
wijsrecht, Zwolle,  1985, p. 234, die hetzelfde opmerkt met het oog op de grondwetsbepalin-
gen in het algemeen. Een verantwoorde analyse van artikel 23 zou te veel ruimte in beslag
nemen en zou de aandacht slechts afleiden van waar het om te doen is: een bespreking van
desocialegrondrechten in hetalgemeen en het recht opcultureleontplooiingin het bijzonder.

100 In verband met de rechtspositie van ambtenaren verdient artikel 109 Grondwet uiteraard
ook vermelding.

101   Artikel 2, eerste lid, behelst eveneens een taakopdracht voor de wetgever,  maar kan worden
beschouwd als een terreinafbakening in verband met de artikelen 3 en 4. Artikel 2, tweede
lid. is geen grondrecht als de andere. Zie voor een kwalificatie van de taakopdrachten in
artikel 2 Grondwet: hoofdstuk  11,  par.  4.

102 Hoofdstuk 6, par. 4.
103 Artikel 19, eerste lid.
104 Artikel 22. eerste lid.
105 Artikel 22, derde lid.
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heeft laten zien dat hieruit echter niet mag worden afgeleid dat, indien een
deel van de zorg in handen van particuliere instanties wordt gelegd, daarmee
ook de sociaal-grondrechtelijke verantwoordelijkheid overgaat. De overheid

blijft verantwoordelijk en in het verlengde daarvan aansprakelijk.
Onder de term 'overheid' valt niet alleen de centrale overheid. Ook

de gedecentraliseerde overheden mogen en moeten binnen hun bevoegdheden
activiteiten aan de dag leggen.

De formuleringen brengen tot uitdrukking dat de grondrechten een
blijvend richtsnoer'06 zijn en dat nimmer een situatie kan worden bereikt
waarin de overheid van haar plicht zou zijn ontslagen. Zo dient de zinsnede
'de zorg van de overheid is gericht op...' in artikel 21 te worden gelezen

als:  'de zorg moet gericht zijn en blijven op...'   'Zorg' wil zeggen 'voort-
durende, nimmer aflatende zorg'. Dezelfde gedachte wordt verwoord door
de term 'bevordering' in de artikelen 19, eerste lid, en 22, tweede lid.
Indien een sociaal grondrecht een maatregel vergt, waarvan het treffen is
opgedragen aan de wetgever, is dit aspect op het eerste gezicht afwezig.
Maar ook op de 'wetgever' rust de opdracht tot voortdurende heroverwe-
ging. De Grondwet geeft daartoe soms extra de gelegenheid doordat een
deel van de wetgevende taak aan andere organen mag worden gedelegeerd.
Op deze wijze drukt de Grondwet uit dat er, zoals artikel 2, eerste lid,
IVESC het stelt, 'steeds nader' tot een verwezenlijking van de gewenste
autonomie moet worden gekomen.

Anders dan het IVESC, dat zowel in artikel 2, eerste lid, als in de
afzonderlijke grondrechten normatieve criteria inbouwt, laat de Grondwet
na de inzet van de actieve middelen aan regels te binden. Vandaar dat de
grondwettelijke bepalingen in de literatuur doorgaans als 'instructienor-

i /07men worden aangemerkt zonder dat de 'instructie' aan een gedegen
onderzoek wordt onderworpen. 108

Ten aanzien van het doel van de sociale grondrechten bestaat er tussen
de Grondwet en het IVESC op het eerste gezicht een grote overeenkomst.
Net als de opstellers van de verdragstekst heeft de grondwetgever de
afzonderlijke grondrechtsbepalingen zorgvuldig van een normatieve kern
voorzien. Er wordt gesproken van 'voldoende werkgelegenheid',109
'bestaanszekerheid', 110 9

bewoonbaarheid ,111 of 'voldoende woongelegen-

106 Hoofdstuk 6, par. 5.
107 Hoofdstuk 3. par. 9.
108  Zie voor een evaluatie van het onderscheid tussen waarborg- en instructienormen hoofdstuk

9, par. 8.
109 Artikel 19. eerste lid.
110 Artikel 20, eerste lid.
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heid'. 112 Gaat het om een taakopdracht aan de wetgever, dan treedt het
normatieve element minder op de voorgrond. Dit is verklaarbaar. Er is
juist voor deze opdracht gekozen, omdat de grondrechten pas betekenis
krijgen, als er voldoende constantie is. Hiermee is evenwel niet gezegd
dat de wetgever de vrije hand krijgt.

Bij een grondige beschouwing valt echter op dat de Grondwet, in
tegenstelling tot het IVESC in artikel 4, geen gewag maakt van de inbreng
die de overheid zelf heeft bij het bepalen van het doel. Dit is om twee
redenen jammer. Ten eerste blijft onderbelicht dat de overheid de
autonomie, die zij in de samenleving wenselijk acht, moet respecteren.
Anders gezegd, het passieve middel komt niet uit de verf. Ten tweede blijft
inzake de doelbepaling de intrinsieke samenhang met de klassieke grondrech-
ten verborgen, zodat de genoemde maatstaven juridisch in de lucht lijken
te hangen. Ook dit zal er toe bijdragen dat er nogal gemakkelijk van louter
' instructienormen' wordtgesproken, terwijl degrondwettelijke formulerin-
gen toch een duidelijk handvat bieden om te beoordelen of de overheid zich
in redelijkheid van haar taak kwijt.

Tot slot is er nog de inbreng van het gelijkheidsbeginsel in de doel-
stelling. Ook nu moet worden geconstateerd dat het IVESC, als het om
duidelijkheid gaat, de Grondwet de loef afsteekt. Dit komt in de eerste plaats
natuurlijk doordat het Verdrag het beginsel in artikel 2, tweede lid, in het
brandpunt van de belangstelling plaatst, terwijl het verband in de Grondwet
hooguit wordt benadrukt door de bijkomende omstandigheid dat het beginsel
in het eerste artikel is opgenomen.113 Maar minstens even belangrijk  is
dat het recht op autonomie in de afzonderlijke grondrechtsbepalingen van
het IVESC steeds nauwkeurig gestalte wordt gegeven en in de Grondwet
jammer genoeg niet. Vanwege deze onvolkomenheid lijkt het of in de
grondwetsbepalingen positiefrechtelijke aanknopingspunten voor de werking
van dat beginsel ontbreken.

Wordt tussen de Grondwet en het IVESC de balans opgemaakt, dan
doet de Grondwet in helderheid onmiskenbaar onder voor het Verdrag.
Heringasteltenigszins meesmuilend, datde grondwetsbepalingen nog altijd
als 'transformator' dienst kunnen doen, waarmee hij bedoelt 'dat ze
fundamentele waarden betreffen waarvan de preciese aanduiding elders

'114(IAO, IVESCR, ESH) te vinden is. Puur gelet op wat de vergelijking

111    Artikel  21.
112 Artikel 22. tweede lid.
113   Hoofdstuk  5,  par.  9 en hoofdstuk  10.
114 Heringa, a.w., p. 321.
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van het IVESC en de Grondwet hier heeft geleerd is die conclusie niet
meteen geboden. Want wat ontbreekt er naar de letter?

Allereerst wordt het passieve middel, dus plicht tot staatsonthouding,
verzwegen, een inderdaad vrij kwalijke zaak, waar gelukkig tegenover staat,
dat de klassieke en de sociale grondrechten zonder onderscheid in 66n
hoofdstuk zijn opgenomen. Verder blijven de normatieve criteria betreffende
de inzet van het actieve middel onvermeld, maar een ramp is dat niet. De
vraag of de gekozen middelen passend (kunnen) zijn wordt beheerst door
het doel.  Aangezien het doel door de Grondwet wel wordt gewaarborgd,

is indirect ook een juist gebruik van middelen voorgeschreven. Dat
bovendien de eigen inbreng van de overheid inzake de doelbepaling en
daarmee de normatieve verwantschap met de klassieke grondrechten
achterwege blijven, wordt ook nu gecompenseerd doordat de grondrechten
in 66n hoofdstuk zijn samengevoegd. En tot slot bestaat over de functie
van artikel 1 Grondwet in relatie tot de andere grondrechten dogmatisch
geen twijfel. Een nauwgezette interpretatie van het eerste hoofdstuk zal
daarom tot nagenoeg hetzelfde resultaat leiden als een lezing van de
verdragstekst. Systematische eenheidi 15 kan de Grondwet niet worden
ontzegd.

4  Artikel 15 IVESC

Het recht op culturele ontplooiing is samen met dat op wetenschappelijke

ontplooiing neergelegd in artikel 15 en daarbij werd exact het stramien

gevolgd dat boven werd uiteengezet. Het eerste lid, aanhef en sub a, opent
met de mededeling, dat het recht van een ieder om deel te nemen aan het
culturele leven door alle Staten die partij zijn bij het Verdrag wordt erkend.
Deze krachtige, naar een klassiek grondrecht neigende formulering geeft
gestalte  aan de culturele autonomie.   Ook  de term 'deelnemen',   in  het
Engels:   'to  take part', duidt op autonomie. Onderworpenheid of dwang
is verboden, de onafhankelijkheid van het individu wordt ook op het
culturele vlak gegarandeerd. Kortom, hier wordt reeds hetpassieve niiddel,
de plicht tot staatsonthouding, verwoord. Verder heeft de term 'erkennen',
in het Engels: 'to recognize', een bijzondere strekking. Wanneer het recht
om aan het culturele leven deel te nemen door een Staat wordt erkend,
worden de verplichtingen van artikel 2, eerste lid, IVESC in werking gezet.

115 Hoofdstuk 3, par. 2.
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De verleiding is groot om in de uitdrukking 'culturele leven', in het
Engels: 'cultural  life', een directe bevestiging te lezen dat het grondrecht
het meesterschap over de concrete belevingswereld beschermt. Toch is die
conclusie voorbarig. Artikel 15 beschermt weliswaar de concrete (culturele)
belevingswereld, maar dat blijkt, net als bij de andere grondrechten in het
IVESC, vooral uit de context. De grondrechten dienen in hun onderlinge
samenhang te worden bestudeerd.'16 De term 'leven' in artikel  15  moet
figuurlijk worden uitgelegd, waarmee natuurlijk niet is gezegd dat iedere
verwantschap met een 'mensenleven' ontbreekt.

Het derde lid van artikel 15 waarborgt het respect voor de culturele
autonomie als passief middel nog eens extra:

'De Staten (...) verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen die onontbeerlijk is
voor het verrichten van (...) scheppend  werk.'

Artikel 15, derde lid, is ten aanzien van de culturele autonomie eigenlijk
overbodig en valt voornamelijk te verklaren vanuit de bescherming van
de wetenschap, op welk vlak ze wel een noodzakelijke aanvulling vormt
op het eerste lid. Op het culturele vlak is ze vergeleken met wat het eerste
lid biedt zelfs te beperkt. Zoals de analyse van het begrip 'culturele
autonomie' liet zien moet onder de term 'deelnemen aan het culturele117

leven' ook worden verstaan het kennis nemen en ter kennis brengen van
scheppend werk. Anders dan het eerste, behoeft het derde lid dus aanvulling
vanuit artikel 19, tweede lid, IVBP, dat immers niet alleen de expressie
maar ook de ontvangst, de vergaring en de verbreiding van inlichtingen
en denkbeelden van welke aard ook garandeert.

118

Anders dan de tekst van artikel 15, eerste en derde lid, doet vermoeden
is de gewaarborgde autonomie allesbehalve absoluut. Ingevolge artikel 4
IVESC zijn erbeperkingen mogelijk. Deze bepaling eistdat de beperkingen
tot democratische verbondenheid strekken, dat ze in een wet zijn neergelegd
en dat ze overeenstemmen met de aard van het grondrecht. Al met al
betekent dit, dat in het eerste en het derde lid van artikel 15 de vaststelling
van het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid moet worden gelezen,
bekend vanuit artikel 19, derde  lid,  IVBP: 19 de overheid dient  een
zodanige mate van culturele autonomie vast te stellen dat er in de samenle-

116 Vergelijk hoofdstuk 4, par. 3-5.
117 Hoofdstuk 6, par. 7.
118  Zie voor een verdere bespreking van het verband tussen culturele autonomie en artikel  19,

tweede lid, IVBP hoofdstuk 8, par. 6.
119 Hoofdstuk 4, par. 9 en 11.
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ving evenwicht ontstaat met de verbondenheid.120 Zoals de noodzakelijk-
heidsclausule van artikel 19, derde lid, onthult, is ze hierbij maar ten dele
vrij.  Op de bepaling van dit evenwicht kan en moet proportionaliteitstoetsing
worden toegepast. 12'  Door deze bepaling geeft de overheid  aan  wat  voor
mate van culturele autonomie in de samenleving gewenst is, zodat ze het
dod vaststelt, dat bij het inzetten van de actieve middelen moet worden

nagestreefd.
De plicht actieve middelen in te zetten om de culturele autonomie

feitelijk te vergroten wordt verwoord door het tweede lid van artikel 15
IVESC: 'de te nemen maatregelen om tot de volledige verwezenlijking van
dit  recht te komen'. Door gebruik te maken  van de woorden 'volledige
verwezenlijking' laat het tweede lid blijken, dat zodra de culturele autonomie
ten opzichte van de verbondenheid is afgegrensd, het doel vaststaat. Naar
de letter zegt het lid niet dat de maatregelen ook op dit doel moeten zijn
toegesneden, dat ze dus passend of noodzakelijk moeten zijn. Maar dit volgt,
zoals zal blijken, uit de context.

Ingevolge het tweede lid moet de verwezenlijking van de autonomie
ruim worden opgevat. Ook goederen en waarden die de autonomie mogelijk
maken of ondersteunen moeten worden beschermd. Het tweede lid betreft
daarom het derde subdoel, dat bij de begripsomschrijving van de sociale
grondrechten werd onderkend, te weten de bescherming van belangen die
in dienst staan van de beschaving.122 Het schrijft immers voor dat 'het
behoud',   in het Engels: 'the conservation',   en de 'ontwikkeling',   'the
development', van de cultuur moeten worden gewaarborgd. Hetzelfde geldt
voor de 'verbreiding', 'the diffusion'. Kortom, alle subdoelen, onderschei-
den bij de begripsvorming van het recht op culturele ontplooiing,123 keren
in het tweede lid van artikel 15 terug.

Naar de letter loopt er tussen de bescherming van de culturele autonomie
en die van de andere culturele belangen een normatieve scheiding. De
culturele autonomie zou volledig moeten worden verwezenlijkt en op de
andere punten zouden de noodzakelijke maatregelen moeten worden
genomen.  Maar uit de woorden 'houden mede in', in het Engels 'shall
include', mag worden afgeleid dat ergeen strikt onderscheid wordt beoogd.
De bepaling moet zo worden opgevat dat de normatieve criteria samenvallen.

120 Vergelijk de definitie van het recht van (zelf)expressie in hoofdstuk 4, par. 11.
121 Hoofdstuk 4, par. 9.
122   Hoofdstuk  6,  par.   3.
123 Hoofdstuk 6, par. 6.
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Ook op het vlak van de culturele autonomie dienen de 'noodzakelijke'
maatregelen te worden getroffen.

Artikel 15 IVESC bevestigt op alle punten de wijze waarop het recht
op culturele ontplooiing als sociaal grondrecht werd omschreven. 124 Het
gaat zelfs verder, want in het eerste lid, sub c, wordt voor de schepper
van een literair of artistiek werk het recht vastgelegd de voordelen te
genieten van de bescherming van de geestelijke en stoffelijke belangen die
uit dat werk voortvloeien, terwijl het vierde lid van de overheid internationa-
le contacten en internationale samenwerking verlangt.

De blijvende richtsnoerfunctie van het recht op culturele ontplooiing 125

komt in artikel 15 niet echt uit de verf, maar aangezien die functie reeds
in het algemene artikel 2, eerste lid, uiteen wordt gezet, is dat strikt
genomen niet nodig.

Dat artikel 15 IVESC aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat is
een gelukkige omstandigheid, want de grondwettelijke tegenhanger, artikel
22, derde lid, is wel erg summier.

5   Artikel 22, derde lid, Grondwet

Artikel 22, derde lid, Grondwet brengtde twee componenten van het begrip
'sociaal grondrecht', doel en middel, duidelijk onder woorden. De overheid
moet 'het scheppen van voorwaarden' als actief middel hanteren met als
doel 'maatschappelijke en culturele ontplooiing' enerzijds en 'vrijetijds-
besteding' anderzijds. De twee componenten worden afzonderlijk beproken,
te beginnen met het actieve middel.

Opvallend is dat het artikellid in tegenstelling tot bijvoorbeeld artikel
19, eerste lid, en artikel 22, eerste lid, niet spreekt van 'zorg der overheid'
maar van 'voorwaarden scheppen'. De formule heeft inderdaad naast die
van de 'zorg' een zelfstandige betekenis. Er wordt op een grammaticaal
niet mis te verstane manier mee aangegeven, dat de overheid geen culturele
ontplooiing mag opdringen of afdwingen, maar alleen mogelijkheden mag
aanreiken. Ook al wordt het indirect onder woorden gebracht, de grond-
wetsbepaling beoogt net als artikel 15 IVESC een waarborging van de
autonomie. Uit de term 'voorwaarde' zou eventueel zelfs liet passieve
iniddel, de plicht tot respect voor de autonomie, kunnen worden afgeleid,
maar zo'n uitleg lijkt vergezocht. In ieder geval drukt de redactie duidelijk

124 Idem.
125 Hoofdstuk 6, par. 5.
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uit, dat verbodsbepalingen en vergunningenstelsels zinloos zijn. De overheid
is altijd aangewezen op actieve medewerking vanuit diverse maatschappelijke
geledingen.

126

Een apert nadeel van de formule is dat de blijvende richtsnoerfunctie
van het grondrecht127 lijkt te ontbreken. De tekst wekt de schijn dat ermee
kan worden volstaan eenmalig de benodigde voorwaarden te cretren. In
werkelijkheid zal natuurlijk regelmatig herbezinning zijn vereist.

Wat houdt 'voorwaarden scheppen' precies in? De regering licht de
uitdrukking als volgt toe: 128

'De overheid dient voor het individu de voorwaarden te scheppen tot adequate
keuzemogelijkheden om te beslissen hoe hij zijn vrije tijd wil besteden en aan
welke cultuuruitingen hij wil deelnemen. De bevordering van de kunst maakt
een belangrijk onderdeel  uit van  deze  tak van overheidszorg.'

Uit deze toelichting blijkt dat de regering in de uitdrukking 'voorwaarden'
een normatief element leest. 'Voorwaarden' moet worden uitgelegd als
'voorwaarden die adequate keuzemogelijkheden bewerkstelligen'. Wordt
de opmerking van de regering in het licht van artikel 15 IVESC geplaatst,
dan valt op dat de normering van het middel hier op 66n hoop wordt gegooid
met de normering van het doel. Daartoe zijn goede redenen. Een propor-
tionaliteitstoets kan immers nooit worden toegepast zonderdat hetdoel erbij
wordt betrokken. Maar helemaal overtuigend is de redenering van de
regering toch niet. Het normatieve element verspringt nEt iets te vlot van
middel naar doel. Het zou zuiverder zijn geweest om bij de toelichting van
het middel te expliciteren dat aan het middel zelf, in casu dus aan de
voorwaarden, de eis van adequatie wordtgesteld. Artikel 15 IVESC spreekt
in dit verband van 'noodzakelijk',  in het Engels: 'necessary'. Voor zover
het de doelstelling betreft kan het standpunt van de regering natuurlijk
worden onderschreven. Er moet, zoals bij de analyse van de culturele
autonomie naar voren kwam, naar pluriformiteit worden gestreefd.

129

Pas wanneer er voldoende alternatieven openstaan, is de culturele autonomie
van de burger gewaarborgd.

Wat moet er precies onder het doel, dus 'culturele ontplooiing', worden
verstaan? De regering legt de term  uit als: 130

126 Van der Pot/Donner/Prakke, a.w., p. 358.
127 Hoofdstuk 6, par. 5.
128 TK 1975-1976, 13 873, nr. 3, p. 15.
129 Hoofdstuk 6, par. 7.
130 TK 1976-1977, 13 873, nr. 7, p. 24.
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'de persoonlijke ontplooiing van de mens die gerealiseerd kan worden door
het ontwikkelen en instandhouden van culturele waarden en door de mogelijk-
heden te bevorderen dat hij kennis kan nemen van en participeren in cultuuruitin-
gen.'

Het begrip zou dus twee aspecten hebben. Het eerste, 'het ontwikkelen
en instandhouden van culturele waarden', heeft onder andere betrekking
op de scheppende werkzaamheden en op dit punt is er een nauwe samenhang
met de artikelen 7 Grondwet, 10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP waarin
het recht van (zelf)expressie is verankerd. Het tweede, 'het kennis nemen
van en participeren in cultuuruitingen', ziet onder andere op de activiteiten
van de 'consument', waardoor er verwantschap  is  met de artikelen   10
EVRM  en 19, tweede  lid,  IVBP. 131 Helaas ontbreekt  in de toelichting
de derde sector, de verbreiding, die eveneens door zowel artikel 7 Grondwet
als de artikelen  10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP wordt beschermd.  De
regering laat verder na de drie andere subdoelen die in het grondrecht
moeten worden onderkend te vermelden. Artikel 15 IVESC leert echter132

dat allevier de subdoelen in hun totaliteit tot het begrip 'culturele ontplooi-
ing' moeten worden gerekend.

Het is jammer dat de grondwetsbepaling, anders dan artikel 15 IVESC
en ook in tegenstelling tot de andere grondwetsbepalingen waarin de
overheid een verplichting wordt opgelegd, niet de normatieve maatstafvoor
het doel formuleert, te weten de mate van autonomie die gezien het algehele
beschavingsbeeld gewenst is. Hierdoor blijft in de schaduw, dat het
grondrecht vervlochten is met de klassieke grondrechten, en dat de overheid
de culturele autonomie ook moet respecteren. Bovendien blijft onderbelicht,
dat de overheid zelf ook inbreng heeft in de doelbepaling. Bijgevolg lijkt
de normering van de doelstelling in een juridisch isolement te verkeren.
De toelichting van de regering verschaft op dit punt evenmin helderheid
en wat elders over de term 'voorwaarden' werd opgemerkt illustreert juist
wat er wordt bedoeld. Want wanneer zijn de keuzemogelijkheden adequaaf!
Door direct naar het doel, dus de gewenste mate van autonomie, te
verwijzen voorkomt artikel 15 IVESC dit soort vragen.

Ondanks de fraaie bewoordingen - 'voorwaarden scheppen' en 'cul-
turele ontplooiing' - is de tekst van artikel 22, derde lid, dus maar vaag.
Daarom is het artikel nog niet meteen een lege dop. Een systematische
beschouwing van alle sociale grondrechten in het eerste hoofdstuk van de
Grondwet onthult, dat ook in deze bepaling een normering van het doel

131 Hoofdstuk 8. par. 6.
132 Hoofdstuk 6, par. 6.
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moet worden gelezen en de regering bevestigt dit ook in de memorie van
toelichting, zij het op de verkeerde plaats. Het lijkt of de grondwetgever
bij het naderen van het slot van hoofdstuk 1 moe begon te worden. Dit
vermoeden rijst ook vanwege het feit dat de culturele ontplooiing weggestopt
zit bu de vrijetijdsbesteding. 133 Dat is een interessante combinatie.  Hoe
verhouden deze twee zich tot elkaar?

Volgens de regering hoeft vrijetijdsbesteding niet geheel samen te vallen
met culturele ontplooiing.134 Toch zouden ze nauw verwant zijn en zelfs
ten dele in elkaar overvloeien. Net als vrijetijdsbesteding zou culturele
ontplooiing immers haaks staan op arbeid: 135

'Als complement van artikel 1.18 (thans artikel  19, F. V.) waarin de werksfeer
wordt behandeld, dient een bepaling over vrije tijd en culturele ontplooiing in
de Grondwet niet te ontbreken.'

Over deze toelichting vallen drie opmerkingen te maken.
Ten eerste moeten de werkzaamheden van een kunstenaar, ongeacht

of deze een hogere beroepsopleiding heeft gevolgd dan wel autodidact is,
uiteraard aangemerkt worden als arbeid. 136

Ten tweede kan de associatie met vrijetijdsbesteding, gezien wat deze
studie tot nu toe heeft onthuld, niet zonder meer standhouden. Het
cultuurbegrip van artikel 22, derde lid, bestrijkt met het oog op het passieve
middel, dus het respect voor de autonomie, weliswaar een breed terrein,
namelijk alle uitingen van een beschaving die niet tot onmiddellijk praktisch
nut dienen, zodat er inderdaad een duidelijke overlapping is met de

133 Er dient ook een afgrenzing gegeven te worden ten aanzien van de maatschappelijke
ontplooiing, maaraangezien met de maatschappelijkeontplooiingmeestal een direct praktisch
nut wordt gediend, levert deze afgrenzing weinig problemen op. Hoofdstuk 6, par. 6.
Opmerkelijk is wel dat de regering blijkens de memorie van toelichting op de goedkeuringswet
van het IVESC en het IVBP met een beroep op de Intergouvernementele Conferentie inzake
cultuurbeleid van UNESCO in Helsinki (mei 1972) onder 'cultuur' in de zin van artikel
15 IVESC ook allerlei vormen van maatschappelijke ontplooiing verstaat, zoals samenlevings-
opbouw, maatschappelijk welzijn en volksopvoeding. Ook sport en recreatie worden ertoe
gerekend en zelfs natuur- en landschapsbescherming.  TK  1975-1976,  13  932  (R  1037),  nr.
3, p. 56.

134 TK 13 873, nr. 3, p. 15.
135 Idem, p. 14.
136 In dezelfde zin de voormalige Beeldende Kunstenaarsregeling, een Beschikking van de

minister van Sociale Zaken van 13 december 1971, Stcrt. 250, die in artikel 2, eerste volzin,
de doelstelling van de beleidsregel als volgt onder woorden bracht: 'Deze regeling beoogt
dat ten behoeve van de in artikel 3 bedoelde beeldende kunstenaar op zijn aanvrage voorzie-
ningen krachtens deze regeling tot stand komen. waardoor hij in staat wordt gesteld door
middel van arbeid  in zijn bestaan te voorzien.'
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vrijetijdsbesteding, maar wanneer de actieve middelen, dus de inzet van
positieve maatregelen om de autonomie te vergroten, als insteek worden
gekozen, ligt het zwaartepunt op culturele aangelegenheden, waarbij de
autonomie om bijzondere aandacht vraagt. De overheid moet dan de
prioriteit leggen bij kwetsbare cultuuruitingen, dus uitingen waarvoor geen
brede maatschappelijke belangstelling bestaat.'37 Wat de  analyse  van  de
moderne beeldende kunst heeft laten zien sluit hierbij   aan. 138   Deze
kunstvorm legtde nadruk sterk opindividualiteit en persoonlijke betrokken-
heid. Dit leidt tot een heel andere conclusie. Wanneer de nadruk wordt
gelegd op het actieve nliddel, sluiten culturele ontplooiing en vrijetijdsbeste-
ding elkaar nagenoeg uit. Een oppervlakkige appreciatie hoort dan eerder

thuis bij vrijetijdsbesteding dan bij culturele ontplooiing. 139

Ten derde is de invalshoek van de Grondwet hoogst ongelukkig. Artikel
15 IVESC brengt kunst en cultuur niet bij vrijetijdsbesteding maar bij
wetenschap onder. Nu kan natuurlijk als standpunt worden ingenomen, dat
zowel het IVESC als de Grondwet het bij  hier het juiste eind heeft,  maar
dat voert tot de vervelende slotsom, dat ook wetenschapsbeoefening niet
scherp af te bakenen valt van vrijetijdsbesteding.

6 Conclusie

De wijze, waarop in het vorige hoofdstuk naar analogie met de klassieke
grondrechten, dus vanuit het kader van de concrete belevingswereld, aan
het begrip 'sociaal grondrecht' gestalte werd gegeven, stemt overeen met
wat blijkens het IVESC onder een 'sociaal grondrecht' moet worden
verstaan. De Grondwet is wat vager dan het IVESC, maar valt ook heel
goed  met de gehanteerde theorie te verenigen.

Ingevolge de sociale grondrechten moet de overheid allereerst het doel
bepalen, dat ze na wil gaan streven. Onder dat doel moet worden verstaan:
de mate van autonomie die de overheid in de samenleving gewenst acht.
Bij deze doelbepaling heeft ze speelruimte, maar de vrije hand krijgt ze
niet. Er moet rekening worden gehouden met de eisen die voortvloeien
uit het proportionaliteits- annex redelijkheidsbeginsel. Leent de autonomie
zich voor de vaststelling van wettelijke beperkingen, dan liggen de eisen
inzake de doelbepaling verankerd in artikel 4 IVESC.  Er is dan op dit punt

137 Hoofdstuk 6, par. 6.
138   Hoofdstuk  2,  par.   11.
139 Hoofdstuk 8, par. 6.
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parallellie met de klassieke grondrechten. Leent de autonomie zich echter
niet voor de vaststelling van beperkingen, dan moet er analoog worden
geredeneerd. Ook dan moet het doel, dus de gewenste mate van autonomie,
worden vastgesteld. De eisen inzake de doelbepaling zijn dan niet in artikel
4 te vinden, maar liggen in het IVESC, zoals in de Grondwet trouwens
over de gehele linie, verankerd in de afzonderlijke grondrechtsbepalingen.

Is het doel geconcretiseerd, dan moeten er middelen worden ingezet.
Het eerste middel, de basis van alles, is passief. de overheid moet de
vastgestelde autonomie respecteren.  Ook op dit punt is er parallellie met
de klassieke grondrechten. Leent de autonomie zich voor wettelijke
beperkingen, dan vloeit deze plicht tot staatsonthouding voort uit artikel
4 IVESC. Leent de autonomie zich  niet voor zulke beperkingen,  dan  kan
hij worden afgeleid uit de term 'recht', die consequent in de afzonderlijke
grondrechtsbepalingen van het IVESC wordt gebezigd. De Grondwet laat
zich helaas niet over dit passieve middel uit.

Het tweede middel is actief. er moeten positieve maatregelen worden
genomen om de autonomie feitelijk te vergroten. Ook nu is het IVESC
gedetailleerder dan de Grondwet. Net als bij artikel 2, tweede lid, IVBP,
dat de regulatieve dimensie van de klassieke grondrechten verwoordt, is
in het IVESC de inzet van de positieve maatregelen genormeerd door het
proportionaliteitsbeginsel. Dit blijkt niet alleen uit artikel 2, eerste lid,
IVESC maar vaak ook uit de afzonderlijke grondrechtsbepalingen. Aan
de normering van de doelbepaling, die reeds opgesloten lag in het sociale-
grondrechtsbegrip, dat in het vorige hoofdstuk werd geconstrueerd, wordt
dus een extra normatief element toegevoegd.

Deze extra normering is correct. Strikt genomen zijn er twee punten,
waarop de overheid niet alleen inbreng heeft, maar ook ter verantwoording
kan worden geroepen: de bepaling van het doel en de inzet van de actieve
middelen. Anderzijds kunnen deze twee punten moeilijk los van elkaar
worden gezien. Om het middel aan de hand van de clausule 'passend' of
'noodzakelijk' te beoordelen, om er anders gezegd proportionaliteitstoetsing
op toe te passen, moet altijd ook een mening worden gevormd omtrent het
doel dat dient te worden nagestreefd. Dit is niet onbelangrijk want de vraag
of er een juist middel wordt ingezet zal praktisch geredeneerd de vraag
zijn waarop de zaak zich toespitst. Omdat beide beoordelingspunten ook
nog eens in het perspectief van hetzelfde feitencomplex moeten worden
geplaatst, zullen ze daarom snel 'samenvallen'. 140

140 Er blijft uiteraard een wezenlijk theoretisch verschil.   Bij de doelbepaling moeten,  om  de
gewenste autonomie te vinden, de wettelijke beperkingen van een fictieve grenzeloze
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De wijze, waarop in het vorige hoofdstuk vanuit het kader van de
concrete belevingswereld en naar analogie met de klassieke grondrechten,
gestalte is gegeven aan het recht op culturele ontplooiing, sluit aan op wat
uit de artikelen 15 IVESC   en 22, derde lid, Grondwet kan worden
geconcludeerd. Zelfs de vier beleidsterreinen, die op grond van het
begrippenpaar autonomie-verbondenheid werden ontworpen, keerden in
artikel 15 IVESC terug. Op dit punt zij verwezen naar de conclusie van
het vorige hoofdstuk.

Artikel 15 IVESC is op de meeste punten duidelijker dan artikel 22,
derde lid, Grondwet. Dit betekent geenszins dat de grondwetsbepaling dan
maar overboord mag worden gezet. Ze voldoet, maar er moet wel een
nauwgezette systematische interpretatie plaatsvinden in het licht van het
hele eerste hoofdstuk van de Grondwet, waarbij ook nog eens, net als bij
het recht van (zelf)expressie in artikel 7 overigens, een element moet worden
ontleend aan het EVRM en het IVBP, te weten de noodzakelijkheidsclausule
inzake de beperkingen vanuit de democratische verbondenheid.

De blijvende richtsnoerfunctie van de sociale grondrechten, tot slot,
wordt noch door artikel  15 noch door artikel 22, derde lid, onder woorden
gebracht, maar, in acht genomen wat artikel 2, eerste lid, IVESC leert en
wat een systematische beschouwing van de sociale grondrechten in het eerste
hoofdstuk van de Grondwet oplevert, doet er zich geen probleem voor.

Kortom, de vorm, die aan de sociale grondrechten in het positieve recht
is gegeven, blijkt bij een nauwkeurige beschouwing helemaal niet zo
ingrijpend te verschillen van de vorm die de klassieke grondrechten
positiefrechtelijk aannemen. Integendeel, blijkens het IVESC is het een
zaak van accent of er een 'recht' van de burger, dus een soort 'waar-
borgnorm', verschijnt  dan  wel een soort 'instructienorm'.  Het laat zien
dat, als het om grondrechten gaat, 'waarborg' en 'instructie' moeilijk los
van elkaar kunnen worden gezien.

Nu de analyse naar de vorm van het recht op culturele ontplooiing is
voltooid, meldt zich onmiddellijk een nieuw vraagstuk aan: is het grond-
recht, mede in het licht van de begripsvorming en de positivering, een
juridisch verbindende norm? In het volgende hoofdstuk wordt het onderzoek
naar het rechtskarakter  van de sociale grondrechten geopend.

autonomie worden 'afgetrokken' of moet er, wanneer beperkingen niet in aanmerking komen.
een vergelijkbare manoeuvre worden uitgehaald.  Bij het nemen van positieve maatregelen
teneinde de autonomie feitelijk te vergroten  moet er echter.   in het meest negatieve geval,
vanuit een nul-situatie 'omhoog' worden gestreefd naar de gewenste mate van autonomie.
In hoeverre aan dit verschil van 'richting' inzake het proportionaliteitsbeginsel praktische
betekenis toekomt, valt moeilijk te voorspellen.
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De rechtskracht van het recht op culturele ontplooiing

1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt niet het meest eenvoudige onderwerp aangesneden,
te weten de vraag of het recht op culturele ontplooiing als sociaal grondrecht
rechtskracht toekomt. Tegelijkertijd is het zo ongeveer de meest cruciale
vraag, want de praktische relevantie van wat in de twee vorige hoofdstukken
werd betoogd hangt er volkomen van af. De kwestie van de rechtskracht
raakt het hart van de sociale grondrechten: hun bestaan als rechtsnormen.

Een rechtsnorm beoogt het gedrag van mensen te beYnvloeden. Daartoe
legt  het een standaard vast, daartoe drukt  het een behoren uit: Wat er
precies behoort kan onmogelijk onder 66n noemer worden gebracht.
Rechtsnormen zien meestal op menselijke gedragingen en zoals er de meest
uiteenlopende gedragingen zijn, bestaan er de meest uiteenlopende
rechtsnormen. De concrete belevingswereld van de mens wordt door een
overweldigende hoeveelheid soms ook nog eens gedetailleerde rechtsnormen
beheerst. Gelukkig is er een vrijhaven, een terrein dat ontheven is van
verplichtende rechtsnormen, namelijk de autonomie van de mens die, als
het om louter eerbiediging van overheidswege gaat, het meest opvallend
in de klassieke grondrechten tot uitdrukking komt.2 Dit is een belangrijke
vaststelling , want ingevolge de klassieke grondrechten kan deze autonomie
weliswaar vanuit de democratische verbondenheid worden beperkt, maar
dan uitsluitend via rechtsnormen, via wettelijke normen3 om precies te
zijn. Nu eisen de sociale grondrechten onder meer ter versterking van een
bepaalde vorm van autonomie een inzet vanuit de democratische verbonden-
heid en dat betekent onontkoombaar een structurele inperking van andere
vormen van autonomie. Zo is de belastingplicht een inperking van het recht
op eigendom. Mochten de sociale grondrechten geen rechtsnormen  zijn,

1   Peters/Vlemminx, a. w., p. 43.
2     Ook tussen burgers geldt er zo'n vrijhaven en weI via de getrapte werking van de klassieke

grondrechten; hoofdstuk 5, par. 5.

3      Wordt er louter op het EVRM en het IVBP gelet, dan is de eis dat de beperkingen wettelijk
zijn minder streng; zie hierover hoofdstuk 4, par. 8 en hoofdstuk 7, par. 2. De Grondwet
eist echter wel wetgeving, zij dat er een uitzondering ligt opgesloten in artikel 15, vierde
lid; zie over deze uitzondering hoofdstuk 9. par. 13.
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dan wordt het op dit punt erg lastig. Dan ontbreekt immers de juridische
grondslag voor deze inperking. Er valt zelfs te verdedigen dat in dat geval
het bestaan van de sociale grondrechten vanuit het perspectief van de klas-
sieke onmogelijk is.

Nu zal het zo'n vaart niet lopen. De Preambules van het IVBP en het
IVESC benadrukken, dat er in het kader van zowel de sociale als de
klassieke grondrechten ook plichten op de mens ruster,4 en wat kan daarmee
anders worden bedoeld dan rechtsplichten? Tijdens de achtste zitting van
de Commission on Human Rights in 1952 werd bij de voorbereiding van
de Preambules opgemerkt. 5

'While the covenants were intended to protect human rights and freedoms, it
was thought appropriate that the duties and responsibilities of the individual
should be mentioned  in the preambules.'

Wat tot nu toe naar voren werd gebracht is allemaal erg theoretisch en het
probleem van de rechtskracht zal ook'praktischer' of'technischer' moeten
worden benaderd, zoals Burkens dat bijvoorbeeld doet. Dan wordt er vooral
op de toepassing gelet: er moet uit hetgeen rechtskracht pretendeert te
hebben (in een concreet geval) een duidelijke beslissing te destilleren zijn.
De tegenovergestelde beslissing moet vanzelfsprekend zijn uitgesloten.6
Overigens doet het er niet toe wie de beslissing neemt, de wetgever, de
rechter of het bestuur. Wat aan de rechter terbeoordeling wordt voorgelegd
is immers het topje van de ijsberg. Hoewel strikt genomen niet onmogelijk,
lijkt het uit theoretisch oogpunt daarom niet retel de vraag naar de rechts-
kracht meteen afhankelijk te stellen van de vraag naar de afdwingbaarheid
voor een rechter.7 De zaak kan beter worden omgedraaid: een rechter is
bevoegd normen toe te passen, mits die normen rechtens verbindend zijn.8

Neem de Grondwet. Wanneer het standpunt wordt ingenomen dat de
rechtskracht van de grondwettelijke normen afhangt van de rechterlijke
bevoegdheid om tot concrete toepassing over te gaan, volgt er een bizarre
conclusie. Want wie meent dat artikel 120 Grondwet de formele wetgever

4 Vergelijk artikel 16 IVBP in hoofdstuk 4, par. 6 en 8.
5   Bossuyt, a.w., p. 12; A/2929, Chapt. III, § 14.
6 Burkens, Werkgelegenheid en Grondwet,   a.w.,    pp.    26-27.    Zie   ook    M. C. Burkens,

Grondrechten in een nieuwe Grondwet, NJB 1976, p. 714.
7      Bij een praktische benadering ligt de nadruk natuurlijk wei op de rechter. Hij bepaalt dan,

uiteraard binnen de grenzen die door het recht worden getrokken, of normen (on)verbindend
zijn. Bij twijfel moet hij de knoop doorhakken.

8    Vergelijk D.W.P. de Ruiter, Om de verbindendheid van bestuursakkoorden, NTB 1987,
pp. 73-74.
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een juridische carte blanche geeft,  'kan net zo goed de hele Grondwet aan
de brandstapel toevertrouwen." De vraag naar de rechtskracht van grond-
wettelijke normen moet daarom los worden gemaakt van die naar de
afdwingbaarheid voor een rechter. Hetzelfde geldt voor de sociale grond-
rechten. 10

Hiermee is er echter nog geen uitsluitsel over de rechtskracht van de
sociale grondrechten en meer zekerheid is gewenst want in de dogmatiek
wordt  aan die rechtskracht overwegend getwijfeld. 11 Die twijfel betreft
zowel de grondrechten in de Grondwet als die in het IVESC.

Om het ingewikkelder te maken komt er bij het IVESC nog een
probleem bovenop, een heel lastig probleem zelfs: zijn de bepalingen self-
executing? Nu staat de self-executingwerking van internationale bepalingen
in principe los van de vraag of die bepalingen voor de nationale overheid
een verbindend karakter hebben. Ook hier leidt de tegenovergestelde visie
tot bizarre resultaten: de verdragsbepalingen zouden dan pas een juridisch
behoren uitdrukken, ze zouden de nationale overheid dus pas verplichten,
wanneer ze self-executing blijken te zijn. Zo'n conclusie is onaanvaardbaar.
Ook zonder self-executingwerking behelzen zij natuurlijk een plicht voor
de overheid. Alleen al uit de 'pacta sunt servanda'-regel, gecodificeerd
in artikel 26 Verdrag van Wenen, vloeit de plicht tot naleving van de
bepalingen voort. Het vraagstuk van de self-executingwerking is daarom
hier niet aan de orde en zal later worden behandeld. Verder wordt het
betoog dat nu volgt grotendeels toegespitst op de sociale grondrechten in
de Grondwet. Dit heeft vooral een praktische reden. Over het rechtskarakter

9 Willem Konijnenbelt, De Grondwet als rechtsnorm voor provinciale en gemeentelijke
autonomie, Afscheidscollege als hoogleraar in het staats- en administratief recht, in het
bijzonder het administratieve recht en het provincie- en gemeenterecht. aan de Faculteit der
Re£htsgeleerdheid  van  de Katholieke Hogeschool Tilburg,  op 23 januari   1986,  p.  30.

10      Zie ook hoofdstuk 3,  par.  9.
11     Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld Gilhuis met betrekking tot artikel 21 Grondwet:  'Ook

al heeft de overheid beleidsvrijheid met betrekking totde afweging van dit sociale grondrecht
ten opzichte van andere sociale grondrechten en ter zake van de wijze waarop en het tempo
waarin zij haar zorgplicht verwezenlijkt, hetgaatomeen rechtsnormdiedeoverheid verplicht
zich in te zetten voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. En dat is naar mon
mening essentieel.'; P.C. Gilhuis. Milieurecht op weg naar dejaren negentig, Zwolle 1989,
p.  2 1. Of Hirsch Ballin:  'Men zou dan ook rekening moeten houden  met de mogelijkheid
dat sociale grondrechten groeien in normatief gehalte, in die zin dat een afschaffing van
de ter verwerkelijking van sociale grondrechten gegeven wettelijke regelingen wordt opgevat
als schending van de rechtspositie van debelanghebbenden.'; E. M.H. Hirsch Ballin, Werking
en verwerkelijking van grondrechten, in: L. Heyde, J. Leyten, Th. Mertens en B.P. Ver-
meulen (red.), Begrensde vrijheid, opstellen over mensenrechten, aangeboden aan prof.
dr. D.F. Scheltens, Zwolle 1989, p.  139.

243



Hoofdstuk 8

van de grondwettelijke bepalingen is meer geschreven en zijn uitgesprokener
opvattingen in omloop dan over die van het IVESC. Dit betekent niet dat
de aard van de bepalingen in het IVESC onbesproken zal blijven. Die aard
komt in het volgende hoofdstuk aan bod, wanneer de 'self-executing'
werking wordt besproken.12 Voorlopig wordt op grond van de 'pacta sunt
servanda'-regel van artikel 26 Verdrag van Wenen en op grond van de wet
van de systematische eenheid van Von Jhering!3 aangenomen, dat wat
omtrent de rechtskracht van de grondwetsbepalingen wordt geconcludeerd
ook van toepassing is op het IVESC.

2 Systematische twijfel?

De analyse van de sociale en de klassieke grondrechten in het kader van
de concrete belevingswereld heeft tot nu toe een grote overeenstemming
opgeleverd.  Want het doel van de klassieke en de sociale grondrechten is
identiek, te weten, een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid in
de  samenleving. 14 Zowel  bij de klassieke  als  bij de sociale grondrechten
is de overheid bij het zoeken naar dat evenwicht vrij, zolang tenminste het
proportionaliteitsbeginsel in acht wordt genomen. Wat de middelen betreft
is er hooguit verschil in klemtoon. Bij de klassieke grondrechten springt
het passieve middel van respect voor de autonomie het meest in het oog.
De dimensie waarin dit respect de aandacht trekt werd aangeduid als
constitutief, omdat dit respect de basis is van de werking van het grondrecht.
Maar er is ook een regulatieve dimensie, waarin juist de actieve middelen
om aandacht vragen: de overheid moet dan door een positief optreden aan
de autonomie van de burgers gestalte geven. 15 Bij de sociale grondrechten
is het passieve middel eveneens de basis van de werking van het grondrecht,
waarbij het er niet principieel toe doet of de autonomie in kwestie zich al
dan  niet  voor de vaststelling van wettelijke beperkingen leent.16  Maar
anders dan bij de klassieke grondrechten wordt de aandacht voornamelijk
gericht op de actieve middelen, dus de positieve maatregelen die de overheid
moet nemen om de autonomie van de burgers feitelijk te vergroten.
Fundamentele verschillen ontbrekendusendaarom kenmerkende klassieke
en sociale grondrechten zich ook in gelijke mate door dynamiek en finaliteit.

12  Hoofdstuk 9, par. 15.
13   Hoofdstuk 3, par. 2.
14   Hoofdstuk 4, par. 9 en hoofdstuk 6, par. 3.
15   Hoofdstuk 5.
16   Hoofdstuk 6, par. 4.
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De klassieke en sociale grondrechten zijn overeenkomstig het boven-
staande gepositiveerd, waarbij aan de intrinsieke samenhang langs meerdere
wegen uitdrukking wordt gegeven. De Grondwet plaatst alle grondrechten
zonder onderscheid in dEn hoofdstuk en de Preambules van het IVBP en
het IVESC benadrukken gelijkelijk het belang van de klassieke en de sociale
grondrechten. Verder wordt in het IVESC in artikel 4 het gemeenschappelij-
ke karakter van de doelstelling aangegeven en dus het passieve middel van
het respect tot uiting gebracht, 17 terwijl bij de afzonderlijke grondrechtsbe-
palingen, net als in het IVBP, het recht op autonomie als uitgangspunt wordt
genomen. Het IVBP benadrukt het verband nog eens door in artikel 2,
tweede lid, de regulatieve sfeer van de klassieke grondrechten in het
positiefrechtelijke beeld tebetrekken, 18 waarbij het gehanteerde normatieve
criterium 'nodig' direct verwijst naar wat bij de sociale grondrechten terzake
van de actieve middelen geldt. Bovendien is het criterium gelijksoortig aan
wat zowel bij de klassieke als de sociale grondrechten terzake van de
doelbepaling wordt opgevoerd.

Tot aan de vraag naar de rechtskracht getuigen de klassieke en de sociale
grondrechten dus van systematische eenheid en gelet op de rechtstheoretische
regels van Von Jhering mocht worden verwacht, dat de rechtskracht van
de sociale grondrechten geen punt van discussie zou zijn. Toch wordt in
de literatuur over het algemeen gesteld dat de sociale grondrechten in de
Grondwet geen echte juridische verplichtingen bevatten, waarmee natuurlijk
ook niet gezegd wil zijn, dat ze helemaal geen betekenis hebben. Ze worden
dan  'aandachtspunten','9  'intentieverklaringen'20 of 'beginseluitspraken'21
genoemd. Omdat dit nog steeds armoedig klinkt voor normen, die belangrijk
genoeg werden geacht om in de Grondwet te worden opgenomen, wordt
er soms, in een poging hen op te vijzelen, gewezen op de 'symbolische
output'.22 De sociale grondrechten zouden totde staatsrechtelijke symboliek
behoren.23 Deze laatste opvatting nodigt  uit  tot de vraag  wat er onder een
symbool moet worden verstaan en welke juridische werking er van
uitgaat.24 In deze studie is reeds een vorm van symboliek ter sprake

17  Hoofdstuk 7, par. 2.

18      Hoofdstuk  5,  par.   1 en hoofdstuk  7,  par.  2.
19    C. A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen van 1983 en 1987, Deventer 1987, p. 113.
20   Handelingen 1, 1978/1979, 1106 en 1190.
21  Polak, a.w., p. 214.
22 Burkens, Werkgelegenheid en Grondwet.  a.w.,  pp.  25-26.
23      M. C. Burkens, Grondrechten als rechtsnormen  en als rechtsbeginselen, in: Gegeven  de

Grondwet, Bundel tergelegenheid van het 25jarig bestaan van de Stafafdeling Constitutionele
Zaken en Wetgeving  van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Deventer  1988,  p.  57.

24 Zie hierover uitgebreid Peters/Vlemminx, a.w., pp. 38-42 en 51-53.
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gekomen, die hier in ieder geval niet van toepassing kan zijn, te weten de
afbeelding van de steppe- en toendradieren, die deel uitmaakte van de magie
van de jager uit de Oude Steentijd.25 Zonder grondige toelichting zegt
de opmerking dat de sociale grondrechten een 'symbolische' waarde hebben
dus  niet  veel. 26

Nu zijn de argumenten, die tegen de rechtskracht in stelling worden
gebracht, niet echt uitgewerkt. Voor zover ze steunen op een ontbreken
van rechterlijke toetsingsmogelijkheden kunnen ze, zoals reeds werd
aangegeven, buiten beschouwing worden gelaten. Andere argumenten zijn
tamelijk schaars.

Er wordt opgemerkt dat de uitvoering van de normen een sterk
beleidsmatig, dus politiek geldeurd karakter draagt, en dat er met taI van
belangen rekening moet worden gehouden. Erg overtuigend lijkt dit niet,
want zoals de begripsomschrijving heeft onthuld sluitditgegevenjuridische
binding niet uit. Integendeel, de grondrechten geven het kader voor dit
beleid en structureren de belangenafweging, zonder de overheid overigens
het  mes  op  de  keel te zetten. 27

Er wordt ook gewezen op de beperkte budgettaire mogelijkheden. Dit
argument snijdt evenmin hout, want de sociale grondrechten stellen de
verplichting volkomen afhankelijk van wat aan middelen beschikbaar is. 28

Het is juist mede vanwege de structurele beperking van het budget, dat
de grondrechten het overheidsbeleid richting geven.

Tot slot wordt wel als bezwaarlijk ervaren dat de sociale grondrechten
een soort ideaalsituatie voor ogen stellen, die zich niet gemakkelijk laat
verwezenlijken. Deze keer is de finaliteit het struikelblok, een eigenschap
die overigens met de klassieke grondrechten wordt gedeeld. Meteen kan
worden opgemerkt dat het recht nu eenmaal zijn 'utopische'29 kant heeft,
zodat de sociale grondrechten daar niet uniek in zijn.30 Ten tweede geeft

25    Hoofdstuk 2,  par. 3: Peters/VIemminx,  a.w.,  p.  40.
26    Aan de bundel 'Wat maakt de wet symbolisch?' hebben veel auteurs een bijdrage geleverd.

Worden alle bijdragen in ogenschouw genomen, dan ziet men inzake de veronderstelde
symbolische werking, aldus het inleidende hoofdstuk. 'geen uniformiteit, maar een zekere
diversiteit in het gebruik van dit begrip.' W. J. Witteveen/P. van Seters/G. van Roermund.
Wat maakt de wet symbolisch?, a.w..  p.  7.  Uit het oogpunt van juridische binding blijft
de symboolwerking dan ook vaag.

27 Vergelijk hoofdstuk 4. par. 9 met betrekking tot het proportionaliteitsbeginsel.
28  Hoofdstuk 7, par. 2.
29     Hoofdstuk  5,  par.   1.
30 Strafrechtelijke normen stellen het ideaal van een samenleving zonder normschending voor

ogen, een ideaal dat nooit te verwezenlijken valt. Niemand zal omdeze reden strafbepalingen
rechtskracht ontzeggen.
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ook hier het bezwaar exact de noodzaak van de gelding aan. Juist omdat
het ideaal zich moeilijk laat verwerkelijken eisen de sociale grondrechten
dat er uitsluitend serieuze pogingen worden ondernomen. Verkwisten mag
niet.

De aangehaalde punten werden ontleend aan Burkens3' maar komen
niet uitsluitend voor zijn rekening. In feite duiken zij overal en steeds

opnieuw op, hetzij op schrift hetzij in een gesprek, en dat ondanks het feit
dat ze niet van een wezenlijk juridisch gehalte zijn.

Pieters en Kortmann daarentegen voeren rechtstechnische bezwaren
aan. Hun opvattingen worden hieronder apart besproken.

3   De visie van Pieters

Pieters stelt:32

'Er kan geen sprake zijn van een verplichting in juridische zin, van de overheid
of van de wetgever  (...).  Het zou immers de schuldenaar dezer verplichting
zijn die de inhoud van zijn verplichting zelf zou bepalen.'

Dit argument is geenszins overtuigend. In diverse rechtsgebieden brengen
rechtsnormen immers mee dat het verplichte rechtssubject in eerste instantie
zijn eigen verplichting bepaalt. Er is dan een algemene norm en wat er
in concreto gedaan moet worden dient het rechtssubject zelf te bepalen,
maar achteraf wordt er wel, al dan niet volledig, getoetst.

In het privaatrecht kan gewezen worden op de zaakwaarneming. Wie
tot zaakwaarneming besluit, aanvaardt de plicht de nodige zorg aan de dag
te leggen. Wat die zorg in een concrete situatie inhoudt, zal de zaakwaarne-
mer allereerst zelf moeten uitmaken. 33

In het bestuursrecht komt hetzelfde voor. Daar is het een vertrouwd
verschijnsel, dat een bestuursorgaan in eerste instantie zelf de omvang van
zijn juridische verplichtingen vaststelt, namelijk steeds wanneer er een
discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend. De vrije oordeelsvorming
van een bestuursorgaan moet worden beschouwd als de uitoefening van
een plicht om zich zelfstandig een opinie te vormen omtrent de omvang
en de inhoud van de juridische verplichting in een concreet geval.  Van een

31 Burkens, Algemene leerstukken enz, a.w., pp. 81-82.
32  Pieters, a.w., p. 455.
33   Hoofdstuk 9, par. 9.
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vrijbrief om geheel naar eigen ingeving of volstrekt willekeurig te werk
te gaan is geen sprake.34

In het staatsrecht is het evenmin als in het bestuursrecht bijzonder, dat
een rechtssubject zich een oordeel moet vormen omtrent de invulling van
de eigen plichten. Kenmerkend voor dit rechtsgebied is zelfs, dat de
verschillende soevereiniteitsdragende instellingen op eigen houtje de omvang
van hun bevoegdheid concretiseren. Een duidelijk voorbeeld wordt gevonden
in de verhouding tussen de regering en het parlement.

Tot slot keert hetzelfde verschijnsel terug in het kader van de klassieke
grondrechten. Het is immers aan de wetgever om in eerste instantie te
bepalen hoe de bevoegdheid tot het vaststellen van beperkingen moet worden
ingevuld, maar hij is daarbij wel aan grenzen gebonden, zoals aan
doelcriteria en de noodzakelijkheidsclausule. 35

4  De visie van Kortmann

Van heel andere aard is de tegenwerping die door Kortmann wordt
gemaakt:36 de grondwetsbepalingen bevatten geen bevoegdheidstoedeling
en evenmin een strikte competentieverdeling.

Om deze stelling op haar waarde te beoordelen moet allereerst het begrip
'bevoegdheid' worden gepreciseerd. Een mogelijke betekenis is die van
'juridisch verlof.    In   deze   zin kan worden gesteld   dat de klassieke
grondrechten de wetgever de 'bevoegdheid' geven het recht op autonomie
aan beperkingen te onderwerpen. Deze betekenis heeft Kortmann niet voor
ogen. Hij wil natuurlijk niet betogen dat de sociale grondrechten de overheid
de bevoegdheid onthouden terzake een beleid te voeren.

De term 'bevoegdheid' kan verder worden opgevat als 'competentie
tot rechtsvorming', zoals  in het begrip 'wetgevende bevoegdheid'.  Ook
dan valt te verdedigen, dat de sociale grondrechten zich niet onderscheiden
van de klassieke. Beide soorten rechten kennen wetgevende bevoegdheden
toe. Artikel 81 Grondwet is immers slechts een procedurele bepaling, zodat
de bevoegdheid tot wetgeving inzake de vaststelling van beperkingen door
de afzonderlijke klassieke-grondrechtsbepalingen wordt geconcretiseerd.
Eenzelfde concretisering vindt plaats wanneer een sociaal grondrecht de
wetgever met een taak belast.

34 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., pp. 78 en 83.
35   Hoofdstuk 4, par. 9.
36  Kortmann, a.w.. p. 113.
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Voor de rest heeft de verplichting tot eerbiediging van de autonomie,
dus de plicht hetpassieve middel in te zetten, een plicht die bij de klassieke
grondrechten op historische gronden wordt benadrukt, betrekking op de
overheid in het algemeen, dat wil zeggen: alle overheidsorganen met
bevoegdheden, welke eventueel voor het maken van een inbreuk zouden
kunnen  worden  aangewend.  Bij  de  verplichting het actieve middel in te
zetten, een plicht die bij de sociale grondrechten eveneens op historische
gronden wordt benadrukt, liggen de kaarten niet anders. Die overheidsorga-
nen worden met een taak belast, die terzake over bevoegdheden beschikken.

Tot slot is het zeer de vraag of een uitdrukkelijke bevoegdheidstoedeling
een onmisbare voorwaarde is, wil er van een norm met rechtskracht kunnen
worden gesproken. De Grondwet behelst verschillende rechtsnormen die
tot de meest fundamentele van de moderne rechtsstaat behoren, zonder dat
aan de bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan, zoals de artikelen  1,
16,   17  en 114. Niemand  zal  het  in zijn hoofd halen deze bepalingen
rechtskracht te ontzeggen. 37

Op het punt van de 'bevoegdheidstoedeling' bestaat er geen kenmerkend
verschil tussen sociale en klassieke grondrechten.

5   Grondrechten en algemeen verbindende voorschriften

Uit het gegeven, dat de gangbare argumenten tegen de rechtskracht van
de sociale grondrechten bij enig onderzoek hun overtuigingskracht verliezen,
vloeit niet vanzelfsprekend voort, dat er wel rechtskracht moet worden
aangenomen. Tot rechtskracht kan slechts worden besloten op grond van
een positieve indicatie. En die is er gelukkig. Dat deze indicatie tot nu toe
in de dogmatiek niet de aandacht heeft gekregen die ze verdient, komt
paradoxaal genoeg door het enorme gewicht dat de grondrechten in het
constitutionele recht toekomt.

Het belang van de grondrechten in de Grondwet, althans het belang
van de klassieke, wordt door niemand betwist. Dat is heel fijn, maar het
gevolg is wel, dat nimmer de vraag is opgeworpen waarom de betreffende
grondwetsbepalingen eigenlijk rechtskracht hebben. Het antwoord is simpel:
de grondrechten hebben rechtskracht omdat ze zijn neergelegd in algemeen

37  In het bestuursrecht kan uiteraard nog gewezen worden op de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Bovendien zijn er algemene wettelijke bepalingen, die in acht moeten
worden genomen wanneer een bestuursbevoegdheid wordt uitgeoefend. De Algemene wet
bestuursrecht, die nog in de maak is, bestaat voor het grootste deel uit alike bepalingen.
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verbindende voorschriften. Vandaar dat strijd met een grondrechtsbepaling
in het rijtje van de artikelen 5 ARBO, 8 Arob en 2 TwK ondergebracht
wordt bij sub a. 38

In de loop der tijden is uitgebreid gediscussieerd over wat er exact moet
worden verstaan onder een algemeen verbindend voorschrift. Inmiddels
is er weI een einde gekomen aan de spraakverwarring. Een algemeen verbin-
dend voorschrift kan worden omschreven als een naar buiten werkende,
algemene regel, vastgesteld op grond van een wetgevende bevoegdheid.39
De afzonderlijke elementen van deze definitie zijn alle terug te vinden in
de grondrechtsbepalingen, waarbij het geen verschil maakt of het een
klassiek of een sociaal grondrecht betreft.

Ten eerste moet er sprake zijn van wetgevende bevoegdheid. Zonder
dat de Grondwet een zo centrale plaats in het constitutionele recht wordt
toegekend, dat deze de bron wordt van al het overheidsgezag en geheel
de omvang van de rechten en plichten van overheid en burger bepaalt,40
pleegt de Grondwet nog wel te worden aangeduid als de 'hoogste staats-
wet'.4 1 Het weliswaar sterk formeel geworden onderscheid tussen Grondwet
en wet is ondanks het toetsingsverbod van artikel 120 ook heden ten dage

nog zinvol, zeker in het licht van de beperkingsdoelen, die de Grondwet
soms koppelt aan de bevoegdheid van de wetgever om de uitoefening van
klassieke grondrechten aan regels te binden. Om deze reden stelt de
Grondwet aan een grondwetswijziging dan ook nog steeds de eis van nieuwe
verkiezingen en ook, teneinde te voorkomen dat door een herziening een
minderheid te gemakkelijk van haar rechten wordt beroofd, de eis van een
versterkte meerderheid  bij de tweede lezing in de Staten-Generaal.  Het is
zelfs niet uitgesloten dat deze bijzondere vereisten uiteindelijk samenhangen
met een zeker wantrouwen jegens de formele wetgever.42 Hoe dan ook,
hoofdstuk 8 van de Grondwet geeft aan dat er nog steeds gesproken kan
worden van een 'grondwetgevende bevoegdheid', strikt te onderscheiden
van de 'wetgevende bevoegdheid',   die in artikel 81 eveneens wordt
opgedragen aan regering en Staten-Generaal.

38    Bijvoorbeeld Ar 8 april 1988, AB 1989, 88: strijd metartikel 7. eerste en derde lid, Grondwet
betekent vernietiging met toepassing van artikel 8, eerste lid. aanhef en onder a. Arob.

39   Zie o.a. Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, Orde in regelgeving, 's-
Gravenhage   1985,  par.   2.1.

40   J. van der Hoeven. De plaats van de Grondwet in het constitutionele recht, Zwolle 1988,
pp. 57-64.

41   Van der Hoeven, a.w., p. 76.
42  Van der Hoeven, a.w., p. 65.
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Ten tweede moet er sprake zijn van een regel met een algemeen
karakter. Daarbij kunnen verschillende gezichtspunten worden gekozen,
te weten, algemeenheid naar plaats, tijd of hoeveelheid geadresseerde
rechtssubjecten. Dat de klassieke en sociale grondrechten algemeen gelden,
in de zin van niet slechts op 66n plaats, maar binnen een groter gebied,
is niet aan twijfel onderhevig, evenmin als hun algemene gelding, gemeten
in de tijd. De bepalingen zijn tevens algemeen in die zin, dat ze zich richten
tot een onbepaalde groep personen. In dit geval betreft het overheidsorganen,
en wel alle organen die terzake over bevoegdheden beschikken.

Ten derde moet de regel extern werken, een eis systematisch gesteld
door de Hoge Raad,43 die daarin, zij het met enige reserve, wordt gevolgd
door de Commissie Wetgevingsvraagstukken.44 ,Extern' kan worden
vertaald als 'buiten het orgaan dat de regel heeft uitgevaardigd'. Tot welke
overheidsorganende klassieke en sociale grondrechten zich richten is boven
reeds gezegd. In de vorige eeuw werd weliswaar onder 'externe werking'
verstaan 'burgers bindende werking', een kwalificatie die door J.T. Buijs
onder invloed van de Duitse staatsrechtsgeleerde Laband werd geYntrodu-
ceerd,45 maar deze klassieke opvatting is naar huidig inzicht op twee punten
te beperkt. In de eerste plaats kunnen algemeen verbindende voorschriften
zich ook tot overheidslichamen en overheidsorganen richten.  In de tweede
plaats hoeven algemeen verbindende voorschriften niet per se geboden of
verboden te behelzen. Externe werking is ook aanwezig, wanneer er
bevoegdheden worden geschapen ofaanspraken worden gevestigd.46 Beide
uitbreidingen van het begrip 'burgers bindende werking' zijn van belang,
wanneer het begrip 'algemeen verbindend voorschrift' wordt benaderd vanuit
de grondrechten.

De sociale grondrechten zijn dus op volstrekt dezelfde wijze als de
klassieke in het positieve recht verankerd. Alle grondrechten in de Grondwet
zijn neergelegd in algemeen verbindende voorschriften. Uit dien hoofde
zijn ze alle voor de overheid rechtens verbindende normen.

43 Zie bijvoorbeeld HR 25 april 1969, NJ 1969, 303 (Pluvier: resolutie 1): de publikatie van
de minister hield 'geen naar buiten werkende en voor hen die bij dem regeling waren
betrokken, bindende voorschriften' in.

44  Orde in de regeigeving, a.w., pp. 16-17.
45    Zie o.a. Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid enz., a.w.,  p.  19.
46    Orde in de regelgeving, a.w., p.  15. Publiekrechtelijke aanspraken berusten op een gebod

aan de overheid. Vergelijk de grondrechtsopvatting, die in dit onderzoek wordt gehanteerd;
hoofdstuk  3,   par. 3, hoofdstuk  4,  par.   10 en hoofdstuk  6,  par.   2. Bij privaatrechtelijke
aanspraken is de grondslag echter niet altijd een plicht voor de tegenpartij. Denk bijvoorbeeld
aan het erfrecht.
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Strikt genomen zijn er na deze constatering geen verdere argumenten
meer nodig. Het is aan de tegenstanders van rechtskracht om te verklaren
waarom de klassieke en de sociale grondrechten, na op punten als begrip,
functie en wijze van positivering parallel te hebben gelopen, op het vlak
van de rechtskracht plots uiteenwijken. Toch zal in de twee paragrafen
hieronder nog op grond van extra argumenten worden betoogd dat de sociale
grondrechten rechtens verbindende normen zijn. Eerst wordt aandacht
besteed aan de onderlinge samenhang tussen klassieke en sociale grondrech-
ten en dan aan de regulatieve sfeer van de klassieke grondrechten. Bij beide
onderwerpen wordt het betoog toegespitst op de verhouding tussen het recht
op culturele ontplooiing en dat van (zelf)expressie.

6 De samenhang tussen het begrip 'culturele autonomie' en het
klassiek-grondrechtelijke 'informatiecomplex'

Veel klassieke en sociale grondrechten zijn complementair aan elkaar, 47

niet alleen in rechtstheoretisch of rechtsfilosofisch opzicht, maar ook posi-
tiefrechtelijk. Het verband kan, ofschoon aanwezig, vrij vaag zijn, in andere

gevallen is het echter zo wezenlijk en springt het dermate in het oog, dat
de twee grondrechten in ddn bepaling worden vervat.48 Tussen deze beide
uitersten doet zich een reeks mogelijkheden voor, waarbij de band soms
hechter, soms losser is.

Het recht op culturele ontplooiing hangt ten nauwste samen met het
recht van (zelf)expressie. Deze samenhang is al diverse keren gebleken,
zoals toen bezien werd welk normatief criterium de doelbepaling van de
beide grondrechten beheerste,49 of toen de regulatieve dimensie van het
recht van (zelf)expressie werd bekeken, dus de dimensie waarin het actieve
middel wordt voorgeschreven.50 Bij de ontleding van het begrip 'culturele
autonomie'51 werden de gemeenschappelijke punten tussen het recht op
culturele ontplooiing en het recht van (zelf)expressie en zijn compagnons,
het recht informatie door te geven en het recht informatie te ontvangen
respectievelijk te vergaren, op een rijtje gezet. De culturele autonomie
omvatte drie sectoren:

47 Vergelijk A.J.H.W.M. Versteeg. De rechtbank (rechtskracht, F. V.) van sociale grondrechten.
TVO 1987, p. 132.

48 Vergelijk artikel 18, eerste en tweede lid, Grondwet.
49  Hoofdstuk 7, par. 2.
50  Hoofdstuk 5, in het bijzonder par. 4,6 en 8.
51      Hoofdstuk 6,  par.  7.
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1. culturele expressie;
2. het ter kennis brengen van culturele expressie;
3. het kennisnemen van culturele expressie.
Een gemeenschappelijke noemer voor de drie sectoren wordt gevonden
in de term 'culturele communicatie'.52 Er kan ook worden gesproken van
een 'culturele informatiestroom'.53  In deze paragraaf wordt  deze  com-
municatie, deze informatiestroom, nader bekeken. Daarbij gaatde aandacht
niet zozeer uit naar de expressie en het verspreiden, want deze aspecten
zijn voldoende belicht,54 de aandacht is nu vooral gericht op het kennis
nemen van culturele informatie, de culturele 'consumptie'. 55

Dit aspect verdient beslist aparte aandacht, het is even belangrijk als
de  expressie  of het verspreiden.  In de woorden  van  De  Meij: 56

'Van communicatie is pas sprake als de zender met zijn boodschap de beoogde
ontvanger(s)ook inderdaad bereikt. Bij openbarecommunicatie moet in principe
iedereen kennis kunnen nemen van de openbaar gemaakte uiting.'

De term 'informatiestroom' geeft het belang van de ontvangst goed weer:
een stroom gaat van A naar B, er zijn altijd twee kanten, twee aspecten.
Ontbreekt het 66n dan wordt het ander niet meteen zinloos, er kan altijd
nog worden gehoopt dat de informatie zal worden uitgezonden of zal worden
ontvangen, maar erg efficient gaat het er niet aan toe. Toch mag de
tegenpool van de expressie zich niet in bovenmatige belangstelling
verheugen.

Zo wordt het recht niet door de Grondwet gewaarborgd. De Staatscom-
missie Cals-Donner had weliswaar voorgesteld een recht om inlichtingen
te vergaren, te ontvangen en door te geven in de herziene Grondwet op
te nemen,57 maar het voorstel werd door de regering niet overgenomen
uit vrees daterongewenste aanspraken zouden ontstaan op openbaarmaking
van overheidsdocumenten.58 De openbaarheid van bestuur moest een apart
plaatsje in de Grondwet krijgen en dat gebeurde ook, in artikel 110. Nu
berustte de vrees, zoals straks duidelijk zal blijken, op een misvatting en

52  Vergelijk De Meij, a.w., p. 117.
53 Vergelijk De Meij, a.w., p. 118.
54     Hoofdstuk  4,  par.   11 en hoofdstuk  5,  par.  4.
55     De term is niet zonder reden tussen aanhalings- en sluitingstekens geplaatst. Hij klinkt goed

maar  is in wezen geen accurate aanduiding  van  waar  het  om gaat; hoofdstuk   14,  par.  2;
zie ook hoofdstuk  15,  par.  3.

56  De Meij, a.w., p. 118.
57 Tweede rapport, a.w., pp. 69-71.
58   De Meij, a.w., p. 119.
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later, in het begin van de jaren tachtig, bracht de regering dan ook een
scheiding aan tussen enerzijds het recht op informatie en anderzijds het
recht om informatie te ontvangen respectievelijk te vergaren,59 maar toen
zat de herziening van de Grondwet er vrijwel op. Helaas biedt de
jurisprudentie rond artikel 7 evenmin soelaas. Anders dan het versprei-
dingsrecht is het grondrecht nimmer uitdrukkelijk door de rechter erkend.60

In schril contrast hiermee staat het belang dat er in de democratische
rechtsstaat stilzwijgend aan wordt toegekend. De Meij wijst er op, dat het
Wetboek van Strafrecht wel het publiceren en verspreiden van opruiende
of beledigende geschriften verbiedt, maar het kennisnemen, het verwerven
of bezit ervan volledig toelaat.w Veelzeggend is ook, dat het recht van
ontvangst in artikel 10 EVRM werd opgenomen als reactie op het verbod
naar buitenlandse zenders te luisteren, door de as-mogendheden tijdens en
ook al voor de Tweede Wereldoorlog uitgevaardigd.62 In dit verband
verdient te worden aangetekend dat in de jurisprudentie de stelling dat artikel
10 EVRM zich niet zou uitstrekken over de ontvangst van illegale
omroepsignalen werd verworpen.63

Het grondrecht wordt niet alleen gewaarborgd door artikel 10 EVRM
maar ook door artikel 19, tweede lid, IVBP. Naar de letter reikt de
bescherming van het IVBP zelfs verder. Terwijl artikel 10 zich beperkt
tot het (passieve) ontvangen, het op je in laten werken, waarborgt artikel
19, tweede lid, ook het (actieve) vergaren van informatie.64 De Travaux
Prdparatoires leren dat de term 'to gather' te zwak werd gevonden en dat
de voorkeur bewust uitging naar de term 'to seek':65

'There wasconsiderablediscussionon whetherto retain theexpression "freedom
to seek... information" appearing in paragraph 2 a s proposed by the Commissi-
on on Human Rights or to substitute for it "freedom to gather... information"
as suggested in the amendments of India and the seven Powers. (...) Those who
favoured retention of the word "seek" held that it implied the right of active
inquiry while "gather" had a connotation of passively accepting news provided
by Governments or news agencies.'

59  TK 1981-1982, 16 905 - 16 938, nr. 5, pp. 13-15, De Meij, a.w., p. 119.
60  De Meij, a.w., p. 118.
61  De Meij, a.w., p. 120.
62  De Meij, a.w., p. 118.
63   Vz Ar 8 augustus 1985, KG 1986, 21: De Meij, a.w., p. 118.
64  Nowak, a.w., pp. 363-364.
65    Bossuyt. a.w., p. 384.
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Het voorstel om 'to seek' te vervangen werd uiteindelijk verworpen met
onder meer als argument dat misbruik door de beperkingsclausule van het
derde lid van artikel 19 kon worden tegengegaan.66 In het licht van deze
beperkingsclausule is de vrees voor ongecontroleerd gebruik niet erg
gegrond, getuige bijvoorbeeld een vonnis datdoor de Rechtbank Groningen
werd gewezen. 67

Een journalist bezocht een pand waar heroine werd gebruikt en
verhandeld. Maar het pand was door het college van b. en w. op grond
van de APV gesloten verklaard. Toen de journalist werd vervolgd, deed
hij een beroep op artikel 19, tweede lid, IVBP. De rechtbank overwoog
in hoger beroep:

'De (...) beperking der vrije nieuwsgaring is niet van zodanige ingrijpende en
vergaande aard, datzij onredelijk geacht moet worden, nu de verdachte, behalve
het verblijven in het gesloten verklaarde pand, alle mogelijkheden van
nieuwsgaring openstonden (...).

De beperking was gebaseerd op de gronden 'openbare orde' en 'rechten
en vrijheden van anderen'68 en de belangenafweging die door b. en w.
aan deze beperking ten grondslag was gelegd kon de proportionaliteitstoets
doorstaan.69

Het gevaar van misbruik van het recht van vergaring is daarom
denkbeeldig en tegenwoordig wordt uit artikel 10 EVRM eveneens een recht
op actieve informatiewerving afgeleid. 70

Waarom komt het recht om informatie te ontvangen en eventueel te
vergaren zo'n hoge bescherming toe? Er kan een parallel worden getrokken
met het eigendomsrecht: de burger moet in de gelegenheid zijn zich
informatie en ideeBn  'toe te eigenen'.71 Dit houdt in dat de informatie en
de idee8n in het persoonlijke territorium worden geYncorporeerd.  Ze gaan
er deel van uitmaken en strekken ertoe het in stand te houden. Op deze
manier dragen ze bij tot het uitbouwen en het behoud van een eigen
identiteit.72 Deze vaststelling opent de ogen voor de relatie met het recht
op een persoonlijke levenssfeer. Er is een nauwe samenhang met het recht
op gedachten en het recht zich een eigen mening te vormen en die mening

66  Nowak, a.w., p. 364.
67      Rb.  Groningen  van 26 september  1985,  NJ   1986,  33.
68 Deze anderen waren de buurtbewoners.
69   Hoofdstuk 4, par. 9.
70  Nowak, a.w.. p. 364; De Meij, a.w., p. 129.
71   Vergelijk Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 451.
72   Hoofdstuk 4, par. 6; zie ook hoofdstuk 4, par. 4.
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te koesteren.73 Deze rechten zijn absoluut, juist omdat ze volledig in de
privdsfeer zijn gelegen. De artikelen 18, derde lid, en 19, derde lid, IVBP
leren, net als artikel 9, derde lid, EVRM trouwens, dat ze niet aan
beperkingen kunnen worden onderworpen. 74

Om deze reden verdient het recht om informatie te ontvangen nog meer
bescherming dan het reeds ruimschoots beschermde recht om gedachten
of gevoelens te openbaren. Er worden - dat is althans de rechtsstatelijke
traditie - aan het recht informatie te ontvangen geen wettelijke beperkingen
verbonden die betrekking hebben op de inhoud van de informatie.75 De
autonomie is dus in zekere zin nagenoeg absoluut. Ook het recht om
informatie te vergaren verdient zeer grote bescherming. Dat de waarborg
niet volledig samenvalt met die van het recht om te ontvangen vloeit voort
uit het feit dat de handelingen die in het kader van de vergaring worden
verricht op zichzelf genomen ongewenst kunnen zijn.

Dit alles is van belang voor de door het recht op culturele ontplooiing
gegarandeerde rechten om culturele informatie uit te wisselen. Om ten volle
de bescherming van het grondrecht te genieten moet binnen de culturele
activiteit de autonomie en individualiteit van de burger, kortom diens
identiteit, centraal staan.76 Schort het daar aan, dat wil zeggen, gaat het
om ingeburgerde aangelegenheden, die zich in een brede maatschappelijke
belangstelling mogen verheugen, dan beperkt de bescherming zich in
beginsel  tot het passieve middet. de overheid moet zich van ongerecht-
vaardigde inbreuken onthouden. De culturele ontplooiing loopt hier
overigens over in de vrijetijdsbesteding.77 Tegenover deze algemeen
omarmde cultuuruitingen staan de kwetsbare uitingen, die ook voor
bescherming in aanmerking komen als het om het actieve nziddel gaat. Het
grondrecht verplicht de overheid bij het nemen van ondersteunende
maatregelen naar dit soort uitingen de prioriteit te doen uitgaan.

Aan de rechtsstaatsidee is eigen, dat de overheid niet voorschrijft welke
richting de culturele ontwikkeling dient op te gaan. De overheid moet de
burger de gelegenheid laten en hem zelfs in de gelegenheid stellen zich
ophet culturele vlak autonoomen individueel, dus indedoorhem gewenste
richting, te ontplooien. Evenmin hoeft de uitoefening van het recht van

73    Vergelijk De Meij,  a.w.,  p. 120; hoofdstuk 4,  par.  3 en 4.
74  Hoofdstuk 4, par. 4.
75 Andere gronden zijn wei toegestaan. Denk aan de antenneverbodsproblematiek; hoofdstuk

4, par. 8 en hoofdstuk 5. par. 4 en 6.
76   Hoofdstuk 6, par. 6.
77  Hoofdstuk 7, par. 5.
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(zelf)expressie op een bepaald doel te zijn gericht, zoals de bevestiging
van officitle waarden en ideologietn.

In een communistisch staatsbestel kunnen de kaarten anders liggen. In
1953, dus midden in de Koude Oorlog, merkte Polak ten aanzien van de
U.S.S.R. op:78

'Zoals vroeger de staatsorganisatie geacht werd alleen te dienen om de
natuurlijke vrijheden van de mensen te beschermen, worden (...) omgekeerd
die vrijheden alleen erkend en gehandhaafd, voor zover nodig en nuttig om
de staatsorganisatie goed te doen functioneren.'

De Grondwet van de U.S.S.R. kenmerkte zich inderdaad door een on-
verbrekelijk verband tussen publiekrechtelijke rechtenenpubliekrechtelijke
plichten.79 Het is denkbaardat in een dergelijk bestel 'culturele ontplooiing'
inhoudt, dat de burger zich richt op cultuuruitingen die stroken met als
socialistisch voorgestelde principes of idealen.

Niet alleen in communistische staten bestaat het gevaar, dat een onjuiste
opvatting van de klassieke en sociale grondrechten tot een ongerecht-
vaardigde beknotting van de autonomie leidt. In een democratische staat
kan met de allerbeste bedoelingen en uit grote bewogenheid op het
zogenaamde belang van de sociale grondrechten, waaronder dan alleen het
actieve middel wordt begrepen, een te zwaar accent worden gelegd. Kort
na de Tweede Wereldoorlog stelde Romme voor in sommige gevallen
'sociale' op 'klassieke' grondrechten te laten prevaleren. De vrijheid van
drukpers zou bijvoorbeeld alleen moeten worden erkend voorzover dat recht
sociale grondrechten niet aantastte.  Wanneer wordt bedacht dat de sociale
grondrechten, net als de klassieke, de overheid verplichten het passieve
middet te hanteren en zich van inbreuken op de autonomie van burgers te
onthouden, klinkt het voorstel van Romme hoogst merkwaardig. Het bevat
een innerlijke tegenstrijdigheid: de 'sociale grondrechten' kunnen slechts
dan boven de klassieke prevaleren, wanneer zij, in dezelfde mate als de
klassieke, worden beknot en dan prevaleren ze natuurlijk niet. Hoe kan

78  Polak, a.w., pp. 209-210.
79     Artikel 59 bepaalde: ' Exercise of rights and freedoms shall be inseparable  from  the  per-

formance by citizens of their duties. Citizens of the U.S.S.R. shall be obliged to observe
the Constitutionof the U. S. S.R. and the Soviet laws. to respect therulesof socialistbehaviour
and  to bear with dignity the high calling of a citizen of the U.S.S.R.'  Zie ook:  E.H.  de
Jong. Grondwet van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken/Statuut van de
Communistische Partij. Alphen aan den Rijn 1978.

80     C. P.M. Romme, Nieuwe Grondwetsartikelen, Bijdrage tot herstel en vernieuwing, Amsterdam
1945, p. 28.
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immers de autonomie van het recht van (zelf)expressie aan banden worden
gelegd, terwijl tegelijkertijd die van het recht op culturele ontplooiing wordt
gesauveerd?

Ook de omgekeerde fout komt voor. Dan wordt het passieve middel
bij de sociale grondrechten niet over het hoofd gezien, maarjuist verabsolu-
teerd. Bij de grondwetsherziening van 1938 werd er door de liberalen in
de Eerste Kamer op aangedrongen, dat in de Grondwet een plaats zou
worden ingeruimd voor het recht op arbeid. De verankering van dit
grondrecht was gewenst: 81

'met het oog op de wassende neiging, de vrijheid van arbeid van overheidswege
aan banden te leggen in een mate die hun niet oirbaar alsook strijdig met het
algemeen belang voorkwam, en op de noodzakelijkheid aan werkwilligen meer
bescherming te verlenen  dan deze thans genieten.'

De liberalen zagen in het recht op arbeid een middel om de uitoefening
van het stakingsrecht te dwarsbomen en stonden er niet bij stil, dat ook
het recht op arbeid aan beperkingen onderworpen kan zijn. 82

Het is duidelijk dat in zulke gevallen het evenwicht tussen autonomie
en verbondenheid niet wordt gewaarborgd, maar juist wordt verstoord.
Manoeuvres van deze aard mogen dan ook niet worden gezien als een
overdreven beklemtoning van hetzij sociale, hetzij klassieke grondrechten.
Neen, het zijn verdraaiingen, de aard en de functie van de normen worden
miskend. Natuurlijk moeten de klassieke en de sociale grondrechten op
elkaar worden afgestemd. Maar een correcte afstemming wordt niet
verkregen door een klassiek tegenover een sociaal grondrecht af te wegen.
In plaats daarvan moet goed geluisterd worden naar wat dat klassieke en
dat sociale grondrecht zeggen. Wanneer deze rechten hetzelfde werkterrein
hebben, dat wil zeggen, wanneer ze dezelfde aspecten van de concrete
belevingswereld beschermen, bijvoorbeeld de huisvesting, de arbeid of het
culturele leven, zeggen ze precies hetzelfde. Het zijn de fundamentele
behoeften aan autonomie en verbondenheid die tegen elkaar moeten worden
afgewogen.

Volkomen terecht waarschuwt De Meijw dan ook tegen oneigenlijk
gebruik van het recht informatie te ontvangen respectievelijk te vergaren.
Dit recht kan niet als grondslag dienen om het recht van (zelf)expressie
te beknotten, in de zin van: het publiek heeft aan deze informatie geen

81 Bijlage Handelingen I 1936/1937. nr. 105.
82 Zie bijvoorbeeld artikel 6 juncto artikel 4 IVESC: hoofdstuk 7, par. 2.
83  De Meij, a.w., p. 121.
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boodschap, dus mag het openbaren ervan worden verboden. Om dezelfde
reden kan het recht op culturele ontplooling nooit worden aangewend om
positieve overheidsmaatregelen ter uitvoering van datzel fde recht te frustre-
ren.54 Dat ooit door burgers een poging in deze richting wordt onder-
nomen, waarbij vooral gedacht moet worden aan vormen van culturele
expressie op openbare plaatsen, is niet denkbeeldig. Wanneer gelet wordt
op het actieve mid(tel, vallen onder 'cultuur' in de zin van dat grondrecht,
zoals gezegd, eerst en vooral kwetsbare uitingen, dus culturele expressie,
die bij het grote publiek (aanvankelijk) eerder een steen des aanstoots zal

zij n

(3eldt er dan een plicht om van zulke culturele expressie kennis te

nemen? Moet in een rechtstaat niet veeleer worden gedacht aan een recht
om, indien gewenst, van zulke expressie verschoond te blijven? De Meij 85

overweegt inderdaad, dat een plicht tot kennisname van informatie zich
moeilijk met de democratische rechtsstaatsgedachte laat verenigen, maar
constateert anderzijds, dat er met het recht om geen kennis te hoeven nemen
nauwelijks rekening wordt gehouden wanneer het om beperkingen van het
recht van (zelf)expressie gaat. Ook door Boukema 6 wordt de vraag gesteld
'of de ontvangstvrijheid niet ook impliceert de vrijheid om niet te willen
ontvangen. En zo ja, wat daarvan de consequentie is voor de uitingsvrij-
heid.'

Gelukkig betreft het een schijnprobleem. Er wordt immers een harde

tegenstelling gesuggereerd die in werkelijkheid niet bestaat. Tussen een

plicht tot kennisname en een recht verschoond te blijven ligt een niemands-

land, bestreken door de privdsfeer van de burger. Binnen dit niemandsland
is   de burger autonoom.   Het   is aan hemzel f  om te bepalen   of  hij   de
informatie die hem bereikt een rol van betekenis toekent binnen zijn concrete

belevingswereld, dus of hij  zich de informatie ook 'toeBigent'. Zoals ook
De Meij tenslotte concludeert87 is deze autonomie voldoende beveiligd
door de mogelijkheid de blik af te wenden, het boek of tijdschrift dicht
te slaan of een andere radio- of televisiezender te kiezen. 88

84  Hoofdstuk 6, par. 5.
85  De Meij, a.w., pp. 121-122.
86      P. J.  Boukema in een recensie van J. M. de Meij, Van zender naar ontvanger, 's-Gravenhage

1984, RmTh 1986, p. 237.
87  De Meij, a.w., p. 122.
88  Kinderen zijn vanzelfsprekend een verhaal apart. Bij hen reikt, getuige bijvoorbeeld de

leerplicht, de autonomie inzake de ontvangst van informatie dan ook niet zo ver als bij
volwassenen. Zie over de bescherming van kinderen ook hoofdstuk 14, par. 12.
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Een ander punt is of uit het recht informatie te ontvangen ook een recht
op informatie kan worden afgeleid. In het Sunday Times-arrest89 sprak
het Europese Hof voor de rechten van de mens in verband met artikel  10
EVRM van 'the right of the public to be properly informed'. Wanneer het
informatierecht op deze manier wordt omschreven, wordt de nadruk gelegd
op   het    actieve    middel. De aandacht gaat dan uit naar de regulatieve
dimensie, waarbinnen de overheid aan de autonomie gestalte moet geven
of  deze moet vergroten.0 Dit inzicht werpt een nieuw licht   op   het
probleem, waarvoor de regering zich bij de grondwetsherziening in verband
met het recht om informatie te ontvangen naar haar mening gesteld zag.
Het was een schijnprobleem, want in de regulatieve dimensie van een
klassiek grondrecht is meer ruimte voor incidentele belangenafweging dan
in de constitutieve.91 De misvatting leidde er dus toe, dat de regulatieve
dimensie (gedeeltelijk) in artikel 110 Grondwet werd verankerd, terwijl
de constitutieve dimensie van het grondrecht buiten de Grondwet werd
gehouden. Hoe dan ook, bij het recht om informatie te ontvangen ligt de
beklemtoning van het actieve middel voor de hand. Door de bank genomen
gaat het de krachten van de individuele burger te boven om zelf op de
benodigde informatie de hand te leggen. Zonder directe of indirecte onder-
steuning van de overheid kan het recht om informatie te verwerven sterk
aan betekenis inboeten. Op het culturele vlak ligt dat niet anders. De burger
moet in de gelegenheid worden gesteld van cultuuruitingen kennis te nemen.

Dit alles voert tot de volgende conclusie. Klassiek-grondrechtelijk kunnen
het recht van (zelf)expressie, het recht om informatie te verspreiden en
het recht om informatie te ontvangen respectievelijk te vergaren niet los
van elkaar worden gezien. Wanneer 66n van deze rechten onder de maat
blijft, blijven ze alle onder de maat. Binnen dit samenhangend geheel van
rechten is een buzonder grote mate van autonomie vereist, ook op het
culturele vlak. Het heeft echter weinig zin de burger een hoge mate van
autonomie te verzekeren wanneer die autonomie maatschappelijk niet,
nauwelijks of niet voldoende kan worden ingevuld. Daarom wordt van de
overheid tevens verlangd, dat zij de autonomie via de inzet van actieve
middelen bevordert. Deze eis wordt op het culturele vlak verwoord door
het recht op culturele ontplooiing. Zodoende is het allesbehalve toeval dat
de culturele autonomie, die in dit sociale grondrecht centraal staat, zich
over het ganse klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex uitstrekt. Het

89  Arrest van 26 april 1979, NJ 1980, 146: A. 30 (1979).
90     Hoofdstuk  5,   met  name de materiele  uitleg,  dus  par.   7  en  8.
91  Hoofdstuk 5, par. 2 en 9: zie ook hoofdstuk 9, par. 13.
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is beslist niet voldoende om te constateren, dat het recht op culturele
ontplooiing de materiele voorwaarden zou vormen voor de uitoefening van
de onderhavige klassieke grondrechten, of dat er 66nzelfde grondslag zou
zijn, de persoonlijke ontplooiing van de mens bijvoorbeeld.92 Net als de
klassieke grondrechten eist het recht op culturele ontplooiing de inzet van
zowel het   passieve   als   het   actieve   middel.93 De normen beogen precies
hetzelfde en vloeien in elkaar over. Er kan op het vlak van de culturele
ontplooiing geen scherpe grens worden getrokken tussen klassieke en sociale

grondrechten. Om deze reden is het buitengewoon vreemd, wanneer de
rechtskracht van het recht van (zelf)expressie een vanzelfsprekende zaak
wordt gevonden, terwijl tegelijkertijd het recht op culturele ontplooiing
iedere rechtskracht wordt ontzegd.

7   De regulatieve dimensie van het recht van (zelf)expressie

De conclusie waarmee de vorige paragraaf werd afgesloten weegt des te
zwaarder, wanneer de regulatieve dimensie van het recht van (zelf)expressie
nog eens apart wordt bekeken. In deze dimensie moet het actieve midle!
worden gehanteerd teneinde aan de autonomie inzake de openbaring van

gedachten en gevoelens in de verhoudingen tussen burgers gestalte te
geven94 en teneinde die autonomie feitelijk te vergroten.95 Het recht van
(zelf)expressie vloeit in deze dimensie over in het recht op culturele ont-
plooiing.96 Wat naar de Grondwet in de regulatieve sfeer ligt, blijkt naar

het EVRM en het IVBP in de constitutieve sfeer thuis te kunnen horen. 

Uiteraard zal het nationale recht moeten wijken voor het meer waarborgen
biedende en direct doorwerkende internationale recht, maar het gegeven
toont wel, dat er tussen de beide dimensies niet altijd een scherpe grens
kan worden getrokken. Wanneer nu het standpunt wordt ingenomen dat
het recht van (zelf)expressie wel rechtskracht bezit en dat op culturele
ontplooiing niet, rijst de vraag waar de rechtskracht ophoudt. Gebeurt dit
ergens in het schemergebied tussen constitutiefen regulatief ofergens binnen

92 Algehele Grondwetsherziening DI la, Grondrechten, Naar een nieuwe Grondwet, a.w., pp.
251 en 321.

93 Vergelijk Schuijt, a.w, pp. 36 e. v., Schuijt spreekt in verband met de uitings- en de
ontvangstvrijheid in 66n adem van een klassiek en een sociaal grondrecht.

94  Hoofdstuk 5, par. 6.
95      Hoofdstuk  5,  par.  8.
96  Hoofdstuk 5, par. 10.
97 idem.
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de regulatieve deelgebieden? Welke argumenten kunnen worden aangevoerd
om op een bepaalde plek de grens te trekken? Wat is trouwens de
consequentie wanneer op een bepaalde plek de grens wordt getrokken? Deze
uiterst lastige vragen blijven de jurist bespaard, wanneer het standpunt wordt
ingenomen dat het recht op culturele ontplooiing net als dat van (zelf)expres-
sie rechtskracht bezit.

8 Conclusie

De sociale grondrechten in de Grondwet zijn rechtsnormen. Hieraan is
inherent dat ze rechtskracht hebben,  dat wil zeggen, de overheid juridisch
binden. In de literatuur wordt deze rechtskracht nogal eens in twijfel
getrokken en wel op basis van uiteenlopende argumenten.

Verwijzingen naar de politieke inslag van beleidskwesties en naar de
schaarste van de beschikbare middelen leggen weinig gewicht in de schaal,
aangezien de grondrechtsnormen de eventuele negatieve gevolgen van deze
factoren juist willen ondervangen. Hetzelfde geldt voor het argument dat
het geenszins gemakkelijk is het doel dat moet worden nagestreefd daad-
werkelijk te bereiken.

Er worden ook argumenten aangevoerd van wezenlijk juridische aard,
zoals het bezwaar, dat de overheid zel f in eerste instantie over de invulling
van de plicht moet oordelen, en het bezwaar, dat de grondrechtsbepalingen
geen bevoegdheden toebedelen. Geen van deze beide bezwaren is gegrond.
Dat het geadresseerde rechtssubject zich een mening dient te vormen omtrent
de wijze waarop aan de plicht het best uitvoering kan worden gegeven,
is in het licht van onder meer het privaat-, het staats- en het bestuursrecht
helemaal niet bijzonder en dat de bepalingen geen bevoegdheden zouden
verlenen is niet alleen onjuist, maar voor de vraag naar de rechtskracht
ook nog eens irrelevant. Dan is er nog het argument dat de sociale
grondrechten niet tegenover een rechter kunnen worden afgedwongen. Dit
argument is onzuiver, want de rechtskracht is een voorwaarde voor de
afdwingbaarheid en niet andersom.

Dat de sociale-grondrechtsbepalingen in de Grondwet rechtskracht
hebben vloeit voort uit het feit dat het net als bij de klassieke grondrechten
om algemeen verbindende voorschriften gaat. Op zich is dit argument af-
doende maar er kunnen nog aanvullende argumenten worden aangevoerd.

In de eerste plaats is er het parallellisme tussen de klassieke en de sociale
grondrechten op het vlak van de begripsvorming en de wijze van positive-
ring.
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In de tweede plaats is er de samenhang tussen de klassieke en de sociale
grondrechten. Voor het recht op culturele ontplooiing betekent dit, dat het
ten aanzien van zowel het passieve als het actieve middel ten nauwste
samenhangt met het recht van (zelf)expressie, het recht om informatie te
ontvangen respectievelijk te vergaren en het recht om informatie door te
geven.

In de derde plaats is er via de regulatieve dimensie van de klassieke
grondrechten, dus de dimensie waarin het actieve middel centraal staat,
een vloeiende overgang van de klassieke naar de sociale grondrechten.
Omdat binnen het recht van (zelf)expressie de constitutieve en de regulatieve
dimensie niet scherp ten opzichte van elkaar zijn afgebakend, loopt langs

deze weg de constitutieve dimensie van het recht van (zelf)expressie over
in het recht op culturele ontplooiing. Wanneer het standpunt wordt
ingenomen dat de sociale grondrechten rechtskracht missen, rijst de vraag
waar de rechtskracht precies ophoudt te gelden. Deze vraag lijkt onoplos-
baar.

Met deze conclusie wordt het onderzoek naar de rechtskracht van de
sociale grondrechten afgesloten. Een nieuwe kwestie vraagt meteen de
aandacht: wat betekent die rechtskracht voor de overheid, wat is de
rechtswerking?
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De rechtswerking van het recht op culturele ontplooiing

1 Inleiding

Wie de vraag naar de rechtskracht van de sociale grondrechten positief
beantwoordt komt onmiddellijk voor een nieuw probleem te staan, dat van
de rechtswerking. Terwijl met het begrip 'rechtskracht" het al dan niet
gelden van een rechtsnorm wordt aangegeven, wordt met het begrip
'rechtswerking' een kwalificatie beoogd  van de inhoud:2 wat verlangt de
rechtsnorm, wat moet er gebeuren om te voorkomen dat de feitelijke
werkelijkheid met haar in strijd komt? Het betreft een eis die de rechtsnorm
in eerste instantie stelt, en niet een eis die met betrekking tot de handhaving
uit haar voortvloeit. Ook evaluatievraagstukken worden uitgesloten. Het
gaat om het type norn:. Zo zijn er gebiedende, verbiedende, veroorlovende
en bevoegdheidsverlenende normen.3Binnendeze categorieen kunnen weer
onderverdelingen worden gemaakt: een absoluut verbod, een verbod onder
bepaalde omstandigheden, een absoluut verlof enzovoorts. Waarschijnlijk
bestaan er nog andere uitsplitsingen. Al deze varitteiten zijn vormen van
rechtswerking.

Net als bij het begrip 'rechtskracht' kan er ook een 'technischer' invals-
hoek worden gekozen waarin het dan om de toepassing van de rechtsnorm
gaat. Terwijl de rechtskracht inhoudt dat er uit de rechtsnorm een concrete
beslissing te destilleren moet zijn, betekent de kwalificatie van de
rechtswerking een aanduiding van de weg waarlangs er uit een norm een
beslissing te destilleren valt.

1 Hoofdstuk  8.  par.   1.
2 Vergelijk Peters/Viemminx,  a. w., pp. 43-44.
3       Peters/VIemminx,  a.w.,   p.   44;  zie  ook  H.J. van Eikema Hommes, De samengestelde

grondbegrippen der rechtswetenschap, Zwolle   1976,  p.   620.   Het is lastig een sluitende
definitie van het begrip rechtswerking te geven. Dit hangt daarmee samen, dat niet iedere
rechtsnorm het direct geadresseerde rechtssubject verplichtingen oplegt. Bij een veroorlovende
of een bevoegdheidsverlenende norm, bijvoorbeeld het eigendomsrecht, rusten er juist op
andere rechtssubjecten verplichtingen. Dit laat meteen zien, dat een rechtsnorm moeilijk
op zichzelf kan worden beschouwd. Wanneer een bepaalde norm autonomie in het leven
roept, moet een andere norm verbondenheid creEren. Het 66nis ondenkbaar zonder het ander.
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Wederom net als bij de rechtskracht mag er van worden uitgegaan dat
bij de rechtswerking tussen de sociale-grondrechtsbepalingen van de
Grondwet en die van het IVESC geen wezenlijk verschil bestaat, maar zoals
reeds werd aangekondigd4 is er bij het IVESC wel een complicatie: zijn
de verdragsbepalingen 'self-executing'? Dit 'self-executing' probleem wordt
behandeld, wanneer de kwestie van de rechtswerking is uitgezuiverd, te
weten in paragraaf  15, dus nagenoeg aan het einde  van dit hoofdstuk.  De
paragrafen 1 tot en met 14 zijn volledig gewijd aan de rechtswerking van
de sociale grondrechten. De bespreking ervan neemt zo veel ruimte in,
omdat er, wil de werking van de sociale grondrechten en daarmee hun
positie in het recht duidelijk worden gemaakt, naar parallellen moet worden
gezocht. Deze eis vloeit voort uit de methodologische wetten van Von
Jhering.5 Verder zal in dit hoofdstuk slechts summier aandacht worden
besteed aan het recht op culturele ontplooiing en wel in paragraaf  17.  Bij
alle sociale grondrechten spelen immers dezelfde vragen van rechtswerking.

Allereerst passeren nu, in de paragrafen 2 tot en met 6 de belangrijkste
opvattingen uit de literatuurde revue, waarbij ze vanuit de begripsomschrij-
ving6 en de positiefrechtelijke vorm7 van de sociale grondrechten op hun
houdbaarheid zullen worden getoetst.

2  De regering

Volgens de regering in de memorie van toelichting bij de grondwetsherzie-
ning van 1983 zijn de sociale grondrechten meer dan alleen directieven,
het gaat om rechtsnormen, ook al verlenen die normen burgers geen directe
aanspraken. De regering onderscheidt ten aanzien van de rechtswerking
de volgende punten:8
1. Wetgeving waarin sociale grondrechten worden geconcretiseerd wordt

bijzonder tegen intrekking beschermd.
2.    De overheid wordt verplicht de maatschappelijke werkelijkheid te laten

beantwoorden aan hetgeen de sociale grondrechten de burger verzekeren.
3.   Er gaat een stimulans tot het scheppen van nieuwe voorzieningen van

de grondrechten uit.

4      Hoofdstuk 8,  par.  1.
5        Hoofdstuk  3,  par.  2.
6    Hoofdstuk 6.
7    Hoofdstuk 7.
8   TK 1975-1976, 13 873, nr. 3, pp. 6-7.
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4.   De grondrechten vormen een uitgangspunt voor de gedachtenwisseling
tussen regering en parlement.

5.    De sociale grondrechten geven de burger houvast om  bij de overheid
aan te dringen op voorzieningen.

Uit deze opsomming blijkt dat de regering, ondanks de stelling dat het om
rechtsnormen gaat, in debeschrijving van een soort 'politieke moraal' blijft
steken. Bij de punten 3,4 en 5 kan moeilijk van normatieve werking worden
gesproken. Want wat schrijft de norm dan precies voor? Het ligt anders
bij de punten 1 en 2 maar die zijn weer voor kritiek vatbaar.

Het standpunt dat de sociale grondrechten wetgeving bijzonder tegen
intrekking beschermen wordt niet onderbouwd: Evenmin wordt aangegeven
waaruit die bijzondere bescherming zou bestaan. Verder wordt de schijn
gewekt dat de sociale grondrechten een bepaalde status quo bevriezen, een
opvatting die, zoals in de volgende paragraaf zal blijken, onhoudbaar is.

De regering beweert, dat de sociale grondrechten de overheid verplichten
de maatschappelijke werkelijkheid te laten beantwoorden aan hetgeen de
sociale grondrechten de burger verzekeren. Maar deze bewering wordt door
de grondrechtsbepalingen zelf gelogenstraft. Die bepalingen geven de burger
helemaal niet de garantie, dat er zich een bepaalde situatie zal manifesteren,
ze verzekeren slechts dat de overheid de nodige zorg aan de dag zal leggen
en dat ze daarbij een doel zal nastreven dat ze zelf mede bepaalt.

10

De rechtswerking van de grondrechten blijft dus uiterst vaag. Het door
de regering gepretendeerde rechtskarakter vindt helaas onvoldoende steun
in de aangevoerde argumenten."

3 Alkema

Alkema verdedigt de stelling, dat het bij de sociale grondrechten om
programmatische bepalingen gaat. Omdat het programma echter reeds is
verwezenlijkt, moeten de grondrechten het bestaande stelsel voor afbraak
vrijwaren. 12

Aan deze op het eerste gezicht aantrekkelijke opvatting kleeft echter
het bezwaar, dat de sociale grondrechten een retrospectief, conservatief
karakter dragen: de status quo moet worden gehandhaafd. Helaas wordt
hierdoor de aard van de sociale grondrechten miskend. Want bij de begrips-

9 Vergelijk Burkens, Algemene leerstukken, a. w., pp. 77-78.
10   Hoofdstuk 6, par. 3 en hoofdstuk 7. par. 2.
11 Vergelijk Burkens, Algemene leerstukken enz., a.w.,  pp.  78,  79 en 81.
12  E. A. Alkema, Grondrechten, NJCM-bulletin 1983. pp. 204-207.
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en functieomschrijving13 is gebleken, datdeze normenjuist sterk dynamisch
zijn. Ze zijn op de toekomst gericht en vormen een dwingend richtsnoer
voor het overheidshandelen, zowel in tijden van voor- als in die van
tegenspoed. Bijgevolg verzetten zij zich niet tegen beleidswijzigingen, zij
reguleren die juist. Op deze manier wordt vermeden dat er een span-
ningsveld ontstaat tussen de sociale grondrechten en de sociaal-economische
realiteit die tot bezuinigingen kan dwingen, een gevaar dat acuut dreigt
wanneer bepaalde aan tijd en plaats gebonden sociaal-economische
verworvenheden tot structuurvoorwaarden voor de rechtsorde worden
verheven.

4 Versteeg

Wanneer de regelmaat waarmee er in de literatuur naar wordt verwezen,
als criterium geldt,  moet de beschouwing, die Versteeg over de juridische
betekenis van de sociale grondrechten heeft gegeven,14 een mijlpaal worden
genoemd. Daarom is het vreemd te moeten constateren, dat Versteeg
volkomen in het midden laat welke juridische werking er van deze
grondrechten uitgaat:

15

'Afhankelijk van de bijzonderheden van het geval waarin een beroep op het
grondrecht wordt gedaan, kan het "sociale" grondrecht een verplichting voor
de overheid meebrengen zich van bepaalde handelingen te onthouden of een
verplichting tot actief optreden.'

Deze opmerking zegt niet veel. Het gaat er nu juist om de juridische
methode te definieren aan de hand waarvan kan worden bepaald of de
overheid zich van bepaalde handelingen dient te onthouden dan wel verplicht
is tot actief optreden over te gaan.

5 Burkens

Burkens'e maakt binnen de werking van de grondrechten onderscheid
tussen middellijke en onmiddellijke rechtswerking. Houdt een grondrecht

13      Hoofdstuk  6,  par.  3,  4  en  5.
14 Versteeg, t.a.p., pp. 131-135.
15  Versteeg, t.a.p., p. 135.
16 Burkens, Algemene leerstukken enz., a.w.,  pp.  53-54.
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een verbod voor de overheid in of strekt het tot eerbiediging van de
autonomie van de burger, kortom, moet het passieve middel worden ingezet,
dan is de rechtswerking onmiddellijk. Vergt het daarentegen een prestatie,
moet dus het actieve niiddel worden ingezet, waarbij het overigens irrelevant
is of het een klassiek dan wel een sociaal grondrecht betreft, dan is de
rechtswerking middellijk.

De termen 'middellijk' en 'onmiddellijk' verwijzen naar een rechts-
subject en dat rechtssubject is de burger. Bij middellijke rechtswerking kan
een burger pas 'rechten uitoefenen', wanneer door middel van voorschriften
uitvoering aan het grondrecht is gegeven:

'Zo lang de overheid in gebreke blijft de vereiste voorzieningen te treffen heeft
de  burger geen rechtstreeks  uit te oefenen recht.'

Hij zal dus op een andere manier aan zijn trekken moeten komen zoals
door druk op de overheid, 'eventueel door hiertoe een beroep op de rechter
te doen'.

Het onderscheid middellijk-onmiddellijk is helder, wat echter niet wil
zeggen dat er geen kanttekening bij moet worden geplaatst.

In de eerste plaats kan er aan worden getwij feld of de burger echt een
'recht' uitoefent, wanneer een grondrecht de overheid verplicht het passieve
middel in te zetten, 17 zodat er bij de onmiddellijkheid van die 'onmiddellij-
ke' rechtswerking vraagtekens moeten worden gezet.

In de tweede plaats suggereert Burkens, als het om het actieve middel
gaat, via de term 'middellijke rechtswerking' meer dan hij waarmaakt.
Doordat de aandacht volledig op de (individuele) burger wordt gericht en
de rechtswerking van de sociale grondrechten (en de klassieke) inzake het
actieve middel als bijzonder, namelijk als 'middellijk', wordt gekwalificeerd,
ontsnapt de normale 'onmiddellijke' rechtswerking van die grondrechten,
dat wil zeggen, de werking naar de eerst geadresseerde, de overheid, toe,
gemakkelijk aan de aandacht. Burkens laat dan ook na die rechtswerking
op normatieve criteria te onderzoeken. Bijgevolg versluiert het onderscheid
enigszins het zicht op waar het ook bij het actieve miIdel om gaat: de

verplichting voor de overheid. Op deze verplichting baseert de burger, zoals
de statusleer van Jellinekls laat zien, uiteindelijk zijn rechtspositie. Het
onderscheid middellijk-onmiddellijk lijkt dan ook slechts een veredelde
variant te zijn van de bekende tegenstelling instructie- versus waarborgnorm,

17      Hoofdstuk  3,  par.  3 en hoofdstuk  4.  par.  2  en  6.
18   Hoofdstuk 6, par. 1.
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een tegenstelling waarop, zoals straks zal blijken, heel wat af te dingen
valt. In dat verband zal worden teruggekomen op de opvattingen van
Burkens.

6 Heringa

Heringa concentreert zich in zijn proefschrift direct op de afdwingbaarheid
van de sociale grondrechten en plaatst de vraag naar de rechtswerking
voornamelijk in dat licht. Daarbij gaat, heel begrijpelijk, de aandacht sterk
uit naar de wijze waarop de grondrechten zijn geformuleerd. Op het laatste

punt rammelt er zijns insziens nogal wat, vooral in de Grondwet. Hij spreekt
van 'geringe precisie en terughoudende formuleringen'.19  Toch  zijn  er
ook in de Grondwet sociale grondrechten die de burgers direct subjectieve
rechten zouden geven. Artikel 20, derde lid, bijvoorbeeld. Toen de bepaling
in werking trad, verschoof het subjectieve recht op bijstand dan ook van
de Algemene Bijstandwet naar de Grondwet. 20

Maar zulke 'subjectieve' grondrechten   zijn toch zeldzaam.21   In  de
meeste gevallen gaat het om een verplichting voor de overheid. Nu kan
die verplichting volgens Heringa worden omgezet in een concreet subjectief
recht voor de burger, maar dan moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:
met de verplichting moet een eenduidig recht corresponderen en iedere
beslissingsvrijheid moet voor de overheid ontbreken.22 Dergelijke grond-
rechten liggen helaas evenmin dik gezaaid.

Veel sociale grondrechten zijn dus niet tot een subjectief recht te
herleiden. Heringa geeft als voorbeeld de plicht tot bescherming en
verbetering van het leefmilieu, neergelegd in artikel 21 Grondwet. Het recht
lijkt 'vaag en abstract'23 en er is grote beslissingsvrijheid voor de overheid.
Wel is er zijns inziens in zoverre sprake van juridische normering, dat er
rekening moet worden gehouden met algemene beginselen van behoorlijk
bestuur als het verbod van willekeur en dat van d6tournement de pouvoir.
Maar 'de hoofdmoot van de waardering van de verschillende factoren is
een taak voor de politieke organen. ,24

19  Heringa. a.w., p. 320.
20  Heringa, a.w., p. 109.
21  idem.
22  Heringa, a.w.. p. 143.
23 Idem.
24  Heringa, a.w., p. 144.
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Binnen zulke 'vage en abstracte' grondrechten kunnen soms toch weer
min of meer concrete rechten worden bespeurd. Zo vallen binnen het recht
van artikel 21 Grondwet een recht verschoond te blijven van inbreuken
op de onaantastbaarheid van het lichaam en van de privdsfeer alsmede een
recht op inspraak en beroep.25

Het voorbeeld van artikel 21 Grondwet laat zien, dat'vage en abstracte'
grondrechten indirecte werking kunnen hebben via de klassieke grondrech-
ten.26 Indirecte werking is ook mogelijk via het gelijkheidsbeginsel of via
open begrippen als 'openbare orde', 'rechten van anderen' en 'algemeen
belang', begrippen  die dan worden geconcretiseerd.27

Een samenhangend beeld ontbreekt en Heringa concludeert dan ook:28

'De verschillende sociale grondrechten hebben diverse rechtsgevolgen. Edn
antwoord naar de vraag van "het" rechtskarakter van sociale grondrechten is
dan ook slecht mogelijk. Er zijn te veel variaties.'

De stellingen van Heringa staan ver af van hetgeen in deze studie wordt
verkondigd en het voert te ver iedere variatie afzonderlijk van commentaar
te voorzien. Bovendien is het niet nodig. Er is fundamentele kritiek
mogelijk, die alle variaties zonder onderscheid raakt: Heringa's conclusie,
dat er binnen de rechtswerking van de sociale grondrechten geen gemeen-
schappelijke noemer te ontdekken valt, laat zich moeilijk aanvaarden, want
eerdere bevindingen in dit onderzoek leverden op alle andere punten wel
gemeenschappelijke noemers op. Ook in het licht van de wetten van Von
Jhering29 is de conclusie niet erg bevredigend. Dat in zijn conclusie iedere
systematische eenheid ontbreekt, en dat er van noch eenvoud noch
natuurlijkheid noch aanschouwelijkheid kan worden gesproken, vloeit
waarschijnlijk voort uit de methode die hij bij zijn analyse heeft gehanteerd.
In deze studie is er niet zonder reden voor gepleit bij de analyse van de
sociale grondrechten begrips- en functieomschrijving, positiefrechtelijke
vorm, rechtskracht respectievelijk rechtswerking en tot slot afdwingbaarheid
zorgvuldig van elkaar te scheiden.

25  Heringa, a.w., p. 143.
26  Heringa, a.w., p. 113.
27  Heringa, a.w., p. 143.
28  Heringa, a.w., p. 320.
29     Hoofdstuk  3,  par.  2.
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7  Artikel 103, tweede lid, Grondwet

Worden de opvattingen omtrentde rechtswerking van de sociale grondrech-
ten doorgenomen, dan blijken ze niet alleen uiteen te lopen maar zelfs
tegenstrijdig te zijn. Daarbij doet het er niet toe waar de aandacht naar
uitgaat,   naar de burger  of de overheid.

Heringa ziet de sociale grondrechten bij voorkeur als subjectieve rechten
van de burger, terwijl Burkens zo'n subjectiefrechtelijke werking te enen
male ontkent en er het begrip 'middellijke' rechtswerking voor in de plaats
stelt. Aangezien zowel bij het beginselmatige grondrechtsconcept  als
bij de begripsvorming  van de sociale grondrechten31 werd geconstateerd,
dat de sociale grondrechten zich primair als plichten van de overheid en
niet als subjectieve rechten van de burger manifesteren, moet in dezen de
kant van Burkens worden gekozen. Jammer genoeg geeft hij geen
kwalificatie van de juridische plicht die op de overheid rust.

De regering beweert, dat de overheid gehouden is een bepaalde maat-
schappelijke toestand te verwezenlijken, en Alkema verkondigt, dat de
overheid juist een bepaalde maatschappelijke toestand dient te handhaven.
Versteeg lijkt de mening toegedaan dat de waarheid in het midden ligt: soms
moet er worden opgetreden en soms mag het niet. Wat er precies geldt,
kan kennelijk niet in abstracto worden vastgesteld, het is steeds 'afhankelijk
van de bijzonderheden  van het geval'. Wanneer er van alle opvattingen
dEn hout lijkt te snijden, is het de laatste.

Het is niet moeilijk het grammaticale gelijk van Versteeg aan te tonen:
soms moet er ingevolge de sociale grondrechten worden opgetreden,
namelijk bij de doe[bepating alsmede bij de inzet van het actieve middel,
en soms mag er niet worden opgetreden, namelijk bij de inzet van het
passieve nziddel.32De verplichting is dus afhankelijk van de bijzonderheden
van het geval. Maar dit is natuurlijk niet wat Versteeg bedoelt. Hij heeft
louter het actieve middel op het oog. Ook binnen dit middel kan er zijns
inziens sprake zijn van een plicht tot onthouding, waaronder dan verstaan
moet worden de handhaving van bestaande voorzieningen, en een plicht
tot optreden, waarmee wordt bedoeld een verandering van die voorzienin-
gen. Wanneer ook de plicht het actieve middel te hanteren afhankelijk is
van de bijzonderheden van het geval, is het een stuk lastiger algemene

30   Hoofdstuk 3, par. 3.
31   Hoofdstuk 6, par. 5.
32  Hoofdstuk 6, par. 3 en 4; hoofdstuk 7. par. 2.
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uitspraken te doen. Die zijn alleen mogelijk voor zover zich in dit opzicht
min of meer algemene situaties laten voorstellen.

Ingevolge de Grondwet bestaat er zo'n algemene situatie, te weten de
afkondiging van een uitzonderingstoestand. Artikel 103, tweede lid, leert,
dat in dat geval bepaalde grondrechten buiten werking kunnen worden
gesteld. De sociale grondrechten worden niet genoemd. Dat is kennelijk
niet nodig. Mocht er zich een uitzonderingstoestand voordoen, dan worden
de verplichtingen, die de sociale grondrechten opleggen, geacht zich vanzelf
aan te passen. De omstandigheden veranderen immers.

Gaat het om het passieve middel, dus om de plicht de autonomie, die
de burgerdoorde sociale grondrechten wordtgegarandeerd, te respecteren,
dan valt er op de juistheid van artikel 103, tweede lid, heel wat af te dingen.
Artikel 4 IVESC33 eist dat de gewenste mate van autonomie wordt
afgebakend bij wet in materitle zin, tenminste voor zover de aard van een
specifiek grondrecht zich daartegen niet verzet. Nu onttrekken bepaalde
grondrechten zich, geheel of gedeeltelijk,34 aan de toepassing van de
beperkingsclausule, waarbij gedacht kan worden aan het recht op een zo
goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid van artikel 12, eerste
lid, IVESC. Daar staat evenwel tegenover dat bij andere grondrechten,
zoals bij het recht op culturele ontplooiing van artikel 15, zonder twijfel
(geheel of gedeeltelijk) uitdrukkelijk tot beperkingen zal moeten worden
besloten. In geval van een uitzonderingstoestand zal dat moeten gebeuren
bij koninklijk besluit en overeenkomstig de regels van de wet die door
artikel 103 Grondwet wordt ge8ist.

Ten aanzien van de feitelijke beperkingen, gelegen in de sfeer van het
actieve middel, doet zich geen moeilijkheid voor. Het IVESC eist grof
gezegd, dat in het licht van de beschikbare hulpbronnen de noodzakelijke
middelen worden ingezet.35 De proportionaliteitstoets, die in deze eis ligt
opgesloten, kan niet worden uitgevoerd zonder acht te slaan op de omstan-
digheden. De kwintessens is juist dat er rekening wordt gehouden met de
omstandigheden, waarmee dan de werkelijke omstandigheden worden
bedoeld, dus niet wat in een begroting of een ander document op papier
wordtgezet.36 Wanneerde uitzonderingstoestand moet worden afgekondigd
zijn de omstandigheden waarschijnlijk ingrijpend veranderd, zodat de
juridische verplichting aanmerkelijk verzwakt.

33      Hoofdstuk  7,  par.   2.
34   Zie over de situatie, dat een sociaal grondrecht zich in een bepaald opzicht weI en in een

ander niet voor wettelijke beperkingen leent, hoofdstuk 10, par. 5.
35  Hoofdstuk 7, par. 2.
36 Idem.

273



Hoofdsnik 9

Wanneer het regime inzake het passieve middel buiten beschouwing
wordt gelaten, ontlopen de Grondwet en het IVESC elkaar dus niet veel.
Zowel nationaal als internationaal wordt aangenomen, dat de inhoud en
de zwaarte van de plicht inzake het actieve middel bepaald worden door
de feitelijke context. Nu spreekt dit voor zich, maar de conclusie die er
uit voortvloeit leidt er misschien toch toe, dat er even een wenkbrauw wordt
opgetrokken: naarmate de plicht grover wordt verwaarloosd, wordt ze
zwaarder. Na enige overdenking is dit niet vreemd, integendeel. De overheid
moet haar huiswerk bijhouden, doet ze dat niet dan werkt ze zich steeds
verder in de nesten. Een ruimschoots te voren aangekondigde beleidsver-
andering met daaraan gekoppeld een adequate overgangsregeling kan
bijvoorbeeld door de beugel, terwijl een abrupte koerswijziging zonder over-
gangsregeling de toets der kritiek met moeite kan doorstaan. Wanneer
vervolgens de behoefte aan overheidszorg onverhoopt stijgt, kan in het
laatste geval tot plichtsverzaking worden besloten, terwijl de overheid in
het eerste geval gedisculpeerd zou zijn.

Om deze reden is de rechtswerking van de sociale grondrechten inzake
de doelbepaling en het actieve middel onbestemd, diffuus, wat het lastig
maakt er vat op te krijgen. Gemakshalve worden de sociale grondrechten
daarom vaak als 'instructienormen' gekwalificeerd. Maar of de term
'instructienorm' zo verhelderend werkt is hoogst kwestieus.

8     Het onderscheid instructie- versus waarborgnorm en de rechtswer-
king van de sociale grondrechten

Het begrippenpaar instructie- en waarborgnorm strekt ertoe open publiek-
rechtelijke normen, die de overheid een zorgverplichting opleggen, af te
grenzen ten opzichte van normen die de burger een directe juridische
aanspraak beogen te verlenen. Het heeft er alle schijn van dat deze dichoto-
mie minstens zo oud is als de idee van de sociale rechtsstaat en zo niet in
het leven is geroepen, dan toch gretig is aangegrepen om de strekking van
de idee te relativeren. Het onderscheid manifesteerde zich reeds in het
rapport van de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello  uit  1894,  en
wel als kapstok waar de competentie van het zogeheten Administratief Hoog-
gerechtshof aan op moest worden gehangen. Deze bevoegdheid diende zich,
naar het oordeel van de commissie, te beperken tot geschillen omtrent waar-
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borgnormen.37 Instructienormen vielen er buiten. Nadrukkelijk moet
worden aangetekend, dat er destijds geen eenstemmigheid bestond over
de betekenis van de twee termen. 38

Niettemin veroverde het onderscheid zich een plaatsje in de bestuursrech-
telijke theorie, zodat het een kwart eeuw later weer opdook in het leerstuk
van de onrechtmatige overheidsdaad, en wei ter inperking van de toepasse-
lijkheid van artikel 1401 BW op overheidsoptreden. Ook toen hield het
niet lang stand. Na het Ferwerderadeel-arrest uit 1942,39 waarin de
gemeente aansprakelijk werd gesteld voor de noodlottige gevolgen,
veroorzaakt door het feit dat het college van b. en w. de zorgverplichting
van artikel 209, sub h, gemeentewet had verwaarloosd, verdween het
stilletjes van het bestuursrechtelijke toneel.40

Ondanks dit twij felachtige verleden werd het onderscheid weer van stal
gehaald om het verschil tussen klassieke en sociale grondrechten ruggegraat
te geven. Maar ook in dit kader functioneert het niet.4' Dat ligt aan het
onderscheid zelf. In theorie mag het dan helder zijn, maar zodra het wordt
toegepast ontstaat er verwarring, te wijten aan het eenvoudige feit dat
normen zich nooit exclusief in de ene of de andere categorie onder laten
brengen. Het gegeven, dat een rechtsnorm voor een burger een waarborg
behelst, betekent immers vanzelf dat de overheid de instructie krijgt op
haar tellen te passen.42 Van de andere kant gaat er, al dan niet onder
bepaalde omstandigheden, van iedere rechtsnorm, dus ook een 'instructie-
norm', een waarborg uit, omdat iedere rechtsnorm het aangesproken rechts-
subject bindt. Hieruit volgt dat de beide categorieen, hoezeer ze theoretisch
ook kunnen worden onderscheiden, elkaar in de praktijk geenszins uitsluiten.

37     J. P.   de Jong, Bestuursrecht van vreemde herkomst, een onderzoek  naar de bronnen  en
grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechtstheorie,
Zwolle 1988, p. 194.

38   De Jong, a.w., p. 196.
39      HR  1   september  1942,  NJ   1942,  295.
40   Vergelijk HR 1 juli 1982. NJ 1983, 684 (Van Hooff-Staat): zelfs als de wettelijke norm

niet de strekking heeft de burger te beschermen, kan het niet-naleven door de overheid
onzorgvuldig zijn en een onrechtmatige daad opleveren; Van Wijk/Konijnenbelt, a.w.. pp.
408-409.

41      Hoofdstuk  3,  par.  9.
42      Vandaar  dat  het  Hof in het Pocketbooks II arrest,  HR 24 januari  1969,  NJ   1969,  316,  met

betrekkking tot de vraag of de overheid inzake de schending van het grondrecht ook schuld
trof eenvoudig kon stellen:   'dat  het de Staatssecretaris ( . . . ) duidelijk  moet zijn geweest,
althans behoorde  te  zijn,  dat hij zich daarmede op uiterst netelig terrein begaf;'. Vergelijk
ook HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 (Hoffmann-La Roche): als de administratieve
rechter een beschikking wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift vernietigt,
heeft de overheid in het kader van een onrechtmatige-daadsactie per definitie schuld.
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Het gaat niet om een onoverbrugbare tegenstelling, maar om twee begrippen
die elkaar aanvullen, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. 43

Deze conclusie betekent dat de rechtswerking van de sociale grond-
rechten op een andere wijze moet worden gekwalificeerd. Die rechtswerking
wordt grotendeels bepaald door het proportionaliteitsbeginsel, dat immers
zowel de doelbepaling als de inzet van het actieve middel beheerst.44 Wat
dit beginsel eist laat zich in abstracto moeilijk bepalen, de inhoud blijkt
vooral binnen een feitelijke context. Dit is de reden waarom de rechtswer-
king van de sociale grondrechten, wanneer er een algemene duiding van
moet worden gegeven, tamelijk onbestemd lijkt. Wordt dit gegeven voor
lief genomen, dan is diffuse rechtswerking nog geen slechte typering.

Boven werd reeds aangegeven, dat Burkens een onderscheid maakt
tussen 'middellijke' en 'onmiddellijke' rechtswerking en dat dit onderscheid
op de keper beschouwd neerkomt op de tegenstelling instructie- versus
waarborgnorm. Tegelijkertijd werd hem in de schoenen geschoven, dat
hij geen nadere kwalificatie van de 'middellijke' rechtswerking geeft.
Helemaal gerechtvaardigd was dat verwijt niet. In 1984 heeft hij de sociale
grondrechten omschreven als 'normen met onbestemd rechtskarakter'. 45
Dit onbestemde rechtskarakter houdt in dat:

'een onbestemd aantal feitelijke gegevenheden "in zekere zin" rechtsgevolgen
te weeg (...) brengen.'

De redenering die hij volgt is helaas niet zuiver. Allereerst is er sprake
van innerlijke tegenstrijdigheid. Een onbestemd aantal factoren  kan geen
rechtsgevolg teweegbrengen, want er kan nooit worden uitgemaakt wanneer

43   Vergelijk Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 408: de tegenstelling is niet zuiver, want veel
tot het bestuur gerichte rechtsnormen zijn zowel het 6dn als het ander. Vergelijk ook Van
Eikema Hommes, De samengestelde grondbegrippen enz., a.w.,  p.  58: de onderscheiding
is niet erg gelukkig, want een administratiefrechtelijke norm, die naar haar aard tot de
overheid gericht is en in zoverre het karakter van een instructienorm heeft, beoogt uiteraard
publieke rechtsbelangen te dienen en is in zoverre tevens een waarborgnorm. Verder legt
Van Eikema Hommes een voorzichtig verband met de Schutznorm-theorie. Voorzichtigheid
lijkt inderdaad geboden, want bij het onderscheid instructie-waarborg gaat het vooral om
de vraag of de norm Oberhaupt de strekking heeft de belangen van burgers te beschermen.
terwijl de Schutznorm-theorie zich eerder uitstrekt over de vraag welke belangen dan precies
worden beschermd. Zie hoofdstuk  5,  par.   3.

44  Hoofdstuk 7, par. 2.
45      M.C. Burkens. Normen met onbestemd rechtskarakter, in: Burger en overheid. opstellen

bij het afscheid van prof. mr. J.G. Steenbeek als hoogleraar aan de Utrechtse Rechtenfaculteit.
's-Gravenhage 1984. p. 87.
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aan de voorwaarde voor het intreden van het gevolg is voldaan. Daarom
kan de hoeveelheid factoren slechts in een bepaaide zin onbestemd zijn.

Verder sluit het feit, dat er in een bepaald opzicht een onbestemde
hoeveelheid factoren in het geding is, geenszins uit, dat bepaalde factoren
voldoende zijn om de balans te doen doorslaan. Als er over wordt door-
gedacht, is er immers steeds, wanneer een norm wordt toegepast, uiteindel#k
een onbestemde hoeveelheid factoren in het spel.46

Bovendien volgt uit het feit, dat over de uiteindelijke hoeveelheid
factoren zekerheid ontbreekt, niet vanzelfsprekend dat ook de inhoud van
het rechtsgevolg twij felachtig is. Zoals de volgende paragraaf zal laten zien
mogen diffuse rechtwerking en Burkens' 'onbestemd rechtskarakter' dan
ook  niet  zo maar worden vereenzelvigd.

9   Wat is diffuse rechtswerking?

Diffuse rechtswerking manifesteert zich, indien een rechtsnorm:
1.     een in algemene of vage termen vervat gebod behelst,  dat het geadres-

seerde rechtssubject de nodige speelruimte laat;
2.  tevens een harde kern heeft in de vorm van een verbod, waarbij de

inhoud van dat verbod zich pas duidelijk manifesteert in het licht van
een concrete (rechts)handeling en een concrete feitelijke context.

De definitie bestaat uit twee onderdelen, die beide onmisbaar zijn. Het eerste
onderdeel ziet op de verplichting Oberhaupt actief op te treden. De
zogenaamde of-vraag staat niet ter beoordeling van het geadresseerde
rechtssubject. Wanneer iedere activiteit achterwege blijft, wordt dan ook
dit deel van de norm geschonden. Het tweede onderdeel heeft betrekking
op de zogenaamde hoe-vraag: er wordt een bepaald minimum getist en
alles onder dat minimum is verboden. Zou er louter sprake zijn van een
algemeen gebod, dus louter van het eerste onderdeel, dan zou er buiten
gevallen van volstrekte weigering ofvolkomen passiviteit, nimmer tot strijd
met de norm kunnen worden besloten. Het positieve recht leert evenwel,
dat zich ook buiten die gevallen strijd met de norm kan voordoen. Illustratief
is  de  plicht,   die door artikel   6: 199  BW  aan de zaakwaarnemer wordt
opgelegd: hij is verplicht de nodige zorg te betrachten.47 Daaronder moet
worden verstaan: de zorg die naar algemene verkeersopvattingen mag
worden verwacht, waarbij steeds rekening moet worden gehouden met de

46 Zie daarover  par.   10  van dit hoofdstuk en hoofdstuk  10,  par.  3: de 'andere' factoren.
47     Artikel 1392, eerste lid, (oud) sprak  van  'de  zorg  van  een goed huisvader'.
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omstandigheden van het geval.48 De zorgverplichting is in algemene termen
vervat en dat laat de zaakwaarnemer de nodige beoordelingsvrijheid, maar
dit betekent niet, dat hij volledig zijn eigen gang mag gaan. Het richtsnoer
behelst van de andere kant een harde kern, met als consequentie dat in een
concreet geval kan worden geconstateerd, dat de zorg onder de maat is
gebleven. Of de aan de dag gelegde zorg aan de maatstaf beantwoordt, zal
door de rechter in ieder geval weer afzonderlijk moeten worden beoor-
deeld.49

Het voorbeeld van artikel 6: 199 is niet willekeurig gekozen. De plicht
tot zorg is een kenmerkend onderdeel van normen met diffuse rechts-
werking. Steeds wanneer, hetzij in het publiek-, hetzij in het privaatrecht,
een rechtssubject een open zorgverplichting wordt opgelegd, kan tot diffuse
rechtswerking worden geconcludeerd. Nu zijn er op deze terreinen nogal
wat normen met zulke zorgverplichtingen. Niettemin is er tot op heden
geen algemene analyse van de rechtswerking gegeven. Wat gebeurt er
precies wanneer deze rechtsnormen worden toegepast en bestaat er een groot
verschil met de toepassing van 'normale' rechtsnormen? Om deze vragen
te beantwoorden wordt in de volgende paragraaf een beschouwing gewijd
aan het vraagstuk van de normtoepassing.

10 Norm en feit

Wat  gebeurt er wanneer  een ' normale' wettelijke norm wordt toegepast?
De norm bevat een differentiatiecriteriumv aan de hand waarvan wordt
bepaald of de norm op het geval van toepassing is. Bij een positieve
uitkomst wordt het geval, zo kan worden betoogd, toegevoegd aan de
verzameling51 gevallen, die via dat criterium als gelijk werden aangemerkt.
In deze benadering wordt er alleen gelet op feitelijke factoren, die op het
criterium aansloten en dus tot toepassing van de norm hebben geleid. De
zaak wordt zwart-wit voorgesteld en dat roept vragen op. Hoe zit het met
de twijfelgevallen? Waar blijven de factoren, die zich minder gemakkelijk
met de norm laten verenigen? Deze 'andere' factoren kunnen niet zo maar
worden verwaarloosd, want zij zijn ook van invloed op de rechtsvinding.

48   L. E.H. Rutten, Verbintenissenrecht: de verbintenis uit de wet. Zwolle 1983. p. 13. Rutten
bespreekt uiteraard artikel 1392, eerste  lid,  van  het  oude  B. W.

49  Rutten, a.w., p. 13.
50  Zie over de term 'differentiatiecriterium' hoofdstuk 10, par. 3.
51 Vergelijk Vlemminx. t.a.p., pp. 1832-1833.
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Scholten wijst op de zelfstandige waarde van de rechterlijke beslissing
wanneer een wettelijke regel in een concreet geval wordt toegepast. In zijn
woorden: 52

'Eerst  in en door de beslissing wordt het recht recht  (...).'

Juist omdat een abstracte, algemene regel met een differentiatiecriterium
zich verdikt tot een concreet oordeel, heeft een rechterlijke beslissing meer
gezag dan de regel zelf.53 Deze zelfstandige waarde hangt samen met het
feit dat de toepassing van het criterium geen louter logische arbeid is, dus
geen simpel syllogisme, waarbij de conclusie mechanisch voortrolt uit de
confrontatie van de maior (regel plus criterium) met een klaar voor handen
liggende minor (concrete feiten). Sinds de leer van het legisme is verlaten,
houdt goede rechtsvinding immers meer in dan mechanische wetstoepassing.
Een concreet geval dient zo aanvaardbaar mogelijk te worden opgelost en
dat kan alleen door zowel het verstand als het gevoel optimaal te laten
werken.54 Daarom kan een rechter zelden alleen uit een wettelijke norm
een verantwoord oordeel destilleren. Geen enkele regel, geen enkele waarde
is immers absoluut. Er kunnen zich 'andere' factoren voordoen, zodat een
regel buiten toepassing moet blijven of een waarde, hoe belangrijk ook,
zal moeten wijken voor iets dat meer gewicht in de schaal legt. 55

Vanwege de boven geschetste redenen is een juridische redenering in
sterke mate 'topisch', dat wil zeggen dat in principe tal van aandachtspunten
een rol spelen.56 Deze 'topica' hebben een dubbele functie: van de ene
kant dienen ze als argumenten, van de andere kant nodigen ze uit tot tegen-
argumenten.57 Dit brengt mee, dat een topische redenering vaak ingewik-
kelder en ondoorzichtiger is dan een strikt logische. Maar de hantering van
juridische topica heeft als enorm voordeel, dat dogmatiek en praktijk niet
tegenover elkaar worden geplaatst, en dat er een juridische redenering
ontstaat, waarbij het recht niet tegenover de redelijkheid of de billijkheid
wordt gesteld maar er integendeel mee versmelt.58

52 Scholten, Kenmerken van het recht, a.w., p. 112.
53 Scholten, Kenmerken van recht,  a.w., p.  113.
54     Hoofdstuk  1,  par.  3.
55   Zie over deze 'andere' factoren ook hoofdstuk 10, par. 3.
56      De topische manier van redeneren is door de ontwikkeling van de rechtsstaatsgedachte tijdens

de Verlichting op de achtergrond geraakt. Een van de belangrijkste recente studies die er
weer de aandacht op vestigden was G. Struck, Topische Jurisprudenz, Frankfurt 1971.

57 Chaim Perelman, Juridische logica als leer van de argumentatie, Antwerpen/Amsterdam
1979, p. 127.

58  Struck, a.w., pp. 64-65.
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Bij de toepassing van een wettelijke regel moet er volgens Scholten
dan  ook door middel  van de maior naar de minor worden 'gezocht',  wat
inhoudt dat de regel ten dele geconcretiseerd wordt, terwill er anderzijds
ten dele van de concrete feiten wordt geabstraheerd.59 Of het geval binnen
of buiten de wet valt is dan een kwestie van schaal:w van hoe dichtbij
wordt het geval bekeken, welke factoren worden er in de overweging betrok-
ken? Wat vanuit een bepaalde schaal binnen het bereik van de norm valt,
valt er vanuit een andere misschien buiten.

Welke mate van abstractie is nu in een bepaald geval ten aanzien van
de concrete feiten geboden? Bij de beantwoording van deze vraag staan
de wet en het ongeschreven recht naast elkaar. Als ergens Scholtens woord
wordt bewaarheid, dat bij ieder rechtsoordeel niet alleen die regel die direct
wordt gehandhaafd, toepassing vindt, maar dat er ook talrijke andere regels
worden toegepast, aangezien de rechtsorde een geheel is,61 dan is het hier.
Rechtspraak is dan, in de woorden van Witteveen, mede 'sturende recht-
spraak'.

.62

in de uitspraak wordt een afweging nagestreefd en inzichtelijk gemaakt tussen
verschillende legitieme gezichtspunten.'

Dit 'vrije' element van rechtsvinding, dat zich reeds in een bepaalde mate
manifesteert wanneer een 'normale' norm wordt toegepast, is prominent
aanwezig bij een norm met diffuse rechtswerking. De vraag of de norm
in een concreet geval is geschonden betekent een juridisch controleren van
een belangenafweging. De beantwoording van de vraag is afhankelijk van
allerlei voorwaarden van feitelijke aard: het nagestreefde doel, het gebruikte
middel, de ernst van de aangerichte schade, de maatschappelijke of
economische positie van de betrokkene(n), de maatschappelijke behoefte
en wat dies  meer zij.  In zijn algemeenheid fungeert de norm daardoor als
een richtsnoer dat het betreffende rechtssubject de nodige beoordelingsvrij-
heid laat, maar ondanks deze beoordelingsvrijheid bevat de norm een harde

59 Scholten, Recht en gerechtigheid,  a.w.,  p. 307. Vergelijk E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht
en beleid, Alphen aan  den  Rijn,  1979.  p. 48., waarin wordt gesteld dat het beginsel  van
recht zich pas ten volle in concrete menselijke activiteiten realiseert, zodat slechts de
formulering van de regel abstract mag blijven.

60  Viemminx, t.a.p.. pp 1833-1834.
61 Scholten, Algemeen Deel, a.w., pp. 47-48.
62     W.J. Witteveen, Evenwicht van machten, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt

van hoogleraar encyclopedie der rechtswetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant
op vrijdag 15 februari 1991, Zwolle 1991, p. 85.
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verplichting. Op deze manier geldt de beste garantie, dat er in een concreet
geval een juist juridisch oordeel wordt geveld.

Uit het voorgaande blijkt dat er geen principieel verschil bestaat tussen
'normale' normen en normen met diffuse rechtswerking. Het verschil is
gradueel. Er kan een glijdende schaal worden uitgezet, waarop aan de ene
kant rechtsnormen worden geplaatst, waarvan de diffuse rechtswerking zich
nooit dan wel uiterst zelden manifesteert, en aan de andere kant normen,
waarvan deze rechtswerking een essentieel kenmerk is.

Nu inzicht is verkregen wat onder een norm met diffuse rechtswerking
wordt verstaan en hoe zo'n norm wordt toegepast, wordt aan de hand van
enkele onderwerpen geillustreerd hoezeer normen met diffuse rechtswerking
deel uitmaken van het huidige recht. In de paragrafen 11 en 12 komen het
privaat- en het bestuursrecht aan bod. In paragraaf 13 wordt bekeken in
hoeverre diffuse rechtswerking zich manifesteert bij de klassieke grondrech-
ten in hun constitutieve dimensie en pas daarna, in paragraaf 14, komen
de sociale grondrechten aan bod.

11 Diffuse rechtswerking in het privaatrecht 3

Het is geen toeval, dat boven een norm uit het privaatrecht werd genomen
om te illustreren wat er met diffuse rechtswerking wordt bedoeld. Het
Burgerlijk Wetboek bevat vanouds open normen zoals het gebruik, de goede
trouw en de redelijkheid, terwijl er verder door de rechter tegenwoordig
volop ongeschreven normen worden gehanteerd, hetzij ter aanvulling van
wettelijke normen, hetzij ter interpretatie ervan. Soms wordt er een scala
aan factoren in de beoordeling betrokken, met als consequentie dat de rechts-
werking van de toepasselijke norm enorm aan subtiliteit wint. De laatste
jaren valt zel fs een toenemend gebruik van normen met diffuse rechtswerk-
ing te constateren.

63   Ook in het strafrecht komen normen met diffuse rechtswerking voor. Voorbeelden worden
aangetroffen in het kader van noodweer (artikel 41, eerste lid, Wetboek van Strafrecht) en
overmacht (artikel 40). Noodweer en overmacht vormen geen vrijbrief om je teugelloos
te  laten  gaan. Zie daarover G.A. M. Strijards, Strafuitsluitingsgronden, Zwolle  1987,  p.
59 respectievelijk pp. 92-93. In hoofdstuk 5, par. 5. werd reeds aangegeven, dat in zulke
gevallen via het proportionaliteitsbeginsel naar een verfijnd evenwicht tussen autonornie en
verbondenheid wordt gezocht. Ook in het strafprocesrecht valt diffuse rechtswerking waar
te nemen. Een fraai voorbeeld biedt artikel 2, aanhef en sub b, Gratiewet: gratie wordt ver-
leend, indien met de tenuitvoerlegging van het vonnis of de voortzetting daarvan in
redelijkheid geen met straftoepassing na te streven doel wordt gediend.
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Illustratief zijn de recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht.
In  de rechtspraak worden nieuwe bronnen van verbintenissen gecreaerd.
de toezegging, de afgebroken onderhandelingenen andere situaties, waarbij
door feitelijk gedrag verwachtingen worden gewekt. Sinds de arresten
Patelski-gemeente Sittard  en Frenkel-KRO65 kan niet meer simpelweg
worden gezegd, dat er pas gebondenheid ontstaat, wanneer er door een
partij in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid wordt gehandeld
of wanneer de overeenkomst is gesloten. Een toezegging kan eveneens een

zelfstandige bron van rechten en plichten zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien
van de afgebroken onderhandelingen. In het arrest Plas-Valburg66 werd

de figuur van de afgebroken onderhandelingen, waarbij door feitelijk gedrag
verwachtingen werden gewekt, als een zelfstandige rechtsbron erkend. In
dit  verband  kan  ook het arrest VSH-She1167 worden vermeld.

Daarnaast vertoont het huidige privaatrecht met name in de jurisprudentie
en de doctrine een sterke differentiatie naar de maatschappelijke posities
van de betrokken partijen, alsmede naar de aard van de rechtshandeling.
Reeds in het arrest Baris-Riezenkamp uit 195768 heeft de Hoge Raad
uitgesproken dat ertussen contracterende partijen een onderlinge zorgplicht
bestaat. Partijen wordt tegenwoordig dan ook zeker niet meer alle ruimte
gelaten om op een zogenaamde voet van gelijkheid via handigheid, kennis
en ervaring eigen belangen na te streven. Daartegen verzet zich de figuur
van het gerechtvaardigd vertrouwen, dat wil zeggen: wat de partijen over
en weer redelijkerwijs uit elkaars gedragingen en verklaringen mogen
afleiden. In de woorden van Vranken:69

'Waarop  men mag vertrouwen  is niet onder alle omstandigheden en  voor
iedereen hetzelfde. Steeds opnieuw moet gedifferentieerd worden. Het lijstje
van relevante factoren heeft inmiddels bijna kracht van wet gekregen: de
maatschappelijke positie van de partijen, hun onderlinge rechtsverhouding,
deskundigheid, rechtskennis, aard vanderechtshandeling, ernst van degevolgen
en wat partijen over en weer weten of behoren te weten. Als meest recente loot
is de laatste tijd sterk de nadruk gelegd op mededelings-, informatie- en
onderzoeksplichten. Soms zal de een om gerechtvaardigd te mogen vertrouwen

64   HR 25 januari 1985, NJ 1985, 559.
65  HR 1 juli 1985, NJ 1986,692.
66   HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723.
67   HR 23 oktober 1987. RvdW 1987, 192.
68  HR 15 november 1957, NJ 1958, 67.
69     J. B. M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, in: Bestuursrecht en

Nieuw BW, Zwolle 1988, p. 36.
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de ander moeten inlichten of voorlichten, soms zal de ander zelf op onderzoek
moeten u itgaan.'

Deze mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten zijn 'methodische
verfijningen om in een concreet geval het principe van de (...) zorgplicht
van de een jegens de ander te realiseren, zowel procedureel als inhoude-
lijk. '70

Deze tendens om sterk rekening te houden met de bijzondere positie
van deelnemers binnen het privaatrechtelijk verkeer wordt wel de subjective-
ringstendens genoemd. Subjectivering kan als volgt worden gekarakteri-
seerd:71

'in plaats van vele specifieke normen beperkt men zich tot een enkele algemene
norm, waarvan de toepassing varieert met de concrete omstandighe(len van het
geval.'

Subjectivering staat dus gelijk met de toenemende introductie van pri-
vaatrechtelijke normen met diffuse rechtswerking. 72

12 Diffuse rechtswerking in het bestuursrecht

In het bestuursrecht wordt diffuse rechtswerking zowel in bijzondere
wetten 3 als in algemene leerstukken aangetroffen. Bij het laatste kan
worden gedacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het voert te ver hier alle beginselen door te lichten. Daarom worden
uitsluitend die beginselen besproken, die niet alleen de beleidstoepassing

70  J.B. M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,
Zwolle 1989, p. 205.

71      J. B. M. Vranken, De verhandelsrechtelijking  van het privaatrecht. Over differentiatie  en
schaalvergroting, in: M.J.G. C. Raaijmakers, H.C.F. Schoordijk en B. Wachter (red.),
Handelsrecht tussen 'Koophandel' en Nieuw B.W., Deventer 1988, p. 247.

72  In hoofdstuk 5, par. 5 werd reeds aangegeven, dat op deze manier gestreefd wordt naar
een verfijnd evenwicht tussen autonomie en verbondenheid.

73      Neem bij voorbeeld de algemene zorgverplichtingen, die burgers in milieuwetgeving worden
opgelegd. Zie daarover   J. M. Verschuuren, Wettelijke algemene zorgplichten   in   het
milieurecht, in: Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde KUB, Recht doen
door wetgeving, Zwolle  1990, pp. 4 19430. Verschuuren acht de verplichtingen uit rechtsta-
telijk oogpunt aanvaardbaar, aangezien een ieder in zekere mate op de hoogte is van de
milieuproblematiek, er voldoende mogelijkheden zijn om informatie in te winnen en er
bovendien gedifferentieerd kan worden naar aanwezige kennis. Voor eventuele bezwaren
zij verwezen naar de opmerkingen van Kummeling, aangehaald in hoofdstuk 6, par. 5.
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maar ook de beleidsvorming beheersen en vanuit dat oogpunt direct van
belang zijn om de rechtswerking van de sociale grondrechten te begrijpen. 74

De eerste gedachte gaat natuurlijk uit naar het gelijkheidsbeginsel, maar
dit beginsel komt in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan de orde.75 Dus
wordt volstaan met een beschouwing omtrent het verbod van willekeur,
het proportionaliteitsbeginsel en het formele motiveringsbeginsel.

De Wet arob omschrijft in artikel 8, sub c, willekeur als volgt:

'dat het administratieve orgaan bij afweging van de betrokken belangen niet
in redelijkheid tot de beschikking heeft kunnen komen;'

Deze negatieve formulering van de 'redelijkheidsmaaistaf, zoals dit beginsel
ook wel wordt genoemd,76 vindt haar oorzaak in het feit dat artikel 8 de
beginselen opvoert als beroepsgronden voor een burger. Positief geformu-
leerd zegt het beginsel tot de overheid:

'Bij afweging vande betrokkenbelangen moethetbestuursorgaan in redelijkheid
tot de beschikking kunnen komen.'

Dit gebod is in algemene termen gesteld. En dat kan ook nauwelijks anders.
Wat redelijk is varieert immers van geval tot geval, waarbij uitdrukkelijk
aandacht moet worden besteed aan de concrete omstandigheden. Het
algemene karakter wordt nog eens onderstreept door de vage formule 'de
betrokken belangen'. Toch is dit beginsel een uiterst belangrijk richtsnoer
voor de overheid en de algemene formulering staat er geenszins aan in de
weg, dat een rechter in een concreet geval constateert, dat het gebod met
voeten is getreden. Het diffuse karakter treedt evenwel sterk   op   de

voorgrond. Precies  om deze reden  legt de rechter nogal wat respect  aan
de dag voor hetgeen door de overheid wordt besloten.

Het uitgesproken diffuse karakter van het willekeurverbod is er debet
aan, dat er in de rechtspraak en de literatuur een waas rond het beginsel
hangt. Het vormt ook een verklaring voor de merkwaardige stelling van
Konijnenbelt, dat het beginsel een andere functie heeft dan de andere
beginselen: terwijl de overige beginselen allereerst een beslissingsnorm
zijn voor het bestuur en pas in tweede instantie een toetsingsmaatstaf voor

74     Voor het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel zij verwezen naar F. M. C. V lemminx.
Diffuserechtswerking inhetpubliekrecht. in: Rechtdoendoorwetgeving. a.w., pp. 219-223.

75     Hoofdstuk  10,  par.  3.
76 Zie bijvoorbeeld r.o. 3.3 in H.R. 27 maart 1987, AB 272; AA, 1988, pp. I l l e.v. (Am-

sterdam-Ikon Beleidskonsulenten  B. V.).
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de rechter vormen, zou het willekeurverbod naar zijn mening eerst en vooral
een toetsingsnorm zijn.77 Het omgekeerde lijkt eerder het geval. Het
beginsel is, hoezeer ook in algemene termen gesteld, in de eerste plaats
een belangrijk richtsnoer voor het bestuur: 'Waak er voor dat uw
beslissingen redelijk  zijn!'.  Pas in tweede instantie fungeert  het  als  een
beroeps- en een vernietigingsgrond, namelijk wanneer zich in het licht van
een concrete feitenconstellatie de harde verbodskern manifesteert: 'Deze
beslissing is zonder twijfel onredelijk!' Hiermee wordt dan bedoeld:  de
uitkomst van de belangenafweging is zo onevenwichtig, dat het rechtsgevoel
protesteert en de aanwezigheid van een manco zo nodig op rationele gronden
aannemelijk kan worden gemaakt. 78

Tussen het verbod van willekeur en het formele motiveringsbeginsel
bestaat een sterke samenhang. Omdat een onredelijk besluit niet te motiveren
valt, houdt vernietiging van een besluit wegens het willekeurverbod steeds
in dat tevens vernietiging wegens strijd met het motiveringsbeginsel mogelijk
is. Bij strijd met andere beginselen van behoorlijk bestuur is dit niet auto-
matisch het geval. Als een besluit niet in stand kan blijven omdat bijvoor-
beeld het vertrouwensbeginsel is geschonden, is daarmee niet meteen de
redengeving abject. WeI kan worden geconstateerd dat ze, voor zover aan
eventuele gewekte verwachtingen voorbij wordt gegaan, niet op de specifieke
problemen is toegesneden. Het formele motiveringsbeginsel laat voorts,
min of meer als het verbod van willekeur, de bestuurlijke overheid de
nodige speelruimte. De formule 'dat de gegeven motivering het erop
berustende besluit moet kunnen dragen'79 ziet op de vraag of het oordeel
van het bestuursorgaan inzichtelijk is gemaakt. Ieder oordeel dat niet
onredelijk is kan inzichtelijk gemaakt worden. Daarom sluit het motive-
ringsbeginsel bijbedoelingen van het bestuursorgaan niet uit. Van belang
is alleen of de aangevoerde redenen draagkrachtig genoeg zijn.  Ook hier
dus respect, zij het niet voor de inhoud van het besluit maar voor de
(politieke) motieven die er aan ten grondslag liggen. Schending van het
motiveringsbeginsel is vanuit deze optiek steeds een indicatie dat het besluit
willekeurig is. Of ook andere beginselen worden geschonden kan niet in
het algemeen worden gezegd.

77 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w.,  p.  128.  Nicolai uit zich  in  min  of meer dezelfde  zin;  zie
hoofdstuk 1, par. 3 (noot 88).

78    Hoofdstuk  1,  par.  3.
79 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 93.
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Het proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel80 gaat hand in hand
met het verbod van willekeur.8' Het verbiedteen onredelijke belangenafwe-
ging maar nu toegespitst op een doel-middel verhouding.82 Het is neerge-
legd in artikel 3:4 (3.2.3), tweede lid, Algemene wet bestuursrecht:83

'De vooreen of meer belanghebbenden nadeligegevolgen vaneen besluitmogen
niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.'

Net als het willekeurverbod in de Wet arob is het beginsel negatief
geformuleerd.  Uit de term 'niet onevenredig' kan worden afgeleid,  dat de
rechter bij de toetsing terughoudendheid moet betrachten:&4 het bestuurs-
orgaan moet speelruimte worden gelaten.

Ingevolge het proportionaliteitsbeginsel moet het bestuur bij de
belangenafweging een bepaald stramien volgen. De Moor-Van Vugt
onderscheidt vier fasen en iedere fase impliceert een afzonderlijke vraag:

85

1.    Welk doel wordt nagestreefd  en  is  dit doel geoorloofd?
2. Welke maatregelen zijn geschikt om dit doel te bereiken'?
3. Welke maatregel berokkent de minste schade  aan de belangen van de

betrokkenen?
4.   Staat de gekozen maatregel in een evenredige verhouding tot het doel,

gezien de mate waarin de belangen van de betrokkenen worden
geschaad?

Dit  schema ligt volgens De Moor-Van Vugt86 in artikel 3:4, tweede  lid,
opgesloten. In de bepaling kan echter ook het verbod van willekeur worden

··88gelezen.87 Nicolai  is van mening, dat er niet meer staat dan dat het

80     Hoofdstuk  1,  par.  3.
81   Vergelijk R. de Lange, Publiekrechtelijke rechtsvinding, Zwolle 1991, pp. 159-160. De

Lange maakt zich evenwel sterk voor een (louter) rationele invulling van de beginselen,
De Lange, a.w., p. 161. Enigszins merkwaardig is, dat hij zich daarbij onder meer beroept
op een citaat van In 't Veld en Koeman. waarin gesproken wordt van 'gevoel voor maat
en verhouding, voor evenwichtigheid'. Zie over het betreffende rationaliteitsbegrip van De
Lange: a.w., pp. 172-173 en 13-16.

82    E. M.H. Hirsch Ballin/A. J.C. de Moor-van Vugt. Doel en middel in het bestuursrecht, AAe
1986. pp. 783 e.v.

83  Stb. 1992, 315.
84      A.J.C. de Moor-van Vugt, Artikel  3.2.3.,  in: VUGA, Lnsbladig commentaar op de Algemene

wet bestuursrecht, p. 14.
85    De Moor-van Vugt, a.w.,  p.  12.
86    De Moor-van Vugt, a.w.,  p.  25.
87   In de wet is gekozen voor integratie van het willekeurverbod, het evenredigheidsbeginsel

en het beginsel van de materitle zorgvuldigheid. beginselen die. aldus het uitgangspunt,
niet  scherp van elkaar zijn afgegrensd; De Moor-Van  Vugt.  a.w..  p.  9.  Wat het verbod
van willekeur en het evenredigheidsbeginsel betreft lijkt dit uitgangspunt zonder meer juist,
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bestuursorgaan bij zijn afweging de redelijkheid heeft te betrachten. Deze
mening kan in zoverre worden onderschreven, dat het proportionaliteitsbe-
ginsel, net als het verbod van willekeur, een verbijzondering is van het
redelijkheidsbeginsel.89 Om exact dezelfde redenen als het verbod van
willekeur heeft het proportionaliteitsbeginsel dan ook diffuse rechtswerking.

13 De klassieke grondrechten en diffuse rechtswerking

In deze paragraaf gaat het niet om de klassieke grondrechten in hun
regulatieve dimensie,*' dus de dimensie beheerst door artikel 2, tweede
lid, IVBP.91 De reden ligt voor de hand. Ingevolge artikel 2, tweede lid,
moet de overheid het actieve middel inzetten, dat nodig is om het doel te
bereiken. Op dit punt kan volledig worden verwezen naar wat in de
volgende paragraaf omtrent de sociale grondrechten naar voren wordt
gebracht. Hier gaat het om de klassieke grondrechten in hun constitutieve
dimensie, dus om de doelbepaling zelf en de inzet van hetpassieve middel.
Dat ook in deze dimensie diffuse rechtswerking valt waar te nemen hoeft
niet als een verrassing te komen.

De lezer zij er aan herinnerd, dat op de constitutieve dimensie niet
uitsluitend een statische visie mag worden gehanteerd.92 Een dynamische
visie is evenzeer aangewezen, want het doel van het grondrecht, dat wil
zeggen, het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid, verschuift
naarmate de beschaving zich verder ontwikkelt. Daarom moet het door
de wetgever steeds opnieuw worden gezocht.93 Bij de vaststelling van het
evenwicht binnen een bepaalde historische context is de wetgever niet vrij,

moeilijker ligt het met het beginsel van de materiale zorgvuldigheid, dat omschreven kan
worden als het beginsel van de minste pijn; vergelijk Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 119:
zo weinig mogelijk schade.  Dat een maatregel, gelet op het te dienen doel, geen onevenredige
schade meebrengt, hoeft niet te betekenen, dat hij meteen de minst denkbare schade
meebrengt. De eis, die in verband met de derde fase van de belangenafweging door De Moor-
Van Vugt wordt geformuleerd, lijkt dan ook niet uit de tekst van artikel 3:4, tweede lid,
voort te vloeien. Dit doet geen afl)reuk aan de verdienste van het schema; het steunt echter
deels op het ongeschreven recht.

88    NicolaT, a.w.,  p.  325.
89    Hoofdstuk 1, par. 3.

90   Hoofdstuk 5.
91   Hoofdstuk 5, par. 1 en hoofdstuk 7, par. 2.
92   Hoofdstuk 6, par. 4.
93  Hoofdstuk 4, par. 9.
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hij is gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel'4 en dit beginsel heeft,
zo bleek in de vorige paragraaf, diffuse rechtswerking.

Wordt de Grondwet er op nagelezen, dan keert de proportionaliteitseis
in de klassieke-grondrechtsbepalingen niet als zodanig terug. Wel is er een
bepaling, die in de richting lijkt te wijzen, te weten artikel 15, vierde lid,
dat gewijd is aan de grondrechten van gedetineerden. De uitdrukking 'voor
zover' suggereert proportionaliteit, maar van de andere kant wordt uit de
term in de literatuur eerst en vooral afgeleid, dat de beroving van de grond-
rechten geen zelfstandig onderdeel uitmaakt van de vrijheidsstraf.95 Nu
hoeft het 66n het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Hoe dan ook, afgezien
van eventueel artikel 15, vierde lid, wekt de Grondwet de schijn, dat, indien
specifieke doelcriteria  als 'ter bescherming  van de gezondheid',  'in  het
belang van de openbare orde' en wat dies meer zij buiten beschouwing
worden gelaten, de wetgever volledig vrij spel heeft.

Worden de grondrechten in het EVRM en het IVBP bekeken, dan blijkt
wat uit de Grondwet zou kunnen worden geconcludeerd meteen te worden
gelogenstraft. De grondrechtsbeperkingen moeten 'nodig' zijn om de
belangen, die uit de behoefte aan verbondenheid voortvloeien, veilig te
stellen. Het voert te ver zowel het EVRM als het IVBP op het leerstuk
van de 'necessity' te bespreken. Aangezien tussen de beide verdragen grote
gelijkenis bestaat en aan het IVBP op dit punt al aandacht is besteed, 96

wordt er volstaan met een beschouwing omtrent de noodzakelijkheids-
clausules  van  het  EVRM.

Bij de vraag naar de noodzaak van de gestelde beperkingen wordt de
nationale overheid door de instanties in Straatsburg een zekere beslis-
singsvrijheid gelaten. Deze vrijheid wordt aangeduid als de 'margin of
appreciation:97 Het zijn 'by reason of their direct and continuous contact
with the vital forces of their countries' de nationale overheden, die zich
het eerst een oordeel moeten vormen omtrent de exacte inhoud van wat

94 Idem.
95      Bijvoorbeeld Th. W.  van Veen, De grondrechten en de detentie, in: Straffen in gerechtigheid.

opstellen over sancties en executie, uitgegeven ter nagedachtenis  van  prof.   mr.   W. M. A.
Jonkers, Amhem 1987, pp 195-196. Van Veen stelt verder dat in artikel 15, vierde lid,
gelezen moet worden: 'voor zover deze zich niet met het doel van de vrijheidsbeneming
verdraagt'.  Het  gaat  bij een sanctie nooit om vrijheidsbeneming zonder meer, aldus  Van
Veen, maar tevens om bepaalde doelstellingen (arbeid, behandeling enzovoorts).

96   Hoofdstuk 4, par. 9. Zie voor de betekenis van de noodzakelijkheidsclausule in het IVBP
Nowak, a.w., p. 222 met betrekking tot artikel 12, derde lid: 'Das entscheidende
Beurteilungskriterium (...)ist (...)die im konkreten Einzelfall ru uberprufende Verhaltnis-
massigkeit.' Ten aanzien  van de andere grondrechten passim.

97 Van Dijk/Van Hoof, a.w., pp. 642-667. De  Lange. a.w.,  pp.  86-88.
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is vereist alsmede omtrent de noodzaak ervan, aldus het Europese Hof voor
de rechten van de mens in het Handyside-arrest.98 Maar omdat de Europese
Commissie voor de rechten van de mens en het Hof toezicht houden, is
die beoordelingsvrijheid niet onbeperkt. Hoe groot die vrijheid precies is
kan niet in het algemeen worden vastgesteld, het antwoord hangt af van
verschillende factoren in een concreet geval.

Deze vrijheid wordt, aldus het Hof in het Sunday Times-arrest,99 onder
meer bepaald door de beperkingsgrond die in het geding is. Enkele jaren
later oordeelde  het Hof in de Dudgeon-zaak," dat:

'not only the nature of the aim of the restriction but also the nature of the
activities involved will affect the scope of the margin of appreciation.'

In de Dudgeon-zaak werd een beroep gedaan op artikel 8. Het betrof
homoseksuele handelingen die volwassen mannen met wederzijdse toestem-
ming verrichtten, volgens het Hof 'a most intimate aspect of private life',
zodat er 'particularly serious reasons' tegenover moesten staan, wilde de
overheid tot inmenging zijn gerechtigd.'01  Het  Hof liet er verder  geen
twijfel over bestaan, dat de vraag naar de noodzaak een kwestie van
belangenafweging was: 102

'the Court considers that such justifications as there are for retaining the law
in force unamended are outweighed by the detrimental effects which the very
existence ofthe legislative provisions in question can haveon the lifeof a person
of homosexual orientation like the applicant.'

In het Gaskin-arrest, waarin overigens in het geheel niet naar de 'margin
of appreciation' verwezen werd, sprak het Hof zelfs van een: 103

'fair balance thathasto be struck between the general interests of the community
and the interests of the individual.'

Er moet bij de belangenafweging worden gestreefd naar een evenwicht
tussen autonomie en verbondenheid. Om te controleren ofdit gebeurt wordt

98   Arrest van 7 december 1976, A.24 (1976), p. 22; Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 648.
99    Arrest van 29 maart  1979, A.30 (1979), pp.  35-37: Van Dijk/Van Hoof, a.w., p.  652.
100 Arrest van 22 oktober 1981, A.45 (1981), p. 21; Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 653.
101 Arrest van 22 oktober 1981, p. 21.
102 Idem, p. 24.
103 Arrest van 7 juli 1989, A. 160 (1989), p. 17; Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 657.
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er een proportionaliteitstoets uitgevoerd. In het Silver-arrest'o* omschreef
het Hof de toets als volgt:

'the phrase "necessary in a democratic society" means that, to be compatible
with the Convention, the interference must, interalia, correspondto a "pressing
social need" and be "proportionate to the legitimate aim pursued" (...).'

Ingevolge Grondwet en Verdrag mag de verbondenheid op sommige punten
soms dan wei zwaarder wegen dan de autonomie, daarmee is nog niet
uitgemaakt, wanneer of hoeveel zwaarder precies. Dat kan ook moeilijk.
Om het antwoord te vinden zullen steeds, gegeven een feitelijke context,
twee belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen: het belang, dat met
de beperking wordt gediend,  en het belang, dat erjuist door wordt geschaad.
Maar in de noodzakelijkheidsclausules van het EVRM en het IVBP ligt
een belangrijke eis opgesloten. De beperking mag niet te ver gaan, er moet
naar evenwicht worden gestreefd. Deze clausules stellen de rechter in staat
een proportionaliteitstoets uit te voeren: er mag geen onredelijke verhouding
bestaan tussen het middel, te weten, de beperking van de autonomie, en
het doel, het veiligstellen van de verbondenheid.

De beperkingsclausules uit de verdragen stellen die van de Grondwet
in een ander licht. Ook de term 'voor zover' in artikel 15, vierde lid, krijgt
een duidelijke betekenis. Er wordt inderdaad niet alleen mee aangegeven,
dat de beroving van de grondrechten geen zelfstandige verzwaring mag
zijn van de vrijheidsstraf, er wordt tevens mee benadrukt, dat de overheid
bij het aanleggen van de beperkingen het oog gericht moet houden op het
evenwicht tussen autonomie en verbondenheid. De grondwetgever  vond
deze garantie voor de gedetineerde nodig. De beslissing in hoeverre de
detentie tot een beperking van de grondrechten moet leiden hangt af van
de vraag in hoeverre de handhaving van orde, veiligheid en hygiane binnen
de  inrichting dit vordert:05  Er  zijn ook andere gronden denkbaar.  Zo
kan de vrijheidsstrafertoe strekken te effectueren dat de samenleving, mede
in het belang van de slachtoffers, voor de duur van de straf van de inbreng
van de gedetineerde wordt verschoond. '06 Beslissingen omtrent zulke
beperkingen worden genomen door het bestuur. De toepasselijke wettelijke
regelingen'07 kennen de verantwoordelijke bestuursorganen ruime discretio-

104 Arrest van 25 maart 1983. A.61 (1983), pp. 37-38; Van Dijk/Van Hoof. a.w., pp. 648 en
661.

105 Van Veen, a. w., p. 198.
106 Van Veen, a.w.  p. 199.
107 De Beginselenwet gevangeniswezen  en de Gevangenismaatregel.
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naire bevoegdheden toe.  In dit opzicht is artikel 15, vierde lid, Grondwet
een geval apart.

Bij de andere grondrechtsbepalingen in de Grondwet ligt de beslissing
in hoeverre het genot of de uitoefening van grondrechten moet worden
beknot overwegend in handen van de (formele) wetgever. Natuurlijk worden
het bestuur hier en daar discretionaire bevoegdheden verleend,108 maar
alles bij elkaar genomen valt het aandeel  van het bestuur te verwaarlozen.
Vanwege het vertrouwen in de formele wetgever is waarschijnlijk de
garantie, die een 'voor zover' ook in deze bepalingen kon betekenen,
achterwege gebleven. Problematisch  is dit overigens niet, omdat artikel
94 Grondwet de rechter opdraagt de wettelijke beperkingen te toetsen aan

de noodzakelijkheidsclausules van het EVRM en het IVBP.
Uiteindelijk is de mate van autonomie die de burger kan claimen, dus

de mate waarin de overheid het passieve middel moet inzetten, volledig
gebaseerd op een belangenafweging. Gelukkig moet deze belangenafweging
gericht zijn op een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid in de
samenleving en gelukkig kan er via het proportionaliteitsbeginsel door de
rechter controle worden uitgeoefend. De taak van de wetgever is weliswaar
in algemene termen gesteld en laat hem de nodige speelruimte, maar in
de kern bevat de taakstellende norm tevens een hard verbod. De inhoud
van dit verbod wordt pas duidelijk in het licht van een concrete uitvoe-
ringshandeling en de concrete feitelijke context. Dit voert tot de conclusie
dat diffuse rechtswerking een substantieel onderdeel vormt van de
rechtswerking van de klassieke grondrechten in hun constitutieve dimensie.

Omdat het in de regulatieve dimensie eveneens om een belangenafweging
gaat, is het verleidelijk de twee dimensies op 66n hoop te gooien. Maar
daarvoor zijn de verschillen toch te groot. De constitutieve belangenafweging
is toegespitst op de vraag in hoeverre de autonomie mag en moet worden
beperkt en dus in hoeverre het passieve middel moet worden gehanteerd,
de regulatieve op de vraag in hoeverre het actieve middel moet worden
ingezet,  dus in hoeverre de autonomie moet worden beschermd of juist
versterkt. In de constitutieve sfeer is geen ruimte voor incidentele
belangenafweging, want het gaat om de vaststelling van wettelijke
beperkingen. In de regulatieve sfeer is die ruimte er binnen zekere grenzen
wei.'09 Bijgevolg  is de constitutieve stand van zaken relatief bestendig

108  Er kan gedacht worden aan de bestuurlijke beleidsvrijheid in diverse uitvoeringswetten als
de Wet openbare manifestaties. Verder mag het strafrechtelijke opportuniteitsbeginsel niet
worden vergeten.

109 De mogelijkheid tot incidentele belangenafwegingontbreekt nagenoeg, wanneer de wetgever
moet optreden. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan bepaalde vormen van getrapte
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en de regulatieve relatief onbestendig. De twee dimensies kunnen uitsluitend
onder 66n noemer woren gebracht wanneer er een volledig dynamische
visie op de klassieke grondrechten wordt gehanteerd. In deze visie reguleren
beide dimensies het voortijlende ontwikkelingsproces van de menselijke
beschaving. De klassieke grondrechten hebben dan een sturende functie
voor het geheel van wetgeving en bestuur, 110 kortom voor het overheidsbe-
leid in de meest ruime zin.

14 De sociale grondrechten en diffuse rechtswerking

De sociale grondrechten eisen,  net als de klassieke, de inzet van het passieve
middel, dus respect voor de autonomie. Deze eis is van belang voor de
verplichting het actieve middel in te zetten, want zonder respect voor de
autonomie is iedere poging die autonomie feitelijk te vergroten tamelijk
zinloos. 11 1 Daarnaast wordt, zoals te lezen  valt in artikel 2, eerste  lid,
IVESC en de afzonderlijke grondrechtsbepalingen van dat Verdrag, aan
de hantering van het actieve middel de eis van proportionaliteit gesteld. 112

In dit opzicht verschillen de sociale grondrechten overigens niet van de
klassieke. In hun regulatieve dimensie eisen de klassieke grondrechten
eveneens de inzet van het actieve middel en ook dan geldt, ingevolge de
noodzakelijkheidsclausule van artikel 2, tweede lid, IVBP, de eis van
proportionaliteit.

Alles bij elkaar genomen stellen de sociale grondrechten, net als de
klassieke wanneer de constitutieve en de regulatieve dimensie worden
samengevoegd, twee keer een proportionaliteitseis, allereerst inzake de
doelbepaling (en dus inzake het passieve middel) en vervolgens inzake het
actieve middet.

De proportionaliteitseis inzake de doelbepaling komt bij zowel de
Grondwet als het IVESC tot uitdrukking in bepaalde termen, gehanteerd

werking van de grondrechten en aan gevallen waarin het legaliteitsbeginsel optreden van
de wetgever voorschrijft. Zie over deze onderwerpen hoofdstuk 5, par. 5 respectievelijk
hoofdstuk  11, par.  4.  Gaat het om een wettelijke regel, dan is een incidentele belangenafwe-
ging slechts toegest;lan, wanneer dit ten voordele van de betrokken burger is; zie daarover
hoofdstuk  10,  par.  3.

110  Vergelijk M.C. Burkens/J. Bokma/ H.P. Vorth6gen/W.L.J. Voogt, Actuele ontwikkelingen
en problemen op het terrein van de gelding van grondwettelijke grondrechten. in: J. B.J. M.
ten Berge, G.J.H. van Hoof, A.Ph. Jaspers. A.H.J. Swart (red.), Recht als norm en als
aspiratie, Nijmegen 1986, p. 286. Zie ook Burkens/VonhGgen, a. w., pp. 78-79.

111  Hoofdstuk 6, par. 4 en hoofdstuk 7, par. 2.
112 Hoofdstuk 7. par. 2.
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bij de formulering van de afzonderlijke rechten. Het IVESC gebruikt
woorden als 'behoorlijk', 'toereikend'   of  'zo goed mogelijk

, 1 13 en de

Grondwet heeft het over'voldoende', 'bestaanszekerheid' of'bewoonbaar-
heid'   ' 14 Hoe deze termen moeten worden geinterpreteerd valt te leren
uit  artikel 4 IVESC, 115 een  artikel  dat de doelbepaling reguleert wanneer
de autonomie zich leent voor de vaststelling van wettelijke beperkingen.
Artikel 4 bevat geen andere regulering dan welke bekend is van de klassieke
grondrechten, en dat is niet verwonderlijk gezien het feit dat artikel 4, net
als de klassiek-grondrechtelijke beperkingsclausules van het IVBP en het
EVRM, te herleiden valt tot artikel 29, tweede lid, van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarom mag worden aangenomen,
dat de proportionaliteitseis inzake de wettelijke afbakening van de autonomie
tegelijkertijd op de klassieke en de sociale grondrechten van toepassing
is. Hetzelfde geldt voor de diffuse rechtswerking die met deze eis gepaard

gaat. Wat in de vorige paragraaf omtrent de klassieke grondrechten is
betoogd blijkt dus volledig van toepassing te zijn op de sociale, zij het niet
op alle, althans niet in alle opzichten: 16 Want er zijn sociale grondrechten
waarvan de autonomie zich (deels) aan de vaststelling van wettelijke
beperkingen onttrekt en voor zover dat het geval is, dus voor zover de
doelbepaling genormeerd wordt door termen als 'toereikend', 'behoorlijk',
enzovoorts, moet er analoog worden geredeneerd: met inachtneming van
het proportionaliteitsbeginsel moet de gewenste mate van autonomie worden
bepaald. Ook dan is er dus sprake van diffuse rechtswerking.

De proportionaliteitseis inzake het actieve middel wordt door de
Grondwet niet apart onder woorden gebracht, hij wordt impliciet gesteld.
Zo moet getuige de memorie van toelichting bij artikel 22, derde lid, de
term 'voorwaarden' worden vertaald als 'voorwaarden die adequate
keuzemogelijkheden bewerkstelligen'. 117 Het IVESC zetde eis daarentegen
omstandig uiteen. In de grondrechtsbepalingen figureren termen als
'passend', 'nodig' of 'noodzakelijk'. 118 Daarnaast bevat het Verdrag  het
boven reeds genoemde artikel 2, eerste lid. Ingevolge dit artikel moet de
overheid een reeks verplichtingen in acht nemen, wanneer ze de actieve
middelen kiest. Het volstaat hier, dat die middelen 'passend' moeten zijn.

113 Idem.
114 Hoofdstuk 7, par. 3.
115 Hoofdstuk 7, par. 2.
116 De mogelijkheid,  dat een sociaal grondrecht  zich in bepaalde opzichten  wei  en in andere

niet voor wettelijke beperkingen leent, wordt besproken in hoofdstuk 10, par. 5.
117 Hoofdstuk 7, par. 5.
118 Hoofdstuk 7, par. 2.
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Bij zowel de sociale als de klassieke grondrechten valt dus in totaal
twee keer een proportionaliteitseis en daarmee twee keer diffuse rechtswer-
king waar te nemen. Bij de beoordeling van het passieve middel is dit niet

van belang, bij die van het actieve  middel wel. Maar dit belang is vooral
rechtstheoretisch van aard. Praktisch geredeneerd zullen de vormen van
diffuse rechtswerking snel door elkaar heen lopen, aangezien ze zich tegen
de achtergrond van hetzelfde feitencomplex afspelen. ' 19 In de praktijk
zal de vraagstelling luiden:

Voldoet de overheidsmaatregel  in het I icht van de autonomie die gewenst wordt
dan wel gewenst mag worden geacht, en de mogelijkheden die de overheid ter
beschikking staan?

Of het nu om de sociale of de klassieke grondrechten gaat, de vraag naar
het actieve middel zal in eerste instantie door de overheid zelf moeten
worden beantwoord. De grondrechten richten tot haar een gebod dat haar
de nodige speelruimte laat. Van de andere kant bevatten zij in de kern een
hard verbod. dat zich pas manifesteert in het licht van een concrete uit-
voeringshandeling en een concrete feitelijke context. De vraag ofer in strijd
met het klassieke of sociale grondrecht is gehandeld wordt beheerst door
de volgende factoren:
1.    de strekking van de overheidshandeling: een optreden, dat lijnrecht tegen

het richtsnoer indruist, komt vrijwel altijd in strijd met de grond-
rechtsbepaling.

Bij andersoortige optredens zijn nog relevant:
2.  de mate waarin het richtsnoer wordt genegeerd;
3.    de maatschappelijke schade;
4.  de mogelijke alternatieven.
De klassieke en de sociale grondrechten vertonen zonder principieel
onderscheid ten aanzien van zowel de doelbepaling als de inzet van het
actieve middel diffuse rechtswerking. Binnen de gangbare opvatting komt
deze overeenkomst inzake de rechtswerking niet uit de verf. Dat kan ook
nauwelijks, omdat bij de klassieke grondrechten de aandacht doorgaans
exclusief gericht wordt op het passieve middel, waarbij er ook nog eens
een uitgesproken statische visie wordt gehanteerd. Wordt echter bedacht,
dat de sociale grondrechten het passieve middel evenzeer voorschrijven
en wordt de aandacht ook gericht op de doelbepaling en het actieve middel,
kortom, wordt die enge statische visie verlaten ten gunste van een

119 Hoofdstuk 7, par. 6.
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dynamische, dan dicteren klassieke en sociale grondrechten hetzelfde en
hebben zij in gelijke mate een sturende functie voor het geheel van
wetgeving en bestuur, kortom voor het gehele overheidsbeleid. De klassieke
en de sociale grondrechten schrijven dan beide voor waarop het beleid dient
te zijn gericht en geven beide aan welke maatregelen geoorloofd zijn en
welke niet. Binnen zo'n dynamische benadering kan zonder reserve worden
gesteld, dat de klassieke en sociale grondrechten het begin- en het eindpunt
dienen te vormen van al het overheidsbeleid.

Ter afsluiting zij nog het volgende opgemerkt. Net als bij de klassieke
grondrechten in de constitutieve dimensie kan bij de sociale een overwegend
statische visie worden gehanteerd, zeker wanneer het doel door middel van
wettelijke beperkingen wordt vastgesteld. Uitgaande van de geldende
doelbepaling wordt dan de aandacht volledig gericht op het passieve middel,
zodat de diffuse rechtswerking uit het beeld verdwijnt en er een 'normale'
rechtswerking naar voren treedt: de overheid mag geen inbreuk maken op
de (wettelijk) afgebakende autonomie. Maar net als bij de klassieke
grondrechten geldt natuurlijk, dat zo'n 'reductionistische benadering' een
uiterst eenzijdig, beperkt en daardoor bedrieglijk beeld oplevert.

15 Het IVESC en de nationale rechtsorde

Niet alleen de sociale-grondrechtsbepalingen in de Grondwet, ook die in
het IVESC hebben diffuse rechtswerking, maar er is een complicerende
factor die bij de Grondwet ontbreekt. Bij het IVESC gaat het om verdragsbe-
palingen zodat de vraag rijst in hoeverre zij naar nationaal recht een
rechtstreeks normatief karakter120 dragen, of, in de woorden van de
regering in de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet van het IVBP
en het IVESC, 'in hoeverre zij (....) zonder tussenkomst van de nationale
wetgever toepasbaar zijn.'12'  In dit verband wordt ook wel de term  'self-
executing' werking gehanteerd. Varianten zijn 'directe', 'rechtstreekse'
of 'een ieder verbindende' werking.

In de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet van het IVBP
en het IVESC stelt de regering, dat het IVESC op geleidelijke verwezen-
lijking door middel van wetgeving en andere uitvoeringsmaatregelen is
afgestemd, zodat het niet rechtstreeks in de Nederlandse rechtsorde

120 Van der Pot/Donner/Prakke, a.w., p. 542.
121 TK 1975-1976, 13 932 (R 1037). nr. 3, p. 2.
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doorwerkt. Naar aanleiding van dit standpunt kunnen drie vragen
122

worden geformuleerd.
1.    Aangenomen dat de regering het bij het juiste eind heeft, beYnvloeden

de bepalingen van het IVESC de nationale rechtsorde dan helemaal niet?
2.  Interpreteert de regering het IVESC correct, wanneer wordt beweerd

dat het Verdrag zonder meer op geleidelijke verwezenlijking is afge-
stemd?

3.  Neemt de regering terecht aan, dat directe doorwerking en een plicht
tot geleidelijke verwezenlijking door middel van uitvoeringsmaatregelen
elkaar uitsluiten?

Deze drie kwesties worden nu achtereenvolgens behandeld. Verreweg de
meeste aandacht zal uitgaan naar punt 3, want de kwestie van de 'self-
executing' werking is in Nederland 'een bekend en geliefd strijdpunt'. 123

Mochten de bepalingen in het IVESC directe werking ontberen, dan
spelen zij ongetwijfeld nog een belangrijke rol in het nationale recht.
Eerder124 is gebleken dat de sociale grondrechten in de Grondwet over-
wegend zeer beknopt zijn geformuleerd, zodat voor de inhoud en de
strekking ervan ook bij het IVESC te rade moet worden gegaan. Algemeen
wordt immers aanvaard, dat er bij de uitleg van nationaal recht moet worden
gestreefd naar uniformiteit met de verplichtingen die de Staat naar
internationaal recht op zich heeft genomen.125 Heringa spreekt in dit
verband van 'reflexwerking': 126

'Dat wil zeggen dat bij de interpretatie van nationaal (...) recht rekening wordt
gehouden met normen van internationaal recht.'

Inzake de tweede kwestie moet worden geconstateerd, dat de regering in
de memorie van toelichting de gangbare opvatting omtrent rechtstreekse
werking van verdragsbepalingen volgt. Wat omtrent het IVESC naar voren
wordt gebracht is dus niet bijzonder. Heringa stelt bijvoorbeeld:127

'In het algemeen kan worden gezegd dat de ECRM en het IVBP een ieder
verbindende bepalingen bevatten, en dat het ESH en het IVESCR bepalingen
bevatten waarbij een nadere regeling van de nationale wetgever nodig is om
ze  effect  te doen sorteren.'

122 Idem, pp. 12-13.

123 Van der PoUDonner/Prakke, a.w., p. 541.
124  Hoofdstuk  7,  par.  3.
125 Alston/Quinn, a.w., p. 171.
126  Heringa,  a.w.,  p.  260.
127  Heringa,  a.w.,  p.  227.
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Het is echter de vraag of in deze eenvoudige stelling het karakter van de
bepalingen in het IVESC voldoende tot zijn recht komt. Bij de bespreking
van dit Verdrag128 werd al er op gewezen, dat de autonomie van de burger
zich niet zonder meer in een sociaal- en een klassiek-grondrechtelijk gedeelte
laat opsplitsen, en dat ook de sociale grondrechten in het IVESC de inzet
van het passieve middel voorschrijven. Anders dan de regering en Heringa
wijst Valticos'29 er dan ook op, dat het Verdrag een vadifteit aan sociale
en culturele rechten bevat. Sommige bepalingen zouden zich vanwege de
inherente plicht de autonomie te respecteren voor directe toepassing lenen
en zouden dan ook 'self-executing' kunnen zijn, terwijl andere een
'programmatic nature' bezitten, zonder dat er een bepaalde claim van de
burgers tegenover zou staan. Ook binnen de gangbare opvatting omtrent
'self-executing' werking kan daarom niet worden volgehouden dat het
IVESC zonder meer rechtstreekse werking mist.

De laatste kwestie betreft de vraag of aan de bepalingen van het IVESC,
voor zover zij de overheid tot het inzetten van het actieve middel verplich-
ten, inderdaad rechtstreekse werking moet worden ontzegd, anders gezegd,
de vraag of het standpunt dat in het algemeen met betrekking tot de
zogenaamde 'self-executing' werking wordt geformuleerd vol te houden
valt.

De doorwerking van het internationale recht in de nationale rechtsorde
is naar de gangbare opvatting een kwestie van uitleg van artikel 93
Grondwet.130 Dit artikel bepaalt:

'Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties,
die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht
nadat zij zijn bekend gemaakt.'

De rechtstreekse doorwerking zou dan de vraag betreffen of er sprake is
van bepalingen 'die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden' .

Wie beoordeelt naar huidig recht uiteindelijk of dit het geval is?
Gedurende de grondwetsherziening van 1983, merkte de regering  bij  een
mondelinge behandeling op:

131

128 Hoofdstuk 7, par. 2
129 Valticos, a.w., p. 153.
130 Ten aanzien van het EEG-recht liggen de kaarten anders. De doorwerking geschiedt los

van de Grondwet omdat de Europese Gemeenschap een eigen rechtsorde vormt;  F. C. L. M.
Crijns, Het Europese perspectief van het Nederlandse staatsrecht, Zwolle 1989, pp. 4-5.

131 Handelingen II, NNG deel 5b, pp. 162-163.

297



Hoofdstuk 9

'De soms onvermijdelijke vaagheid van verdragsbepalingen kan ertoe leiden
dat de Regering uitvoeringswetgeving noodzakelijk acht, juist om ongewenst
geachte vaagheden in verdragsbepalingen te verduidelijken. Daarbij blijft
overeind dat het in ons constitutionele systeem de rechter is die uitmaakt of
een  verdragsbepaling een rechtstreekse werking heeft.'

Het is naar huidig recht dus de rechter die de knoop doorhakt, en dat doet
hij op grond van interpretatie van het verdrag zelf. Dat er nationale132

implementatiewetgeving tot stand is gebracht, weerhoudt hem er niet van
eventueel toch tot rechtstreekse werking te concluderen. 133 Doorslaggevend
is niet of er aan de bepaling uitvoering is gegeven,  maar,  in de woorden

, 134van Heringa, 'slechts of uitvoering noodzakettjk is.
Bij de beslissing of een verdragsbepaling direct werkt wordt door de

rechter onder meer gelet op de aard en inhoud van de bepaling, op haar
formulering en op de bedoeling van de verdragspartijen. 135 In de gangbare
visie leidt dit ertoe, dat van directe werking sprake is bij bepalingen, die
over het hoofd van de nationale overheid heen tot de burgers zijn gericht,
en bij bepalingen, die een absoluut verbod tot de overheid richten, aangezien
in het laatste geval het spiegelbeeld een recht voor de burgers oplevert. 136

Indien er een uitvoeringsmaatregel is vereist, ontbreekt directe werking,
want de bepaling is dan eerder tot de overheid gericht dan tot de individuele
burger. 137 Zoals boven reeds werd gesignaleerd betekent dit grosso modo
dat de klassieke grondrechten in de verdragen rechtstreekse werking toekomt
en de sociale niet. Maar is deze visie op de 'self-executing werking' wet
zo vanzelfsprekend als wordt gedacht?

Boekhorst138 zet vraagtekens bij de uitleg die binnen deze visie aan
artikel 93 wordt gegeven. De tekst kwam als artikel 66 (oud) voor het eerst
in 1953 in de Grondwet en dat uit de tekst moet worden afgeleid, dat alleen
'bepalingen die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden' rechtstreeks
doorwerken, terwijl andere bepalingen transformatie behoeven, wordt door

132 Van der Pot/Donner/Prakke, a. w., p. 544.
133 Heringa, a.w, p. 225.
134 Heringa, a.w., p. 226.
135 TK 1975-1976,13 932 (R 1037), nr. 3, p. 12; Heringa, a.w., p. 226.
136 Heringa, a.w., p. 223.
137  Heringa, a.w.,  p.  224.
138 M.G. Boekhorst, Artikel 93, in: P.W.C. Akkermans/A.K. Koekkoek, De Grondwet, Een

artikelsgewijs commentaar, Zwolle 1992.
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haar'39 op historische gronden bestreden. In een arrest uit 1906140 merkte
de Hoge Raad fijntjes op:

'dat toch  (...)  aan de Koningin de bevoegdheid is toegekend, verdragen  met
vreemde mogendheden te sluiten en te bekrachtigen met dien verstande, dat,
zoo die verdragen wettelijke rechten voor Nederlandsche onderdanen betreffen,
zij door de Koningin niet bekrachtigd kunnen worden, dan na door de Staten-
Generaal te zijn goedgekeurd en dat die voorafgaande goedkeuring geen zin
zou hebben, indien (...) slechts door wetswijziging ten gevolge van verdragen
(...) veranderingen in wettelijke rechten der onderdanen zouden kunnen worden
gebracht;'

Verder'4' werd in de memorie van toelichting bij de grondwetsherziening
van 1983 gesteld, dat ook het ongeschreven volkenrecht binnen de Neder-
landse rechtsorde interne werking heeft. 142 Hetzelfde kan worden geleerd
uit artikel 13a Wet algemene bepalingen.

Artikel 93 behelst bijgevolg geen regeling van de directe doorwerking
van verdragsbepalingen. Wat is de ratio dan wel?

Boekhorst stelt een rechtshistorische duiding voor. In de memorie van
antwoord bij de Grondwetsherziening van 1953 verklaarde de regering dat
artikel 66 (oud) betrekking had op 'de aansprakelijkheid van de burger ten
opzichte  van zijn Staat.'  Het  was een algemeen rechtsbeginsel, aldus  de
regering:

143

'dat de burgers niet geacht kunnen worden gebonden te zijn door normen, van
welker bestaan zij geen kennis konden dragen, doordat deze niet behoorlijk
ter algemene kennis zijn gebracht.'

In de tekst van het huidige artikel 93 mag niet meer worden gelezen dan
er staat: 144 burgers  zijn pas gebon(len aan verdragsbepalingen nadat deze
bekend zijn gemaakt. De clausule is nu helder en duidelijk. 145 Ze strekt

139 Boekhorst. a.w., nr. 3.
140 HR 25 mei 1906, W. 8383.
141  Boekhorst, a.w., nr.  3.
142 TK 1977-1978,15 049 (R  1100), nr. 3, p.  12.
143 Boekhorst, a.w., nr. 4; Bijlage Handelingen II 1951/1952,2374, nr. 10, p. 32.
144  Boekhorst, a.w., nr.  4.
145 De vertroebeling zou te wijten zijn aan de verwarring die in 1956 ontstond, toen er een nieuw

artikel 65 werd ingevoerd, te weten het huidige artikel 94. In dit nieuwe artikel werd het
rechterlijke toetsingsrecht voortaan beperkt  tot 'een ieder verbindende bepalingen'.  In  het
kader van dit toetsingsrecht ging het ineens niet meer om bepalingen die burgers ver-
plichtingen oplegden maar om bepalingen waaraan burgers rechten ontleenden. Boekhorst,
a.w., nr. 4.
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er niet toe rechtstreekse werking mogelijk te maken, maar rechtstreekse
werking juist in te perken en wel zo, dat de rechtszekerheid van de burgers
niet wordt geschonden.

Opmerkelijk blijft dat de verbindende werking ingevolge artikel 93
afhankelijk is van de inhoud en niet van allerlei formele factoren als de
wijze van totstandkoming  en  wat  dies  meer  zij. Zo'n benadering  is  ook
bekend van het materitle wetsbegrip. Is het louter toeval dat een materiBle
wet ook omschreven wordt  als een 'algemeen verbindend voorschrift',
waarbij die 'algemene' werking onder andere moet worden uitgelegd als
werking ten aanzien van een onbepaalde groep personen,146 anders gezegd,
ten aanzien van 'een ieder'? Boekhorst meent van niet. 147

Lange tijd werd onder een materiele wet verstaan 'een burgers bindende
bepaling'. 148 Daarbij werd vooral gedacht  aan de situatie dat de burgers
verplichtingen werden opgelegd, bijvoorbeeld via strafrechtelijke normen.
Maar tegenwoordig ziet het wetsbegrip ook op gevallen waarin burgers
aanspraken worden verleend, waarin bevoegdheden in het leven worden
geroepen, of waarin verplichtingen voor de overheid worden geschapen.

I49

Gezien de rechtshistorische achtergrond van de clausule 'die naar haar
inhoud een ieder kunnen verbinden' valt te bepleiten de betekenis ervan
op gelijke wijze uit te breiden. Een argument wordt tevens gevonden in
de jurisprudentie. De Afdeling rechtspraak brengt strijd met een klassiek
grondrecht in een Verdrag onder bij de eerste grond van artikel 8: strijd
met een algemeen verbindend voorschrift.150 Ook aan oude jurisprudentie
van de Hoge Raad kunnen argumenten worden ontleend.  Voor  1963,  dus
voordat in artikel 99 Wet op de rechterlijke organisatie 'strijd met de wet'
vervangen werd door 'strijd met het recht', deed de Hoge Raad hetzel fde
als de Afdeling rechtspraak.

146   Hoofdstuk  8.  par.  5.
147 Boekhorst, a.w, nr. 4.
148 Hoofdstuk 8, par. 5.
149 Idem.
150   Bijvoorbeeld  Ar 10 oktober  1978,  AA  79, 477 (Antenneverbod Lzerdam):   ' Nu voorts  de

overige in artikel 10, tweede lid, van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden genoemde belangen niet in het ge(ling zijn. acht
de Afdeling voornoemde bepaling in de bouwverordening in strijd met dit Verdrag, zodat
die bepaling buiten toepassing dient te blijven. Gezien het vorenstaande dient het bestreden
besluit, dat is genomen op de grondslag van artikel 265. tweede lid, van de bouwverordening
te worden vernietigd op de grond genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.'
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De term 'wet' in de zin van artikel 99 oud moest worden opgevat als
'wet in materiEle  zin',  dus als 'algemeen verbindend voorschrift'.15'  Dit
blijkt uit een arrest van 1919 waarin de Hoge Raad vaststelde: 152

'dat onder "wet" in den zin van artikel 99 R.0. mede zijn te begrijpen naar
buiten werkende, dus tot een ieder gerichte algemeene regelingen, welke zijn
uitgegaan van een openbaar gezag, dat de bevoegdheid daartoe aan de wet, in
de  zin  van eene regeling  door de wetgevende macht, ontleent.'

Voor 1963 werd door de Hoge Raad strijd met een verdragsbepaling
bijgevolg aangemerkt als strijd met een wet in materiele zin, een algemeen
verbindend voorschrift. Bijna een eeuw eerder, in 1856, had de Hoge Raad
al overwogen: 153

'dat  mitsdien de onderwerpelijke overeenkomst van cartel,  door den Koning
gesloten en bekrachtigd, volgens  het regt, daartoe onbeperkt  bij  art.  58,  al.
1,  der  Grondwet  van  1815  aan den Koning opgedragen, nadat  zij  bij  Kon.
Besluiten van den 14 Sept. 1832 en den 21 Aug. 1840, hiervoren genoemd,
behoorlijkwas afgekondigd,- verbindend is, en alzoo als strafwetheeftkunnen
worden toegepast.'

In het boven reeds vermelde arrest van 1906 sprak de Hoge Raad in verband

met het bekrachtigen van een verdrag zelfs van wetgevende bevoegdheid.
Hij  overwoog:

'dat door art. 59 der Grondwet aan de Koningin de bevoegdheid is toegekend,
om, mits zij vooraf door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd, verdragen,
waarbij wettelijke rechten van Nederlandsche onderdanen betrokken zijn, voor
die onderdanen verbindend te maken, zoodat de bepaling van art. 59 der
Grondwet,aande Koninginwetgevende bevoegdheidtoekennende opinternatio-
naa/privaatrechtetijkgebied, (curs. F.V.) staat naast de bepalingen van de artt.
150 en 109 der Grondwet en art. 5 der Wet houdende algemene bepalingen
van Wetgeving van het Koninkrijk;'

Wanneer op grond van deze rechtshistorische, grammaticale en systema-
tische argumenten een parallellisme wordt aangenomen tussen 'een ieder
verbindend' in de zin van artikel 93 en 'algemeen verbindend voorschrift'
in de zin van wet in materiele zin, zou het 'een ieder verbindende karakter'
zonder onderscheid kunnen inhouden, dat burgers rechten worden verleend,

151 Orde in de regelgeving, a.w., p. 14.
152 HR 10 juni 1919, NJ 1919, p. 647, W. 10429.
153 HR 3 december 1856, W. 1878.
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of dat de overheid verplichtingen worden opgelegd. Dit betekent natuurlijk
weI dat de bekendmakingsplicht, die oorspronkelijk in de bepaling werd
opgenomen om de burgers te beschermen, nu ook tot op zekere hoogte
ten nadele van burgers kan werken: de burgers ontlenen pas rechten aan
een verdragsbepaling nadat deze  bekend  is  gemaakt. 154 Hetzelfde  geldt
voor internationaalrechtelijke verplichtingen voor de overheid: naar nationaal
recht gaan deze pas na de bekendmaking in. Erg problematisch is dit niet.
Bij nationale algemeen verbindende voorschriften ligt het, getuige de
artikelen 88 en 89, derde en vierde lid, Grondwet, niet anders.

Het bovenstaande voert tot de slotsom, dat aan de sociale grondrechten
in het IVESC op grond van artikel 93 Grondwet geen rechtstreekse werking
kan worden onthouden. Wei kan uit het artikel worden geleerd, dat, zo
de grondrechtsbepalingen 'een ieder verbindend' zijn, de rechtstreekse
werking pas na de publikatie is ingegaan.

De bepalingen zijn inderdaad 'een ieder verbindend'. Ten aanzien van
het algemene en extern werkende karakter zij herinnerd aan wat is
opgemerkt omtrent de sociale grondrechten   in de Grondwet. 155   De
bepalingen van het IVESC verschillen hierin niet van de
grondwetsbepalingen. Wat de gehanteerde bevoegdheid betrefti56 is de
verleiding groot terug te verwijzen naar het boven aangehaalde arrest uit
1906. Maar de terminologie die daar door de Hoge Raad werd gehanteerd
is verouderd. Tegenwoordig wordt gesproken van de bevoegdheid tot het
sluiten van verdragen. Consequenties heeft dit niet, althans niet hier. De
bevoegdheid verdragen te sluiten omvat mede een bevoegdheid tot
regelstelling, zij het onder goedkeuring van de Staten-Generaal. Om dit
te staven hoeft niet eens een beroep op het volkenrecht te worden gedaan.
De artikelen 91, derde lid, 93 en 94 Grondwet zeggen genoeg.

Kortom, er kan worden verdedigd, dat de rechtstreekse werking van
de sociale grondrechten in het IVESC na publikatie en inwerkingtreding
van het Verdrag157 inging. Wanneer deze opvatting hout snijdt, verschuift
de aandacht bij de toepassing volledig naar de vraag of de sociale-
grondrechtsbepalingen door de overheid zijn geschonden en op dit punt
kenmerken zij zich, zoals in de vorige paragraaf werd geconstateerd, door
diffuse rechtswerking. Wellicht ten overvloede zij er aan herinnerd, dat

154 Boekhorst, a.w., nr. 4.
155   Hoofdstuk  8,  par.  5.
156 De vraag kan worden gesteld of de parallellie met het begrip 'algemeen verbindend

voorschrift' weI zo ver moet worden doorgetrokken.
157  Trb. 1978.178 (Nederlandse vertaling en inwerkingtreding); het Verdrag trad in Nederland

op 11-3-1979 in werking.
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het hier primair om verplichtingen van de overheid gaat en wel verplichtin-
gen die ertoe strekken rechtsbelangen van de burger te beschermen. Het
feit, dat de grondrechtsbepalingen in het IVESC weI eens onverkort in de
nationale rechtsorde zouden kunnen doorwerken, betekent dus geenszins,
dat de burgers subjectieve rechten aan het Verdrag ontlenen. 158

De door Boekhorst voorgestane benadering van het probleem van de
'self-executing' werking leidt tot grotere systematische eenheidi59 binnen
het recht, ook vanuit grondrechtelijk perspectief. Ter afsluiting worden
enkele winstpunten opgesomd.

In het algemeen wordt er aan getwij feld of de klassieke grondrechten
de burger daadwerkelijk 'rechten' toekennen.lm Gaat het om  het EVRM
en het IVBP, dan wordt dit twijfelachtige subjectiefrechtelijke karakter
ineens ten grondslag gelegd aan de doorwerking van de bepalingen in het
nationale recht. In de nieuwe benadering doet zich deze discrepantie niet
meer voor.

In de traditionele visie wordt aangenomen dat een sociaal grondrecht
in een Verdrag niet direct kan worden toegepast, omdat de verplichting
die in de bepaling ligt opgesloten zich daartoe niet leent. Het merkwaardige
feit doet zich echter voor, dat de naleving kennelijk weI door een
internationale instantie kan worden gecontroleerd. Daarbij gaat het weliswaar
niet om controle door een onafhankelijke rechter maar om een vorm van
rapportage, maar daarmee is niet gezegd, dat de controle juridisch zonder
betekenis is. 16'  Hoe dan ook,  in de nieuwe benadering valt het verschil
weg.

Ten aanzien van de rechtstreekse werking van artikel 26 IVBP inzake
het stelsel van de AAW en de WWV werd door de Centrale Raad van
Beroep opgemerkt, dat aan dit artikel voortaan geen rechtstreekse werking
meer kon worden ontzegd. 162  In het licht van artikel 93 Grondwet  is  dit
een zonderlinge uitspraak, want de inhoud van artikel 26 zou de rechtstreek-
se werking moeten bepalen. Dan zijn er maar twee mogelijkheden: het
artikel werkt wel of niet door. Termijnen spelen geen rol. In de nieuwe
benadering heeft artikel 26 vanaf de publikatie van het IVBP altijd al
doorgewerkt. De vraag diende te luiden of tot schending kon worden

158 Vergelijk hoofdstuk 3, par. 3, hoofdstuk 6, par. 2 en hoofdstuk 7, par. 2.
159 Hoofdstuk 3, par. 2.
160   Hoofdstuk  3,  par.  3  en hoo fdstuk  4,  par.  2  en  6.
161 Het internationale Comit6, dat op de naleving van het IVBP toeziet, is evenmin een

rechterlijke instantie; zie hoofdstuk 5, par. 6 (noot 88). Niettemin ziet naar nationaal recht
een rechter op de naleving toe.

162 CRvB 5 januari 1988. AB 1988, 252-254; hoofdstuk 10, par. 7.
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geconcludeerd. Gezien de diffuse rechtswerking van het gelijkheidsbegin-
sel 163 zijn termijnen dan van evident belang.

16 Materiile en formele eisen

In het bestuursrecht, zo zal bij de bespreking van het gelijkheidsbeginsel
in het volgende hoofdstuk blijken, 164 bestaat tussen dat beginsel  en  het
formele motiveringsbeginsel een bijzondere samenhang. De keuze van de
te hanteren differentiatiecriteria moet met redenen worden omkleed en uit
deze redengeving spreekt, als alles in orde is, een visie op het algemeen
belang. Om dezelfde reden, zo bleek boven in paragraaf 12, is er een
verband tussen het formele motiveringsbeginsel en het verbod van willekeur.

Worden de drie genoemde beginselen gecombineerd, dan verplichten
zij de overheid om binnen een discretionaire bestuursbevoegdheid een
weloverwogen, goed gemotiveerd en deugdelijk beleid te voeren. Eenzelfde
verplichting vloeit, zoals het volgende hoofdstuk zal laten zien, 165 voort
uit de sociale grondrechten in de Grondwet en het IVESC, wanneer deze
worden gecombineerd met artikel 1 Grondwet respectievelijk 2, tweede
lid, IVESC. De sociale grondrechten stellen daarom niet alleen materiBle
maar ook formele eisen. Er moet worden gemotiveerd waarom in het licht
van het gestelde doel bepaalde actieve middelen worden ingezet. Verder
moet de keuze van die middelen ook te motiveren Nin. Een apert onredelijk
besluit valt niet te motiveren en daarom staat de formele eis niet los van
de materiele eisen, die door de sociale grondrechten worden gesteld.

166

Een maatregel ter uitvoering van een sociaal grondrecht, die op weinig
overtuigende wijze wordt gemotiveerd, is eerder vatbaar voor inhoudelijke
kritiek dan een degelijk beargumenteerde. Omgekeerd geldt hetzelfde: een
goede motivering beschermt de maatregel tegen een lichtvaardig oordeel
omtrent de materiele rechtmatigheid, een dubieuze uiteraard niet.

De eendracht tussen formele en materiale eisen komt ook tot uiting,
wanneer wordt gelet op het doel dat ingevolge de sociale grondrechten moet
worden nagestreefd. Naarmate binnen de doelbepaling de individuele

163 Hoofdstuk 10, par. 3 en 5.
164   Hoofdstuk  10,  par.  3.
165 Hoofdstuk 10, par. 5.
166 Ten aanzien beleidsregels valt op het v lak van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

eenzelfde samenhang tussen formele en materiBle eisen te constateren; vergelijk  J. H.  van
Kreveld, Beleidsregels in het recht, Deventer 1983, pp. 166-167.
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belangen van de burgers plaats maken voor collectieve,167 verschuiven
de normatieve eisen van het gelijkheidsbeginsel van formele gelijke
behandeling van burgers naar prioriteitenstelling en keuze van de actieve
middelen. In het volgende hoofdstuk zal dieper op dit onderwerp worden
ingegaan.168 De motiveringseis maakt een overeenkomstige verschuiving
door. Naarmate in de doelbepaling het collectieve belang terrein wint op
de individuele belangen, wordt de eis meer gericht op een verantwoording
van de gekozen actieve middelen en een verantwoording van de prioritei-
tenstelling.

Ook wanneer gelet wordt op de strekking van de overheidsmaatregel,
komt de eendracht tussen formele en materiele eisen naar voren. De sociale
grondrechten vormen dankzij hun diffuse rechtswerking zowel in tijden
van economische bloei als in tijden van bezuinigingen een dwingend
richtsnoer voor het overheidshandelen.169 Die diffuse rechtswerking brengt
wel mee, dat de overheid bij het invoeren van bezuinigingen extra op haar
tellen moet passen. Er moet immers rekening worden gehouden met allerlei
'gevestigde belangen':70   Op het formele vlak gelden dan eveneens
strengereeisen: de bezuinigingsmaatregelen moetenbijzondergoed worden
gemotiveerd.

Wat gezien de rol van het formele motiveringsbeginsel in het bestuurs-
recht reeds mocht worden verwacht, blijkt dus inderdaad het geval te zijn:
niet alleen op het materitle maar ook op het formele vlak is de rechtswer-
king van de sociale grondrechten, als het om de doelbepaling en de inzet
van het actieve middel gaat, diffuus.

17 De rechtswerking van het recht op culturele ontplooiing

Het recht op culturele ontplooiing stelt ten aanzien van de doelbepaling
en het actieve middel materitle en formele eisen aan de overheid en ten
aanzien van beide eisen is sprake van diffuse rechtswerking. Nu staat de
rechtswerking van dit grondrecht niet op zichzelf. Het recht op culturele
ontplooiing is immers verweven met wat eerder'7' werd aangeduid als
het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex, beschermd door de
artikelen 7 Grondwet, 10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP. Hieruit volgt,

167   Hoofdstuk  6,  par.  3.

168 Hoofdstuk 10, par. 5.
169 Hoofdstuk 6, par. 5.
170   Vergelijk het leerstuk  van de beleidsregels: Van Kreveld,  a.w.,  pp.   170  e. v.
171 Hoofdstuk 8, par. 6.
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dat de criteria, die de diffuse rechtswerking van deze klassieke grondrechten
structureren, eveneens van kracht zijn binnen het recht op culturele
ontplooiing. Zoals het Europese Hof voor de rechten van de mens in het
Muller-arrest172 constateert vergt een democratische samenleving op het
vlak van de uitwisseling van informatie, waaronder ook begrepen culturele
informatie, een hoge mate van autonomie. Het belang van deze173

autonomie prevaleert dan ook gemakkelijk boven allerlei andere belan-
gen.174 Voor het recht op culturele ontplooiing betekent dit, dat binnen
de diffuse rechtswerking inzake de doelbepaling eveneens een hoge mate
van autonomie wordt gevergd. Dit leidt ertoe dat binnen de diffuse
rechtswerking inzake de inzet van de actieve middelen een stevige aanpak
wordt vereist. Kortom, in een democratische samenleving horen aan het
cultuurbeleid strenge eisen te worden gesteld. Hetzelfde geldt uiteraard
voor de motieven die aan dat beleid ten grondslag worden gelegd.

18 Conclusie

Met het begrip 'rechtswerking' wordt een kwalificatie beoogd van de inhoud
van een rechtsnorm: wat verlangt de norm? Het gaat daarbij om het type
norm.  Er zijn diverse typen normen en bijgevolg diverse typen rechtswer-
king.

De sociale grondrechten eisen, net als de klassieke, dat de overheid
het passieve middel inzet, dat wil zeggen, respect opbrengt voor de mate
van autonomie, die zij blijkens de gestelde wettelijke beperkingen of, zo
deze niet aangewezen zijn, blijkens een analoge doelbepaling gewenst acht.
Net als de klassieke grondrechten hebben de sociale op dit punt een
'normale' rechtswerking.

Gaat het om de doelbepaling zelf, ongeacht of deze via wettelijke
beperkingen of analoog verloopt, dan wordt de rechtswerking van de sociale
grondrechten beheerst door het proportionaliteitsbeginsel. Hetzelfde is het
geval bij de inzet van het actieve middel. Wanneer er in abstracto een
kwalificatie moet worden gegeven van de betreffende rechtswerking, dan
lijkt deze tamelijk onbestemd. De sociale grondrechten zijn in dit opzicht
rechtsnormen met diffuse rechtswerking.

Deze vorm van rechtswerking manifesteert zich, indien een rechtsnorm:

172 Arrest van 24 mei 1988, A. 133 (1988), p. 22: hoofdstuk 4, par. 8.
173 Het arrest had betrekking op de tentoonstelling van schilderijen.
174 Hoofdstuk 4, par. 11.
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1.   een in algemene of vage termen vervat gebod behelst, dat het geadres-
seerde rechtssubject de nodige speelruimte laat;

2.  tevens een harde kern heeft in de vorm van een verbod, waarbij de
inhoud van het verbod zich pas duidelijk manifesteert in het licht van
een concrete (rechts)handeling en een concrete feitelijke context.

Diffuse rechtswerking onderscheidt zich niet principieel van 'normale'
rechtswerking, het verschil is gradueel. Rechtsvinding aan de hand van
normen met'normale' rechtswerking is immers geen strikt logische arbeid,
er wordt eerder 'topisch' geredeneerd. Hierdoor is er altijd een zeker vrij
element in het spel: welke factoren worden juridisch relevant geacht en
welke niet? Dit vrije element treedt bij diffuse rechtswerking alleen meer
op de voorgrond.

Dat de sociale grondrechten worden gekenmerkt door diffuse rechts-
werking is niet zo bijzonder. Deze vorm van rechtswerking komt ook elders
voor, namelijk in het privaat-, het straf- en het bestuursrecht. Bovendien
valt bij de klassieke grondrechten op exact dezelfde punten diffuse
rechtswerking waar te nemen. Zowel bij de doelbepaling door middel van
wettelijke beperkingen als bij de inzet van het actieve middet wordt de
rechtswerking van de klassieke grondrechten beheerst door het proportionali-
teitsbeginsel. Dit blijkt uit de noodzakelijkheidsclausule in de afzonderlijke
grondrechtsbepalingen van het EVRM en het IVBP respectievelijk de
noodzakelijkheidsclausule in artikel 2, tweede lid, IVBP.

Strikt genomen speelt bij de sociale en de klassieke grondrechten de
diffuse rechtswerking twee keer, inzake zowel de doelbepaling als het
actieve middel. Praktisch geredeneerd zullen de beide vormen van diffuse
rechtswerking versmelten, aangezien zij zich tegen de achtergrond van
hetzelfde feitencomplex manifesteren.  Door de bank genomen  zal  bij een
beoordeling van het actieve midtel de vraag luiden: voldoet de over-
heidsmaatregel in het licht van de autonomie, die gewenst wordt of mag
worden geacht, en de mogelijkheden die de overheid ter beschikking staan?

Principitle verschillen op het vlak van de rechtswerking zijn er tussen
de klassieke en de sociale grondrechten dus niet. Wordt naast de 'normale'
rechtswerking bij het passieve  middel ook de diffuse bij de doelbepaling
en het actieve middet in de beschouwing meegenomen, dan dicteren de
klassieke en de sociale grondrechten beide waarop het overheidsbeleid
gericht dient te zijn en welke maatregelen passend zijn en welke ongeoor-
loofd. Aldus beschouwd dienen de grondrechten het begin- en het eindpunt
te vormen van dat beleid.

Een bijzondere kwestie is nog de doorwerking van de sociale grond-
rechten van het IVESC in de nationale rechtsorde. Er kunnen twee
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benaderingen worden gevolgd: ofwel de gangbare, waarbij de doorwerking
volledig wordt gebaseerd op een- overigens merkwaardige- interpretatie
van artikel 93 Grondwet, ofwel een 'modernere', waarbij enerzijds wordt
teruggegrepen op de oorspronkelijke strekking van dit artikel en anderzijds,
als het om de inhoud van de bepaling gaat, aansluiting wordt gezocht bij
het begrip 'algemeen verbindend voorschrift'.

In de eerste benadering zijn de sociale grondrechten in het IVESC slechts
vatbaar voor doorwerking, voor zover er, net als bij de klassieke grondrech-
ten, autonomie wordt gegarandeerd die door de nationale overheid moet
worden geeerbiedigd, dus voor zover de klemtoon valt op het passieve
middel. Eventueel kan, net als bij de klassieke grondrechten, de doelbepaling
in het beeld worden betrokken, omdat deze de inzet van hetpassieve middel
afbakent. Daarbuiten, dus als het om de doelbepaling en de relatie tot het
actieve middel gaat, spelen de sociale grondrechten een rol bij de interpreta-
tie van de overeenkomstige grondrechtsbepalingen in de Grondwet.

In de tweede benadering werken de sociale grondrechten, net als de
klassieke in het EVRM en het IVBP, inzake zowel de doelbepaling als de
inzet van het passieve middel en die van lia actieve middel onverkort door.
Kortom, het vraagstuk van dedirecte doorwerking verdientgeen bijzondere
aandacht meer, die aandacht verschuift dan volledig naar de vraag of de
grondrechtelijke normen al dan niet zijn geschonden. Zowel rechtshistorische
als grammaticale als systematische argumenten pleiten voordeze'moderne-
re' benadering.

De sociale grondrechten stellen niet alleen materiBle maar ook formele
eisen. Ze verplichten de overheid om de doelbepaling en de keuze van het
actieve middel van een degelijke motivering te voorzien. Ook op dit vlak
is sprake van diffuse rechtswerking.

Ten aanzien van het recht op culturele ontplooiing valt op te merken,
dat de normatieve criteria, die de diffuse rechtswerking structureren,
samenvallen met de criteria inzake de doelbepaling bij het recht van
(zelf)expressie, het recht om informatie door te geven en het recht om
informatie te ontvangen respectievelijk te vergaren. In een democratische
samenleving moet bijgevolg worden gestreefd naar een hoge mate van
culturele autonomie. De eisen inzake de doelbepaling en de inzet van het
actieve midddel, gesteld door het recht op culturele ontplooiing, zijn dus
aan de hoge kant.

Gezien het bovenstaande mag worden geconcludeerd dat het recht op
culturele ontplooiing als sociaal grondrecht niet alleen een dwingend
richtsnoer vormt voor de overheid, maar ook, zo nodig, een beroepsgrond
voor de burger. Met dit grondrecht in de hand kunnen burgers het
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cultuurbeleid controleren en kunnen zij daaromtrent eisen formuleren.
Hiermee is de tweede juridische functie van het recht op culturele
ontplooiing als sociaal grondrecht gegeven. Of de burgers zich ook met
succes tegenover een rechter op het grondrecht kunnen beroepen, anders
gezegd, of een sociaal grondrecht de grondslag kan leveren voor een
rechterlijke beslissing, is een ander punt - een punt dat trouwens nog even
op zich laat wachten. Het vraagstuk van de rechterlijke afdwingbaarheid
wordt pas in hoofdstuk 12 behandeld. De hoofdstukken  10 en  11  behelzen
een intermezzo, gewijd aan het gelijkheids- respectievelijk het legaliteitsbe-
ginsel. Aan de hand van deze twee fundamentele beginselen kan de
grondrechtsopvatting, die tot en met dit hoofdstuk naar voren is gekomen,
in zekere zin worden getoetst. In hoofdstuk 3 werd op basis van het
beginselmatige grondrechtsconcept een fundamentele overeenkomst tussen
klassieke en sociale grondrechten voorspeld en die overeenkomst werd tot
nu toe bevestigd. Maar ze moet natuurlijk ook stand houden, wanneer de
grondrechten als geYntegreerd onderdeel van het (constitutionele) rechtsbestel
worden opgevat. Zo niet, dan is er iets mis. Omdat dit intermezzo in de
analyse van het recht op culturele ontplooiing is ingevoegd, wordt dit
grondrecht in de hoofdstukken  10 en  11 afzonderlijk besproken.
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Intermezzo: het gelijkheidsbeginsel    en het recht    op
culturele ontplooiing

1 Inleiding

Gelet op de aandachtspunten, die in het kader van het beginselmatige
grondrechtsconcept werden gesignaleerd, i zit de analyse van het recht op
culturele ontplooiing als sociaal grondrecht er nagenoeg op. De begripsvor-
ming van de sociale grondrechten, hun positiefrechtelijke vorm en hun
rechtskracht respectievelijk rechtswerking zijn besproken en er werd op
alle punten tot een essentiBle overeenkomst met de klassieke grondrechten
geconcludeerd. De in de literatuur gettaleerde 'fundamentele' verschillen
bleken slechts verschillen in klemtoon te zijn. Na deze constatering rest
nog de bespreking van het vraagstuk van de afdwingbaarheid: Maar
voordat dit onderwerp wordt aangesneden, vindt er een intermezzo plaats.
In dit hoofdstuk en in het hoofdstuk dat hierna volgt wordt aandacht
geschonken aan het gelijkheidsbeginsel respectievelijk het legaliteitsbeginsel.
Voor dit intermezzo zijn er twee redenen. In de eerste plaats zijn de beide
beginselen dermate verweven met zowel de klassieke als de sociale
grondrechten, dat er als het ware een brug wordt geslagen - een uit
positiefrechtelijk oogpunt zelfs hoogst relevante brug, want de beginselen
worden in de jurisprudentie toegepast. Dat de klassieke en de sociale
grondrechten ten nauwste samenhangen en niet wezenlijk van elkaar
verschillen vindt in deze twee hoofdstukken dus extra ondersteuning. In
de tweede plaats is een grondige behandeling van de beginselen onmisbaar,
wil de werking van de sociale grondrechten ten volle worden begrepen.
Hetzelfde geldt voor de positie van deze grondrechten binnen het constitutio-
nele rechtsbestel.

Eerder' werd aangegegeven, dat er tussen het gelijkheidsbeginsel en
de sociale grondrechten een intrinsiek verband bestaat, aangezien zowel
de doelbepaling als de inzet van het actieve middel, voorgeschreven door

1 Hoofdstuk 3, par. 9.
2  De functieomschrijving van de sociale grondrechten komt verdeeld over een aantal

hoofdstukken aan bod: hoofdstuk 6, par. 5, hoofdstuk 9, par.  18 en hoofdstuk 12, par. 1.

3    Hoofdstuk 6, par. 3 en 4.
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deze grondrechten, door het beginsel wordt beheerst. In het vorige hoofdstuk
bleek op beide punten bovendien ook voor het proportionaliteitsbeginsel
een rol weggelegd,4 zodat de vraag rijst hoe de beginselen zich tot elkaar
verhouden. In het licht van deze gegevens verdient het gelijkheidsbeginsel
zeker een aparte bespreking. Dat er door burgers vrij zelden met succes
een beroep op wordt gedaan5 valt misschien moeilijk te ontkennen maar
daar kan tegenover worden gesteld dat het beginsel binnen de concrete
belevingswereld onmiskenbaar van enorm gewicht is. Mensen ervaren een
ongelijke behandeling als afschuwelijk, ze voelen zich in hun persoon
aangetast, miskend. Ook kinderen reageren verongelijkt: 'Waarom hij wel
en ik niet?'

Langs diverse wegen doet het gelijkheidsbeginsel zijn invloed gelden
binnen de Nederlandse rechtsorde. Allereerst manifesteert het zich als on-
geschreven rechtsbeginsel, in welke hoedanigheid het vooral binnen het
bestuursrecht van belang is. Binnen het recht van de Europese Gemeen-
schappen keert het in geschreven vorm terug: artikel 119 van het EEG-
Verdrag verbiedt discriminatie tussen mannen en vrouwen met betrekking
tot de beloning voor gelijke arbeid. In het Defrenne II arresf heeft het
Hof van Justitie het artikel als een bepaling van dwingend recht geinter-
preteerd, zodat het niet alleen op overheidshandelingen betrekking heeft,
maar ook op overeenkomsten die een collectieve arbeid in loondienst
inhouden en op overeenkomsten tussen particulieren. In het Defrenne III
arrest7 werd de opheffing van elke discriminatie op grond van het geslacht
aangemerkt als een fundamenteel mensenrecht. Verder zijn in het kader
van het Gemeenschapsrecht vijf richtlijnen uitgevaardigd inzake gelijke
behandeling van mannen en vrouwen.8

Het gelijkheidsbeginsel eist gelijkheid voor de wet, in welke vorm het
wordt gewaarborgd door artikel 26 IVBP. Dit artikel heeft van alle
internationale bepalingen waarschijnlijk de meeste bekendheid verworven,
doordat de Centrale Raad van Beroep er enkele spectaculaire uitspraken
op baseerde omtrent het stelsel van de AAW en de WWV.' Maar het IVBP
kent het beginsel ook in artikel 2, eerste lid. De strekking van beide
bepalingen is nagenoeg gelijk, maar artikel 2, eerste lid, is beperkter van

4    Hoofdstuk 9. par. 14.
5      Van Wijk/Konijnenbelt, a.w.,  p.  113.
6    Zaak 43/75, Jur. 1976. p. 456, r.0.39.
7 Zaak 149/77. Jur. 1978, p. 1366, r.0. 27.
8    Zie voor een overzicht Crijns, a.w., p. 216; zie ook par. 7 van dit hoofdstuk.
9     CRvB 5 januari 1988, AB 1988, 252-254; zie ook par. 7.
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opzet, want het verwust direct naar de klassieke grondrechten die in het
Verdrag worden gegarandeerd. 10

Het EVRM heeft een vergelijkbare bepaling. Artikel 14 garandeert,
net als artikel 2, eerste lid, IVBP, aan een ieder een gelijk genot van de
in het Verdrag erkende rechten.

Het IVESC waarborgt het gelijkheidsbeginsel met betrekking tot de
sociale grondrechten in artikel 2, tweede lid. Deze bepaling, aldus de
regering in de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet," verbiedt
onderscheid, 'tenzij op objectieve en redelijke gronden'.

Niet alleen in het internationale recht strekt het gelijkheidsbeginsel zich
over zowel de klassieke als de sociale grondrechten uit, hetzelfde is het
geval in de Grondwet. In 1983 werd het beginsel als fundamentele
rechtsnorm in het allereerste artikel opgenomen, waardoor het als dragend
principe van alle grondrechten in het eerste hoofdstuk extra accent krijgt.

Gezien de rol van het gelijkheidsbeginsel in zowel de Grondwet als
het IVBP en het IVESC rijst het vermoeden, dat het een verbindende schakel
vormt tussen de klassieke en de sociale grondrechten.12 In dit hoofdstuk
wordt onderzocht in hoeverre er zo'n verbindende schakel bestaat. Tevens
wordt bekeken welke betekenis het gelijkheidsbeginsel in het kader van
het recht op culturele ontplooiing toekomt.

Gelet op de doelstelling van dit onderzoek' voert het te ver alle
varianten van het gelijkheidsbeginsel te bespreken. Er moet een keuze
worden gemaakt. In de paragrafen die nu volgen gaat de aandacht
voornamelijk uit naar de artikelen 1 Grondwet, 14 EVRM, 2, eerste lid,
IVBP en 2, tweede lid, IVESC alsmede naar het gelijkheidsbeginsel in het
bestuursrecht.

2   Het gelijkheidsbeginsel en de grondrechten

Wie naar de betekenis van het gelijkheidsbeginsel zoekt, stuit onvermijdelijk
op de vraag waarom mensen als mens aan elkaar gelijk zijn. Deze vraag
heeft in de loop der tijden heel wat knappe koppen hoofdpijn bezorgd. Ook

10   Vergelijk de regering in de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet van het IVBP
en het IVESC, TK 1975-1976, 13 932 (R 1037), nr. 3, p. 17.

11   Idem, p. 45.
12     Artikel  1 Grondwet wordt dan  ook weI aangemerkt als een zogenaamde 'schakelbepaling';

zie daarover par. 7.
13      Hoofdstuk  1,  par.   1.
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Plato. De Griekse filosoof stelde eens een definitie van een mens op en
ze luidde als volgt:

'Een mens  is een ongevederd tweebenig wezen.'

Met deze spitsvondigheid oogstte de wijsgeer een enorm succes in zijn
lessen. In dezelfde tijd was echter ook de kynische filosoof Diogenes van
Sinope in Athene actief. Toen die van de definitie kennis nam, liet hij een
haan kaalplukken en bracht het dier naar de school van Plato met de
woorden:

'Zie hier Plato's mens.'

In verwarring gebracht voegde men aan de omschrijving toe:

'Met afgeplatte nagels.
,14

Toen Plato een rationeel antwoord zocht op de vraag naar de gelijkheid
tussen mensen, kampte hij met welhaast onoverkomelijke problemen. Het
is dan ook twijfelachtig of er louter op basis van het theoretische denken
een eenvoudig antwoord kan worden gevonden.  In het gewone leven herkent
de ene mens de andere niet door enkel en alleen een serie eigenschappen
af te lopen en te controleren of die zowel op hemzelf als op de ander van
toepassing zijn. Die herkenning voltrekt zich in eerste instantie direct
zintuiglijk, instinctief en gevoelsmatig. Tegelijkertijd vallen misschien
verschillen op. Maar pas in tweede instantie worden geconstateerde
verschillen - mede met behulp van het theoretische denken dat immers
altijd distantie meebrengt,5 - benadrukt en bij discriminatie worden zij
vooral op basis van dat theoretische denken nog eens van een negatieve
betekenis of strekking voorzien. 16 Wordt de vraag naar de gelijkheid van
mensen in het kader van de concrete belevingswereld geplaatst, zodat de
zintuiglijkheid, de lichamelijkheid, de instincten, en met dit alles ook de
menselijke evolutie  in de beschouwing kunnen worden betrokken, 17 dan
is het probleem ineens niet meer zo groot: niet alleen dieren maar ook
mensen herkennen hun soortgenoten direct.

14 Diogenes Latrtius, VI/40; bron: Sloterdijk, a.w, p. 207.
15    Hoofdstuk 1,  par. 2.
16 Zie hierover ook hoofdstuk  1, par.  3.
17    Hoofdstuk 1, par. 2.
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De gelijkheid van mensen betekent juridisch gelijkwaardigheid van
mensen en deze gelijkwaardigheid uit zich allereerst in het feit dat alle
mensen rechtssubjecten zijn. Deze fundamentele rechtssubjectiviteit wordt
gewaarborgd door artikel 16 IVBP.18 Het recht op rechtssubjectiviteit dat
ieder mens toekomt is absoluut. Vogelvrij verklaren is er juridisch dus niet
meer bij. Evenmin  is de burgerlijke doodstraf toegestaan. Deze sanctie,
waarbij de veroordeelde de hoedanigheid van rechtssubject verloor, bestond
nog in de vorige eeuw. 19

Artikel 1 Grondwet geeft de fundamentele gelijkwaardigheid als
rechtssubjecten eveneens aan. Niet zonder reden is het gelijkheidsbeginsel
als constitutionele norm enigszins anders geformuleerd dan als beginsel
van behoorlijk bestuur. Er wordt niet gezegd: 'gelijke gevallen worden
gelijk behandeld.',  maar:

'Allen (...) worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.'

Binnen het grondrechtelijke kader van hoofdstuk 1 onderstreept het
allereerste woord van de Grondwet, dat inzake de fundamentele menselijke
behoeften uitzonderingen uit den boze zijn: alle mensen hebben in gelijke
mate behoefte aan autonomie en niemand kan leven zonder verbondenheid,
zodat in het samenwerkingsverband, waaraan de Grondwet vorm geeft,
binnen bepaaide grenzen20 plaats is voor iedereen.

Met deze constatering is tevens de fundamentele samenhang tussen het
gelijkheidsbeginsel en de grondrechten gegeven. De stelling, dat de
grondrechten de mens beschermen in zijn fundamentele behoeften aan
autonomie en verbondenheid,21 brengt automatisch mee, dat alle mensen
in gelijke mate recht hebben op bescherming in die behoeften. Anders
gezegd: wanneer het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid door
de overheid is geconcretiseerd, wanneer de gewenste mate van autonomie
in de samenleving, dus het doel van het grondrecht, is vastgesteld,22 heeft
ieder mens in beginsel evenveel aanspraak op die mate van autonomie. In
de kern maakt het voor de rol van het gelijkheidsbeginsel daarom geen
verschil om wat voor grondrecht het gaat. Als er op dit punt tussen de
klassieke en de sociale grondrechten al verschillen bestaan, vloeien die louter

18   Hoofdstuk 4. par. 6 en 8.
19    A. Mast, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Gent/Lzuven  1981, p. 52.
20  Vreemdelingen en vluchtelingen komt bijvoorbeeld niet dezelfde rechtspositie toe als

onderdanen van de Staat der Nederlanden.
21   Hoofdstuk 4, par. 10 en hoofdstuk 6, par. 2.
22      Hoofdstuk  4,  par.  9 en hoofdstuk  6,  par.  3.
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voort uit de weg waarlangs deze rechten de bescherming inzake het
evenwicht tussen autonomie en verbondenheid effectueren.

Gaat het om het middel dat door de overheid ingezet moet worden om
het doel na te streven, dan bestaat er in ieder geval een historisch gegroeid
verschil in klemtoon. Bij de klassieke grondrechten wordt allereerst het
passieve middel van het respect voor de autonomie benadrukt, terwijl bij
de sociale grondrechten de blik eerst en vooral gericht wordt op het actieve
middel, dat wil zeggen, de positieve maatregel teneinde aan de autonomie
van de burger vorm te geven of teneinde die autonomie feitelijk te
vergroten. Maar natuurlijk is ook bij de sociale grondrechten het passieve
middel altijd voorgeschreven. Het is zelfs de basis waarop het actieve middel
berust. Want hoe kan de overheid de autonomie van de burgers feitelijk
vergroten, wanneer niet eerst en vooral het vereiste respect wordt
opgebracht:? Het actieve middel is evenmin voorbehouden aan de sociale

grondrechten. Bij de klassieke wordt de inzet van dit middel voorgeschreven
in de regulatieve dimensie, verwoord door artikel 2, tweede lid, IVBP.23
Veel meer dan een verschil in klemtoon is het dus niet.

Een belangrijker onderscheid kan worden bespeurd in de doelbepaling
die door de grondrechten wordt geeist. Bij de klassieke grondrechten
geschiedt deze, behoudens in de gevallen dat het een absoluut grondrecht
betreft,24 door de vaststelling van wettelijke beperkingen.25 Bij een deel
van de sociale grondrechten is dat eveneens het geval. Maar er zijn ook
sociale grondrechten waarbij er analoog moet worden geredeneerd.   Met
inachtneming van het redelijkheids- annex proportionaliteitsbeginsel moeten

de overheidsorganen, die bij de andere grondrechten tot de vaststelling van
de wettelijke beperkingen bevoegd zijn, dus regering en Staten-Generaal,
een oordeel vellen over de mate van autonomie, die gegeven de stand van
zaken in de beschaving gewenst is en waarnaar men zal streven.26 Zo moet
er een mening worden gevormd omtrent de gewenste lichamelijke en
geestelijke gezondheid, het verlangde leefmilieu, het benodigde inkomen,
enzovoorts. Aangezien het slechts om een deel en beslist niet om alle sociale
grondrechten gaat, is dit onderscheid tussen klassieke en sociale grondrech-
ten uiterst betrekkelijk. Niettemin biedt het een uitgangspunt voor een
bespreking van de functie van het gelijkheidsbeginsel in grondrechtelijk
perspectief.

23   Hoofdstuk 5, par. 1. en hoofdstuk 7, par. 2.
24 Voorbeelden worden gevonden  in de artikelen 1 1 4 Grondwet  of  16, 18, eerste  lid,en   1 9,

eerste lid, IVBP.
25   Hoofdstuk 4, par. 9.
26     Hoofdstuk 6,  par.  3.
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Naast het verschil tussen de klassieke en de sociale grondrechten is nog
een ander onderscheid van belang, eigen aan het gelijkheidsbeginsel zelf.
Dit beginsel reguleert de besluitvorming van de overheid namelijk op twee
punten.

Allereerst moet een juridische regel zonder onderscheid op burgers
worden toegepast. Hierbij gaat het om een formele eis, want de vereiste
gelijke behandeling staat  los  van de inhoud  van de regel. De formele  eis
geldt onverkort, er wordt de overheid geen speelruimte gelaten: er mag
niet zonder goede grond incidenteel van de regel worden afgeweken.

Daarnaast reguleert het beginsel de vaststelling van de inhoud van de
regel, dus de vaststelling van wat ingevolge de regel als gelijk zal worden
beschouwd en dus gelijk zal worden behandeld. De afbakening van de groep
'gelijke gevallen' - en de uitsluiting van de 'ongelijke' gevallen - mag
niet lichtvaardig geschieden, er geldt een juridische eis. Ook dit is een
waarborg voor gelijke behandeling. Het gelijkheidsbeginsel vloeit nu over
in het redelijkheids- annex proportionaliteitsbeginsel.27 Net als deze
beginselen wordt het dan gekenmerkt door diffuse rechtswerking, zodat
de overheid, anders dan bij de formele eis, wel een zekere speelruimte wordt
gelaten. Omdat de inhoud van de regel wordt gereguleerd betreft het hier
een materitle eis.

De formele en materiele eisen, gesteld door het gelijkheidsbeginsel,
zijn geen zaak van louter theorie, ze vinden toepassing in de jurisprudentie.
Vooral in het bestuursrecht valt die toepassing duidelijk waar te nemen.
Beide eisen liggen immers ten grondslag aan hetjuridische beleidsconcept,
dat in dat rechtsgebied de afgelopen decennia praktisch centraal is komen
te staan. Vaak genoeg is het beleid van de overheid immers doorslaggevend
voor het oordeel van de administratieve rechter. Wie wil weten wat de
formele en materitle eisen van het gelijkheidsbeginsel inhouden en wat hun
onderlinge verband is, moet dan ook een uitstapje maken naar het
bestuursrecht. Dit uitstapje vind plaats in de nu volgende paragraaf.
Wanneer aldus inzicht is verkregen in de werking van het gelijkheidsbegin-
sel, kan worden bekeken wat de formele en materitle eisen in het kader
van de klassieke en de sociale grondrechten betekenen.

27  Hoofdstuk 9, par. 12, 13, 14.
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3   Formele en materi le eisen in het bestuursrecht

Het gelijkheidsbeginsel is een bijzonder beginsel van behoorlijk bestuur.
Wanneer de rechtsvinding zich via een rechtsbeginsel voltrekt, roepen de
feiten van het geval normalerwijs dat beginsel direct op.28 Bij het gelijk-
heidsbeginsel is het proces ingewikkelder, want het gaat steeds om twee
of meer'vergelijkbare' gevallen. Daarom ligt het voor de hand te veronder-
stellen dat deze gevallen, wil het beroep kans van slagen hebben, eerst
ondergebracht moeten worden onder een regel die de vergelijking mogelijk
maakt. De rechtsvinding via het gelijkheidsbeginsel zou dan twee onder-
scheiden fasen bevatten: ten eerste de vaststelling van een bepaalde
gelijkheid aan de hand van een regel en ten tweede de toepassing van het
gelijkheidsbeginsel.

In de bestuursrechtelijke jurisprudentie blijkt het inderdaad zo te gaan.
Een mooi voorbeeld levert een koninklijk besluit  uit  1979.29 Een Marok-
kaan, die een RWW-uitkering genoot, had passende arbeid geweigerd, met
als gevolg dat hij voor 52 weken volledig van de uitkering werd uitgesloten.
De Kroon schrapte onder verwijzing naar artikel 84, eerste lid, ABW de
nationaliteit als rechtvaardigingsgrond voor de beslissing en stelde vast:

'dat ten aanzien van een Nederlander in soortgelijke omstandigheden een verla-
gingvan 20% van de voordebetrokkenegeldende bijstandsnorm (...) gedurende
26 weken als passend zou worden aangemerkt  (...).'

Vervolgens concludeerde de Kroon tot strijd met de algemene beginselen
van behoorlijkbestuur. Achterhet ongerechtvaardigde beslissingscriterium
van de nationaliteit werd een regel zichtbaar: in dit soort gevallen pleegt
te worden volstaan  met een korting  van  20%  voor een  half jaar. In feite
werd door de klager een beroep gedaan op deze regel.

Uit dit voorbeeld komt naar voren, dat een beroep op het gelijkheidsbe-
ginsel een beroep inhoudt op de toepassing van een regel die het bestuur
hanteert.m Gaat het om een wettelijke regel, dan stelt meestal een ander
orgaan hem vast; gaat het om een beleidsregel, dan doet het bestuursorgaan
het vaak zelf. Ontbreken wettelijke of beleidsregels, dan dient er een

28     Hoofdstuk   L  par.   3.
29     KB 16 november  1979,  AB 1980,439 (strafkorting werkloze Marokkaan).
30  Hiermee is tevens duidelijk geworden waarom een beroep op het gelijkheidsbeginsel een

beleidswijziging nimmer kan blokkeren. Een beleidswijziging houdt immers de toepassing
van een nieuwe regel in.
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(onuitgesproken) bestuurlijke regel te gelden:' Een bestuurlijke of een
beleidsregel wordt door het orgaan vastgesteld op grond van een belangenaf-
weging in het kader van de uitoefening van een vrije bestuursbevoegdheid.
Deze belangenafweging leidt tot de ontwikkeling van criteria aan de hand
waarvan in het ene geval zus en in het andere geval zo wordt beslist, kortom
tot een beleidslijn. Zelfs indien het een uniek, eenmalig besluit betreft dient
het bestuur vanuit dergelijke criteria te beslissen, wil er tenminste sprake
zijn van een juridisch weloverwogen besluit. 32

Zulke criteria, die dus ook te vinden zijn in wetten, worden door
Burkens en Hirsch Ballin aangeduid met de verzamelnaam differentiatiecrite-
ria.33 Deze naam geeft goed aan, dat het niet uitsluitend om gelijke
behandeling te doen is. De criteria zijn er eerst en vooral op gericht
onderscheid te maken, want de gevallen waarop de regel van toepassing
dient te zijn moeten worden geschift van gevallen waarop de regel buiten
toepassing behoort te blijven.   Toch  zijn  het ook 'gelijkheidscriteria'.
Wanneer de feitelijke factoren van een geval op de criteria aansluiten, moet
de regel worden toegepast. Natuurlijk liggen de kaarten niet altijd zo
eenvoudig. Naast factoren, die op de criteria aansluiten, kunnen er andere
in het spel zijn, die in een heel andere richting wijzen en toepassing van
de regel juist bemoeilijken of zelfs blokkeren. Zulke 'andere' factoren zijn
juridisch relevant, zodat er een afweging moet worden gemaakt. Er moet
dan,  in de woorden van Scholten, naar recht worden 'gezocht'.34  Gaat
het om een bestuurlijke regel respectievelijk een beleidsregel, dan kunnen
zulke 'andere' zwaarwegende factoren ten nadele van een burger werken.
Maar altijd moet kunnen worden gemotiveerd waarom de regel niet wordt
toegepast,35 de beslissing mag niet willekeurig zijn. Bij een wettelijke regel
kunnen de 'andere' factoren slechts ten gunste van de burger werken, er
mag met een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
uitsluitend in het voordeel van de burger'contra legem' worden gehandeld.
Het rechtszekerheidsbeginsel verzet zich tegen het tegenovergestelde.

Ontbreken zwaarwegende 'andere' factoren, dan moet de wettelijke,
bestuurlijke of beleidsregel worden toegepast. De overheid heeft dan geen

31 Het onderscheid met een beleidsregel is niet altijd even duidelijk, want een beleidsregel hoeft
niet geschreven te zijn, hij kan ook blijken uit een vaste bestuurspraktijk.

32     In  dezelfde  zin Duk, Maatstaven enz.,  t.a.p.,  p.  233  (noot  11)
33 Hirsch Ballin. Art. 1 enz., a.w., p. 9; M.C. Burkens, Gelijke Behandeling, in: Jeukensbundel,

a.w., pp. 60 e.v.
34    Hoofdstuk L par. 3 alsmede hoofdstuk 9, par.  10. Zie over de problematiek van de 'andere'

factoren ook Vlemminx,  De fractaidimensie enz.,  t.a.p.. pp 1833-1835.
35 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 94; Ar 21 juni 1979, AB 1980,9 (Kathedraal-Turken).
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speelruimte: gevallen, die ingevolge de criteria van de regel als gelijk
moeten worden aangemerkt, dienen conform de regel gelijk te worden
behandeld. Omdat de inhoud van de regel niet terzake doet, geldt er een
formele eis van gelijkheid.

Voor een beroep op het gelijkheidsbeginsel betekent dit, dat een burger
zich in wezen beroept op een regel met differentiatiecritera, die het bestuur
hanteert en die, aldus de burger, ten onrechte niet op zijn geval van
toepassing werd geacht. Het bestuur mag onderscheid maken, maar het
onderscheidende criterium moet altijd opgesloten liggen in de regel die voor
dergelijke gevallen geldt.36

Nu bestaat de mogelijkheid dat het bestuur, de rechter of een administra-
tief-beroepsorgaan constateert, dat de regel in het licht van de veronderstelde
belangenafweging te beperkt is. De onvolkomenheid wordt dan gecorrigeerd
door via analogie op zoek te gaan naar een regel die wel op het gewraakte
geval is toegesneden. Een voorbeeld hiervan wordt geleverd door een
uitspraak  van de Afdeling rechtspraak uit 1980.37

Ingevolge het gepubliceerde beleid van de gemeente Waalwijk zou,
hoewel er zich strijd met artikel 352, eerste lid, bouwverordening voordeed,
niet zonder meer met bestuursdwang worden opgetreden tegen detailhan-
delsbedrijven die voor de invoering van het nieuwe strikte beleid reeds
gevestigd waren. De Afdeling oordeelde dat deze beleidsregel te herleiden
viel tot de bestuurlijke regel, dat er rekening moest worden gehouden met
gevestigde belangen, zodat op grond van het gelijkheidsbeginsel ook van
onmiddellijke dwangmaatregelen moest worden afgezien ten aanzien van
de appellante, die met het oog op een komende vestiging reeds kosten had
gemaakt en een huurovereenkomst had gesloten.

Als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur stelt het gelijkheidsbeginsel
dus de formele eis van gelijke behandeling, hetzij binnen de regel, hetzij
op basis van analogie erbuiten. Helemaal formeel is de eis in het laatste
geval overigens niet meer, want wanneer wordt vastgesteld dat de regel
te beperkt is, vindt er reeds een zekere inhoudelijke evaluatie plaats. In

36  Bovendien moet het gehanteerde differentiatiecriterium geoorloofd zijn. Criteria met een
bepaalde inslag worden door artikel 1, tweede volzin, Grondwet alsmede  door de diverse
internationaalrechtelijke bepalingen verboden, zowel in wetgeving als in bestuur en recht-
spraak. Deze criteria hangen samen met belangen die door andere grondrechten worden
beschermd en dat zijn belangen die een onvervreemdbaar deel van de menselijke persoonlijk-
heid (kunnen) zijn. Vergelijk Hirsch Ballin, Artikel 1 enz., a.w., pp. 15-17. Zie ook
hoofdstuk 3, par. 3.

37  Ar 7 november 1980, AB 1981, 346.
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wat nu volgt zal de materitle eis, gesteld door het gelijkheidsbeginsel,
volledig op de voorgrond treden.

Wanneer de constructie van de analogie geen uitkomst biedt, leidt een
beroep op het gelijkheidsbeginsel soms tot de vaststelling dat de regel niet
deugt. De burger verwerpt de criteria die de (lagere) wetgever of het bestuur
hanteert. Met andere woorden, de belangenafweging die aan de beleidslijn
ten grondslag ligt is onjuist. In zo'n geval wordt de bestuursbeslissing
meestal aangevallen aan de hand van het verbod van willekeur.38 Dit
beginsel verbiedt disproportionaliteit, dat wil zeggen, een onredelijke
verhouding tussen de in de regel opgenomen differentiatiecriteria en het
doel dat met de regel wordt nagestreefd.39 Dezelfde eis wordt echter ook
gesteld door het gelijkheidsbeginsel, want door onredelijke differentiatiecrite-
ria te verbieden wordt, zoals gezegd, gelijke behandeling bevorderd.40
Het redelijkheids- annex proportionaliteitsbeginsel heeft weliswaar diffuse
rechtswerking, zodat de overheid speelruimte wordt gelaten, maar zonder
betekenis is dit beginsel niet, evenmin dus als de materiele eis van het gelijk-
heidsbeginsel. Het gebruik van apert onredelijke criteria wordt afgestraft.
Een uitspraak van de Afdeling rechtspraak uit 1986u illustreert hoe toetsing
aan het gelijkheidsbeginsel in de richting van toetsing aan het willekeur-
verbod kan schuiven.

De  Drank- en Horecaverordening Zaanstad 1978 bevatte geen verbod
tot de verstrekking van sterke drank in inrichtingen, welke werden gebruikt
door sportorganisaties. Wel werd de mogelijkheid geopend door middel
van vergunningvoorschriften een beleid te voeren. In de drank- en
horecavergunning van de sportvereniging Assendelft stond dan ook het
voorschrift, dat er geen sterke drank mocht worden geschonken. Merkwaar-
digerwijs ontbrak een dergelijk voorschrift echter, wanneer professionele

38    Hoofdstuk  1,  par. 3; hoofdstuk 9, par.  12.
39 Hirsch Ballin, Artikel 1 enz., a.w; p.  11; vergelijk Nicolai, a.w., p. 368 en De Moor-Van

Vugt, a.w., pp. 11-12.
40 Ruiter stelt, dat het gelijkheidsbeginselcirkelredeneringen inde hand werkt: een rechtsnorrn,

bijvoorbeeld een wet, moet gelijkegevallengelijkbehandelen, maar omdat er nooitvolstrekt
identiekegevallen bestaan, is hetderechtsnormzelf, dieopbasis vaneen zekere abstrahering
bepaalt wat als gelijk zal gelden. Zo bezien kan een rechtsnorm nooit in strijd zijn met het
gelijkheidsbeginsel. Zie: D.W.P. Ruiter,Hetongrijpbaregelijkheidsbeginsel, in: Geschriften
van de Vereniging voor Administratief Recht XCIlI, Het gelijkheidsbeginsel in het
administratieve recht, Alphen aan den Rijn 1985, pp. 13-14. Deze cirkel wordt echter
doorbroken, zodra er juridische eisen worden gesteld aan de criteria aan de hand waarvan
de rechtsnorm de gevallen als gelijk aanmerkt. Ruiter beseft dit natuurlijk ook, maar volgens
hem treedt het gelijkheidsbeginsel op dit punt terug achter het verbod van willekeur; Ruiter,
a.w., p. 46.

41   Ar 6 maart 1986, AB 1987, 252, m.n. Van der Veen (Sportkantine Assendelft)
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horeca-ondernemers een inrichting bij een sporthal exploiteerden. De
Afdeling oordeelde, dat de door het gemeentebestuur gehanteerde bestuur-
lijke regel, 'geen sterke drank in kantines die worden geexploiteerd door
sportorganisaties',   in het licht  van het geformuleerde beleidsdoel,   'het
voorkomen datjeugdigen geconfronteerd worden met het nuttigen van sterke
drank', de toets der redelijkheid niet kon doorstaan. Het onderscheidende
criterium, te weten 'de wijze van exploitatie',  was te beperkt en daarom
niet van belang. Dit doet denken aan de uitspraak uit 1980, die boven werd
besproken, want ook daarin stond de geformuleerde regel vanwege haar
beperktheid bloot aan kritiek. Maar er bestaat dit belangrijke verschil dat
het  in de uitspraak  van   1980 in feite  om een begunstigende regel  ging.
Draait het, zoals bij de uitspraak van 1986, om een belastende regel, dan
biedt analogie geen uitkomst. De bestuurlijke regel moet vervallen, zodat
hij niet meer aan een beroep op het gelijkheidsbeginsel in de weg staat.

Langs dezelfde weg als het verbod van willekeur kan ook het formele
motiveringsbeginse142 aan de orde komen. Zoals Van der Vlies aangeeft,
spreekt uit een fatsoenlijke motivering van een bestuursbesluit steeds direct
of indirect een visie op het algemeen belang.43 Zo ook de Hoge Raad:44

'In dit verband verdient nog opmerking dat ingeval een burger een beroep doet
op het gelijkheidsbeginsel en dit beroep staaft met een opsomming van gevallen
die naarzijn mening aan hetzijnegelijkzijnen doorhet overheidslichaam anders
zijn behandeld, het op de weg van het overheidslichaam ligt zich over een en
ander uit te laten en eventuele ongelijke behandeling te verklaren.'

Om deze reden is het niet verwonderlijk dat strijd met het gelijkheidsbegin-
sel nogal eens verpakt wordt als strijd met het formele motiveringsbeginsel,
te meer niet daar er tussen het verbod van willekeur en dit motiveringsbegin-
sel een duidelijke verwantschap bestaat.45

Een beroep op het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur kan dus twee richtingen opgaan.

Enerzijds kan het een beroep inhouden op de differentiatiecriteria,
neergelegd ineen wettelijke, bestuurlijke ofbeleidsregel. Wanneer'andere'
factoren en daarmee andere rechtsnormen geen spaak in het wiel steken,
moet de overheid de regel immers toepassen op alle gevallen die daarvoor
ingevolge de gestelde criteria in aanmerking komen: gelijke gevallen moeten

42  Hoofdstuk 9, par. 12.
43   I.C. van der Vlies. Handboek wetgeving, Zwolle 1987, p. 21.
44  HR 27 maart 1987, AB 272: AA, 1988, pp. 11 e.v. (Amsterdam-Ikon).
45   Hoofdstuk 9, par. 12.
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gelijk worden behandeld. Deze eis van het gelijkheidsbeginsel is formeel,
want er bestaat geen bijzondere relatie  met de inhoud  van de regel.  Hij
geldt onverkort en laat de overheid geen speelruimte.

Anderzijds kan een beroep op het gelijkheidsbeginsel de stelling
inhouden, dat de differentiatiecriteria van de regel ondeugdelijk zijn. Is
de regel begunstigend, dan kan hij analoog worden toegepast. Bij een
belastende regel wordt naar voren gebracht, dat de criteria in een onredelijke
verhouding staan tot het doel dat met de regel wordt nagestreefd, zodat
ze moeten vervallen. Wanneer de overheid onderscheid maakt,   moet  zij
verantwoord en doelgericht  te  werk  gaan.   Deze  eis is materieel. Meestal
wordt hij ondergebracht bij het verbod van willekeur of het proportionali-
teitsbeginsel,  maar hij wordt even goed  door het gelijkheidsbeginsel gesteld:
door lichtvaardig onderscheid tegen te gaan, wordt gelijke behandeling
bevorderd. Anders  dan de formele eis  laat de materiele de overheid  wel
speelruimte. Het verbod van willekeur en het proportionaliteitsbeginsel
hebben diffuse rechtswerking, het gelijkheidsbeginsel op dit punt dus ook.

Het is niet moeilijk de formele eis van consequente regeltoepassing in
verband te brengen met de grondrechten. Uit hun positivering komt reeds
naar voren, dat het tot hun essentie behoort, dat ze, zonder onderscheid,
toekomen aan een ieder. Evenmin is het moeilijk de materiale eis van een
evenredige doel-middelverhouding in grondrechtelijk perspectief te plaatsen.
Zo bleken de sociale grondrechten, net als de klassieke in de regulatieve
dimensie, bijvoorbeeld uit zichzelf reeds bij de inzet van het actieve middel
een onevenredige doel-middel verhouding te verbieden.46 Het gelijkheidsbe-

ginsel  zet de eisen  van de grondrechten kennelijk slechts kracht  bij.
In de komende paragrafen wordt bekeken wat de formele en materiele

eisen van het gelijkheidsbeginsel binnen het grondrechtelijke kader precies
betekenen. Allereerst zullen de formele eisen bij de klassieke grondrechten
worden besproken, want deze eisen zijn vanzelfsprekend. Vervolgens
worden de sociale grondrechten op zowel formele als materiele eisen
doorgelicht en ter afsluiting zal worden bezien in hoeverre bij klassieke
grondrechten materi8le eisen gelden.

46  Hoofdstuk 7, par. 2.
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4 Formele eisen bij de klassieke grondrechten

Binnen de constitutieve dimensie van de klassieke grondrechten 7 geldt
uiteraard de formele eis van gelijke behandeling. De grondrechten eisen
dat de overheid het doel bepaalt, dat wil zeggen, het evenwicht tussen
autonomie en verbondenheid door middel van beperkingen concretiseert,
en de afgrenzing van de autonomie mag geen willekeurige verschillen
vertonen ten opzichte van burgers of groepen van burgers: iedereen moet
gelijk worden behandeld. Hetzelfde geldt voor het passieve nziddel dat is
voorgeschreven, dus het respect voor de autonomie voorzover deze naar
de verbondenheid is afgegrensd. Nu zijn er, zo bleek in de vorige paragraaf,
zowel wettelijke als bestuurlijke wegen om gelijke behandeling na te streven,
maar de wet is natuurlijk het instrument bij uitstek. Allen zijn gelijk voor
de wet, zegt artikel 26 IVBP in de Nederlandse vertaling. Door de eis,
dat de beperkingen van de autonomie in een wet worden vastgelegd, is
inzake zowel de doelbepaling als de hantering van het passieve middel
gelijkheid onder de burgers gegarandeerd. Deze fundamentele gelijkheid
voor de wet is formeel. In hoeverre zich binnen dit stelsel daadwerkelijk
een toestand van gelijkheid realiseert, is in eerste instantie niet een zaak
van de overheid. Het initiatief ligt bij de burger.

5  Formele en materi5le eisen bij de sociale grondrechten

Wat over de constitutieve dimensie van de klassieke grondrechten naar voren
werd gebracht kan bij de sociale grondrechten worden herhaald. Ook nu
moet het dod, dus de gewenste mate van autonomie, door middel van
wettelijke beperkingen worden vastgesteld en moet allereerst het passieve
middel worden ingezet.48 De wet garandeert dan een formele gelijke
behandeling. Maar in de inleidende paragraafwerd reeds aangegeven, dat
hiermee niet alles kan zijn gezegd. Er gelden immers ook sociale grondrech-
ten waarvan de autonomie zich niet, minder of niet in alle opzichten voor
wettelijke beperkingen leent. Als voorbeeld kan dienen de autonomie,
gegarandeerd door het recht op bescherming en verbetering van het
leefmilieu. In zulke gevallen moet inzake de doelbepaling analoog worden
geredeneerd:  ook nu dient de gewenste  mate van autonomie te worden
vastgesteld. Tevens dient het nodige respect voor die autonomie te worden

47     Hoofdstuk 4 en hoofdstuk  5,  par.   2  en  9.
48  Hoofdstuk 6, par. 3 en 4 en hoofdstuk 7, par. 2.
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opgebracht. Maar omdat de doelbepaling, dus de vaststelling van de
gewenste mate van autonomie, niet per se door middel van wetgeving
plaatsvindt, kan formele gelijkheid niet altijd worden gewaarborgd.  Die
waarborging is dan ook niet altijd noodzakelijk Hieruit mag echter niet
worden geconcludeerd, dat het gelijkheidsbeginsel geen eisen stelt, want
bij de bepaling van de gewenste mate van autonomie moeten keuzen worden
gemaakt en de criteria, die aan deze keuzen ten grondslag worden gelegd,
dienen te voldoen aan de vereisten van redelijkheid en proportionaliteit.
Die vereisten vloeien trouwens reeds uit de sociale grondrechten zel fvoort.
Bij de bespreking van de positiefrechtelijke vorm bleek immers, dat de
doelbepaling van zulke sociale grondrechten in zowel het IVESC als de
Grondwet aan de hand van de afzonderlijke grondrechtsbepalingen wordt
genormeerd.  In die bepalingen prijken termen als 'behoorlijk',  'zo  goed
mogelijk' of 'voldoende:49 De proportionaliteitseis, eigen   aan   het

grondrecht zelf, wordt daarom krachtbijgezet doorde materiele eis, gesteld
door het gelijkheidsbeginsel.

Het verschil tussen sociale grondrechten, waarvan de autonomie zich
niet voor wettelijke beperkingen leent, en sociale grondrechten, waarbij
dat wel het geval is, mag niet worden overdreven. Om twee redenen is
het allesbehalve absoluut.

In de eerste plaats wordt natuurlijk ook aan de differentiatiecriteria,
die in de wettelijke beperkingen opgesloten liggen, de eis van propor-
tionaliteit gesteld. Inzake de materiale eis, gesteld door het gelijkheidsbe-
ginsel,  is  er dus nauwelijks  of geen verschil.  Ook nu geldt trouwens,  dat
de materitle eis van het gelijkheidsbeginsel kracht bijzet aan een eis, die
reeds voortvloeit uit de sociale grondrechten. De bevoegdheid tot het
vaststellen van wettelijke beperkingen ligt verankerd in artikel 4 IVESC
en bij de bespreking van de positiefrechtelijke vorm van de sociale

grondrechten bleek, dat in artikel 4, net als in de klassieke grondrechtsbepa-
lingen van het EVRM en het IVBP, een noodzakelijkheidsclausule behoort
te worden gelezen.

In de tweede plaats is de tegenstelling weI-geen wettelijke beperkingen
niet zwart-wit. Sommige sociale grondrechten lenen zich minder of niet
in alle opzichten voor beperkingen. Neem nu het recht op gezondheid van
artikel 12 IVESC. In een bepaald opzicht zijn beslist wettelijke beperkingen
nodig. Zonder zulke beperkingen kan een burger met een beroep op dit
grondrecht overheidsmaatregelen, die zijn geestelijke of lichamelijke
gezondheid onder druk zetten, frustreren. Een voorbeeld maakt meteen

49     Hoofdstuk  7,  par.  2  en  3.
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duidelijk wat er wordt bedoeld. Strafvordelijke dwangmaatregelen als het
(vasthouden voor) verhoor, de inverzekeringstelling en de voorlopige
hechtenis hebben, als het om verdachten gaat die achteraf onschuldig blijken,
zonder twijfel druk op de geestelijke gezondheid uitgeoefend en anders dan
bij verdachten die schuldig worden bevonden, ontbreekt een rechtvaardiging
aan de hand van een concreet doel dat in het verschiet ligt. 50 Vandaar
dat aan zulke onschuldige verdachten een enkele maal smartegeld wordt
toegekend.51 Zo achtte de Rechtbank Breda  in  1977 een vergoeding  van
immateritle schade op gronden van billijkheid geindiceerd, toen na een
ondergane voorlopige hechtenis de procedure met een sepot werd afgeslo-
ten.52 Nu wordt de betreffende aantasting van de geestelijke gezondheid
natuurlijk mogelijk gemaakt door het Wetboek van Strafvordering, zodat
op dit punt de autonomie van artikel 12 IVESC wettelijk is begrensd. Binnen
deze begrenzing moet de autonomie vanzelfsprekend worden gerespecteerd.
Kortom, overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel biedt hierde wet waarbor-
gen voor een formele gelijke behandeling.

Bij een heel andere invalshoek moet de autonomie, eigen aan het recht
op gezondheid, weliswaar worden geeerbiedigd, maar valt er aan wettelijke
beperkingen niet te denken. Het staat buiten kij f, dat de overheid een burger
niet met ziekten mag besmetten, de lichamelijke gezondheid moet worden
gerespecteerd. Maar wanneer  het  doel,   dus de gewenste  mate  van
lichamelijke gezondheid in de samenleving, dient te worden bepaald, gaan
de gedachten geenszins uit naar wettelijke beperkingen. Belangrijker is de
mate van gezondheid, waarover de mens gezien de aard van de ziekte en
gezien de stand van zaken in de beschaving de beschikking kan hebben.

Binnen hetzelfde grondrecht kunnen zich dus geheel verschillende
situaties voordoen. Om deze reden is in het IVESC de bevoegdheid om
wettelijke beperkingen vast te stellen niet in de afzonderlijke grondrechts-
bepalingen neergelegd, maar is er voor een algemene bepaling gekozen:
artikel 4.53 In deze bepaling is als clausule opgenomen, dat de aard van
de  grondrechten  zich  er niet tegen mag verzetten. De formule is negatief
geformulereerd. Dat is niet zonder betekenis. De plicht om een wettelijke
beperking aan de aantasting van de autonomie vooraf te doen gaan is

50   Gedacht kan worden aan het inlossen van schuld of specifieke preventie, dat wil zeggen.
toekomstig beter gedrag van de veroordeelde.

51   Natuurlijk zijn er naast het recht op gezondheid nog andere grondrechten in het geding,
zoals de bewegingsvrijheid van artikel 12 IVBP. Bij de bewegingsvrijheid betreft het een
klassiek grondrecht.

52  Rb Breda 23 mei 1977, NJ 1977, 609.
53  Hoofdstuk 7, par. 2.
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zwaarder dan bij een positieve formulering, dus wanneer er bijvoorbeeld
zou staan: voor zover de aard zich daartoe leent. Het feit, dat wettelijke
beperkingen niet in ieder opzicht in aanmerking komen, is daarom geen
vrijbrief om zulke beperkingen maar volledig achterwege te laten. Kortom,
als de wet gehanteerd kan worden, moet de wet gehanteerd worden. In
de termen van het gelijkheidsbeginsel: als er optimale formele gelijke
behandeling gegarandeerd kan worden, moet ze ook gegarandeerd worden.

Het is echter niet juist de plicht tot formele gelijke behandeling volledig
te koppelen aan de mogelijkheid wettelijke beperkingen vast te stellen. Dit
wordt duidelijk, wanneer wordt ingegaan op de oorzaken van het al dan
niet ontbreken van een beperkingsbevoegdheid.

Het onderscheid wel of geen wettelijke beperkingen is, zo bleek boven,
niet absoluut maar eerder 'glijdend'. Over de betreffende glijdende schaal
vallen twee algemene opmerkingen te maken. Ten eerste zal de doelbepaling
zich meer aan wettelijke beperkingen onttrekken, naarmate het grondrecht
in kwestie in de richting van de primaire levensbehoeften opschuift. Iedere
beperking betekent dan immers in steeds grotere mate een aantasting van
primaire menselijke functies. Maatschappelijk ongewenst gebruik van de
autonomie laat zich bijgevolg steeds minder voorstellen. Ten tweede zal
de doelbepaling zich meer aan de vaststelling van wettelijke beperkingen
onttrekken, naarmate het individuele belang plaats maakt voor het collectieve
belang. Aan de individuele burger zal het grondrechtelijke belang door de
bank genomen mindergelegen zijn, naarmate hij persoonlijk minder gebukt
gaat onder de gebreken die moeten worden verholpen. Ongewenste
uitoefening van de autonomie in kwestie valt alleen al om deze reden minder
te vrezen.

In het eerste geval, dus wanneer de primaire levenbehoeften in beeld
verschijnen, staan eerst en vooral de belangen van het individu centraal,
zodat, hoewel wettelijke beperkingen ondenkbaar zijn, formele gelijkheid
in de doelbepaling de hoogste prioriteit toekomt. Opnieuw meldt zich zelfs
de wet als waarborg aan, zij het niet in de sfeer van de doelbepaling maar
in de sfeer van het actieve middel: Illustratief is artikel 20, tweede lid,
Grondwet: de wetgever moet de sociale zekerheid veiligstellen. 55

54     Hoofdstuk  6,  par.  4 en hoofdstuk 7,  par.  3.
55   Bij het veel ruimere gebied van de secundaire levensbehoeften is formele gelijkheid bij de

inzet van het actieve middel niet meer in dezel fde mate geboden als bij dat van de primaire.
De Grondwet belast de wetgever slechts bij twee grondrechten met een taak. Allereerst is
de regeling van de rechtspositie van burgers, die door middel van arbeid in hun levenson-
derhoud moeten voorzien, in handen van de wetgever. Dit is begrijpelijk gezien de
erbarmelijke omstandigheden waarin de arbeiders in de vorige eeuw verkeerden. Zie artikel
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In het tweede geval, dus wanneer de individuele belangen wijken voor
de collectieve, zal de formele eis inzake de doelbepaling daarentegen
afnemen. Bij de begripsomschrijving werden de sociale grondrechten aan
de hand van de doelbepaling ingedeeld in vier groepen:

56

I   de primaire levensbehoeften;
II   de secundaire levensbehoeften;
III de belangen die in dienst staan van de beschaving;
IV  de belangen die in dienst staan de van de mensheid en de aarde.
De groepen zijn zo gerangschikt, dat het individuelebelanggeleidelijk wijkt
voor het collectieve, zodat de formele eis van gelijke behandeling allengs
aan belang inboet.

Hoe zit het met de materiele eis inzake de doelbepaling? Boven werd
reeds aangegeven dat de redelijkheids- en proportionaliteitseis inzake de
gehanteerde criteria los staat van de vraag of er wettelijke beperkingen
kunnen worden gesteld of niet. Staat hij echter ook los van de formele eis
van gelijke behandeling? Deze vraag is vanzelfsprekend niet gemakkelijk
te beantwoorden. Edn ding staat echter vast: er is geen direct positief
verband. Het is beslist niet zo, dat naarmate de formele eis minder gewicht
in de schaal legt, ook de relevantie van de materitle eis afneemt. Er lijkt
eerder een negatief verband te bestaan: naarmate de relevantie van de
formele eis daalt, neemt het gewicht van de materitle eis toe. Die
omgekeerde evenredigheid zou kunnen worden afgeleid uit het volgende
gegeven. Anders dan de formele eis heeft de materitle diffuse rechtswer-
king, zodat de overheid speelruimte voor een belangenafweging wordt
gelaten. Die speelruimte zou wel eens minder kunnen worden, naarmate
het collectieve belang stijgt. Het falen of welslagen van het beleid raakt
dan immers, zeker op langere duur, iedereen. Bijgevolg mogen er steeds
minder risico's worden genomen, anders gezegd, het belang van het
grondrecht weegt steeds zwaarder. Zo'n complementair verband tussen
de formele en materiele eis laat meteen zien, dat in de boven gegeven
rangschikking van de sociale grondrechten geen hierarchische relatie mag
worden gelezen. De grondrechten uit groep II of III zijn bijvoorbeeld niet
belangrijker dan die uit groep IV.

Aan de inzet van het actieve nliddel stelt het gelijkheidsbeginsel eveneens
formele en materiele eisen.

19, tweede lid. Verder rust de regeling van de rechtsbijstand op de schouders van de wetgever
en dat heeft eveneens een goede grond. Het recht op rechtsbijstand maakt de gelijkwaardigheid
van de burgers als rechtssubjecten compleet. Zie artikel 18, tweede lid. Dat bij deze twee
grondrechten (minimale) formele gelijkheid noodzakelijk is behoeft geen betoog.

56  Hoofdstuk 6, par. 3.
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De materidle eis inzake de keuze van de actieve middelen was reeds
bekend vanuit de sociale grondrechten zelf. Er moet, zo kwam bij de analyse
van de positiefrechtelijke vorm naar voren, een 'passend' of'noodzakelijk'
middel worden ingezet.57 Het gelijkheidsbeginsel zet de sociaal-grondrech-
telijke verplichting dus kracht bij. Verder  kan  uit het gelijkheidsbeginsel
worden geleerd, dat de proportionaliteitseis zich niet tot de globale keuze
van een middel beperkt maar zich ook over de specifieke invulling en de
aldaar gehanteerde criteria uitstrekt. Op dit punt is er bovendien een
vtoeiende overgang naar de eisen, die het gelijkheidsbeginsel als algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur stelt. Zo leerde de jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak boven, dat de gehanteerde beleidscriteria niet in een
onevenredige relatie mogen staan tot het doel dat wordt nagestreefd. Als
voorbeeld gold een uitspraak uit 1986. Dat er een vloeiende overgang is
naar de werking van het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur is niet verwonderlijk. De sociale grondrechten leggen
immers het doel vast, waarop het overheidsbeleid moet zijn gericht.

Bij de bespreking van de positiefrechtelijke vorm en van de diffuse
rechtswerking van de sociale grondrechten kwam reeds naar voren, dat
de proportionaliteitseis inzake de inzet van het actieve middel theoretisch
onderscheiden moet worden van de proportionaliteitseis inzake de
doelbepaling, maar dat beide eisen praktisch geredeneerd vaak dicht tegen
elkaar aan liggen, te meer daar de vraag of er redelijk wordt gehandeld
in het licht van hetzelfde feitencomplex moet worden beantwoord.58
Daarom mag worden aangenomen, dat wat omtrent de materiBle eis inzake
de doelbepaling naar voren werd gebracht ook op de materiale eis inzake
het actieve middel van toepassing is. De speelruimte, die de diffuse
rechtswerking laat, neemt af, naarmate het individuele belang plaatsmaakt
voor het collectieve.

Dat de formele eis van gelijke behandeling inzake het actieve middel
de formele eis inzake de doelbepaling tot op zekere hoogte volgt, behoeft
geen betoog. Wanneer louter op het grondrechtelijke belang in kwestie wordt
gelet, dan neemt de formele eis dus af, naarmate het collectieve belang
meer gewicht in de schaal legt, net als bij de doelbepaling. Dit eenvoudige
plaatje is aantrekkelijk, maar helaas niet in overeenstemming met de
werkelijkheid. Omdat het nu om het actieve middel gaat en niet om het
doel, zijn er complicerende factoren. Om het collectieve grondrechtelijke
belang te bevorderen zullen burgers zich inbreuken moeten laten aanleunen

57  Hoofdstuk 7, par. 2.
58   Hoofdstuk 7, par. 6 respectievelijk hoofdstuk 9, par. 14.
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op allerlei (niet door het grondrechtbestreken) individuele belangen en deze
inbreuken berusten op de criteria, die inzake het actieve middel worden
gesteld. Binnen deze criteria geldt uiteraard, zij het niet uit hoofde van het
sociale grondrecht, maar uit hoofde van het legaliteitsbeginse'59 en uit
hoofde van het gelijkheidsbeginsel, de plicht tot gelijke behandeling. De
formele eis hoeft, alles bij elkaar genomen, dus niet zo sterk in gewicht
af te nemen als op basis van de doelbepaling te verwachten valt. Wel mag
worden aangenomen, dat de eis tot formele gelijke behandeling gaandeweg
over steeds meer verschillende (wettelijke en bestuurlijke) regels versplinterd
raakt.

Wat hierboven omtrent de formele en materiale eisen inzake doelbepaling
en actief middel werd gesteld, laat zich schematisch als volgt weergeven:

--   -                             -&'22#imilil

.-1.1   
I         II III IV

I       hetterrein van deprimaire levensbehoeften.
11 het terrein van de secundaire levensbehoef-

ten.

III het terrein waarin de belangen van de be-
schaving centraal staan.

IV het terrein waarin de belangen van de mens-
heid  en de aarde centraal staan.

Wordt de schaal van rechts naar links gelezen, dan raakt een gebrekkige
grondrechtelijke situatie het individu steeds directer en harder. Wordt de
schaal van links naar rechts gelezen, dan raakt een gebrekkige grondrech-
telijke situatie het individu steeds minder direct en minder hard. Is de
situatie uiterst rechts evenwel zorgwekkend genoeg, dan treft zij alle
individuen direct en keihard, zodat er een vloeiende overgang ontstaat naar
de situatie uiterst links.  In  die  zin  is  er dus sprake  van een cirkel.

Het witte gedeelte van de grafiek duidt op de eis van formele gelijke
behandeling. Het gewicht van deze eis neemt af naarmate het individuele
grondrechtelijke belang wijkt voor het collectieve. Het donkere gedeelte

59    Hoofdstuk 11, par. 3.
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duidt op de materiale eis, gesteld aan de gehanteerde criteria. Het verband
met de formele eis is grosso mod060 omgekeerd evenredig, het gewicht
van de materitle eis neemt dus gaandeweg toe.

Deze schaal zegt ook iets over de samenhang tussen klassieke en sociale
grondrechten. De sociale grondrechten in groep I hebben niet of nauwelijks
klassiek-grondrechtelijke tegenhangers. Zoals gezegd laat een wettelijke
beperking van de autonomie zich in de sfeer van primaire levensbehoeften
moeilijk voorstellen. De grootste verwevenheid van klassiek en sociaal
manifesteert zich in de groepen II en III. Wettelijke beperkingen van de
sociaal-grondrechtelijke autonomie moeten dan ook vooral daar worden
gezocht. Wordt de schaal vanafII van links naar rechts gelezen, dan maken
de sociale grondrechten zich echter langzaam los van de klassieke en gaan
ze hun eigen weg. De mogelijkheid van wettelijke beperkingen verdwijnt
dan ook langzaam uit het beeld. Uit deze (gedeeltelijke) verstrengeling van
klassieke en sociale grondrechten komt reeds naar voren, dat de materitle
eis van het gelijkheidsbeginsel ook bij de klassieke grondrechten van
betekenis is. In de volgende paragraaf wordt op deze betekenis ingegaan.

6 Materiale eisen bij de klassieke grondrechten

Na de uiteenzetting van de materiele eisen bij de sociale grondrechten is
over deze eisen bij de klassieke grondrechten geen uitvoerig betoog meer
nodig. Ook nu beheerst de proportionaliteitseis de criteria die inzake zowel
de  doelbepaling  als de inzet  van het actieve middel worden gehanteerd.

Wat de doelbepaling betreft vloeit de eis van proportionaliteit reeds
voort uit hetgrondrecht zelf. De autonomie mag immers niet verder worden
beperkt dan in een democratische samenleving nodig is teneinde de
verbondenheid veilig te stellen.61 Verder moeten de beperkingen, net als
bij sommige sociale grondrechten in de groepen II en III, worden vastgesteld
bij wet. Het gelijkheidsbeginsel leert, dat deze proportionaliteitseis
doordringt tot de criteria die binnen de wettelijke beperking worden
gehanteerd. Een verrassende ontdekking is dit niet. Uit de verhandeling
omtrent de klassieke grondrechten in de constitutieve sfeer kon reeds
dezel fde conclusie worden getrokken.  In het arrest Utrechts Tippelverbod

60    Er wordt geabstraheerd van de boven geschetste gevallen, waarin het actieve middel inbreuken
vergt in de autonomie van burgers, zodat via het legaliteitsbeginsel toch weer formele gelijke
behandeling wordt gevergd.

61   Hoofdstuk 4, par. 9 en hoofdstuk 9, par. 13.
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uit 1984, dat in dat verband werd aangehaald,62 boog de Hoge Raad zich
over de vraag of de gemeentelijke beperking van de bewegingsvrijheid,
gegarandeerd door artikel 12 IVBP, nodig kon zijn en betrok hij in zijn
oordeelsvorming uitdrukkelijk, dat 'onderscheid op grond van het al dan
niet in dat (verboden, F.V.) gebied woonachtig zijn' in de wettelijke
bepaling ontbrak.

Hoewel bij de klassieke grondrechten de doelbepaling, dus de vaststelling
van de gewenste mate van autonomie, bij wet geschiedt, mag niet zonder
meer worden aangenomen, dat de materiele eis van het gelijkheidsbeginsel
de overheid, ingevolge de diffuse rechtswerking, altijd evenveel speelruimte
laat. Bij de sociale grondrechten werd het vermoeden uitgesproken, dat
de speelruimte minder werd naarmate het collectieve belang meer gewicht
in de schaal legde. Hetzelfde vermoeden geldt hier, zij het metdit gelukkige
verschil, dat er nu aanknopingspunten bestaan in literatuur en jurisprudentie.
Bij de behandeling van de constitutieve dimensie van het recht van
(zelf)expressie werd reeds aangegeven, dat met de uitoefening van dit
grondrechtuiteraard specifieke individuele belangen gediend (kunnen) zijn,
maar dat ook een democratisch belang, dat een ieder aangaat, wordt
gediend. Daarom weegt de autonomie inzake de openbaring van gedachten
en gevoelens extra zwaar en kunnen beperkingen minder snel door de
beugel. Er zij hier terugverwezen naar de betreffende paragraaf. 63 Kortom,
ook bij de klassieke grondrechten in de constitutieve dimensie neemt de
speelruimte, die de overheid inzake de doelbepaling wordt gelaten, af
naarmate het collectieve belang meer meespreekt.

In de regulatieve dimensie van de klassieke grondrechten moet er, net
als bij de sociale grondrechten, een actief middel worden ingezet. Ook nu
wordt de materiele eis inzake de gehanteerde criteria reeds door de
grondrechten zelf gesteld.  Hij ligt verankerd  in de noodzakelijkheidsclausule
van artikel 2, tweede lid, IVBP.64 In het kader van de sociale grondrechten
werd reeds uiteengezet hoe zo'n grondrechtelijke noodzakelijkheidsclausule
samenhangt met het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet en de Verdragen
en met het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.
Het betoog kan hier worden herhaald. Bij de analyse van de regulatieve
dimensie werd er overigens reeds op gewezen, dat er een belangrijke functie
voor het gelijkheidsbeginsel was weggelegd.65

62  Hoofdstuk 4, par. 9.
63      Hoofdstuk  4,  par.   11.
64  Hoofdstuk 7, par. 2; zie over artikel 2, tweede lid, IVBP ook hoofdstuk 5, par. 1.
65  Hoofdstuk 5, par. 9.
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Voldoen de door de overheid in de regulatieve dimensie gebruikte
criteria aan de proportionaliteitseis, die aan de invulling van het actieve
middel wordt gesteld, dan moet er vervolgens op basis van de criteria weer
gelijk worden behandeld. Ook de formele eis keert dus in de regulatieve
dimensie terug. Hij mag echter niet op 66n hoop worden gegooid met de
formele eis uit de constitutieve dimensie. Het gaat immers om zaken van
een wezenlijk ander kaliber. In de constitutieve sfeer gaat het om de inzet

van het passieve middel, dus om de plicht tot staatsonthouding. Dit kleurt
uiteraard de formele eis. In de constitutieve sfeer geldt die eis onverkort,
er is geen ruimte voor incidentele belangenafweging. De wet geeft
waarborgen voor een optimale gelijke behandeling. In de regulatieve sfeer
is die ruimte, zo werd reeds geconstateerd,66 soms wel aanwezig. Er zij
ter verklaring van dit verschil herinnerd aan wat bij de bespreking van het
gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijkbestuur naar voren
werd gebracht omtrent de mogelijkheid ten voor- of ten nadele van een
burger af te wijken van een wet respectievelijk een bestuurlijke of een
beleidsregel.

7   Het gelijkheidsbeginsel als schakelbepaling67

In de literatuur wordt de opvatting verdedigd, dat het gelijkheidsbeginsel
tot steeds verdere tenuitvoerlegging van de sociale grondrechten zou
verplichten en aldus bij zou dragen tot verdere uitbouw van de sociale
rechtsstaat. De centrale gedachte is dan de formele gelijkheid: er rust een
taboe op ongegronde bevoor- of benadeling.68 In de jurisprudentie zijn
inderdaad gevallen te vinden waarin de formele gelijkheidsnorm op deze
manier werd toegepast.69 Er zijn zelfs spectaculaire gevallen. In enkele

66  Hoofdstuk 5, par. 2 en 9.
67      E. A. Alkema, Schakelbepalingen, Deventer  1981,  p. 8; schakelbepalingen zijn accessoire

bepalingen, die zich laten vastklinken aan grondrechtsbepalingen en die bovendien onderling
kunnen worden verbonden, zodat er een keten van voorschriften ontstaat.

68     Heringa, a.w., pp. 299-305; A. W. Heringa, Effectuering van sociale grondrechten. NJCM-
bulletin 1988, p. 309.

69      Bijvoorbeeld  Ar  1  augustus  1983,  AB 1984,532 (Humanistisch Verbond tegen de raad der
gemeente Haarlem), waarin de Afdeling oordeelde, dat de overheid er goed aan doet 'zich
te onthouden van een beleid dat een- historisch verklaarbare- bevoordeling van bepaalde
godsdienstige of levensbeschouwelijke stromingen anders dan bij wege van overgangsmaatregel
continueert. Aan het beginsel dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden dient,
als het gaat om behandeling van godsdienstige of levensbeschouwelijke stromingen, bijzondere
betekenis te worden gehecht.'
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uitspraken  van 5 januari 198870 toetste de sociale-verzekeringsrechter het
stelsel van de AAW en de WWV aan artikel 26 IVBP en onderzocht in
het bijzonder of voldaan werd aan de eis van gelijke bescherming van
mannen en vrouwen. Deze toetsing was naar het oordeel van de rechter
geindiceerd, omdat ook de uitvoeringstermijn van de derde EEG-richtlijn

inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen71 was verstreken,
waarmee het tijdstip was bereikt waarop aan artikel 26 met betrekking tot
de AAW en de WWV geen rechtstreekse werking meer kon worden
ontzegd. De uitspraken hadden drastische budgettaire gevolgen.

Echt zuiver zijn voorbeelden van deze aard echter niet. Er wordt
(stilzwijgend) aangenomen, dat de betreffende overheidsvoorziening uit
een verplichtende norm van een sociaal grondrecht voortvloeit zonder dat
er een direct verband met een specifiek grondrecht wordt geconstateerd.
Men lijkt zich schuldig te maken aan de misvatting, dat aangezien de sociale
grondrechten presterend optreden voorschrijven, iedere prestatie dan ook
op sociaal-grondrechtelijke drijfveren berust. In veel gevallen zal heus wel
een sociaal grondrecht (of de regulatieve dimensie van een klassiek
grondrecht) kunnen worden aangewezen - de klassieke en de sociale
grondrechten bestrijken immers zo goed als de gehele concrete belevingswe-
reid van de burger en daarmee nagenoeg het ganse overheidsoptreden -
maar daarmee is er nog geen rechtstreeks normatief verband tussen de eisen,
gesteld door het grondrecht, en de aard en inrichting van de betreffende
voorziening. De gedachte is nog steeds niet correct. Er moet vanuit het
sociale grondrecht worden geredeneerd. Wordt deze invalshoek gekozen,
dan blijken de sociale grondrechten zelf reeds tot een steeds verdere
tenuitvoerlegging te verplichten. Het duidelijkst spreekt deze plicht uit artikel
2, eerste lid, IVESC, maar hij wordt ook door de bepalingen in de
Grondwet opgelegd.72 Op dit punt is er geen zelfstandige functie voor
het gelijkheidsbeginsel weggelegd.

Wordt er vanuit de sociale grondrechten geredeneerd, dan gaan de ogen
bovendien open voor een tweede onvolkomenheid in de redenering. De
sociale grondrechten verplichten weliswaar tot een steeds verdere tenuitvoer-
legging, maar de plicht is gekoppeld aan de beschikbare hulpbronnen, zodat
er een degelijke prioriteitenstelling dient plaats te vinden.73 Buitensporige

70   CRvB 5 januari 1988. AB 1988, 252-254. m.n. JHS.
71      Richtlijn  79/7  van 19 december 1979 betreffende geleidelijke tenuitvoerlegging  van  het

beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale
zekerheid (PB 1979 nr. L 6).

72  Hoofdstuk 7, par. 2 respectievelijk 3.
73  Hoofdstuk 7, par. 2.
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eisen komen dus niet voor. Wanneer dezelfde problematiek vanuit het
gelijkheidsbeginsel wordt benaderd, liggen de kaarten natuurlijk niet anders.
Vanuit grondrechtelijk perspectief stelt dit beginsel zowel formele als
materiBle eisen en deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom
lijkt het weinig zinvol de formele eisen uit het geheel te lichten en daar
vervolgens de werking van de sociale grondrechten aan op te hangen. Om
twee redenen ontstaat er een volkomen scheef en onjuist beeld.

In de eerste plaats verplicht de formele eis van gelijke behandeling de
overheid er geenszins toe de meest gunstige rechtspositie als uitgangspunt
te nemen. Er zijn andere manieren om een einde te maken aan het verschil.
Zo kunnen sommige voorzieningen worden verhoogd en andere verlaagd.
In theorie kunnen zelfs alle voorzieningen worden opgeheven.74 Wanneer
uitsluitend de formele dimensie van het gelijkheidsbeginsel in de beschou-
wing wordt betrokken, verplicht het beginsel dus geenszins tot steeds verdere
tenuitvoerlegging van de sociale grondrechten. Door de overdreven
beklemtoning van de formele eis zou bij de overheid bovendien de angst
kunnen ontstaan om de grondrechten Oberhaupt 'ten uitvoer te leggen' of
om hen, zoals  het  ook wei wordt uitgedrukt, te 'implementeren'.75  Die
angst is niet reeel, niet omdat de artikelen 1 Grondwet en 2, tweede lid,
IVESC niet tot gelijke behandeling zouden verplichten, maar omdat deze
formele eis volledig verweven is met de materiBle, dus de verplichting tot
het maken van redelijke keuzen en het hanteren van redelijke criteria.
Gegeven dwingende budgettaire beperkingen76 zou deze materiele eis wei
eens voor kunnen schrijven, dat er een stapje terug wordt gedaan en dat
er vanuit een bescheidener opzet alsnog tot gelijke behandeling wordt
overgegaan.

In de tweede plaats wordt over het hoofd gezien, dat de formele eis
zich lang niet in dezelfde mate over alle zorggebieden uitstrekt. Er zijn,
zo bleek boven, gebieden waar voortdurend keuzen gemaakt moeten worden
en waar het gelijkheidsbeginsel in geen enkel opzicht tot alomvattende
'gelijke behandeling' maar tot verantwoorde prioriteitenstelling verplicht.
Anders gezegd, er zijn zorggebieden waar de nadruk juist op de materiele
eisen valt en niet op de formele. De eenzijdige benadering, eigen aan de
'implementatie'-opvatting wreekt zich nu duidelijk. De allerbelangrijkste
zorggebieden, te weten die betreffende de voortgang van het beschavingspro-

74 Vergelijk Burkens, Algemene leerstukken  enz,  a.w.,  p.  89.
75 Burkens, Algemene leerstukken enz,  a.w.,  p.  88.
76  De term 'dwingend' is toegevoegd, omdat een begroting op zich geen doorslaggevend

argument vormt, het gaat om de hulpbronnen die feitelijk ter beschikking staan; zie daarover
hoofdstuk  7,  par.  2.
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ces en het voortbestaan van de mensheid, onttrekken zich nagenoeg aan
de werking van het formele gelijkheidsbeginsel. Juist op punten, waar
speelruimte ontbreekt en waar juridische normering bittere noodzaak is,
laat de 'implementatie'-theorie vanwege de fixatie op de formele gelijkheid
dus verstek gaan.

8   Het recht op culturele ontplooiing en het gelijkheidsbeginsel

Het recht op culturele ontplooiing is 66n van die sociale grondrechten, die
zich in bepaalde opzichten voor de vaststelling van wettelijke beperkingen
lenen en in andere opzichten niet. Er kunnen bij dit grondrecht vier sub-
doelen en dus ook vier beleidsterreinen worden onderscheiden. Als eerste
dod geldt het veiligstellen en bevorderen van de culturele autonomie.77

Aangezien op dit punt wettelijke beperkingen van de culturele autonomie
mogelijk zijn, moet de overheid ingevolge artikel 4 IVESC de wet als
instrument hanteren en mag ze de gewenste mate van autonomie niet op
'analoge wijze' vaststellen. Ze dient tevens, voor zover de culturele
autonomie wettelijk begrensd is, het passieve middel van het respect in te
zetten. Tot hetzelfde kan ook langs andere weg worden geconcludeerd.
De culturele autonomie, zo bleek eerder,78 is verweven met de autonomie
die centraal staat in het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex, zodat
wat ten aanzien van het recht van (zelf)expressie en zijn compagnons geldt
hier evenzeer opgaat. Inzake deze doelbepaling en het bijbehorende passieve
middel stelt het gelijkheidsbeginsel dus een harde formele eis: een ieder
moet, gegeven de wettelijke beperkingen, gelijk worden behandeld.
Daarnaast geldt er ingevolge het gelijkheidsbeginsel echter ook een materitle
eis, die de proportionaliteitseis, reeds gesteld door het recht op culturele
ontplooiing zelf, kracht bijzet. Deze proportionaliteitseis beheerst niet alleen
de vraag in hoeverre er in het algemeen tot beperking mag worden over-
gegaan, maar strekt zich ook uit over de specifieke criteria, die binnen de
wettelijke regeling worden aangelegd. Aangezien met de uitoefening van
de culturele autonomie, net als bij de autonomie inzake de openbaring van
gedachten en gevoelens, niet alleen individuele belangen gediend (kunnen)
zijn, maar ook een collectief democratisch belang wordt gediend, laat de
materidle eis de wetgever niet bijzonder veel speelruimte.

79

77   Hoofdstuk 6, par. 6 en hoofdstuk 7, par. 4.
78   Hoofdstuk 6. par. 7 en hoofdstuk 8, par. 6.
79 Zie hierover ook hoofdstuk 9,  par.   17.

336



Inter,nezzo: het gelijkheidsbeginse! en het recht op culturele ontplooiing

Naast de bevordering van de culturele autonomie zijn er nog drie andere
beleidsterreinen, te weten: de verbreiding van de cultuur onder de
bevolking,m het stimuleren van het culturele ontwikkelingsproces en de
bescherming van het culturele erfgoed. Op deze terreinen zijn wettelijke
beperkingen niet denkbaar en zal er inzake de doelbepaling analoog moeten
worden geredeneerd.  Bij  deze drie sub-doelen  gaat  het  in de eerste plaats
om collectieve en niet om individuele belangen. De formele eis van gelijke
behandeling weegt dus niet zwaar. Des te zwaarder weegt echter de
materitle eis, dus de proportionaliteits- annex redelijkheidseis, die inzake
de gehanteerde criteria wordt gesteld.

Bij de uitvoering van het recht op culturele ontplooiing moet de overheid
een actief middel inzetten en de vraag rijst  hoe de formele en materitle
eisen in dat verband moeten worden opgevat.

De materiele eis staat niet op zichzelf, maar zet de proportionaliteitseis
inzake het actieve middel, die bij monde van artikel 15 IVESCS' reeds
door het grondrecht wordt gesteld, kracht bij. Aangezien aan de overheid
bij de doelbepaling op alle vier de beleidsterreinen vanwege de inbreng
van het collectieve belang strenge eisen worden gesteld, mag hetzelfde
worden verwacht ten aanzien van de criteria, die inzake het actieve middel
worden gehanteerd.

De formele eis inzake het actieve middel zal bij de verbreiding van de
cultuur niet zwaar wegen. Hetzelfde geldt voor de stimulering van het
culturele ontwikkelingsproces. Op beide beleidsterreinen, zo mag worden
aangenomen, is gelijke behandeling minder belangrijk dan een verantwoorde
keuze en een goede prioriteitenstelling. Bij de twee andere beleidsterreinen
liggen de kaarten iets anders.

Bij de bescherming van het culturele erfgoed gaat het vanzelfsprekend
om een collectief belang en de formele eis zou niet bijzonder relevant zijn,
ware het niet, dat er bij een goede taakuitoefening inbreuk moet worden
gemaakt op belangen van individuele burgers. Langs een achterdeurtje komt
dan de eis van gelijke behandeling binnen. Die eis geldt onverkort, want
ingevolge het legaliteitsbeginsel moet de wet waarborgen scheppen.

82

Bij de bevordering van de culturele autonomie geldt de formele eis
zwaarder dan bij de verbreiding van de cultuur en de stimulering van het
culturele ontwikkelingsproces en ook zwaarder dan bij de bescherming van

80     Dit mag niet worden verward met de' verspreiding' van culturele uitingen; die'verspreiding'
ressorteert onder de (bevordering van de) culturele autonomie, dus het eerste beleidsterrein,
en geniet het regime dat thuishoort bij het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex.

81   Hoofdstuk 7. par. 4.
82   Hoofdstuk 11, par. 6.
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het culturele erfgoed, voor zover daar het legaliteitsbeginsel tenminste geen
roet in het eten strooit. Toen de formele eisen bij de sociale grondrechten
aan bod kwamen, werd reeds aangegeven, dat de formele eis inzake het
actieve middel de formele eis inzake de doelbepaling tot op zekere hoogte
volgt. Dit 'tot op zekere hoogte' is niet zonder betekenis. Wanneer, zoals
bij de culturele autonomie, de doelbepaling door middel van wettelijke
beperkingen geschiedt, geldt de eis van gelijke behandeling onverkort. In
de sfeer van het actieve middel gelden dan, zoals bij de bespreking van
de regulatieve dimensie van de klassieke grondrechten al naar voren kwam,
minder zware eisen. Het verschil hangt samen met de mogelijkheid ten
voor- of ten nadele van een burger af te wijken van een wettelijke
respectievelijk een bestuurlijke of een beleidsregel. Er zij hieromtrent
terugverwezen naar de paragraaf waarin het gelijkheidsbeginsel als algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur werd behandeld.

9 Conclusie

De gelijkheid van mensen betekent in het recht gelijkwaardigheid van
mensen. Artikel 16 IVBP garandeert een fundamentele gelijkwaardigheid
van mensen als rechtssubjecten. Artikel 1 Grondwet drukt hetzelfde uit
met het allereerste woord  van de grondwetstekst: 'Allen...'

In het bestuursrecht schraagt het gelijkheidsbeginsel het juridische
beleidsconcept. Daartoe stelt het zowel een formele als een materitle eis
aan het overheidshandelen. Ingevolge de formele eis moet de overheid
binnen de differentiatiecriteria van een wettelijke, bestuurlijke of beleidsregel
tot gelijke behandeling overgaan. Speelruimte heeft ze niet. De eis is
formeel, want er is geen direct verband met de inhoud van de regel.
Ingevolge de materiele eis moet de overheid voor het bestuurshandelen een
regel met differentiatiecriteria opstellen, die niet in een onevenredige
verhouding staan tot het doel dat wordt nagestree fd.  Deze eis wordt meestal
in verband gebracht met het verbod van willekeur en het proportionaliteitsbe-
ginsel, maar vioeit evenzeer uit het gelijkheidsbeginsel voort. Door een
verbod om al te lichtvaardig onderscheid aan te leggen wordt gelijke
behandeling bevorderd. Anders  dan de formele  eis  laat de materiele  de
overheid speelruimte: er is diffuse rechtswerking.

In relatie tot de grondrechten is het gelijkheidsbeginsel verankerd in
de artikelen 1 Grondwet, 14 EVRM, 2, eerste lid, IVBP en 2, tweede lid,
IVESC. Ook binnen het grondrechtelijke kader eist het gelijkheidsbeginsel
aan de hand van de formele en de materiele eis beleid, maar een zelfstandige
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functie komt dit beginsel niet toe. Het zet de eisen, die de grondrechten
zelf reeds stellen, kracht bij.

Inzake de formele eis valt er een verschil waar te nemen tussen de
klassieke en de sociale grondrechten. Bij de klassieke grondrechten wordt
de doelbepaling en dus de inzet van het passieve middel beheerst door de
wet, zodat op dit punt optimale gelijke behandeling is gegarandeerd. Bij
de sociale grondrechten wordt de doelbepaling niet altijd door de wet
beheerst. Het verschil is echter om twee redenen betrekkelijk. Ten eerste

laten bij de sociale grondrechten, die op de primaire levensbehoeften zien,
wettelijke beperkingen zich weliswaar moeilijk voorstellen, maar komt
gelijke behandeling toch de hoogste prioriteit toe. De wet geeft dan
waarborgen, zij het in de sfeer van het actieve middel. Ten tweede lenen
dezelfde sociale grondrechten zich vaak in sommige opzichten weI en in
andere opzichten niet voor beperkingen. Artikel 4 IVESC verplicht de
overheid zo veel als enigszins mogelijk is tot wettelijke beperkingen en
dus tot een wettelijke doelbepaling over te gaan. In de termen van het
gelijkheidsbeginsel: als er optimale garantie voor gelijke behandeling kan
worden gegeven, moet die ook worden gegeven.

Wat de materiale eis betreft kan binnen zowel de klassieke als de sociale
grondrechten een bepaalde tendens worden bespeurd. Deze tendens hangt
samen met het verschijnsel van de diffuse rechtswerking: naarmate het
collectieve belang toeneemt, wordtde overheid minderspeelruimtegelaten.
Dit betekent niet, dat er op dit vlak helemaal geen verschil is tussen
klassieke en sociale grondrechten. Bij de klassieke grondrechten blijft bij
de doelbepaling de formele eis onverkort gelden, terwijl bij de sociale
grondrechten deze eis aan belang inboet, naarmate het collectieve belang
zwaarder meeweegt. Tot een dating in de juridische normering leidt dit
laatste per saldo niet, want, zoals gezegd, laat de materitle eis dan steeds
minder speelruimte.

De materiale eis inzake de wettelijke doelbepaling beheerst bij zowel
de klassieke als de sociale grondrechten niet alleen de vraag ofde beperking
globaal gezien door de beugel kan, maar dringt door tot de criteria, die
binnen de wettelijke beperking worden gehanteerd. Uit de grondrechten
zelf kan trouwens hetzelfde worden geleerd.

De materiale eis inzake het actieve middel bij zowel de sociale
grondrechten als de klassieke in hun regulatieve dimensie beheerst niet alleen
deglobale inzet van het middel, maar ook de criteria, die binnen hetmiddel
worden gehanteerd.   Op  dit  punt  is  er een vloeiende overgang  naar  het
gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Verwon-
derlijk is dit niet. De grondrechten fixeren immers het doel, waarop het
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overheidsbeleid moet zijn gericht. Bovendien lijkt het vrij zinloos wel 'groot'
maar geen 'klein' beleid te vergen. Het omgekeerde is evenzeer waar.

Het recht op culturele ontplooiing is een sociaal grondrecht, dat zich
in een belangrijke mate voor de vaststelling van wettelijke beperkingen leent.
In dat opzicht geldt het gelijkheidsregime, dat ook bij het recht van
(zelf)expressie in zowel de constitutieve als de regulatieve dimensie valt
te onderkennen. Deze wettelijke waarborgenbeheersen zowel de doelbepa-
ling als de inzet van het passieve middel. Voor een ander deel onttrekt het
recht op culturele ontplooiing zich echter aan wettelijke beperkingen en
daarmee aan de wettelijke waarborg voor formele gelijke behandeling bij
de  doelbepaling. Op bepaalde beleidsterreinen legt immers vooral het
collectieve belang gewicht in de schaal. Zoals gezegd vindt er dan een
compensatie plaats door de aanscherping van de materiale eis.

Al met al vormt het gelijkheidsbeginsel beslist een verbindende schakel
tussen de klassieke en de sociale grondrechten, zodat wat in de vorige
hoofdstukken omtrent de samenhang tussen deze grondrechten werd betoogd,
steun ondervindt. Verder bleken de sociale grondrechten, net als de
klassieke, een volledig geYntegreerd deel te vormen van het (publiek- en
vooral bestuursrechtelijke) rechtsbestel en geen relatief zelfstandige eenheid,
zoals misschien wordt gedacht. In het volgende hoofdstuk wordt bekeken
ofdezelfde conclusies getrokken kunnen worden uit het legaliteitsbeginsel.
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Intermezzo: het legaliteitsbeginsel en het recht op
culturele ontplooiing

1 Inleiding

Ook al verdient het legaliteitsbeginsel,  net als het gelijkheidsbeginsel,'  in
het kader van het intermezzo een bespreking in een apart hoofdstuk, de
beginselen zijn van een wezenlijk verschillende orde. Het gelijkheidsbeginsel
hangt samen met primaire levenservaringen van de mens en heeft een
emotionele impact: Schending van dit beginsel wordt door de getroffen
burger dan ook direct vanwege de inhoud van het beginsel als schrijnend
ervaren. Bij het legaliteitsbeginsel is dat nauwelijks het geval. De ergernis
of pijn, veroorzaakt door het overheidsoptreden, wordt niet zonder meer
verholpen door aan dat optreden een wet ten grondslag te leggen. Het legali-
teitsbeginsel staat dan ook ver van de belevingswereld van de gemiddelde
burger af en appelleert niet zozeer aan het rechtsgevoel als weI aan het
verstand.3 Het theoretische denken schrijft voor, dat er een structurering
moet plaatsvinden van ingrijpende overheidsbevoegdheden. Op grond
hiervan zou een bespreking van het legaliteitsbeginsel buiten het bestek
van een onderzoek vallen, dat de concrete belevingswereld als kader kiest.

Van de andere kant is zijn er goede redenen niet met het gelijkheidsbe-
ginsel te volstaan en het legaliteitsbeginsel eveneens te behandelen. Zoals
impliciet bleek toen in het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat de wet
het meest geschikte instrument is om gelijke behandeling te verzekeren,
bestaat er tussen beide beginselen een hechte band. Samen, zij het ieder
toch op eigen manier, reguleren zij dan ook de uitvoering van de plichten
die de sociale grondrechten de overheid opleggen. Het legaliteitsbeginsel
bewerkstelligt een verdeling van taken en bevoegdheden, zodat, anders dan
Kortmann beweert,4 de sociale grondrechten op een belangrijk punt wei
uitsluitsel geven omtrent de vraag van de bevoegdheidsverdeling. Het belang
van deze verdeling werd al aan het einde van de Eerste Wereldoorlog

1 Hoofdstuk  10.
2      Hoofdstuk 1, par. 3.

3 Idem.
4    Hoofdstuk 8. par. 4.
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onderkend en wel door Struycken. De wetsgedachte zoals die altijd was
begrepen, alleen ziende op het gebieden en verbieden van de handelingen
der individuen, was achtergebleven bij de ontwikkeling der staatsgedachte,
schreef hij in 1918: De gedachte paste niet meer 'in het socialistisch-
communistisch bedrijf van den staat'. Ook de staatsdienst, die in 'bedrijfs-
en levensbehoeften' voorzag, moest voortaan onderworpen zijn aan de wet,
wilde de burger tenminste tegen onrecht en willekeur van de administratie
beveiligd blijven en wilde de volksvertegenwoordiging haar gezag in de
staat behouden. In de vijfenzeventig jaar, die sinds deze verklaring zijn
verstreken, is het belang van de wet voor de zorgverplichtingen van de
overheid alleen maar groter geworden. Het heeft zelfs constitutioneel
gewicht gekregen.   In de artikelen 19, tweede   lid,   en 20, tweede   lid,
Grondwet wordt de wetgever inderdaad belast met de zorg voor de 'bedrijfs-
en  levensbehoeften'.

Aangezien het legaliteitsbeginsel tegelijkertijd de uitoefening van
overheidsbevoegdheden in het kader van de kiassieke grondrechten beheerst,
nodigt het uit tot de vraag of het een verbindende schakel vormt tussen
de klassieke endesocialegrondrechten. Zoja, dan ondersteuntditbeginsel,
net  als het gelijkheidsbeginsel, het betoog,  dat de klassieke  en de sociale
grondrechten volledig met elkaar samenhangen. Los daarvan is de
behandeling van het legaliteitsbeginsel geboden, wil de werking van de
sociale grondrechten alsmede hun positie binnen het constitutionele
rechtsbestel ten volle kunnen worden begrepen.

In dit onderzoek wordt het legaliteitsbeginsel opgevat in de rechtsstatelij-
ke traditie van het continent en niet tevens in de betekenis die er vanuit
de Angelsaksische 'rule of law'-gedachte aan kan worden toegekend.
Centraal staat dus de eis van een geschreven wet, mede tot stand gebracht
door de volksvertegenwoordiging. Vanuit deze invalshoek behelzen het
IVBP  en  het  EVRM geen uitgesproken legaliteitsbeginsel. Beperkingen
moeten worden vastgesteld bij 'law' en en onder deze term worden niet
alleen geschreven regels van een parlementaire wetgever begrepen, maar
ook die van andere wetgevende organen en zelfs regels van ongeschreven
recht.6 Het nulla-poena-beginsel biedt evenmin aanknopingspunten. De
artikelen 15, eerste lid, IVBP en 7, eerste lid, EVRM verbieden een
veroordeling, gebaseerd opeen strafbaarstelling met terugwerkende kracht,

5      A.A.H. Struycken, Het Wetsbegrip, 22 januari 1918. in: Verzamelde Werken, Eerste Deel,
Arnhem 1924, Verzamelde opstellen (staatsrecht en administratief recht), p. 68.

6    Hoofdstuk 4, par. 8; hoofdstuk 7. par. 2.
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zonder dat de bevoegdheid tot strafbaarstelling wordt voorbehouden aan
de wetgever.

In het IVESC7 is evenmin sprake  van  een echt legaliteitsbeginsel.  In
artikel 2, eerste lid, wordt weliswaar het belang van wettelijke maatregelen
beklemtoond, maar een toespitsing naar concrete grondrechten ontbreekt.
De plicht de wet te hanteren blijft tamelijk onbestemd. Daar komt nog bij,
dat, zo uit artikel 2, eerste lid, al een legaliteitsbeginsel zou kunnen worden
gedestilleerd, de werking van dit beginsel zich beperkt tot de inzet van het
actieve middel bij de sociale grondrechten.

Het legaliteitsbeginsel is dus een zaak van nationaal constitutioneel
niveau. De verplichting die het beginsel oplegt is dan ook toegesneden op
nationaalrechtelijke verhoudingen. Er wordt niet alleen geifist, dat er een
wet, dat wil zeggen een algemeen verbindend voorschrift, wordt gehanteerd
- een eis van deze aard kan ook in artikel 2, eerste lid, IVESC worden
gelezen - maar tevens, dat zo'n wet via delegatie te herleiden valt tot een
wet in formele zin.8 Terwijl ten aanzien van de grondrechten op punten
als doelbepaling, actief en passief middel de Verdragen duidelijker en
vollediger zijn dan de Grondwet, doet zich nu het omgekeerde voor. De
Grondwet is niet alleen duidelijker maar ook strenger dan de Verdragen.
Niettemin zijn de grondrechten in de Verdragen interessant, want zij zullen
laten zien of de eisen van het legaliteitsbeginsel vanuit grondrechtelijk
perspectief de doelbepaling dan wel het actieve middel betreffen. Aan het
passieve middel hoeft geen afzonderlijke aandacht te worden geschonken.
Het behelst immers volstrekte overheidsonthouding en de plicht daartoe
wordt volledig doorde doelbepaling begrensd. Anders gezegd, het passieve
middel gaat ten aanzien van het legaliteitsbeginsel volledig in de doelbepa-
ling op.

Wat de verhouding tot de grondrechtelijke doelbepaling en de inzet van
het actieve middel betreft is er een knelpuntje. Het gaat om het karakter
van het legaliteitsbeginsel.  In de literatuur wordt het beginsel doorgaans
aangemerkt als formeel, dat wil zeggen, dat er geen eis wordt gesteld aan

7   Het Europees Sociaal Handvest blijft buiten beschouwing omdat het recht op culturele
ontplooiing er niet in terugkeert.

8         Aan het legaliteitsbeginsel wordt tevens voldaan, wanneer de wetgevende bevoegdheid direct
door de Grondwet wordt geattribueerd. Aangezien artikel 127 provinciale staten en de
gemeenteraad direct wetgevende bevoegdheid toekent, lijkt de toevoeging ' inzake   hun
huishouding' in artikel 124, eerste  lid,  dan ook zinvol. Eenzelfde ratio kan achter artikel
89, tweede lid, worden bespeurd. Omdat de Grondwet de regering in het eerste lid een
bevoegdheid tot wetgeving toekent, moet, wit zel fstandige strafbaarstelling door de regering
tenminste worden voorkomen, haar de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijkworden onthouden.
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de inhoud van de wettelijke regel. Gaat het om de doelbepaling van de

grondrechten, dan is dit probleem misschien te overzien. Op dit punt geldt
bij de klassieke grondrechten en een flink deel van de sociale immers ook
de eis van formele gelijke behandeling.' Maar er ontstaat een allesbehalve
fraai beeld, want ingevolge de grondrechtenen het gelijkheidsbeginsel geldt
er altijd tevens een proportionaliteitseis, die zich uitstrekt over de inhoud
van de overheidsmaatregel. Raakt het legaliteitsbeginsel echter de inzet
van het actieve middel, dan loopt de zaak vast. Ingevolge de sociale

grondrechten is gelijke behandeling theoretisch alleen dan van het hoogste
belang, wanneer  het de primaire levensbehoeften betreft.'0  Daar  komt
nog bij, dat er inzake het actieve middel altijd keuzen moeten worden
gemaakt en prioriteiten moeten worden gesteld- activiteiten die ingevolge
de grondrechten en het gelijkheidsbeginsel beheerst worden door het
proportionaliteitsbeginsel. Kortom, vooral  de materiBle eisen  en  niet  de
formele springen in het oog.

Zodra wordt aangenomen, dat de eis van het legaliteitsbeginsel, dat
er een wet aan het overheidsoptreden ten grondslag wordt gelegd, altijd
ook de eis meebrengt, dat deze wet voldoet aan de vereisten van redelijkheid
en proportionaliteit, is het gesignaleerde probleem opgelost. Mag dit echter
worden aangenomen? In de paragraaf die nu volgt zal, op basis van de
opvattingen van Hirsch Ballin, worden betoogd  van wel. Wanneer aldus
duidelijk is gemaakt, dat het legaliteitsbeginsel even goed een materieel
karakter draagt, kan worden bekeken, wat het beginsel zowel op het vlak
van de doelbepaling en het passieve middel als op dat van het actieve middel
inhoudt. De paragrafen 3 en 4 zijn aan deze onderwerpen gewijd. In
paragraaf 5 wordt onderzocht welke taak- en bevoegdheidsverdeling het
legaliteitsbeginsel binnen de sociale grondrechten bewerkstelligt en, zoals
gebruikelijk, wordt tot slot, in paragraaf 6, bezien wat dit alles betekent
voor het recht op culturele ontplooiing.

2  Een formele en een materi le eis ingevolge het legaliteitsbeginsel

In de literatuur wordt het legaliteitsbeginsel doorgaans aangemerkt als
furmeel. Over de inhoud van de wettelijke bepalingen zou niets worden
gezegd, alleen over de vorm (algemene regels) en de wijze van totstandko-
ming (aanvaarding door de volksvertegenwoordiging). In 'De mens in de

9        Hoofdstuk  10,  par.  4  en  5.
10  Hoofdstuk 10, par. 5.
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sociale rechtsstaat', geschreven in het begin van de jaren tachtig, werd deze
visie  ook door Hirsch Ballin aangehangen."

Nu valt op goede gronden te betwijfelen of de kwalificatie juist is.  Wie
zegt, dat alleen in de autonomie van de burger mag worden ingegrepen
als deze mogelijkheid in een wet is vastgelegd, geeft tevens een inhoudelijke
duiding van de betreffende wet: de inhoud bestaat voor een belangrijk deel
daar uit, dat hij een speciale ingreep in de autonomie mogelijk maakt.
Illustratief is in dit verband het nulla-poena-beginsel. Vanaf, zeg maar,
de Verlichting wordt op basis van het legaliteitsbeginsel de eis gesteld, dat
strafrechtelijke ingrepen op de wet berusten. Ook vanwege een andere reden
zou het legaliteitsbeginsel wel eens materieel kunnen zijn: het is een punt
van discussie of de algemene gelding van de wettelijke regel als een vorm-
kwestie dan wel als een inhoudelijk kenmerk moet worden gezien.

In zijn inaugurele rede,  'Vertrouwen  op het recht',  net  als  'De  mens
in de sociale rechtsstaat' geschreven in 1982,12 laat Hirsch Ballin dan ook
een iets andere mening doorklinken. Hij pleit er voor het legaliteitsbeginsel
niet meer abstract te benaderen maar in plaats daarvan aandacht te schenken
aan wat het constitutionele recht, waaronder in het bijzonder de herziene
Grondwet, leert. 13 De Grondwet eist niet alleen bij vrijheidsbeperkingen
maar  ook bij andere grondrechtelijke onderwerpen wetgeving.14  Bij  het
laatste valt te denken aan het basisonderwijs, de rechtshulp en de sociale
zekerheid en bijstand.13

Aan het einde van de jaren tachtig lijkt Hirsch Ballin zijn standpunt
definitief te hebben bepaald. Op basis van een analyse van de wijze waarop
de Grondwet in de moderne sociale rechtsstaat de wetgever her en der taken
oplegt (ook wel de partiale codificatie van het legaliteitsbeginsel genoemd),
komt hij op een wijze, die in herinnering brengt wat Struycken betoogde,
tot een nieuwe theoretische invulling van dit beginsel. Heden ten dage: 16

'gaat het niet meer alleen om ingrepen in de rechtspositie van de burgers, om
vrijheidsbeperkingen, waaraan het legaliteitsbeginsel in zijn traditionele zin
terecht de eis heeft gesteld dat de desbetreffende belangenafweging plaatsvindt
uit algemene gezichtspunten - dus in de vorm van een regeling - en in een

11 E.M.H. Hirsch Ballin, De mens in de sociale rechtsstaat, in: G.M. van Veldhoven, E.M.H.
Hirsch Ballin e.a. (red.), Overheidsbemoeienis, Deventer 1982, p. 24.

12      E. M. H. Hirsch Ballin, Vertrouwen op het recht,  Over de plaats van de wet in de rechtsorde,
Alphen  aan  den  Rijn  1982.

13 Hirsch Ballin. Vertrouwen enz..  a.w., p.  24.
14 Hirsch Ballin, Vertrouwen enz.,  a.w..  p.  22.
15 Hirsch Ballin, Vertrouwen enz., a.w., pp. 24-25.
16 Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid enz.,  a.w.,  pp. 58-59.
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constitutioneel kader dat onderscheiden is van de beslissing in concretegevallen
en door verkiezingen met de burgers verbonden. In een sociale rechtsstaatomvat
het overheidsbeleid taI van voorzieningen die juist omwille van de vrijheid van
de burgers worden getroffen. Voor de daartoe nodige belangenafweging geldt
hetzelfde als voor de waarborging van vrijheid door beperkingen aan het
overheidshandelen te stellen. Terecht stelt de Grondwet dan ook de eis dat in
die gevallen waarin aan burgers aanspraken worden toegekend op overheidsvoor-
zieningen, getroffen om gebrek en behoeftigheid te weren, de wet deze regelt.'

Het moderne legaliteitsbeginsel beheerst dus niet alleen inbreuken op de
autonomie van de burgers maar ook overheidsvoorzieningen die burgers
tegen gebrek en behoeftigheid beschermen. Aan dit soort voorzieningen
wordt, net als aan inbreuken op de autonomie van de burger, de eis gesteld,
dat de benodigde belangenafweging plaatsvindt uit algemene gezichtspunten
en tot een wettelijke regel leidt. De eis, dat er een wettelijke regel wordt
gehanteerd, is formeel; de gecursiveerde eis, dat de belangenafweging uit
algemene gezichtspunten geschiedt, lijkt materieel.  In zijn analyse van de
werking van het gelijkheidsbeginsel17 gebruikt Hirsch Ballin de uitdrukking
'uit algemene gezichtspunten' immers als een equivalent van het redelijk-
heids- annex proportionaliteitsbeginsel. 18 Er is dan ook alle reden om zo'n
materitle eis direct aan het legaliteitsbeginsel te koppelen. Niet alleen geldt
de eis steeds, wanneer bij de klassieke grondrechten het doel, dus de mate
van autonomie waarop van overheidswege geen inbreuk mag worden
gemaakt, wordt vastgesteld,"   daar   komt   nog   bij,   dat   ook de sociale

grondrechten in kwestie aanknopingspunten bieden voor zo'n koppeling.
Naast artikel 20, tweede lid, Grondwet, de bepaling waarop Hirsch Ballin
doelt, geldt immers artikel 11, eerste lid, IVESC. Dit artikellid vermeldt
als doel een behoortijke levensstandaard  en schrijft als actief middel een
passende maatregel voor. In het betoog van Hirsch Ballin gaat het om het
actieve middel. Wanneer de betreffende  eis van artikel 11 IVESC  in  de
Grondwet wordt meegenomen, moet artikel 20, tweede lid, worden gelezen

17 Hirsch Ballin, Artikel  1  enz.. a.w., pp. 6-9.
18  In 1982 suggereerde hij nog. dat de eis eveneens inhield, dat er een zekere politieke of

maatschappelijke consensus bestond: zie Hirsch Ballin. De mens in de sociale rechtsstaat.
a.w.. p. 26, noot 15. Uit deze noot blijkt ook, dat Hirsch Ballin de eis fundeert op de
rationalistische opvattingen van Kant. In deze studie wordt bij de invulling van het
redelijkheids- annex proportionaliteitsbeginsel echter ook ruimte gereserveerd voor het
rechtsgevoel; zie daarover hoofdstuk L par. 3.

19  Hoofdstuk 4, par. 9.
20  Via de term 'bestaanszekerheid' van het eerste lid biedt het tweede lid van artikel 20

Grondwet eveneens een normatief aanknopingspunt voor de doelbepaling: hoofdstuk 7. par.
3.
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als:  'De wet steltpassende regels omtrent aanspraken op sociale zekerheid.'
Er valt zelfs te verdedigen, dat een aanvulling vanuit het IVESC overbodig
is. Via de uitdrukking 'aanspraken op sociale zekerheid' zou artikel 20,
tweede lid, zelfwel eens voldoende normatieve aanknopingspunten kunnen
bieden om aan de wettelijke regels de eis van proportionaliteit te stellen.

Ook buiten de voorbeelden die Hirsch Ballin aanstipt - dus buiten de
beperkingsclausules van de klassieke grondrechten in de Grondwet en artikel
20, tweede lid,- eisen het EVRM, het IVBP en het IVESC waarschijnlijk
steeds, wanneer naar nationaal recht het legaliteitsbeginsel geldt, proportio-
naliteit. De klassieke en de sociale grondrechten bestrijken immers zo goed
als heel de concrete belevingswereld van de burger en het grootste deel
van het overheidsoptreden.21 Verder stellen de grondrechten de eis
consequent twee keer, namelijk inzake de doelbepaling en inzake het actieve
middel. Bovendien maakte het vorige hoofdstuk duidelijk, dat beide eisen
kracht warden bijgezet door het gelijkheidsbeginsel. Gegeven deze stand
van zaken kan als standpunt gelden, dat in de huidige sociale rechtsstaat
altijd ook een materiele proportionaliteitseis aan het legaliteitsbeginsel zit
gekoppeld: er wordt dan niet alleen gevergd, dat er een (formele) wet aan
het overheidsoptreden ten grondslag wordt gelegd, maar ook dat deze wet
in een redelijke verhouding staat tot het nagestreefde doel.22 Of de rechter
de keuze die de wetgever maakt ook op de proportionaliteitseis toetst is
een andere kwestie. Wordt de eis niet tevens verwoord door een 'een ieder
verbindende verdragsbepaling',23 dan stuit  bij  een  wet in formele  zin  de
mogelijkheid van controle af op artikel 120 Grondwet.

Het moderne, niet alleen formele maar ook materiale, legaliteitsbeginsel
komt op verschillende plaatsen in de Grondwet tot uitdrukking en strekt
zich blijkens het betoog van Hirsch Ballin met name over twee terreinen
uit. Deze kunnen naar analogie met wat de grondrechten vorderen worden
aangeduid als 'inzake de doelbepaling en het passieve middel' en 'inzake
het   actieve   niiddel'. De beide terreinen worden nu achtereenvolgens
besproken, waarbij tevens zal worden bezien in hoeverre ook het ongeschre-
ven recht in het spel is.

21     Zie ook hoofdstuk 5,  par.  5.
22      Interessant  is de vraag of en zo ja, in hoeverre het verschil maakt of de proportionaliteitseis

betrekking heeft  op de doelbepaling  dan  wei de inzet  van het actieve middel. Het voert
evenwel  te  ver  om dem vraag te behandelen;  zie ook hoofdstuk  7,  noot  140.

23  Hoofdstuk 9, par. 15.
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3    Het Iegaliteitsbeginsel 'inzake de doelbepaling en het passieve middel'

Het moderne legaliteitsbeginsel bestrijkt allereerst het terrein dat door Hirsch
Ballin wordt aangeduid als het grondrecht op vrijheid.24 In deze hoedanig-
heid komt het tot uitdrukking in de beperkingsclausules van de klassieke
grondrechten. Als eis geldt dan, dat de beperkingen worden vastgesteld
bij of via delegatie te herleiden zijn tot een wet in formele zin (de formele
kant), en dat bij de vaststelling van de beperkingen het proportionaliteitsbe-
ginsel in acht wordt genomen (de materitle kant). De laatste eis wordt
verwoord door de grondrechtsbepalingen in het EVRM en het IVBP. In
de Grondwet wordt hij bij slechts 66n bepaling aangetroffen: artikel 15,
vierde lid. De ratio achter deze uitzondering werd reeds 5 behandeld, zodat
er hier geen uitgebreide bespreking hoeft te volgen: over de uitoefening
van de klassieke grondrechten door gedetineerden beslist in overwegende
mate het bestuur.

Ook buiten de klassieke-grondrechtsbepalingen heeft het legaliteits-
beginsel in de Grondwet zijn beslag gekregen. Vooral artikel 89, tweede
en vierde lid, Grondwet, trekt dan aandacht,26 maar ook artikel 16 kan
worden vermeld. Bij artikel 16 is een waarschuwing op zijn plaats, want
uit het oogpunt van het legaliteitsbeginsel is er sprake van een 'onzuiver-
heid': het bevat geen formeel maar materieel wetsbegrip.

Door het legaliteitsbeginsel niet in 66n algemene grondwetsbepaling
vast te leggen maar het steeds wanneer nodig te codificeren wordt de
rechtszekerheid gediend. Helaas kleeft aan deze werkwijze het bezwaar,
dat vooraf onmogelijk kan worden overzien op welke punten het beginsel
om de hoek kan komen kijken. Het kan daarom hooguit ten dele, partieel,

gecodificeerd zijn. Er is door de grondwetgever zelfs niet naar complete
codificatie gestreefd.27 Als gevolg hiervan vertoont de Grondwet hiaten.
Het is aan de rechter om, wanneer hij met een leemte wordt geconfronteerd,
de wetgever op het gebrek te wijzen. Bij een inbreuk op de autonomie van
een burger verbiedt hij de overheidshandeling dan wegens strijd met het
ongeschreven legaliteitsbeginsel, of, in bestuursrechtelijke termen, wegens
strijd met het beginsel van wetmatigheid van bestuur. In het Fluorideringsar-
rest 8 achtte de Hoge Raad voor de beantwoording van de vraag of de

24 Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid enz. a.w., pp. 28-30.
25     Hoofdstuk 9,  par.   13.
26 Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid enz.,  a. w.,  pp.  28-30
27  TK 1973-1974.12 944, nr. 2, p. 2.
28   HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386.
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voorgenomen fluoridering van het drinkwater rechtmatig was, de volgende
omstandigheden van belang:29

1   Het gaat om een primaire levensbehoefte van de mens. 30
2     Er is sprake van een monopoliepositie, daar elk drinkwaterbedrij f zijn

eigen afzetgebied heeft.
3  Er is, gezien de punten 1 en 2, sprake van feitelijke dwang.
4   Er zijn mensen met overwegende bezwaren.
5   Er is een alternatief voor mensen met bezwaren, maar dit alternatief

brengt mee dat mensen in ongelijke situaties verzeild raken, omdat zij
die bezwaren hebben tegen gefluorideerd drinkwater toevlucht moeten
nemen tot verder verwijderde bronnen; dat is in deze tijd niet normaal.

Deze omstandigheden voerden  de  Hoge  Raad  tot het oordeel:

'dat de toevoeging van stoffen aan het drinkwater teneinde daarmee een geheel
buiten de eigenlijke drinkwatervoorziening gelegen doel te dienen daarom een
maatregel van zo ingrijpende aard is dat, zonder wettelijke grondslag, niet kan
worden aangenomen dat een waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van
de hem in artikel 4 lid  1  van de Wet opgedragen taak de vrijheid heeft (...).'

Het Fluorideringsarrest staat model voor de werking van het ongeschreven
legaliteitsbeginsel en daarom wordt gemakkelijk over het hoofd gezien,
dat bij de onderhavige problematiek op de achtergrond ook grondrechten
in het geding waren. Daarbij kan worden gedacht aan het algemene
privacyrecht of aan het recht op (toereikende) voeding. Helaas kon daar
nauwelijks een beroep op worden gedaan, want artikel 17 IVBP respectieve-
lijk artikel 11 IVESC trad voor Nederland pas in 1979 in werking. Artikel
8 EVRM gold al wei,3' maar het had geen zin artikel 8 in de oordeelsvor-
ming van de rechter te betrekken, want de ingreep werd mogelijk gemaakt
door het Waterleidingbesluit, een algemene maatregel van bestuur, zodat
aan het grondrechtelijke vereiste van een beperking bij wet in materiele
zin werd voldaan. Het legaliteitsbeginsel stelde een strengere eis, waaraan
in casu niet voldaan werd: de wet in materiele zin moest te herleiden zijn
tot een wet in formele zin. De Waterleidingwet delegeerde op dit punt geen
wetgevende bevoegdheid. Ingevolge de grondrechtsbepalingen gold er verder
nog een proportionaliteitseis en aan deze eis werd, om begrijpelijke redenen,
evenmin aandacht besteed. Er bestond geen aanleiding om de propor-

29  Zie ook hoofdstuk 5, par. 5.
30      Vergelijk het legaliteitsbeginsel 'inzake het actieve middel'; hoofdstuk 6, par. 3.
31  Artikel 11 Grondwet trad pas vele jaren later in werking. Zie additioneel artikel VII

Grondwet.

349



Hoofdsmk 1 1

tionaliteitseis in de zaak te betrekken, want het besluit om tot fluoridering
over te gaan sneuvelde reeds op het gebrek in de delegatieketen.

De problematiek van het Fluorideringsarrest laat zien, dat het ongeschre-
ven legaliteitsbeginsel 'inzake de doelbepaling en het passieve middel'
meestal hand in hand zal gaan met de grondrechten in de Verdragen.

32

Uit het oogpunt van systematiek 3 kan daarom, zoals gezegd, de proportio-
naliteitseis beter aan het legaliteitsbeginsel worden gekoppeld. Ondanks
zo'n koppeling blijft er voor het legaliteitsbeginsel heus een zelfstandige
functie weggelegd. Dit valt duidelijk te concluderen uit het beperkingsvraag-

stuk bij de sociale grondrechten.
Bij de sociale grondrechten wordt de bevoegdheid om de autonomie

te beperken geregeld in artikel 4 IVESC.34  Via de clausule 'voor zover
dit niet in strijd is met de aard van deze rechten' bepaalt dit artikel, dat
de overheid steeds wanneer dat mogelijk is een wettelijke beperking aan
de inbreuk vooraf moet laten gaan. Dateen bepaald sociaal grondrecht zich
niet in ieder opzicht voor zulke beperkingen leent, is dus geen vrijbrief
om ze dan maar volledig achterwege te laten. Verder moet in artikel 4,
net als in de beperkingsclausules van het IVBP en het EVRM, een
proportionaliteitseis worden gelezen. Maar onder 'wet' in de zin van dit
artikel moet worden verstaan: wet in materiele zin. Om deze reden volgt
het ongeschreven legaliteitsbeginsel 'inzakede doelbepalingen het passieve
middel' artikel 4 op de voet. Het voegt aan de verplichtingen die uit dit
artikel voortvloeien nog de eis toe, dat de wet in materiele zin via delegatie
te herleiden valt tot een wet in formele zin. Ten aanzien van het betoog
van Hirsch Ballin betekent dit, dat het 'grondrecht op vrijheid' zich tevens
uitstrekt over het merendeel van de sociale grondrechten in de Grondwet.

Wellicht ten overvloede zij er nog op gewezen, dat het hier besproken

legaliteitsbeginsel zich ook kan manifesteren bij het actieve middel van de
sociale grondrechten. Wanneer dit actieve middel meebrengt dat er inbreuk
moeten worden gemaakt op de autonomie van de burgers, dient de formele
wetgever  de  zaak als eerste  ter  hand te nemen. De noodzaak daartoe  zal
zich vooral voordoen, wanneer de sociale grondrechten belangen bescher-

32 Niet altijd zal even gemakkelijk een verdragsbepaling kunnen worden aangewezen. Hoewel
zij een uitgebreidere grondrechtencatalogus bevatten dan de Grondwet, hoeven de Verdragen
natuurlijk niet in alle opzichten compleet  te zijn. Illustratief is de problematiek die speelde

in  HR  27 juni  1986,  NJ   1987, 898 (Methadonbrief). Met enige moeite kan evenwel  een
verband worden geconstrueerd met artikel 8, derde lid, IVBP (een verbod tot het verrichten
van arbeid moet dan worden gelijkgesteld met een verplichting tot het verrichten van arbeid)
of artikel 17 IVBP (onder 'eer' moet dan ook worden verstaan 'beroepseer').

33      Er moet worden gestreefd naar systematische eenheid; hoofdstuk  3,  par.  2.
34  Hoofdstuk 7, par. 2 en hoofdstuk 10, par. 5.
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men, die boven de individuele belangen van de burger uitstijgen, dus bij
de sociale grondrechten die ondergebracht moeten worden in de groepen
III en IV. Bij deze groepen gaat het om belangen die de beschaving als
geheel of de mensheid in haar totaliteit raken. 35

4   Het legaliteitsbeginsel inzake het actieve middel'

Volgens Hirsch Ballin gaat het bij het moderne legaliteitsbeginsel niet meer
alleen om ingrepen in de rechtspositie van burgers, dus om beperkingen
van de autonomie, maar ook om overheidsoptreden waarbij ter versterking
van de autonomie een bescherming wordt gegeven tegen gebrek en behoef-
tigheid. In de Grondwet strekt het beginsel zich dan ook over drie sociale
grondrechten uit, waarvan het fundamentele belang meteen duidelijk is: 36

de rechtspositie en de bescherming van hen die via arbeid in hun levens-
onderhoud moeten voorzien,37 de zorg voor hen die niet door middel van
arbeid in hun levensonderhoud kunnen voorzien,38 en tot slot de verzeke-
ring van de uit de substantitle gelijkheid van alle rechtsgenoten voortvloeien-
de gelijke mogelijkheden zich in rechte te kunnen weren.39 Ook nu geldt,
dat op de achtergrond grondrechtsbepalingen uit de Verdragen een
proportionaliteitseis stellen, zodat deze eis even goed direct aan het
legaliteitsbeginsel kan worden gekoppeld.40

De werking van het legaliteitsbeginsel die in deze paragraaf aan de orde
is, mag niet met die uit de vorige paragraaf worden vereenzelvigd.
Theoretisch zijn er belangrijke verschillen. In de vorige paragraaf betrof
het de doelbepaling en het passieve middel, nu gaat het om de inzet van

35   Hoofdstuk 6, par. 3 en hoofdstuk 10, par. 5.
36      In deze studie blijft artikel 23 Grondwet buiten beschouwing; zie hoofdstuk 7,  par.  3,  noot

99.

37  Artikel 19, tweede lid. Grondwet.
38  Artikel 20, tweede lid, Grondwet.
39   Artikel 18, tweede lid, Grondwet. Of het hier uitsluitend om een sociaal grondrecht gaat

mag worden betwijfeld. Het tweede lid van artikel 18 kan even goed worden beschouwd
als de regulatieve dimensie van het eerste lid. Vergelijk de artikelen uit het IVBP, vermeld
in de volgende noot. Wordt er voor dem regulatieve dimensie gekozen, dan zou artikel 18,
tweede lid. thuishoren in het hieronder te bespreken rijtje van de artikelen 2,7, tweede lid,
eerste volzin, en 10, tweede en derde lid, Grondwet. Normatieve consequenties heeft de
keuze niet.

40 Met artikel 19, twee(ie lid, Grondwet correspondeert artikel 7 juncto artikel 2. eerste lid,
IVESC: passende middelen. Met artikel 20, tweede lid, Grondwet correspondeert artikel
11 IVESC: passende maatregelen.  Met artikel 18, tweede lid, Grondwet correspondeert
artikel 14, derde lid, onder d, juncto artikel 2, tweede lid, IVBP: nodig.
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het actieve middel. Deze kleine waarschuwing is op zijn plaats, omdat niet
alleen de sociale grondrechten maar ook de klassieke in hun regulatieve
dimensie de inzet van een actief middel vergen,41 zodat de verwachting
mag worden uitgesproken, dat het onderhavige legaliteitsbeginsel zich in
de Grondwet ook bij de klassieke grondrechten manifesteert. Inderdaad
wordt de forrnele wetgever op verschillende plaatsen in hoofdstuk 1 van
de Grondwet binnen een klassiek-grondrechtelijke garantie belast met de
taak de autonomie gestalte te geven of te versterken.

In de eerste plaats kan worden gewezen op artikel 2 Grondwet. Het
Nederlanderschap houdt een bepaalde vorm van autonomie in, die ten
grondslag ligt aan democratische rechten als het actieve en passieve kiesrecht
van   artikel   4  of de benoembaarheid in openbare dienst van artikel   3.
Ingevolge het eerste lid van artikel 2 moet de formele wetgever in grote
lijnen aan deze vorm van autonomie gestalte geven. Het tweede lid draagt
de wetgever op de toelating en uitzetting van vreemdelingen te regelen.
Ook hier betreft het een vorm van autonomie, te weten de keuzevrijheid
om als vreemdeling al dan niet in Nederland te verblijven.

Verder verdient artikel 7, tweede lid, eerste volzin, vermelding.
Aangezien de ether slechts beperkte mogelijkheden biedt om gedachten of
gevoelens te openbaren, moeten die mogelijkheden in kaart worden gebracht
en dient het gebruik ervan te worden gestructureerd. Op deze manier wordt
er pluriformiteit gewaarborgd. Deze pluriformiteit is van zo'n wezenlijk
belang voor de autonomie van de burgers, dat allereerst de formele wetgever
garanties moet geven. Ter uitvoering van de grondwettelijke opdracht is
de Mediawet  tot stand gebracht. Deze wet geeft gestalte aan de autonomie
bij radio- en televisieomroep.

Tot slot mag artikel 10 niet worden vergeten. Het tweede en het derde
lid verplichten de wetgever garanties te geven op het vlak van de registratie
van persoonsgegevens. De Wet persoonsregistraties voorziet in de opdracht.
Deze wet biedt niet alleen bescherming tegen particuliere organisaties die
gegevensbestanden aanleggen 3 maar ook, binnen zekere grenzen, tegen
overheidsinstanties. In het laatste geval vindt er iets plaats, dat op het eerste
gezicht misschien aan de vaststelling van wettelijke beperkingen doet
denken. Er is echter een wezenlijk verschil: de autonomie wordt niet beperkt
maar juist ge8ffectueerd.

41  Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7, par. 2.
42     Hoofdstuk 5,  par.  6  en  8.
43  Hoofdstuk 5, par. 5.
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Hetzelfde is het geval met een heel bijzonder voorbeeld, dat buiten
hoofdstuk 1 wordt aangetroffen. Artikel 110 stelt:

'De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens

regels bij de wet te stellen.'

In deze bepaling ligt een deel van de regulatieve dimensie van het recht
van ontvangst en vergaring van informatie besloten: de wetgever wordt
verplicht via een ondersteunende maatregel extra bescherming te creBren
voor de burger die de door het grondrecht gegarandeerde autonomie
tegenoverde overheid wil effectueren. De codificatie is opmerkelijk, omdat
de constitutieve dimensie van dit grondrecht uit de Grondwet werd
geweerd.44

Net als bij de sociale grondrechten voegen de grondrechten in de
Verdragen aan het legaliteitsbeginsel de eis van proportionaliteit toe, zodat
deze even goed direct aan het beginsel kan worden gekoppeld. Kortheidshal-
ve wordt hier volstaan met een verwijzing naar artikel 2, tweede lid,
IVBP.45

Leent ook het legaliteitsbeginsel 'inzake het actieve middel' zich voor
toepassing in het ongeschreven recht? In het licht van de overwegingen
van de Hoge Raad in het Fluorideringsarrest en gegeven de uitdrukkelijke
aandacht, die er aan de primaire levensbehoeften werd besteed, hoeft niet
uitgesloten te worden geacht, dat de rechter ooit ook op dit vlak tot een
ongeschreven legaliteitsbeginsel concludeert. Desnoods kan, net als in dat
arrest, het gelijkheidsbeginsel te hulp worden geroepen. Bepaalde wettelijke
voorschriften lijken in ieder geval reeds uit zo'n ongeschreven legaliteitsbe-
ginsel voort te vloeien. Zo bepaalt artikel 32 Besluit uitoefening artsenij-
bereidkunst,46 voor zover van belang:

'1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid, moet de apotheek van een
gevestigde apotheker tussen acht uur des morgens en zes uur des namiddags
ten minste negen uur geopend zijn.
2. De apotheek mag gesloten zijn gedurende een of meer etmalen of gedeelten
van etmalen, indiende inspecteur daartoe schriftelijk verlof heeft verleend. (...)
3. In apotheken, welke niet krachtens het tweede lid zijn gesloten, moet vanaf
het uur van sluiting des namiddags tot het uur van opening de volgende morgen

44  Hoofdstuk 8, par. 6.
45   Zie over deze bepaling hoofdstuk 5, par. 1 en hoofdstuk 7, par. 2.
46   Besluit van 1 maart 1963. Stb. 75, houdende voorschriften als bedoeld in art. 26, onder

a, b, c en d van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.
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gelegenheid bestaan tot het verkrijgen van geneesmiddelen op recept en andere
geneesmiddelen, welker toediening geen uitstel gedoogt.'

Indien 'inzake het actieve middel'  tot de gelding  van een ongeschreven
legaliteitsbeginsel wordt geconcludeerd, moet wederom worden bedacht,
dat de grondrechtsbepalingen in de Verdragen proportionaliteitseisen stellen.
In verband met artikel 32 Besluit uitoefening artsenijbereidkunst kan
bijvoorbeeld gewezen worden op artikel 12, tweede lid, aanhef en sub d,
IVESC, waar de term 'nodig' wordt gebezigd.

5   Taakverdeling bij de sociale grondrechten

Een bestudering van het constitutionele recht leert, dat de formele wetgever
ingevolge het legaliteitsbeginsel op verschillende punten als eerste de uitvoe-
ring van de sociale grondrechten ter hand moet nemen. Daarbij gaat het
niet om een vrije opdracht. Bij de afweging van de belangen dient die
wetgever het oog gericht te houden op een redelijke verhouding tussen de
uitvoeringsmaatregel en het doel waarop de maatregel is gericht. Deze
proportionaliteitseis vloeit uit de sociale grondrechten zelf voort 7 maar
kan even gemakkelijk aan het legaliteitsbeginsel worden gekoppeld.

Met het legaliteitsbeginsel als beslissend criterium valt er bij de sociale
grondrechten in hoofdstuk 1 de volgende bevoegdheidsverdeling te
onderkennen.

Ten eerste zijn er sociale grondrechten, waarvan de autonomie zich
(deels) leent voor de vaststelling van wettelijke beperkingen. Artikel 4
IVESC zegt, dat de overheid steeds wanneer dit mogelijk is een (mate-
rieel)wettelijke beperking vooraf moet laten gaan aan een inbreuk. Het
(ongeschreven) legaliteitsbeginsel 'inzake de doelbepaling en het passieve
middel' voegt hier aan toe, dat er inzake deze beperking steeds een basis
moet worden gelegd in een wet in formele zin.

Ten tweede legt de Grondwet de formele wetgever bij drie sociale
grondrechten uitdrukkelijk een taak op: de regeling van de rechtspositie
en rechtsbescherming van hen die arbeid verrichten, de aanspraken op
sociale zekerheid, en de aanspraken op rechtsbijstand van minder draag-
krachtigen.48 Hier reguleert het (geschreven) legaliteitsbeginsel niet de

47  Hoofdstuk 9, par. 14.
48      Artikel 23 blijft buiten beschouwing: zie hoofdstuk  7,  noot  99.
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doelbepaling en het passieve middel maar de inzet van 'het actieve middel'
bij de sociale grondrechten.

Ten derde zijn er zorggebieden, waarop de taakbehartiging, dat wil
zeggen de inzet van het actieve middel, onvermijdelijk inhoudt dat de
overheid op andere punten de autonomie van de burgers opnieuw moet
afgrenzen ten opzichte van de verbondenheid. Uit het (ongeschreven) legali-
teitsbeginsel 'inzake de doelbepaling en het passieve middel' volgt, dat de
formele wetgever het touw in handen moet nemen. Zo bepaalt artikel 21
Grondwet, dat de zorg der overheid gericht is op de bewoonbaarheid van
het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Een goed
beleid ten aanzien van het leefmilieu is onmogelijk zonder dat burgers beper-

kingen worden opgelegd. De open formulering van artikel 21 en andere

soortgelijke bepalingen geeft echter ondubbelzinnig aan, dat er met dit soort
maatregelen niet kan worden volstaan. Ook buiten het terrein, geregeerd
door het legaliteitsbeginsel, zal een en ander moeten worden ondernomen.

Ten vierde bestaat de mogelijkheid, dat het actieve middel bij een sociaal

grondrecht er weliswaar op gericht is de autonomie van de burger te
versterken, maar, gezien de zware voorwaarden die de burger worden
gesteld en het ontbreken van redelijke alternatieven, tevens moet worden
beschouwd als een beperking van de autonomie. Voor deze opvatting kunnen

aanknopingspunten worden gevonden in de overwegingen van het
Fluorideringsarrest. Uit het (ongeschreven) legaliteitsbeginsel 'inzake de
doelbepaling en het passieve middel' vloeit dan voort dat de formele
wetgever zulke voorwaarden moet regelen.

49

Ten vijfde moet rekening worden gehouden met het geval, dat het
(ongeschreven) legaliteitsbeginsel 'inzake het actieve middel' binnen een
bepaald zorggebied de open bevoegdheidsverdeling nader bepaalt. De
formele wetgever zal dan de nodige waarborgen voor de burger moeten

scheppen. Zo'n situatie doet zich voor, wanneer voorzieningen, die thans
in de sfeer van de secundaire levensbehoeften liggen, als gevolg van

maatschappelijke ontwikkelingen in de richting van de primaire verschuiven.
Zo is denkbaar dat er standaardvoorzieningen moeten worden gecreeerd
tegen ernstige besmettelijke ziekten.

Tot slot zijn er zorggebieden, waarop geen wettelijke grondslag voor
het overheidsoptreden vereist is. Er is inzake het actieve middel een minder
'zware' procedure mogelijk. Bij de taakverdeling geldt dan als richtsnoer,
dat de normstelling in handen wordt gelegd van het orgaan dat binnen de

49    Vergelijk Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., pp. 40-41.
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democratische rechtsstaat de belangenafweging het best kan verrichten. 50
Er bestaat een verband tussen de aard en het gewicht van de belangen aan
de ene kant en de geschiktheid van een orgaan ofactor tot afweging daarvan
aan de andere kant.

6  Het recht op culturele ontplooiing en het legaliteitsbeginsel

Binnen het zorggebied van de culturele ontplooiing vallen vier beleidster-
reinen die zodanig kunnen worden gerangschikt, dat de individuele belangen
van de burgers gaandeweg plaats maken voor de collectieve belangen, te
weten: de versterking van de culturele autonomie van de individuele burger,
de verbreiding van de cultuur onder de bevolking, de bevordering van het
culturele ontwikkelingsproces en de bescherming van het culturele
erfgoed.m In hoeverre vallen deze terreinen binnen de invloedssfeer van
het legaliteitsbeginsel?

Allereerst het legaliteitsbeginsel 'inzake dedoelbepaling en hetpassieve
middel'.  Net  als het recht op gezondheid van artikel 12 IVESC52  is  het
recht op culturele ontplooiing een sociaal grondrecht, dat zich deels leent
voor de vaststelling van wettelijke beperkingen. Het gaat hier om het eerste
beleidsterrein: de versterking van de culturele autonomie door middel van
ondersteunende maatregelen als subsidies en dergelijke. Een primair vereiste
is vanzelfsprekend, dat de autonomie van overheidswege wordt gerespec-
teerd. Evenmin als bij het recht van (zelf)expressie en zijn compagnons
- klassieke grondrechten waarin die culturele autonomie eveneens bescher-
ming vindt 3 - is evenwel absoluut respect geboden. Maar ingevolge
artikel 4 IVESC moeten er wel wettelijke beperkingen aan iedere inbreuk
op de culturele autonomie voorafgaan. Aangezien onder 'wet' in de zin
van artikel 4 moet worden verstaan 'wet in materiale zin', is er ruimte voor
aanvullende werking van het (ongeschreven) legaliteitsbeginsel 'inzake de
doelbepaling  en het passieve middel'. Kortom,  het  is  aan de formele
wetgever om (in grote lijnen) aan de beperkingen van de culturele
autonomie, gegarandeerd door artikel 22, derde lid, Grondwet, gestalte
te geven.

Dan zijn er nog de drie andere beleidsterreinen: de verbreiding van
de cultuur onder de bevolking, de bevordering van het culturele ontwikke-

50 Vergelijk Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid enz., a.w..  pp.  59-60.
51   Hoofdstuk 6, par. 6, hoofdstuk 7, par. 4 en hoofdstuk 10, par. 8.
52     Hoofdstuk   10,  par.   5.
53   Hoofdstuk 6, par. 7 en hoofdstuk 8, par. 6.
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lingsproces en de bescherming van het culturele erfgoed. Hoewel deze
terreinen niet op zichzelf staan en dus niet helemaal los kunnen worden
gezien van het eerste beleidsterrein, de versterking van de culturele
autonomie, komt het vraagstuk van de wettelijke beperkingen nauwelijks
of niet om de hoek kijken. Het doel moet analoog worden bepaald.54 Er

rijzen vragen als: 'in hoeverre is grotere integratie van de cultuur in de
samenleving noodzakelijk?', 'in hoeverre  is er behoefte  aan een extra
stimulans voor culturele vernieuwing?' en 'in welke mate is behoud van
het eigentijdse cultuuraanbod voor het nageslacht gewenst?' Te meer daar
formele gelijke behandeling nauwelijks gewicht toekomt, is wetgeving niet
direct aangewezen om het doel te bepalen. Voor een aanvullende werking
van het (ongeschreven) legaliteitsbeginsel 'inzake de doelbepaling' is dan
geen  plaats.

Het legaliteitsbeginsel 'inzake het actieve middel' blijft geheel buiten

toepassing. Artikel 22, derde lid, Grondwet eist immers slechts, dat er
'voorwaarden' worden geschapen, en dat hoeven geen wettelijke voorwaar-
den te zijn. Verder is niet aannemelijk, dat culturele ontplooiing ooit
aangemerkt zal worden als een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan,
dus als een primaire levensbehoefte, zodat ook de mogelijkheid van het
ongeschreven legaliteitsbeginsel 'inzake het actieve middel' afvalt.

Uit het bovenstaande volgt niet, dat de inzet van het actieve middel
bij het recht op culturele ontplooiing geen aanknopingspunten biedt voor
de  werking  van het legaliteitsbeginsel.  Op twee manieren  kan  het  (onge-

schreven) legaliteitsbeginsel 'inzake de doelbepaling en het passieve middel'
om de hoek komen kijken.

In de eerste plaats is niet uitgesloten, dat aan voorzieningen ten behoeve
van moderne beeldende kunstenaars, een onderdeel van het eerste en het
derde beleidsterrein, zware belastende voorwaarden worden verbonden.

Op zich noopt dit nog niet tot een wettelijke grondslag. Die wordt pas
onontbeerlijk, wanneer er voor de kunstenaars buiten deze voorziening geen
redelijke alternatieven openstaan en zij zich deze dwang zullen moeten laten
welgevallen. In dat geval is er immers, naast mogelijke bevordering, sprake
van een inbreuk op de (culturele)55 autonomie, zodat de betreffende
wettelijke afl:,akening zal moeten worden herzien.

In de tweede plaats kunnen op het vierde beleidsterrein, dus de
bescherming van het culturele erfgoed, inbreuken op de autonomie van

54  Hoofdstuk 6, par. 3 en 8 en hoofdstuk 7, par. 2.
55 Deze inbreuk behoeft niet automatisch de culturele autonomie te betreffen. Om welke vorm

van autonomie het gaat is geheel afhankelijk van de inhoud van de voorwaarden.
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de burger worden verwacht, zij het niet direct de culturele autonomie. Het
gaat eerder om het eigendomsrecht en andere rechten, gegarandeerd door
onder meer artikel   1   van het Eerste Protocol   bij het EVRM.56  Op  dit
beleidsterrein moet het belang van het individu wijken voor het collectieve
belang. De Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit zijn
voorbeelden van dit soort wettelijke maatregelen.

Buiten de genoemde punten is de wetgever niet in het bijzonder
gehouden taken op het terrein van de culturele ontplooiing waar te nemen.
Ook andere organen, zoals de regering, de ministers en de organen van
lagere overheden, komen in aanmerking. Om een antwoord te vinden op
de vraag welk orgaan de voorkeur verdient en welke juridische instrumenten
zich voor gebruik lenen, moet, binnen de algehele visie op het cultuurbeleid,
bij iedere afzonderlijke maatregel worden gelet op de aard en het gewicht
van de belangen die in het geding zijn.

7 Conclusie

Omdat de grondrechten in de Grondwet en de Verdragen zo goed als de
hele belevingswereld van de burger en het grootste deel van het overheidsop-
treden bestrijken, is er naast de grondrechten voor het legaliteitsbeginsel
nauwelijks of geen zelfstandige rol van betekenis weggelegd. In het licht
van deze grondrechtelijke inkadering lijkt het doorgaans aangehangen
standpunt, dat het legaliteitsbeginsel formeel van aard is en weI in die zin,
dat het geen eis stelt aan de inhoud van de wettelijke regel, vrij heilloos.
Op de betreffende punten stellen grondrechten immers consequent de eis
van proportionaliteit. Deze materiBle eis kan daarom beter direct aan het
legaliteitsbeginsel worden gekoppeld. Het beginsel eist dan alles bij elkaar
genomen, dat er een wet in materiele zin aan het overheidsoptreden ten
grondslag wordt gelegd, die enerzijds via delegatie minstens te herleiden
is tot een wet in formele zin en anderzijds niet in een onredelijke verhouding
staat  tot  het  doel  dat  met  de wet wordt nagestreefd.

De werking van het legaliteitsbeginsel kan, naar anologie met de
grondrechten, worden ingedeeld in een werking 'inzake de doelbepaling
en het passieve middel'  en een werking 'inzake het actieve middel'.

Bij de sociale grondrechten bewerkstelligt het legaliteitsbeginsel een
verdeling van taken en bevoegdheden. Deze verdeling ziet zowel op de
doelbepaling en het passieve middel als op de inzet van het actieve middel.

56  Hoofdstuk 4, par. 4 en 5.
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Wat de doelbepaling betreft geldt, dat indien de overheid wettelijke
beperkingen aan een inbreuk op de autonomie kan laten voorafgaan, zij
gehouden is dat te doen. Deze plicht ligt verankerd in artikel 4 IVESC.
In dit artikel betekent 'wet' evenwel  'wet in materitle  zin'. Het legali-
teitsbeginsel volgt artikel 4 dan ook op de voet en voegt er de eis aan toe,
dat zo'n wet in materitle zin minstens via delegatie te herleiden is tot een
wet in formele zin. Al met al geldt in zulke gevallen op het vlak van het
legaliteitsbeginsel vrijwel hetzelfde regime als bij de kiassieke grondrechten.
Zo'n situatie doet ook zich voor bij het recht op culturele ontplooiing van
artikel 22, derde lid, Grondwet. Het is daarom aan de formele wetgever
om, althans in grote lijnen, de beperkingen inzake de culturele autonomie
vast te stellen.

Wat het actieve middel betreft zijn er diverse manieren waarop het
legaliteitsbeginsel zich manifesteert of kan manifesteren. De Grondwet
verwoordt het beginsel in ieder geval  in de artikelen 18, tweede  lid,  19,
tweede lid, en 20, tweede lid. Vermeldenswaard is dat de Grondwet het

beginsel eveneens binnen de regulatieve sfeer van de klassieke grondrechten
tot uitdrukking brengt. Het gaat om de artikelen 2,7, tweede lid, eerste

volzin, en 10, tweede en derde lid. Artikel 110 Grondwet is een geval apart.
Hoewel de constitutieve dimensie van het recht van ontvangst en vergaring
buiten de Grondwet werd gehouden, werd (een deel van de) regulatieve
dimensie in artikel 110 neergelegd, terwijl daar ook nog eens het legaliteits-

beginsel werd verankerd. Inzake het actieve middel bij het recht op
culturele ontplooiing speelt het legaliteitsbeginsel geen bijzonder opvallende
rol, wat overigens niet wil zeggen, dat het geheel zonder betekenis is.

De werking van het legaliteitsbeginsel manifesteert zich dus zonder

principieel onderscheid bij zowel de sociale als de klassieke grondrechten.
Daarom vormt het een verbindende schakel tussen deze grondrechten, zodat

het betoog, dat in de eerdere hoofdstukken omtrent de intrinsieke samenhang

werd gehouden, extra ondersteuning krijgt.
Met deze laatste vaststelling is het intermezzo, dat in het onderzoek

naar de aard en werking van het recht op culturele ontplooiing als sociaal
grondrecht werd ingelast, ten einde. In het volgende hoofdstuk wordt de
aandacht gericht op laatste onderwerp dat op het programma staat: het

vraagstuk van de afdwingbaarheid. In dat hoofdstuk zal voor een deel
worden voortgebouwd op de verdeling van taken en bevoegdheden die het

legaliteitsbeginsel binnen de sociale grondrechten bewerkstelligt. Want in
het kielzog van dit beginsel bevindt zich immers steeds artikel 120
Grondwet.
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HOOFDSTUK 12

Grondrechten, rechter en democratie

1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de analyse van het recht op culturele ontplooiing
als sociaal grondrecht afgesloten met een beschouwing omtrent de af-
dwingbaarheid. Hoewel bij de sociale grondrechten de afdwingbaarheid
de uiteindelijke crux vormt en hoewel die afdwingbaarheid in de literatuur
doorgaans wordt betwist, zal dit hoofdstuk weinig opzienbarend zijn. De
verklaring is eenvoudig. De bestaande ontkenning van de afdwingbaarheid
vloeit voort uit een gebrek aan inzicht in de juridische eisen die de
grondrechten stellen. Omgekeerd geredeneerd is er nauwelijks nog een
vraagstuk, wanneer er wel voldoende inzicht is verkregen.

Toen de juridische eisen van de sociale grondrechten inzake de
doelbepaling en het actieve middel werden bestudeerd,' bleek het in over-
wegende mate om de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel te gaan.
Aan de mogelijkheid om als rechter op de naleving van dit beginsel toe
te zien hoeft niet te worden getwijfeld. Eerder  werden dan ook vanuit
verschillende rechtsgebieden voorbeelden aangedragen van rechtsnormen,
die net als de sociale grondrechten gekenmerkt werden door diffuse
rechtswerking en die zonder problemen door de rechter werden toegepast.
Tot deze voorbeelden behoorden ook de klassieke grondrechten.3 Dit voert
tot de volgende slotsom: niet zozeer op basis  van  wat  in dit hoofdstuk  te
berde zat worden gebracht als wel op basis van wat eerder omtrent de

begripsvorming, de positieve vorm, de rechtskracht en de rechtswerking
van de sociale grondrechten is betoogd, moet worden aangenomen dat een
rechter de overheid in beginsel kan verplichten de juridische eisen van de
sociale grondrechten in acht te nemen. Daarom kunnen aan de sociale
grondrechten, net als aan de klassieke, drie juridische functies worden

1    Hoofdstuk 9, par. 14.
2        Hoofdstuk  9,  par.   11   en  12.
3         Hoofdstuk  9,  par.   13.
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toegeschreven, die van richtsnoer voor de overheid,4 die van beroepsgrond
voor de burge* en die van beslissingsgrondslag voor de rechter.

Het bovenstaande betekent niet, dat er niets te bespreken valt. Bij het
vraagstuk van de afdwingbaarheid van de sociale grondrechten kunnen legio
onderwerpen worden aangesneden. Bepaalde vallen evenwel buiten het
bestek van dit onderzoek, omdat zij ver afstaan van de concrete belevingswe-
reld van de burger.6 Gedacht kan worden aan de leer van de machtenschei-
ding7 of aan technische vraagstukken van procesrechtelijke aard.8 Edn
onderwerp, waarvan het belang voor de concrete belevingswereld buiten
kijf staat, mag evenwel niet onbesproken blijven: de kwestie van de
democratie. Nu is het onderwerp 'democratie' al een paar keer aan de orde
gesteld. Gezien vanuit het kader van de concrete belevingswereld bleek
'democratie' een boeiend fenomeen. Wanneer zij volledig ontbreekt, doet
zich dat sterk voelen in het leven van alledag en is zij een hoogst emotionele
aangelegenheid, maar wanneer burgers aan haar gewend zijn geraakt,
verdwijnt het gevoelselement door de bank genomen op de achtergrond
en wordt zij vooral een zaak van intellectuele bespiegelingen.' Ook aan
de   relatie   tot de grondrechten   werd al aandacht besteed. Bij zowel   de
klassieke" als de sociale" bleek sprake te zijn van een zekere verweven-
heid. Grondrechten en democratie leken elkaar te versterken: beperkingen
van de grondrechtelijke autonomie moeten niet alleen in dienst staan van
een democratische samenleving, ze moeten ook nog eens, althans in eerste
instantie, worden vastgesteld door de democratische gelegitimeerde formele
wetgever.  Maar of op basis hiervan reeds tot harmonie mag worden besloten
valt te betwijfelen. Zeker bij de eerste eis maar ook bij de tweede werd
'democratie' vooral opgevat als een gedachtengoed, een bepaalde waarde,

4    Hoofdstuk 6, par. 5.
5    Hoofdstuk 9, par. 18.
6     Hoofdstuk 1,  par.  2.
7       Voor een moderne interpretatie van de trias politicazij verwezen naar Witteveen, Evenwicht

van machten. a.w.
8     Van belang is bijvoorbeeld de vraag in hoeverre er beroepsmogelijkheden openstaan tegen

algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en plannen en wie de beroepsmogelijkheden
toekomen. Op dit viak is veel aan verandering onderhevig gezien de herziening van de
rechterlijke organisatie die op stapel staat. Waarschijnlijk zal in de toekomst bij de
administratieve rechter beroep tegen besluiten van algemene strekking mogelijk worden.
De balans van de huidige stand van zaken wordt opgemaakt in: M. Bense/R. van Male/H.
Pennarts/L. Rogier,  Naar een nieuw bestuursprocesrecht,  NTB  1991, pp. 253-267,  in het
bijzonder pp. 258-261.

9    Hoofdstuk 4, par. 8.
10 Idem.
11      Hoofdstuk  7,  par. 2 e n hoofdstuk  1 1,  par.   3.
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en werd er geabstraheerd van de praktijk van de (Nederlandse) democratie
en van de politiek. Bovendien werd bij de grondrechten alleen gelet op de
doelbepaling en het passieve middel. Om een correct beeld te verkrijgen
moet zeker ook het actieve middel in de beschouwing worden betrokken,
want op dit actieve middel wordt bij de sociale grondrechten in de literatuur
de klemtoon gelegd.  Edn  van de bezwaren,  die  in de rechtsleer tegen  de
rechtskracht van de sociale grondrechten werden geformuleerd, betreft zelfs
voornamelijk het actieve middel: de uitvoering van de grondrechten draagt
een   beleidsmatig en politiek gekleurd karakter. 12 Meteen kan worden
opgemerkt, dat dit karakter in het licht van wat het bestuursrecht omtrent
de begrippen 'discretionaire bevoegdheid' en 'beleidsvrijheid' leert 13

bepaald niet bijzonder is, en het bezwaar werd dan ook gemakkelijk
weerlegd, maar dat gebeurde zonder dat de juridische verhouding tussen
enerzijds de sociale grondrechten (en de klassieke in hun regulatieve
dimensie) en anderzijds de praktijk van de (Nederlandse) democratie werd
uitgeplozen. Wil er evenwel vanuit het kader van de concrete belevingswe-
reid tot afdwingbaarheid van de (sociale) grondrechten kunnen worden
besloten, dan moet die verhouding duidelijk zijn en mag zij er zich niet
tegen verzetten. In de komende paragraaf wordt zij onderzocht. De daarop
volgende paragrafen zijn gewijd aan twee grondwetsbepalingen, die in
verband met het thema rechter-politiek ook om bespreking vragen, te weten
de artikelen 94 en  120. Een aparte behandeling van het recht op culturele
ontplooiing heeft weinig zin.

2   Democratie en grondrechten

Een verhandeling omtrent het begrip 'democratie' is een hachelijke
onderneming, want ongeacht wat er precies naar voren wordt gebracht,
het is waarschijnlijk vatbaar voor kritiek. Dit komt omdat het begrip
allerminst is afgebakend. Enerzijds duidt het op een geestelijk klimaat van
tolerantie en op pluriformiteit in de samenleving, anderzijds staat het voor
een bepaalde verhouding tussen overheid en burger. In het laatste geval
gaat de aandacht nu eens uit naar de positie van de overheid, dan weer naar
die van de burger. Soms wordt een kwalitatief aspect van de verhouding
benadrukt,  dan weer een procedureel. Daarom  is het belangrijk allereerst
aan te geven waartoe de verhandeling zich beperkt.  In deze paragraaf gaat

12  Hoofdstuk 8, par. 2.
13   Hoofdstuk 8, par. 3, hoofdstuk 9, par. 12 en hoofdstuk 10, par. 3.
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het niet zozeer om een bepaald gedachtengoed, een bepaald geestelijk
klimaat, als wel om de democratische praktijk (in Nederland), waarbij de
belevingswereld van de burger ook nog eens extra accent krijgt. Er is dan
een zekere relatie met 'politiek'. Deze term is ook vaag. Zo kan er worden
gedoeld op de bezigheden van bij voorkeur via verkiezingen gelegitimeerde
staatsorganen, die binnen de gegeven juridische grenzen beslissen over het
te voeren overheidsbeleid. In die zin wordt gesteld, dat het aan de wetgever
is om 'politieke' keuzen te maken. Maar even goed kan worden gedacht
aan de (semi)professionele bedrijvigheid van personen, die invloed
uitoefenen op dat overheidsbeleid, hoewel zij niet over publiekrechtelijke
bevoegdheden beschikken en evenmin onderworpen zijn aan enige
instructiebevoegdheid van een overheidsorgaan. Illustratief is het voorzitter-
schap van een 'politieke' partij. In andere gevallen duidt de term 'politiek'
op het staatkundige systeem als geheel, zoals in de uitdrukking 'politiek'
stelsel, en waarschijnlijk is hiermee de lijst niet uitgeput. Om eventuele
verwarring te voorkomen zij de lezer op deze meerduidigheid attent

gemaakt. Onoverkomelijke problemen doen zich echter niet voor.
Democratie, zo veel is zeker, is een term waarmee een bepaald staatkun-

dig systeem wordt aangeduid.14 Zodra echter wordt gevraagd aan welke
vereisten een systeem moet voldoen om het predikaat 'democratisch' te
verdienen slaat de verwarring toe. Wie zich concentreert op de etymologi-
sche herkomst van het begrip en een systeem pas als democratisch aanmerkt
wanneer het overeenkomt met het politieke stelsel van het antieke Athene
komt om minstens twee redenen bedrogen uit.

Allereerst werden in de stadsstaat van de vierde en vijfde eeuw voor
Christus de belangrijkste beslissingen direct door de vrije burgers zelf
genomenu en worden naar huidig inzicht ook stelsels van politieke
vertegenwoordiging als democratisch aangemerkt. Verder ontbrak in dat
oude Athene een ingredient dat naar huidig inzicht onmisbaar is voor het
functioneren van een democratie, te weten respect van overheidswege voor
de rechten van het individu. 16

Het huidige democratiebegrip moet dus anders worden omschreven.
Een mogelijke definitie is:

14   Vergelijk H.M. de Jong, Democratie en rechtsstaat, in: J.J.A. Thomassen. Hedendaagse
democratie, Alphen aan den Rijn 1991. p. 34.

15   J.J A Thornassen, Politieke representatie, in: Hedendaagse democratie. a.w., p. 166.
16   J.J. A. Thomassen, Democratie, problemenenspanningsvelden,in: Hedendaagsedemocratie,

a.w., p. 16.
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een regeringssysteem dat via verkiezingen, referenda of inspraak met vaste
regelmaat verantwoording aflegt aan en verder voortdurend contact onderhoudt
met de publieke opinie die zich onbelemmerd kan vormen en uiten. 17

Zo'n moderne democratie is dan op twee pijlers gebaseerd. De eerste pijler
is de 'volkssoevereiniteit' met daaraan verbonden een gelijkwaardig
burgerschap en een algemeen kiesrecht, de andere pijler is respect vanuit
met name de overheid voor de rechten van het individu. l 8

De tweede pijler wordt echter ook wel ondergebracht bij het begrip
'rechtsstaat'. Voor zover daarmee een terminologische verfijning wordt
gediend kan deze benadering zonder meer worden onderschreven. Per slot
van rekening gaat het er hier om een mogelijk spanningsveld te onderzoeken
tussen democratie en de 'rechten' van het individu, dus de grondrechten.
Maar zodra er bepaalde fundamentele verschillen aan het onderscheid
worden verbonden, is waakzaamheid geboden. Zo betoogt De Jong, dat
rechtsstaat en democratie gebaseerd zijn op verschillende ideeen omtrent
de vrijheid van de burger. In de democratische traditie zou een positief
vrijheidsbegrip als vertrekpunt worden genomen, te weten de mogelijkheid
om vorm te geven aan het eigen leven, en in de rechtsstatelijke traditie zou
van een negatief begrip worden uitgegaan, te weten een bepaalde levenssfeer
waarin de burger zich zonder inmenging van met name de overheid kan
bewegen.

w
Bijgevolg zou er oorspronkelijk tussen democratie en rechtsstaat

een zekere spanning hebben geheerst, een spanning die wegebde naarmate
de beide tradities in de loop der tijden versmolten tot de traditie van de
democratische rechtsstaat. 20

Anderen bouwen op deze visie voort en beweren, dat er opnieuw een
kink in de kabel kwam, toen de overheid in de sociale rechtsstaat op allerlei
terreinen beleid begon te voeren. Reeds in 1958 schreef B6htlingk:21

'Deze rechtsstaat Nederland is (...) in dezelfde crisis geraakt, dieoveral in West-
Europa het klassieke rechtsstaatsbegrip aan het wankelen heeft gebracht. De
staatsonthouding maakte plaats voor de welvaartsstaat, de staat, die behalve
als nachtwaker ook optreedt als uitdeler van diensten, als controleur van de
nationale economie, als arbiter tussen verschillende belangengroepen en tenslotte
als consument van b.v. gasmaskers, helmen en gewone kantoorbehoeften. De

17  Vergelijk Van der Pot/Donner/Prakke, a.w., p. 167.
18 Thomassen, Democratie, problemen en spanningsvelden, a.w.,  9  17.
19   De Jong. Democratie en rechtsstaat, a.w., p. 36.
20   De Jong, Democratie en rechtsstaat, a. w., pp. 36,44-47.
21   F.R. 86htlingk, De rechtsstaat Nederland, Amsterdam 1958, p. 6.
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groei van deze welvaartsstaat gaat ten dele tegen de oude rechtsstaatsgedachte
in en ten dele er langs heen.  maar gaat in beide gevallen ten koste daarvan.'

Heden ten dage worden zulke geluiden nog steeds vernomen. Witteveen
22

stelt:

'Al met al is het dus goed denkbaar dat een activistische overheid met grote
sturingsambitiesonder de vlag van de sociale rechtsstaat activiteitenonderneemt
die onder het regime van de klassieke rechtsstaat als ontoelaatbaar zouden
gelden.'

Op twee punten zou er in de sociale rechtsstaat roet in het eten worden
gestrooid. Allereerst vindt er in ruime mate delegatie van wetgevende
bevoegdheid plaats en worden er voor het bestuur volop discretionaire
bevoegdheden gecre8erd, waardoor de democratische legitimatie van het
overheidsoptreden zou worden aangetast.23 In de tweede plaats zouden
door de toenemende overheidsbemoeienis de klassieke grondrechten worden
uitgehold.24

Zo rijst dan de vraag in hoeverre door auteurs als De Jong, B8htlingk
en Witteveen op juiste gronden besloten wordt tot een bepaald spanningsveld

tussen enerzijds vooral het actieve middel, voorgeschreven door de sociale
grondrechten en de klassieke in hun regulatieve dimensie, en anderzijds
het soepel functioneren van die zogenaamde democratische rechtsstaat.
Meteen valt op te merken dat, geredeneerd vanuit het kader van de concrete
belevingswereld, de door De Jong geschetste basisgedachte voor kritiek
vatbaar is. Binnen het democratiebegrip staat, in de woorden van De Jong,
de verhouding tussen overheidsdwang en individuele vrijheid centraal,25
waarbij vrijheid positief moet worden opgevat. Het gaat om:

26

'de wenselijkheid om aan het eigen leven zelf vorm te geven.'

In de terminologie van dit onderzoek gaat het dus om het meesterschap
overde persoonlijke belevingswereld, om autonomie. Deze autonomie staat
ook centraal bij zowel de klassieke27 als de sociale grondrechten. 28

22    W.J. Witteveen, Staat en samenleving, in: Hedendaagse democratie,  a.w.,  p.  286.
23 Vergelijk onder meer De Jong, Democratie en rechtsstaat.  a.w.,  p.  47.
24 Vergelijk onder meer Witteveen. Staat en samenleving. a.w., pp. 286-287.
25    De Jong. Democratie en rechtsstaat, a.w.,  p.  36.
26 Idem.
27  Hoofdstuk 4, par. 6.
28  Hoofdstuk 6, par. 2.
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Tegenover de 'positieve' vrijheid, inherent aan de democratie, hoeft daarom
helemaal geen rechtsstatelijke 'negatieve' vrijheid te staan.

Van de andere kant gaat het bij democratie volgens De Jong om 'over-
heidsdwang', dat wil zeggen, om hetgeen het individu zich in het belang
van de anderen of in het algemeen belang zal moeten getroosten of laten
welgevallen, kortom, binnen de terminologie van dit onderzoek, om
verbondenheid. Ook dit element keert bij de klassieke en de sociale
grondrechten terug,2  zodat alles bij elkaar genomen de grondslagen van
democratie en rechtsstaat eerder overeenstemmen dan fundamenteel

verschillen.
Democratie blijkt te staan voor een staatkundig systeem waarbij een

optimale verhouding wordt nagestreefd tussen enerzijds autonomie en
anderzijds verbondenheid. De gedachte is dat de verbondenheid pas degelijk
gestalte krijgt wanneerdeze gevoed wordt door autonomie. Anders gezegd,
collectieve besluitvorming werkt beter, indien de individualiteit van de
burger bewaard blijft en wordt erkend. Wanneer het kader van de concrete
belevingswereld wordt gehanteerd zijn de voordelen van dergelijke
besluitvorming evident: voor de burger zijn alle constitutionele elementen
aanwezig om zich betrokken te kunnen voelen bij wat de overheid doet.
Om deze mogelijkheid van betrokkenheid te openen geldt in Nederland,
binnen zekere grenzen, het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging
bij onder meer de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.30 Nu
is het vanuit het kader van de concrete belevingswereld van belang te weten,
wat die mogelijkheid in de praktijk betekent. Is de invloed van de kiezers
op het beleid dat uiteindelijk door de overheid wordt gevoerd zo groot,
dat zich inderdaad een zekere betrokkenheid manifesteert? Een vluchtige
beschouwing van de politieke praktijk in Nederland leert onmiddellijk, dat
naast het stemgedrag van de kiezers nogal wat andere factoren van invloed
zijn op het beleid. Het gaat om sterk uiteenlopende factoren: druk van
actiegroepen, eigen standpunten van de volksvertegenwoordiging, opinies
van adviescolleges, eigen opvattingen van ministers en staatssecretarissen,
voorkeuren vanuit ambtelijke organisaties, houdingen van hetpartijbestuur,
enzovoorts.31 Het voert niet alleen te ver alle factoren te bespreken, het
is ook niet nodig. Het volstaat wanneer wordt geconstateerd, dat er
allesbehalve identiteit heerst tussen de wil van de kiezers en die van de

29  Hoofdstuk 4. par. 8 en hoofdstuk 6, par. 2.
30  Artikel 53 Grondwet.
31 Vergelijk Thomassen, Democratie, problemen en spanningsvelden, a.w., p. 26.
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volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer dus.32 En dat is wetenschappe-

lijk geconstateerd.
Uit empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat er soms grote

verschillen bestaan tussen de opvattingen van kamerleden en die van de
kiesgerechtigde bevolking.33 Deze verschillen hangen samen met het feit
dat de grote meerderheid van het electoraat er in tegenstelling tot wat
aangeduid kan worden als de politieke elite geen coherent geheel van
politieke opvattingen op na houdt. Veel kiezers onderschrijven de opvat-
tingen van de elite, bijvoorbeeld een partijprogramma, slechts op onder-
delen.34 Binnen het electoraat zelf bestonden ook verschillen inzake een
coherent ideologisch kader, verschillen die overigens tot op zekere hoogte
verband bleken te houden met verschillen in opleidingsniveau.35 Met dit
alles is niet gezegd, dat de kiezers geen enkele invloed uitoefenen. Er kan
echter niet worden volgehouden dat de beleidsvoorkeuren van de kiezers
in sterke mate dwingend zijn voor het beleid dat vanuit het parlement steun
zal ondervinden.36 Wanneer verder wordt bedacht, dat tussen de Tweede
Kamer en de regering evenmin identiteit van wil bestaat, en dat het tussen
de regering en de ambtelijke organisatie niet anders ligt,37 is duidelijk
dat er vanuit de concrete belevingswereld van de kiezer moeilijk gesproken
kan worden van een 'beleidskringloop'. De gemiddelde burger heeft niet
het gevoel dat hij echt invloed heeft en daarom ontbreekt bij hem een grote
betrokkenheid bij het gevoerde of nog te voeren overheidsbeleid. Dit gebrek
aan betrokkenheid is zo groot dat er wel twee aspecten aan de moderne
democratische besluitvorming worden onderscheiden, een intern en een
extern perspectief. 38

Het interne perspectief heeft betrekking op de politieke elite, die aan
de besluitvorming deelneemt en in de politieke verantwoordelijkheid deelt.

32    Natuurlijk is absolute identiteit niet gewenst, want dat zou een 'dictatuur' van de electorale
meerderheid betekenen. De volksvertegenwoordiging moet niet zozeer de belangen van de
meerderheid behartigen als wei, zoals de liberale theorie van de representatieve democratie
uitdrukkelijk naar voren schuift, het algemeen belang. Vergelijk Thomassen, Politieke
representatie,  a.w., p.  170.  Van de andere kant mag de wil van de kiezers in de loop van
het beleidsvormingsproces natuurlijk niet geheel verloren gaan

33 Thomassen. Politieke representatie, a.w., pp. 178-179.
34 Thomassen, Politieke representatie,  a.w., p.  179.
35 Idem.
36 Thomassen, Kiezers en verkiezingen, in: Hedendaagse democratie,  a.w.,  p.  211.
37 Thomassen, Democratie, problemen en spanningsvelden,  a.w.,  p.  31.
38 Witteveen, Staat en samenleving, a.w.,  p.  278.
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Dit perspectief 'wordt gekenmerkt door betrokkenheid, door ernst en
zakelijkheid.'39

Het externe perspectief is ontleend aan de concrete belevingswereld
van de burgers, de kiezers, de 'buitenstaanders'. Vanuit hun perspectief
lijkt het er soms op dat 'de democratie het exclusieve bezit is van een
gewantrouwde beroepsgroep' en dat er 'achter een keurige fa ade wordt
gesjoemeld en gemarchandeerd.

,40

De tweespalt wordt groter naarmate de overheidsbemoeienis met de
samenleving toeneemt. In de woorden van Witteveen: 41

'De democratie probeert de samenleving te sturen vanuit de pretentie dat er
een "algemeen belang" bestaat, maar voor de "gestuurden" is dat geen
uitgemaakte  zaak.'

Zo blijkt binnen de Nederlandse democratie, hoezeer via een besluitvor-
mingsprocedure gevoed door een algemeen kiesrecht ook een verzoening
tussen autonomie en verbondenheid wordt beoogd, inhoudelijk zo'n

verzoening goeddeels uit te blijven. Op dit punt kunnen de grondrechten
soelaas bieden, want deze rechtsnormen garanderen, zoals deze studie heeft
laten zien, dat de overheidsbesluiten inhoudelijk gericht zijn op een juiste
afstemming van de autonomie op de verbondenheid. Er moet naar evenwicht
worden gestreefd.42 De verwevenheid   van de eisen van democratie   en
de rechtsstatelijke eisen, gesteld door de grondrechten, komt nu in een nieuw
licht te staan: de grondrechten leggen bepaalde punten inzake de democrati-
sche besluitvorming van tevoren vast. Juridisch heerst er geen spanning
tussen democratie en grondrechten. Integendeel, er is sprake van wederzijdse
steun en afhankelijkheid: de democratie bouwt garanties in tegen mogelijk
ongewenste uitkomsten van het besluitvormingsproces. Zo bezien vormen
de grondrechten een innerlijk correctiemechanisme van de democratie. De
samenhang kan ook vanuit de grondrechten worden benaderd. De grond-
rechten eisen inzake de vaststelling van de wettelijke beperkingen een
democratische besluitvorming en een bevordering van democratische
doeleinden, omdat onder deze voorwaarden wat de grondrechten beogen,
te weten een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid, het best wordt
gegarandeerd.

39 Idem.
40 Idem.
41 Witteveen, Staat en samenleving, a.w., p.  281.
42     Hoofdstuk 4,  par.  9 en hoofdstuk  6,  par.  3.
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Anders dan uit de opmerkingen van B6htlingk, Witteveen en anderen
zou kunnen worden geconcludeerd geldt dit ook onverkort voor de sociale
grondrechten. Zoals uit artikel 4 IVESC blijkt eisen de sociale grondrechten,
dat de vastgestelde beperkingen in dienst staan van democratische
doeleinden,43 en net als de klassieke grondrechten verzekeren zij verder,
dat de overheid naar evenwicht tussen autonomie en verbondenheid streeft.
Daarbij is irrelevant of het de doelbepaling, het passieve middel of het in
de rechtsleer met argusogen bekeken actieve middel betreft: evenwicht is
steeds het oogmerk.44 Daarom leggen de sociale grondrechten niet minder
dan de klassieke punten van de democratische besluitsvorming vast en nemen
zij de democratie tegen zichzelf in bescherming.

Geredeneerd vanuit het kader van de concrete belevingswereld is de
stelling, dat door de overgang naar de sociale rechtsstaat het democratische
proces vanwege de toegenomen overheidsbemoeienis werd aangetast, hoogst
onzuiver. Als bij deze stelling het oog gericht is op de sociale grondrechten,
getuigt zij bovendien van weinig inzicht in de eisen die deze grondrechten
stellen. Doordat de inzet van het actieve middel toegesneden moet zijn op
het bereiken van het voorgenomen doel, doordat de overheid dus tot
proportionaliteit wordt verplicht,45 bevorderen deze grondrechten de
effectiviteit van het optreden en dringen zij op de keper beschouwd
(ondoelmatige) overheidsbemoeienis terug. Door verkwisting tegen te gaan
ondersteunen zij de democratische grondslag van het overheidsoptreden.

Hoe zit het dan met de stelling dat de sociale grondrechten de klassieke
uithollen? Deze these berust op dezelfde denkfout als gemaakt door Romme,
die zoals de lezer zich wellicht herinnert opperde sociale grondrechten op
klassieke te laten prevaleren.46De sociale grondrechten kunnen de klassieke
niet uithollen. Net als de klassieke eisen de sociale grondrechten immers
de inzet van het passieve middel, dus respect voor de autonomie.47 Zij
zouden dus ook zichzelf uithollen. De klassieke grondrechten zouden
zichzelf evenzeer uithollen,  want in hun regulatieve dimensie eisen zij  net
als de sociale de inzet van het actieve middet:8 Maar het belangrijkste
is, dat de klassieke en de sociale grondrechten zich simpelweg niet laten
uithollen. De doelbepaling, dus de vaststelling van de gewenste en te
respecteren mate van autonomie, is juridisch genormeerd. De autonomie

43  Hoofdstuk 7, par. 2.
44     Hoofdstuk  6.  par.  2  en  3 en hoofdstuk  7,  par.  2  en  3.
45      Hoofdstuk  7,  par.  2.
46  Hoofdstuk 8, par. 6.
47  Hoofdstuk 7, par. 2.
48   Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7, par. 2.
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mag niet verder worden beperkt dan noodzakelijk is om de democratische
verbondenheid veilig te stellen.49 Er kan en moet een proportionaliteitseis
worden toegepast. Wanneer een actief middel, ongeacht of de inzet door
een klassiek of een sociaal grondrecht wordt gevorderd, de autonomie,
beschermd door een ander klassiek of sociaal grondrecht, in de verdrukking
brengt, worden er aan de inzet in totaal twee grenzen gesteld, een beneden-
en een bovengrens. Zowel een sociaal grondrecht als een klassiek in de
regulatieve dimensie eist ten aanzien van het actieve middel op basis van
de gevergde proportionaliteit een minimale inzef' en het andere grondrecht,
klassiek of sociaal, verbindt een maximum aan de inzet. Binnen de gegeven
speelruimte zal via een democratische besluitvorming naar de meest
geschikte inzet moeten worden gezocht. Aldus haken klassieke en sociale
grondrechten en democratie juridisch gezien prachtig ineen. De klassieke
en de sociale grondrechten geven aan binnen welke grenzen de politieke
besluitvorming moet blijven, wil ze het doel dat ze beoogt niet voor-
bijstreven. Dat deze grenzen niet voor altijd vastliggen maar mede worden
bepaald door de feitelijke stand van zaken binnen de samenleving hoeft
niet opnieuw te worden benadrukt. De dynamiek en de finaliteit van de
grondrechten zijn voldoende ter sprake gekomen. Al met al is dus exact
het omgekeerde waar van wat boven door de aangehaalde auteurs werd
beweerd. De sociale grondrechten vormen geen bedreiging voor de
democratische legitimatie van het overheidsoptreden, zij bevorderen die
juist.51 Om deze reden is afdwingbaarheid van deze grondrechten een
onmisbare waarborg voor het democratisch gehalte van de staat.

Is hiermee ook de boven aangegeven kloof tussen het interne en het
externe perspectief van het democratische besluitvormingsproces gedicht?
Neen, zo'n rooskleurige toekomst stellen de klassieke en sociale grondrech-
ten niet in het vooruitzicht. Gelet op de concrete belevingswereld van de
gemiddelde burger wordt niet meteen een volkomen legitimatie van het
overheidsoptreden bereikt.52 Maar wel lijkt zeker, dat een burger, die
zijn belangen vergeefs via democratische middelen tracht te verdedigen,
de democratische rechtsstaat meer zal waarderen en zich meer bij die staat

49  Hoofdstuk 4, par. 9 en hoofdstuk 7, par. 2.
50 Hoo fdstuk 7, par. 2.

51 Vergelijk Crijns, a.w., pp. 223-224.
52   Opvallend is dat de grondrechtelijke aspecten van maatschappelijke problemen in de media

nagenoeg onbesproken blijven. Ook ministers. staatssecretarissen, kamerleden en andere
politici zouden zich meer bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid die zij op het
vlak van de voorlichting hieromtrent dragen.
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betrokken zal voelen, wanneer een rechter hem de helpende hand reikt,
omdat die belangen53 door grondrechten worden beschermd.

Betekent het bovenstaande dan misschien, dat er binnen het staatsbestel
geen spanning ontstaat, wanneer rechters de eisen, gesteld door de sociale
grondrechten, af gaan dwingen? Neen, er werd een juridische oplossing
voorgesteld en het recht is er niet om alle spanning op te lossen. Sterker
nog, het recht brengt altijd een zekere spanning teweeg. Rechtsnormen
drukken een behoren uit 4 en de ervaring leert, dat de mens zich om
uiteenlopende redenen soms liever aan dat behoren onttrekt. Dat geldt ook
voor mensen die ambten bekleden. De spanning rechter-politiek mag,
wanneer ze in het kader van de concrete belevingswereld wordt geplaatst,
dan niet verdwenen zijn, ze wordt echter wel van een iets juistere strekking
voorzien.

3   Het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet

De eerste vraag, die in verband met artikel 120 moet worden beantwoord
is het waarom. Wat heeft de grondwetgever ertoe bewogen om de rechter
een muilkorf aan te binden als het om formele wetten gaat? De reden schuilt
niet in de omstandigheid, dat de Raad van State reeds als toezichthoudende
instantie opereert. Was dit het geval, dan zou er ook een toetsingsverbod
ten aanzien van algemene maatregelen van bestuur hebben gegolden.
Aangezien verdragen weer wel aan toetsing zijn onttrokken, mag worden
geconcludeerd dat de reden schuilt in het feit, dat de Staten-Generaal bij
de overheidshandeling betrokken zijn. Kortom, het democratische argument
heeft de doorslag gegeven.55 De grondwetgever koos voor de garantie,
voortvloeiend uit het democratische karakter van het politieke besluitvor-
mingsproces, en niet voor de garantie, eigen aan een juridische controle
door een onafhankelijke rechter.

Aan de hand van de argumenten, uiteengezet in de vorige paragraaf,
zou kunnen worden betoogd, dat ten aanzien van de klassieke en de sociale
grondrechten een keuze tussen rechter of politiek helemaal niet vereist en

53    Vergelijk het beginselmatige grondrechtsconcept in hoofdstuk 3, par.  3.
54   Hoofdstuk 8, par.  1.
55 Vergelijk Koekkoek/Konijnenbelt, a.w.,  p.  13: het politieke argument:  Van der Pot/Don-

ner/Prakke,  a. w.,  p.   195: de samenstelling van wetgevende organen brengt  mee  dat  zij  op
de hoogte zijn van de stand der samenleving: P.W.C. Akkermans (red.). De Grondwet,
Een artikelsgewijs commentaar, Zwolle 1987, p. 968: de wetgever als politiek orgaan moet
zich uitspreken over knelpunten.
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zelfs niet gewenst is. Het is immers niet fraai de bevoegdheden van de
rechter af te bakenen op basis van een paradox tussen rechtsstaat en
democratie. Verder zou uitgebreid uiteen kunnen worden gezet, dat het
parlement binnen het wetgevingsproces steken laat vallen aangezien het
overstelpt wordt met werk, en dat het nut van artikel 120 in het licht van
de voortschrijdende internationaalrechtelijke inperking van de beslis-
singsvrijheid van het parlement en het daaraan verbonden toezicht door
een nationale of internationale rechter heus zo groot niet meer is. Maar
in het kader van deze studie heeft zo'n pleidooi weinig zin. De voor- en
nadelen van het toetsingsverbod zijn in de literatuur van de laatste paar
jaar meer dan voldoende belicht 6 en, zoals aangekondigd in de regerings-
verklaring van het derde kabinet-Lubbers, wordt er een notitie voorbereid

met betrekking tot een wetsvoorstel om het verbod uit de Grondwet te
schrappen en de weg vrij te maken voor het'sluitstuk van de democratische
rechtsstaat'.57  Of met deze plannen  het  lot van artikel  120 is bezegeld,
is uiteraard onzeker. Hoe dan ook, zelfs wanneer het wetsvoorstel wordt
ingediend en aangenomen, zal er nog de nodige tijd verstrijken voor het
verbod is opgeheven. Om de grondwetsherziening door te zetten zullen
er nog verkiezingen moeten worden gehouden en zal de formele wetgevings-
procedure nog een keer moeten worden herhaald.58 Daarom gaat in deze
paragraaf de aandacht vooral uit naar de tweede vraag die in verband met
artikel   120 moet worden beantwoord:   wat voor effect heeft de bepaling
op de toetsingsmogelijkheden aan de sociale grondrechten?

In het vorige hoofdstuk werd het effect van het legaliteitsbeginsel op
de taakverdeling binnen de sociale grondrechten geanalyseerd.59 Het
toetsingsverbod van artikel 120 volgt het legaliteitsbeginsel op de voet, zodat
inzakede rechterlijke toetsingsmogelijkheden hetzelfde schemakan worden
gehanteerd.w Er kunnen dan zes situaties worden onderscheiden. Bij de

56 Recent werden er nog drie preadviezen over dit onderwerp gehou(len: L. Prakke, Bedenkingen
tegen het toetsingsrecht; T. Koopmans, Constitutionele toetsing;  J. M. Barendrecht,   Het
constitutionele toetsingsrecht van de rechter; in: Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging,
jrg. 122, di. 1992-1.

57 E.M.H. Hirsch Ballin/M.L. P. van Houten, Toetsing van wetgeving: sluitstuk  van   de
democratische rechtsstaat, Namens   1989  nr.  5,  pp.   19-26.

58 Zie artikel 137 Grondwet.
59    Hoofdstuk 11, par.  5.
60 Een bijzondere vraag is of de rechter op basis van delegatie tot stand gekomen wetgeving

aan de betreffende grondwetsbepaling mag toetsen. Op grond van de jurisprudentie mag
worden aangenomen, dat het niet uitgesloten hoeft te worden geacht. Zie bijvoorbeeld HR
22 maart 1960, NJ 1960, 274 (Pocketbooks I) en HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (Spuit-
vliegen). Een doorslaggevende factor lijkt in hoeverre de lagere wetgever beleidsvrijheid
is gelaten.
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eerste vijf is toetsing aan de sociale grondrechten in de Grondwet
uitgesloten.
1. Wanneerde autonomie, gegarandeerd dooreen sociaal grondrecht, zich

leent voor de vaststelling van wettelijke beperkingen, moet ingevolge
het (ongeschreven) legaliteitsbeginsel 'inzake de doelbepaling en het
passieve middel' de formele wetgever de zaak eerst ter hand nemen.

2.  Op drie punten61 legt het (geschreven) legaliteitsbeginsel 'inzake het
actieve middel' in de Grondwet de wetgever een taak op.

3.    Verspreid over diverse zorggebieden speelt het (ongeschreven) legali-
teitsbeginsel 'inzake de doelbepaling  en het passieve middel', omdat
de taakbehartiging inhoudt, dat er inbreuk moet worden gemaakt op
de  autonomie van burgers.

4.   Het kan gebeuren, dat overheidsmaatregelen als subsidies er weliswaar
op gericht zijn de sociaal-grondrechtelijke autonomie te versterken, maar
dat er vanwege de zware voorwaarden tegelijkertijd gesproken kan
worden van een inbreuk, in welk geval ingevolge het (ongeschreven)
legaliteitsbeginsel 'inzake de doelbepaling en het passieve middel' de
formele wetgever de basis voor deze voorwaarden moet verschaffen.

5.    De formele wetgever moet ingevolge het (ongeschreven) legaliteitsbe-
ginsel 'inzake het actieve middel' ook optreden, wanneer als gevolg
van maatschappelijke ontwikkelingen secundaire levensbehoeften een
verandering doormaken in de richting van primaire.

6. Tenslotte zijn er zorggebieden, die niet bestreken worden door het
legaliteitsbeginsel. Als de regering meent dat de afzonderlijke concrete
uitvoeringsmaatregelen geen zaak zijn van het algemene regeringsbeleid
- van de uitgangspunten van het beleid kan dit niet worden volgehou-
den, want de grondwettelijke plichten zijn algemeen - vervalt in het
licht van de artikelen 45, derde lid, Grondwet en 4 Reglement van Orde
voor de Raad van Ministers de optie van een zelfstandige algemene
maatregel van bestuur als basisregeling. In zo'n geval ontbreekt niet
alleen de politieke zeggenschap van het parlement, maar valt tevens
de broodnodige juridische controle vanuit de Raad van State weg. Het
ligt in de lijn van de huidige, een democratische en sociale rechtsstaat
verzekerende Grondwet, dat zich dan de mogelijkheid van controle
vanuit de rechterlijke macht aandient.

Al met al kan worden gesteld, dat artikel 120 Grondwet in combinatie met
het legaliteitsbeginsel niet veel ruimte laat voor rechterlijke toetsing aan

61      In dit onderzoek blijft artikel 23 grondwet buiten beschouwing: zie hoofdstuk 7, par. 3.
noot 99.
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de grondwettelijke sociale grondrechten. Daarom bestaat er behoefte aan
aanvulling via toetsing aan het internationale recht. In de paragraafdie nu
volgt wordt bezien in hoeverre ingevolge artikel 94 Grondwet toetsing aan
het IVESC tot de mogelijkheden behoort en in hoeverre er thans gebruik
van wordt gemaakt.

4  Artikel 94 Grondwet en toetsing aan het IVESC

Artikel 94 bepaalt, dat nationale wettelijke voorschriften, waaronder ook
formeelwettelijke en zelfs grondwettelijke voorschriften worden begrepen,
geen toepassing vinden, indien de toepassing onverenigbaar is met een ieder
verbindende bepalingen van onder meer verdragen. Rechterlijke toetsing
aan het IVESC is dus mogelijk op voorwaarde dat de betreffende bepalingen
aan te merken zijn als een ieder verbindend.

Toen artikel 93 ter sprake kwam,62 werd uiteengezet, dat de term 'een
ieder verbindend' om verschillende redenen gelezen moet worden als
'algemeen verbindend'.  Ook werd betoogd,  dat de bepalingen  van  het
IVESC al vanaf hun bekendmaking en inwerkingtreding ten aanzien van
zowel doelbepating alsactief en passiefmiddel rechtstreeks in de nationale
rechtsorde hebben doorgewerkt, zodat ze ingevolge artikel 94 volledig door
een rechter ter toetsing kunnen worden aangewend. Of er licht tot strijd
met een bepaling zal worden besloten is een andere kwestie. Er wordt aan
herinnerd, dat de sociale-grondrechtsbepalingen diffuse rechtswerking
hebben, zodat de overheid een zekere speelruimte wordt gelaten.63

In de literatuur en de jurisprudentie wordt de clausule 'een ieder
verbindend' (vooralsnog) anders uitgelegd: een verdragsbepaling is een
ieder verbindend indien de burger een recht wordt toegekend, waarbij in
eerste instantie wordt gedacht aan de klassieke-grondrechtsbepalingen.w
Binnen deze benadering is toetsing aan het IVESC niet per definitie
uitgesloten. Er werd reeds gesignaleerd dat de betreffende bepalingen net
als die van het IVBP en het EVRM de burger tegenover de overheid een
recht op autonomie garanderen65 en de overheid ertoe verplichten het
passieve middelvan het respect in te zetten. Bovendien is uitdejurispruden-
tie bekend, dat bepalingen van internationaal recht, die tot meer dan louter

62   Hoofdstuk 9, par. 15.
63   Hoofdstuk 9, par. 14.
64  Hoofdstuk 9, par. 15.

65  Hoofdstuk 7, par. 2.
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staatsonthouding verplichten, onder bepaalde voorwaarden rechtstreekse
werking kunnen krijgen en dus ter toetsing kunnen worden aangegrepen.
Toen de Centrale Raad van Beroep langs deze weg aan artikel 26 IVBP
rechtstreekse werking verleende,66 deed dat veel stof opwaaien. Zo'n
rechtstreekse werking 'onder voorwaarden', waarbij   als   66n   van   de
belangrijkste voorwaarden geldt het verlopen van een termijn, is in zoverre
onzuiver, dat de vraag naar de doorwerking en die naar de schending door
elkaar worden gehaald. Zoals gezegd verdient het de voorkeur deze beide
vraagstukken van elkaar te scheiden, maar dat betekent niet, dat deze vorm
van doorwerking meteen moet worden afgewezen. Gelet op wat deze studie
tot nu toe heeft opgeleverd is een dergelijke toetsing aan de bepalingen van
het IVESC in ieder geval een stap in de goede richting.

Uitgebreid is de jurisprudentie over het IVESC niet. In totaal zijn er
nog geen tien uitspraken, waarin de rechter een gemotiveerd oordeel velt
over de mogelijkheid een overheidshandeling te toetsen aan een bepaling
van het IVESC.67 Er is een relatief ruime spreiding over de verschillende
rechterlijke instanties.

De Afdeling geschillen van bestuur wijst toetsing volledig af.  In  199068
werd geoordeeld:

'A heeft voorts gewezen op art. 11, eerste lid van het Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten waarin de Nederlandse Staat
onder meer het recht erkent van een ieder op een behoorlijke levensstandaard
daarbij inbegrepen toereikende huisvesting.

Naar het oordeel van de Afdeling richt art. 11, eerste lid, van dit verdrag
gezien de aard en de strekking ervan zich tot de verdragsluitende staten en kan
derhalve niet worden aangemerkt alseen ieder verbindendebepaling als bedoeld
in art. 94 van de Grondwet.

A kan zich om die redenen niet voor de nationale rechter op dit artikel
beroepen.'

Met dit standpunt verschilt de Afdeling geschillen van bestuur niet van haar
oudere zusje. In 198(e werd door de Afdeling rechtspraak eenvoudig
gesteld:

66  Hoofdstuk 9, par. 15 en hoofdstuk 10, par. 7.
67     A-G Mok geeft een overzicht van de jurisprudentie in zijn conclusie bij HR 20 april  1990,

AB 1990, 338.
68      Ag 9 augustus 1990, Jurisprudentie  ABW,   1990,  248.
69  Ar 10 april 1986. AB 1986,586.
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'Het beroep op art. 1 tweede lid ESH en art. 6 eerste en tweede lid IVESC
kan appellant evenmin baten, aangezien deze verdragsbepalingen slechts
verplichtingen leggen op de verdragsluitende staten en niet zijn een ieder
verbindende bepalingen als bedoeld  in art.  94 Gr.w.'

In 198770 wordt deze magere argumentatie enigszins uitgebreid.   De
Afdeling zit dan op exact dezelfde lijn als de Afdeling geschillen van
bestuur:

'
Het  beroep  op de bepal ingen van laatst genoemd verdrag faalt reeds omdat

deze bepalingen gezien hun aard en strekking slechts verplichtingen opleggen
aan de verdragsluitende staten en derhalve niet kunnen worden aangemerkt als
een ieder verbindende bepalingen als bedoeld  in  art.  94 van de Grondwet.'

De Hoge Raad komt tot dezelfde conclusie als de beide Afdelingen, maar
drukt zich voorzichtiger uit en acht, niet zonder reden, een uitvoeriger
beschouwing op zijn plaats. In 198971 wordt overwogen:

'Blijkensdebij pleidooizowel in eerste aanleg als incassatiegegeven toelichting
betreft het hier in de tweede plaats een beroep op het op 19 dec. 1966 te New
York gesloten International Verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten, Trb. 1969, 100 (IVESC). Dit beroep steunt met name op art. 13 lid
1 en lid 2 aanhef en onder c en e IVESC en heeft dus kennelijk tot uitgangspunt
dat deze bepalingen moeten worden aangemerkt als bepalingen die een ieder
kunnen verbinden als bedoeld in art. 93 Gr.w. Dit uitgangspunt is evenwel
onjuist, zodat het beroep op het IVESC al hierom faalt.

Dat het hier niet om een ieder verbindende bepalingen gaat, blijkt reeds
uit hun bewoordingen: art. 13 lid 2 zegt onder c dat het hoger onderwijs "door
middel van alle passende maatregelen en in het bijzonder door geleidelijke
invoering van kosteloos onderwijs" "toegankelijk dient te worden gemaakt",
terwijl onder e, voor zover hier van belang, wordt gezegd dat "een passend
stelsel van studiebeurzen  in het leven dient te worden geroepen". Bovendien
gaat het hier om bepalingen die betrekking hebben op door de overheid jegens
burgers te verrichten prestaties; dergelijke bepalingen kunnen in het algemeen
bezwaarlijk zonder nadere uitwerking in de rechtsorde functioneren, zodat
rechtstreekse werkingnietvoordehand ligt. Tenslottekan indit verband worden
gewezen op de m.v.t. bij de Wet tot goedkeuring van het IVESC, waar is opge-
merkt dat de bepalingen van dit Verdrag  " in het algemeen" geen rechtstreekse
werking zullen hebben (Bijl. Hand. II 1975-1976, 13932, nr. 3, p. 12/13); niet
valt in te zien waarom te dezen een uitzondering op deze algemene regel zou
moeten worden gemaakt.'

70   Ar 5 november 1987, Jurisprudentie SV 1988, 84.
71   HR 14 april 1989, AB 1989, 207 (Harmonisatiewet).
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Naar aanleiding van een beroep op artikel 2, eerste lid, IVESC72 overweegt
de Hoge Raad in datzelfde arrest:

'Voorts gaat het ook hier, zeker als in aanmerking wordt genomen dat het
artikellid alle in het verdrag erkende rechten en daarmee een groot gedeelte
van de sociaal-economische en culturele sector van het maaischappelijk leven
bestrijkt, om een bepaling die bezwaarlijk zonder nadere uitwerking in de
rechtsorde kan functioneren. En tenslotte kan ook hier worden gewezen op
hetgeen is opgemerkt  in de evenbedoelde m.v.t.'

De overweging inzake artikel 2, eerste lid, IVESC is hoogst merkwaardig,
wanneer wordt bedacht dat dit artikel juist de uitwerking van de rechten
in de nationale rechtsorde reguleert. Wordt deze overweging letterlijk
opgevat, dan zou de nationale overheid een algemene regeling moeten treffen
inzake de nationale uitwerking van alle in het IVESC erkende rechten. Of
zo'n nationale regeling zinvol is kan in het midden blijven, want deze uitleg
van artikel 2, eerste lid, verdraagt zich moeilijk met de structuur van het
Verdrag.

Wanneer de opmerking over artikel 2, eerste lid, buiten beschouwing
wordt gelaten, hanteert de Hoge Raad drie argumenten om het beroep op
het IVESC af te wijzen.

Allereerst wordt gewezen op de bewoordingen van het onderhavige
artikel, maar waarom deze bewoordingen zich tegen rechtstreekse werking
zouden verzetten wordt niet echt duidelijk gemaakt.

In de tweede plaats wordt vastgesteld dat de bepalingen betrekking
hebben op door de overheid te verrichten prestaties. Om deze reden ligt
rechtstreekse  werking   niet  voor  de hand. Deze opmerking lijkt ruimte te
laten voor uitzonderingen.

In de derde plaats wordt een beroep gedaan op de memorie van
toelichting, waarin gesteld wordt dat de bepalingen in het algemeen geen
rechtstreekse werking zullen hebben. Ook nu wordt ruimte gelaten voor
een uitzondering, maar zo'n uitzondering doet zich te dezen niet voor.

In 199073 wordt  de  Hoge Raad wederom  voor de vraag gesteld  of een
rechtereen overheidshandeling aan bepalingen van het IVESC mag toetsen.
Opnieuw wordt deze mogelijkheid afgewezen. De argumentatie stemt in
grote lijnen overeen met die van het arrest uit  1989,  maar ten aanzien van

72   Met een beroep op dit artikel werd betoogd dat het de staat niet vrij zou staan een eenmaal
bereikt niveau van voorzieningen te verlagen. Dit betoog is onjuist zoals uit de bestudering
van dit artikel in deze studie bleek; hoofdstuk 7, par. 2.

73  HR 20 april 1990, AB 1990. 338.
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artikel 2, eerste lid, IVESC neemt de Hoge Raad kennelijk 4 een ander
standpunt in. Als cassatiemiddel werd onder meer opgevoerd:

'De rechtbank heeft miskend, dat art. 2 lid i IVESC-Verdrag inde authentieke
Engelse en Franse teksten geen. althans onvoldoende steun geven aan de
opvatting van de rechtbank, aangezien deze bepaling er niet aan in de weg staat
dat aan sommige verdragsbepalingen rechtstreekse werking toekomt.'

De Hoge Raad overweegt:

'Een en ander vindt verder steun in art. 2, waarin wordt gesproken over een
verplichting van de Staten die partij zijn bij het Verdrag om maatregelen te
nemen ten einde steeds nader te komen tot een algehele verwezenlijking van
in het Verdrag neergelegde rechten, zij het ook dat dit artikel, zoals onderdeel
2. I terecht stelt, niet eraan in de weg behoeft te staan dat aan bepalingen van
het Verdrag rechtstreekse werking toekomt.'

In dit laatste arrest ging het om artikel 7, onder a, sub i, IVESC. Het is
interessant om te noteren dat de Centrale Raad van Beroep aan exact
dezelfde bepaling twee uitspraken heeft gewijd waarin de slotsom weliswaar
niet anders luidt, maar waarin beduidend meer ruimte voor uitzonderingen
aanwezig wordt geacht. In 1986 5 oordeelt de Centrale Raad:

'De Raad onderschrijft het uitgangspunt, hetwelk ook bij de totstandkoming
van de goedkeuringswet bij dit verdrag van de zijde van de regering naar voren
is gebracht, dat de in dit verdrag neergelegde materiele rechten in het algemeen
geen rechtstreekse werking hebben.   Het  gaat  de Raad evenwel   te  ver  aan  te
nemen, dat aan een bepaling als art. 7 onder a(i) ten principale nimmer enige
rechtswerking zou toekomen;

naar 's Raads oordeel behoeft het niet bij voorbaat uitgesloten te worden
geacht dat zich situaties voordoen waarin genoemde verdragsbepaling zich naar
haar aard voor rechtstreekse toepassing en dus voor rechtstreekse rechterlijke
toetsing leent. De vraag wanneer dit het geval is, valt in het huidige stadium
van de rechtsontwikkeling evenwel niet in algemene zin te beantwoorden; de

74  Op dit punt is het arrest niet echt duidelijk. Er moet rekening worden gehouden met de
mogelijkheid dat naar het oordeel van de Hoge Raad artikel 2 1 VESC en de grondrechtsbepa-
lingen in het IVESC geheel of gedeeltelijk los van elkaar staan. Dat artikel 2 nadere
uitwerking behoeft, zoals de Hoge Raad in 1989 stelde, hoeft binnen zo'n visie inderdaad
geen belemmering te vormen om grondrechtsbepalingen die daarvoor in aanmerking komen
rechtstreekse werking toe te kennen. Zie voor de betekenis van artikel 2 IVESC hoofdstuk
7, par. 2.

75   CRvB 3 juli 1986, AB 1987,299.
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aard van zowel het verdragsartikel alsmede van de inbreuk daarop alsmede de
ambiance van een en ander kunnen een rol spelen.

Naar 's Raads oordeel kan daarbij van belang zijn in hoeverre sprake is
van een een wezenlijke dan wei slechts van een perifere aantasting van het
verdragsartikel.'

In deze uitspraak vallen vier punten op.
Ten eerste overweegt de Raad dat zich situaties kunnen voordoen waarin

de bepaling van het IVESC zich naar haar aard voor rechtstreekse rechter-
lijke toetsing leent. Daarin verschilt hij van mening met de Afdeling
rechtspraak en de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State,
die immers de opvatting zijn toegedaan, dat die aard zich juist (volledig)
tegen toetsing verzet. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat 'aard' in
dit verband geen bijster gelukkig criterium is. Bovendien komt 'aard' in
de tekst van noch artikel 93 noch artikel 94 Grondwet voor.

Ten tweede is niet alleen de aard van de verdragsbepaling van belang
maar ook de aard van de inbreuk. De mogelijkheden van rechterlijke
toetsing groeien naarmate de de ernst van de inbreuk toeneemt.

Ten derde speelt'de ambiance' een rol, waaronder blijkens het vervolg
van de uitspraak moet worden verstaan: 'hoe de maatschappelijke en
juridische context, waarbinnen het verdragsartikel moet functioneren,
gestructureerd  is.'

Ten vierde relateert de Raad zijn uitspraak aan het stadium waarin de
rechtsontwikkeling verkeert, zodat niet uitgesloten moet worden geacht
dat zich in de toekomst ruimere toetsingsmogelijkheden zullen aandienen.

In 198976 doet de Raad opnieuw uitspraak over de mogelijkheid van
rechterlijke toetsing en wederom betreft het artikel 7, sub a, onder i, maar
aan het in 1986 geformuleerde standpunt worden geen wezenlijk nieuwe
elementen toegevoegd. Wel ziet de Raad aanleiding het standpunt 'enigszins
en voorzover thans reeds mogelijk te preciseren'. Deze precisering houdt
met name het volgende in:

'Naar 's Raads oordeel is ten aanzien van het IVESCR van belang, dat de
rechtstreekse werking van enige bepaling van het IVESCR een volstrekte
uitzondering is op het algemene karakter van dit verdrag. Van een dergelijke
uitzondering kan naar 's Raads oordeel slechts sprake zijn wanneer niet alleen
de desbetreffende verdragsbepaling naar haar aard en inhoud en door een
toereikende duidelijkheid en toegespitstheid  zich voor rechtstreekse werking
leent, maar wanneer tevens de casus waarop en de context waarin toepassing
vandieverdragsbepalingwordtgevraagdvoldoendegestructureerdengeconcre-

76  CRvB 16 februari 1989, AB 1989, 164.
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tiseerd is om een dergelijke rechtstreekse en afdwingbare toepassing verantwoord
te doen zijn.'

In de jurisprudentie kan dus hooguit een zeer voorzichtige tendens worden
bespeurd in de richting van ruimere toetsingsmogelijkheden. Zoals mocht
worden verwacht wordt binnen deze tendens geen onderscheid gemaakt
tussen de vraag of de bepaling rechtstreeks doorwerkt en de vraag of de
bepaling is geschonden. Een rechtstreekse doorwerking 'onder voorwaar-
den', te vergelijken  met de doorwerking van artikel  26  IVBP.  lijkt  het
maximum dat binnen de afzienbare toekomst mag worden verwacht. Of
het gegeven, dat de bepalingen van het IVESC de overheid ook tot de inzet
van het passieve middel verplichten, dat wil zeggen dat ze tevens de

autonomie versus de overheid garanderen, inzake de doorwerking en de
toetsing een factor van betekenis kan zijn is nog volkomen onzeker. De
rechter is kennelijk nimmer verzocht zich over deze zijde van het IVESC
uit te laten.

5 Conclusie

Theoretisch behoort rechterlijke toetsing aan de sociale grondrechten en
dus ook aan het recht op culturele ontplooiing beslist tot de mogelijkheden.
Harde rechtstheoretische bezwaren tegen zo'n toetsing kunnen aan het
democratische argument niet worden ontleend. Bestudering van de
democratische theorie en praktijk leert dat rechterlijke toetsing aan de sociale
grondrechten zelfs een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel van
de democratische legitimatie van het overheidsoptreden. Om deze reden
dient het toetsingsverbod van artikel 120 zo snel mogelijk uit de Grondwet
te worden verwijderd. Op dit punt is een notitie in voorbereiding. Hiermee
is natuurlijk niet gegarandeerd dat die verwijdering ook daadwerkelijk
doorgang vindt. Bovendien is met een grondwetsherziening tijd gemoeid.
Nadat het wetsvoorstel door de Staten-Generaal is aangenomen, moeten
er verkiezingen volgen, waarna de formele wetgevingsprocedure zich nog
eens herhaalt. Daarom zal op de verwijdering in het gunstigste geval nog
aanzienlijke tijd moeten worden gewacht. In de tussentijd zouden wetten
in formele zin kunnen worden getoetst aan de sociale-grondrechtsbepalingen
in het IVESC. Daarvoor is echter vereist dat die bepalingen worden
aangemerkt als een ieder verbindend in de zin van de artikelen 93 en 94
Grondwet. Zo ver gaat de huidige jurisprudentie zeer zeker nog niet. De
deur wordt door sommige rechters heel voorzichtig op een kier gezet.
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Met de conclusie, dat de sociale grondrechten zich in beginsel niet
minder dan de klassieke voor een beroep op de rechter lenen, is de derde
functie van de sociale grondrechten gegeven en is de analyse van het recht
op culturele ontplooiing als sociaal grondrecht voltooid. Hiermee is tevens
het einde bereikt van het onderzoek naar de aard en inhoud van de culturele
ontplooiingsrechten   in het kader  van de concrete belevingswereld.   In
hoofdstuk 13 volgt  nu een samenvatting van de grondrechtsopvatting die
in het kader   van de concrete belevingswereld gestalte heeft gekregen.
Vervolgens komen er nog twee hoofdstukken. Daarin worden de beide
culturele ontplooiingsrechten, te weten het recht van (zelf)expressie en het
recht op culturele ontplooiing, geconfronteerd met de moderne beeldende
kunst. In die hoofdstukken zal worden bezien welke eisen deze grondrechten
stellen aan het beleid dat de overheid inzake de moderne beeldende kunst
voert.

382



HOOFDSTUK 13

De klassieke en sociale grondrechten in het kader van
de concrete belevingswereld

1 Inleiding

In de hoofdstukken 3 tot en met 12 werd vanuit een nieuw kader, te weten
de concrete belevingswereld, een samenhangend geheel van opvattingen
omtrent de klassieke en de sociale grondrechten gepresenteerd. Dit gebeurde
met een specifiek doel. Deze studie behandelt de vraag welke bescherming
het recht van (zelf)expressie en dat op culturele ontplooiing de moderne
beeldende kunst bieden. Omdat, afgezien van een zijdelingse vermelding
van kunst in artikel 19, tweede lid, IVBP, concrete positiefrechtelijke
aanknopingspunten ontbreken, is dit in wezen een lastige vraag. Iedere
bescherming is bij voorbaat uitgesloten, zo werd er geredeneerd, wanneer
de moderne beeldende kunst en de genoemde grondrechten niet op elkaar
aansluiten en iedere aansluiting is weer ondenkbaar, wanneer deze kunst-
vorm geen verbanden heeft met wat met klassieke en sociale grondrechten
in het algemeen wordt beoogd.

Het vrijheidsbegrip leek geen geschikt kader om de problemen op te
lossen en werd daarom vervangen door het kader van de concrete
belevingswereld. Allereerst werd bekeken wat het zoal betekende wanneer
het recht vanuit dat ongebruikelijke kader werd beschouwd en vervolgens
werd onderzocht welke inzichten verworven konden worden, wanneer de
grondrechten in het algemeen en het recht van (zelf)expressie alsmede dat
op culturele ontplooiing in het bijzonder werden geanalyseerd. De
grondrechtsopvatting, die aldus in het kader van de concrete belevingswereld
het licht zag, vormt een substantieel onderdeel van deze studie. Ze heeft
ook een zelfstandige waarde. Om die te kunnen beoordelen wordt zij in
dit hoofdstuk kort weergegeven, waarna er een opsomming volgt van de
punten die in vergelijking met de gangbare theorie het meest in het oog
springen.
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2   De concrete belevingswereld als kader

Hoewel er niet altijd rekenschap van wordt gegeven, hanteren de meeste
juridische studies een zeker kader, dat wil zeggen, een mensbeeld dat aan
de studie ten grondslag wordt gelegd. Dit mensbeeld bepaalt aan welke
factoren van de complexe menselijke persoonlijkheid aandacht wordt
geschonken en aan welke niet of minder, en beinvloedt dus de uitkomst
van de studie. De omvang van die invloed is natuurlijk sterk afhankelijk
van het gekozen onderwerp. Bij een technisch vraagstuk, gelegen in de
gedetailleerde uitwerking van een specifiek onderdeel van het rechtsbestel,
valt zij misschien te verwaarlozen, maar zij groeit naarmate de grondslagen
van het recht in de beschouwing worden betrokken. Bij een onderzoek naar
de aard en betekenis van grondrechten is de invloed vanzelfsprekend groot.

In de grondrechtelijke dogmatiek dienen de theorieen van met name
Descartes en Kant meestal als kader. De mens wordt voorgesteld als een
redelijk denkend wezen met een vrije wil. Deze voorstelling is niet zozeer
verkeerd als wel te beperkt. Dat de mens een lichaam met zintuigen heeft
en sterk wordt beheerst door emoties, is niet, althans niet in eerste instantie,
van principieel belang. Door deze eenzijdigheid ontstaat een beeld dat niet
erg aan de werkelijkheid beantwoordt. De mens lijkt een onveranderlijk
wezen, anders gezegd een wezen dat altijd hetzelfde is geweest en altijd
hetzelfde zal blijven. Dat ook de mens, net als al het leven op aarde, een
evolutie doormaakt, verdwijnt dus volledig op de achtergrond. Bovendien
wordt niet, althans niet ten principale, acht geslagen op de relatie tussen
de mens en de omgeving waarin hij verkeert. Daardoor ontsnapt aan de
aandacht hoezeer de menselijke persoonlijkheid samenhangt met het
leefklimaat, waarbij gedacht kan worden aan sociaal-economische
omstandigheden of de stand van de techniek. Dit leefklimaat bepaalt
natuurlijk mede de behoeften van de mens en het waarderingspatroon, dat
hij er op na houdt.

In deze studie werd voorgesteld het beperkte kader, gebaseerd op
Descartes en Kant, uit te breiden tot de concrete belevingswereld. Dit
betekent dat primair niet alleen aandacht wordt geschonken aan het
verstandelijke vermogen, maar ook aan de lichamelijkheid, de zintuiglijkheid
en het gevoelsleven. Wanneer deze concrete belevingswereld aan een
juridische studie ten grondslag wordt gelegd, heeft dat met name twee
consequenties.

Allereerst wordt er van uitgegaan, dat bij de rechtsvorming en de
rechtsvinding niet alleen het verstand van de mens maar zijn hele per-
soonlijkheid betrokken is. Dit betekent in het bijzonder aandacht voor de
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inbreng van het rechtsgevoel. In navolging van Scholten en Wiarda kan
worden aangehouden, dat dit rechtsgevoel in de verstandelijke overwegingen
die ieder rechtsoordeel vergezellen tot rechtsbewustzijn wordt. Het
rechtsgevoel ondersteunt bepaalde rechtsbeginselen als het rechtszekerheids-

beginsel, het gelijkheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, waarvan het
proportionaliteitsbeginsel en het verbod van willekeur als verbijzonderingen
kunnen worden beschouwd. Deze beginselen, die zowel een rationele als
een emotionele kant hebben, spelen een belangrijke rol binnen het kader
van de grondrechtelijke dogmatiek.

In de tweede plaats strekt het recht zich over de gehele concrete

belevingswereld van de mens uit. Binnen deze belevingswereld kunnen twee
fundamentele betrekkingen worden onderscheiden:
1.  de relatie tot de stoffelijke wereld;
2.   de relatie tot de medemens.
Beide betrekkingen blijken in de loop der tijden aan ingrijpende verande-
ringen onderhevig te zijn geweest, aangezien de mens een evolutie
doormaakt. Deze evolutie gaat nog steeds voort. Vandaar dat de betrek-
kingen niet statisch mogen worden opgevat. Er is integendeel sprake van
grote dynamiek. Een ander aspect hangt hier sterk mee samen: de betrek-
kingen zijn ook fragiel. Als het om de relatie tot de stoffelijke wereld en
de relatie tot de medemens gaat is de mens kwetsbaar en het recht is er
op gericht hem te beschermen.  Om deze bescherming effectief te verlenen
moet het recht de ontwikkelingen, die deze betrekkingen doormaken,
bijhouden. Het recht is dus ook dynamisch. Dit is eveneens van betekenis
voor de grondrechten.

3   Een beginselmatig grondrechtsconcept

De bescherming van de grondrechten bestrijkt de hele concrete belevings-
wereld. Wanneer de aandacht uitsluitend op de Grondwet wordt gericht,
ontsnapt dit gemakkelijk aan de aandacht. Worden echter ook de Verdragen
(EVRM, IVBP, ESH, IVESC) in de beschouwing betrokken, dan valt iedere
twijfel weg. De bescherming strekt zich onder meer uit over:

de huisvesting, het lichaam, de zintuiglijkheid, het gebruik en genot van
'eigendom', de godsdienst en levensovertuiging, de identiteit, de gedachten,
hetgevoelsleven, het geweten, de meningsvorming, de uitingen in de privdsfeer
of in het openbaar, de seksuele contacten, de vriendschapsbanden, het onderwijs,
de geestelijke en lichamelijke gezondheid, de voeding, het werk, het huwelijk,
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het gezinsleven, het lidmaatschap van verenigingen, de briefwisseling, de
culturele bedrijvigheid of de relatie tot de natuur.

Gelet op hun reikwijdte kan van 'grondrechten' de volgende definitie worden
opgesteld:

Grondrechten zijn juridische normen die de handelingsvrijheid van de overheid
via geboden of verboden beperken en aldus de mens in zijn betrekkingen tot
de medemens en tot de stoffelijke wereld beschermen, voor zover het tenminste
gaat om belangen die een onvervreemdbaar deel van zijn belevingswereld
(kunnen)1 uitmaken.

Aangezien de betrekkingen, waarin de mens van de grondrechten bescherm-
ing ondervindt, sterk aan verandering onderhevig zijn, moeten de grondrech-
ten een dynamische aard bezitten. Zij moeten die veranderingen kunnen
volgen en sturen. Langs deze weg wordt getracht te voorkomen dat de
ontwikkeling van de mensheid stilvalt. Grondrechten zijn dan ook op de
toekomst gericht. Dit betekent niet, dat een specifiek doel moet worden
nagestreefd, wil beroep op een grondrecht mogelijk zijn. Het gaat er niet
om de ontwikkeling van de mensheid een bepaalde richting op te sturen,
integendeel,  het gaat juist om het tegenovergestelde: de toekomst moet in
zekere zin onbepaald of, anders gezegd, open blijven, zodat met de vereiste
flexibiliteit kan worden gereageerd op problemen, die zich zullen aanmelden.
Deze gerichtheid op openheid van de grondrechten wordt aangeduid als
hun 'finaliteit'.

Binnen de definitie wordt de verantwoordelijkheid bij de overheid
gelegd. Dit mag niet zo worden opgevat dat de burgers geheel vrij van
verplichtingen zouden zijn. Er wordt mee bedoeld dat wanneer er
grondrechtelijke conflicten of problemen rijzen, uiteindelijk de overheid
de knoop zal moeten doorhakken. Of dan de wetgever, het bestuur of de
rechter optreedt is irrelevant. Hetzelfde geldt voor de vraag of er gebruik
wordt gemaakt van het staats-, het bestuurs-, het straf- of het privaatrecht,
zij het onder de vanzelfsprekende kanttekening, dat deze rechtsgebieden
zich gezien hun eigen aard niet ter oplossing van willekeurig welke
grondrechtelijke problematiek laten inzetten. Maar ook de burgerlijke rech-
ter, om maar een instantie te noemen, is een overheidsorgaan.

1         Het werkwoord 'kunnen' is toegevoegd, omdat niet alle elementen vooralle mensen in gelijke
mate een onvervreemdbaar element van de persoonlijkheid zijn. De een houdt er bijvoorbeeld
een uitgesproken levensbeschouwelijke overtuiging op na. terwijl de ander volkomen
onverschillig kan staan tegenover levensovertuiging of religie.
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De term 'grondrecht' is daarom enigszins misleidend. Er wordt niet
mee bedoeld dat de mens over fundamentele 'subjectieve rechten' beschikt.
Het gaat om fundamentele 'rechtsbelangen', die beschermd worden door
verplichtingen te leggen op de overheid. Bij de schending van een
grondrecht gaat het daarom niet om de vraag of er op een subjectief recht
inbreuk is gemaakt, maar om de vraag of de overheid (alsnog) haar
fundamentele verplichting nakomt. Wanneer in deze studie gesproken wordt
van een 'recht', dan gebeurt dat louter gemakshalve. Er wordt  een
normencomplex van verplichtingen en beschermde belangen mee aangeduid.

4  Elementen van de grondrechten

Worden de theoriedn van Descartes en Kant als kader genomen voor de
grondrechtelijke dogmatiek, dan is het centrale begrip 'vrijheid', waarbij
er nadrukkelijk of stilzwijgend van uitgegaan wordt, dat de mens over een
vrije wil beschikt. Dat de vrijheid van de mens haar grenzen heeft wordt
vanzelfsprekend erkend, maar de beperkingen worden toch overwegend
opgevat als een noodzakelijk kwaad.

In het kader van de concrete belevingswereld  is de benadering anders.
Bij de bepaling van de inhoud van de grondrechten wordt aansluiting gezocht
bij wat de dagelijkse werkelijkheid omtrent het mens-zijn leert. Een
grondrecht bestaat dan uit drie onmisbare elementen.

Het eerste element, dat betrekking heeft op de egoistische zijde van
het mens-zijn, wordt aangeduid als een recht op autonomie. Autonomie
kan worden omschreven als: het meesterschap over een persoonlijk
territorium. Dit persoonlijke territorium bestrijkt, zoals boven reeds bleek,
de gehele concrete belevingswereld en in het licht van wat eerder is betoogd
spreekt het voor zich, dat wat tot dit territorium moet worden gerekend
mede wordt bepaald door de historische context waarin wordt geleefd. Deze
context stelt immers eisen aan het functioneren als mens. Of de mens strikt
genomen over een vrije wil beschikt is binnen dit autonomiebegrip een
irrelevante vraag. Ook wanneer zijn handelen uiteindelijk volkomen
gedetermineerd zou blijken te zijn, dan nog geldt dat het gevoel van eigen
meesterschap binnen zijn persoonlijke belevingswereld niet mag worden
aangetast.

De autonomie is echter slechts 66n kant van het mens-zijn, de mens
is ook een sociaal wezen. Deze zijde van het mens-zijn komt ook tot
uitdrukking in de grondrechten en wordt aangeduid als een recht op
verbondenheid. Het is evident, dat de omvang en de inhoud van de ver-
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bondenheid, net als die van de autonomie, mede bepaald worden door de
sociaal-culturele, economische en technologische context waarin wordt
geleefd. Een relevant gegeven is bijvoorbeeld de stijgende bevolkings-
dichtheid.

De egoistische en de sociale kant van de mens, de autonomie en de
verbondenheid, hangen sterk met elkaar samen en schragen elkaar.
Verbondenheid betekent gemeenschappelijkheid met behoud van de in-
dividualiteit en identiteit. Verbondenheid impliceert dus respect voor de
autonomie. Zonder dat respect is zij zelfs niet denkbaar, want dan vervlakt
ze onmiddellijk tot collectiviteit. Autonomie is weer ondenkbaar zonder
draagvlak in de gemeenschap, dus zonder verbondenheid: een mens alleen
kan zich niet handhaven. Edn mens is, bij wijze van spreken, geen mens.

Van de andere kant is er tussen de autonomie en de verbondenheid
natuurlijk een spanning. De autonomie vindt haar grens in de belangen van
anderen en in het algemeen belang, dus in de verbondenheid. Daarom moet
de autonomie worden beperkt. Maar anders dan in het kader van de
theorietn van Descartes en Kant worden deze beperkingen niet alleen als
een noodzakelijk kwaad beschouwd. Beperkingen moeten ook positief
worden opgevat. Hiermee wordt geen pleidooi gehouden voor verder
reikendebeperkingsmogelijkheden, er wordt louter theoretische zuiverheid
beoogd: het is een goede zaak dat mensen rekening met elkaar houden.
Deze vaststelling opent de ogen voor het derde element van de grondrechten,
een recht op evenwicht. De autonomie en de verbondenheid moeten zo op
elkaar zijn afgestemd, dat er evenwicht, harmonie, ontstaat. Dit evenwicht
kan natuurlijk nimmer in abstracto worden vastgesteld. Net als de omvang
en inhoud van de autonomie en de inhoud en omvang van de verbondenheid
wordt de plaats van het evenwicht bepaald door de historische context
waarin wordt geleefd.

Uit deze drie elementen, een recht op autonomie, een recht op ver-
bondenheid en een recht op evenwicht, zijn de grondrechten, zowel de
klassieke als de sociale, opgebouwd.

Daarnaast is er een onderscheid, dat dwars door de gegeven driedeling
heenloopt. Uit het beginselmatige grondrechtsbegrip blijkt reeds dat de
grondrechten zich door een bepaalde finaliteit kenmerken. Er wordt met
de normen een doel nagestreefd. Dat doel werd uiterst abstract omschreven,
te weten als het open houden van de toekomst. Binnen een bepaalde
historische context is dat doel uiteraard concreter. De grondrechten
constitueren in grote lijnen een maatschappelijk bestel van autonomie en
verbondenheid, dat aansluit op de sociaal-economische en technologische
context, en dat de openheid naar de toekomst het best garandeert. Het is
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aan de overheid dit bestel nader in te vullen en te verwezenlijken. Om dat
doel te bereiken moeten er middelen worden ingezet. Bij zowel de klassieke
als de sociale grondrechten kunnen daarom een doel en een middel worden
onderkend.

5   Doelbepaling bij de klassieke en de sociale grondrechten

De grondrechten schrijven voor, dat de overheid via een stelsel van
maatregelen streeft naar een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid
in de samenleving. Waar dat evenwicht ligt kan in abstracto niet worden

uitgemaakt, het wordt beheerst door de sociaal-culturele context, de
economische situatie en de technologische stand van zaken. In de loop der
tijden kan het sterk verschuiven en daarom moet het door de overheid steeds

opnieuw worden gezocht. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien vaag,
maar  om twee redenen heeft de verplichting zeer zeker betekenis.

In de eerste plaats wordt de overheid gedwongen zich vooraf rekenschap

te geven van wat zij precies beoogt. Aldus wordt voorkomen dat er een
ad-hoc-beleid wordt gevoerd, met als gevaar dat de neveneffecten wel eens
zwaarder wegen dan het effect dat wordt nagestreefd.

In de tweede plaats is dedoelbepaling juridisch genormeerd: het belang
van de autonomie moet evenwichtig worden afgewogen tegen het belang
van de verbondenheid. De plicht tot evenwichtige belangenafweging inzake

de doelbepaling komt weliswaar gedeeltelijk tot uitdrukking in de Grondwet,
maar krijgt toch het duidelijkst gestalte in de Verdragen.

De allereerste formulering wordt gevonden in artikel 29, tweede lid,
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

'In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderwor-

pen zijn aan die beperkingen, welke bij de wetzijn vastgestelden weI uitsluitend
ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten
en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van

de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische

gemeenschap.'

De autonomie, aldus artikel 29, tweede lid, vindt via wettelijke beperkingen
haar grens in de gerechtvaardigde belangen van anderen en de gerechtvaar-
digde eisen van het algemeen belang, kortom in de verbondenheid. Deze
regel werd ook in de Verdragen neergelegd, zowel ten aanzien van de
klassieke als de sociale grondrechten.
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In het IVBP en het EVRM wordt hij gevonden in de beperkingsclausules
bij de afzonderlijke grondrechtsbepalingen. De regel is dan verder
uitgewerkt. Er wordt geBist dat de wettelijke beperking van de autonomie
'nodig' is. Deze noodzakelijkheidsclausule heeft een dubbele betekenis.
1.    Wanneer de gerechtvaardigde belangen van anderen om een beperking

van de autonomie vragen, kan zij worden aangegrepen om via de rechter
een overheidsmaatregel af te dwingen.

2. Beperkingen mogen niet verder reiken dan in het belang van de verbon-
denheid nodig is. In deze eis ligt het beginsel van redelijkheid en propor-
tionaliteit opgesloten. Via dit beginsel kan door de rechter controle
worden uitgeoefend. Anders dan de wetgevende organen die tot het
aanleggen van de beperkingen bevoegd zijn, zoekt de rechter dit even-
wicht niet direct, hij bepaalt niet waar het precies ligt, hij vraagt zich
af of het daar kan liggen, waar het door het wetgevende orgaan werd
gezocht.  Bij de vraag of de belangenafweging die aan de beperkingen
ten grondslag is gelegd door de beugel kan, wordt de wetgevende orga-
nen een bepaalde beslissingsvrijheid gelaten. Al te vergaande beperkin-
gen worden evenwel afgevoerd.

In het IVESC is de regel van artikel 29, tweede lid, Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens neergelegd in artikel 4. Deze bepaling luidt
in de Nederlandse tekst:

'De Staten (...) erkennen, dat wat hetgenot van de doorde Staatovereenkomstig
dit Verdrag verleende rechten betreft, de Staat deze rechten slechts mag
onderwerpen aan bij de wet vastgestelde beperkingen en alleen voorzover dit
niet in strijd is met de aard van deze rechten, en uitsluitend met het doel het
algemeen welzijn  in een democratische samenleving te bevorderen.'

In deze bepaling keert de noodzakelijkheidsclausule niet terug, zij moet
echter wel worden verondersteld. Een letterlijke uitleg voert tot de onaan-
vaardbare conclusie, dat eenzelfde vorm van autonomie ingevolge het
IVESC veel verder mag worden beperkt dan ingevolge het IVBP en het
EVRM.

Artikel 4 relateert de afgrenzing van de autonomie ten opzichte van
de verbondenheid via wettelijke maatregelen aan de  'aard van deze rechten'.
Daar   is een goede reden   toe. Het IVESC garandeert ook vormen   van
autonomie, die zich niet of nauwelijks voor wettelijke beperkingen lenen.
Ingevolge artikel 4 moet de overheid per sociaal grondrecht nagaan of het
vatbaar is voor wettelijke beperkingen. Ook binnen een grondrecht moet
er worden gedifferentieerd. Soms leentdezelfde autonomie zich in bepaalde
opzichten wel en in andere opzichten niet voor beperkingen. Uit de negatieve
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formulering van de verenigbaarheidsclausule volgt, dat zo er beperkingen
kunnen worden vastgesteld, die vaststelling ook plaats moet vinden. Dat
niet in ieder opzicht wettelijke beperkingen op de autonomie mogelijk zijn,
vormt dus geen excuus om ze maar volledig achterwege te laten. Het recht

op geestelijke en lichamelijke gezondheid van artikel 12 IVESC is een
voorbeeld van een sociaal grondrecht, waarbinnen gedifferentieerd moet
worden.

Indien en voor zover de sociaal-grondrechtelijke autonomie zich aan
de vaststelling van wettelijke beperkingen onttrekt, moet er bij de
doelbepaling analoog worden geredeneerd. Ook hier moet de overheid zich
vooraf een oordeel vormen omtrent de mate van autonomie die in de
samenleving gewenst is, zodat zij zich rekenschap geeft van het doel dat
zij nastreeft. Dat ook een dergelijke doelbepaling juridisch is genormeerd,
blijkt niet uit artikel 4, maar uit de afzonderlijke grondrechtsbepalingen
in het IVESC.   In die bepalingen wordt gesproken van 'behoorlijk',2
'toereikend'3  of 'zo goed mogelijk'.4 Deze termen geven aan,  dat aan de

doelbepaling een evenwichtige belangenafweging ten grondslag moet worden

gelegd.
In de Grondwet komt de doelbepaling bij de klassieke en de sociale

grondrechten ook tot uitdrukking, zij het niet in die mate als in de
Verdragen. Allereerst wordt ze gevonden in artikel 15, vierde lid, waarin
de clausule 'voor zover' wordt gebezigd. Bij de andere klassieke-grond-
rechtsbepalingen ontbreekt de regel helaas. Bij de sociale-grondrechtsbe-
palingen is ze weer weI aanwezig. Daarin worden termen gebruikt als
'voldoende werkgelegenheid'.5   'bestaanszekerheid'.6  'bewoonbaarheid'7
of 'voldoende woongelegenheid'.8

Ingevolge de Grondwet is de bepaling van het doel door middel van
wettelijke beperkingen zo niet volledig dan toch in eerste instantie in handen
van de formele wetgever. Daarmee stelt de Grondwet een strengere eis
dan de Verdragen. Gezien het materiele wetsbegrip dat in de beper-
kingsclausules ligt opgesloten staan de Verdragen ook beperkingen door
allerlei lagere wetgevers toe. Zelfs uit het ongeschreven recht kunnen onder

omstandigheden beperkingen voortvloeien. Het overwicht van de Grondwet

2     Artikel 7. sub ii, of artikel 11, eerste lid, IVESC.
3      Artikel, 1 1, eerste lid, IVESC.
4   Artikel 12, eerste lid, IVESC.
5   Artikel 19, eerste lid, Grondwet.
6   Artikel 20, eerste lid. Grondwet.
7   Artikel 21 Grondwet.
8    Artikel 22, tweede lid, Grondwet.
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beperkt zich echter tot de klassieke grondrechten. Bij de sociale grondrech-
ten laat de Grondwet iedere regulering van de beperkingsbevoegdheid
achterwege.9 Dit betekent niet, dat de nationale rechtsorde geen eisen stelt.
Het ongeschreven legaliteitsbeginsel voegt aan de eis van het IVESC dat
de beperking door een wetgever wordt vastgesteld, de eis toe, dat de
grondslag wordt geleverd door de formele wetgever.

Inzake de doelbepaling van de klassieke en de sociale grondrechten wordt
de overheid een bepaalde beslissingsruimte gelaten. Maar deze beslissings-
ruimte is minder groot dan op basis van het bovenstaande zou mogen
worden verwacht. Op twee belangrijke punten wordt zij nog begrensd.

In de eerste plaats moet door de overheid bij het bepalen van het
evenwicht tussen autonomie en verbondenheid worden verdisconteerd, dat
ook de democratische opbouw van de samenleving eisen stelt. Deze plicht
wordt verwoord door de afzonderlijke grondrechtsbepalingen in het EVRM
en het IVBP en door artikel 4 IVESC: de beperkingen moeten nodig zijn
in een democratische samenleving. De eis van dienstbaarheid aan de
democratie kan meebrengen, dat aan bepaalde vormen van autonomie grote
waarde wordt gehecht en de noodzakelijkheidsclausule restrictief wordt
uitgelegd.

In de tweede plaats moet op de doelbepaling democratische controle
bestaan. Deze eis wordt met name gesteld door het nationale recht, dat
vordert dat wanneer tot beperkingen van de autonomie moet worden
besloten, die beslissing (in eerste instantie) in handen ligt van de formele
wetgever. Bij de klassieke grondrechten wordt de plicht tot uiting gebracht
door de grondrechtsbepalingen en bij de sociale vloeit hij voort uit het
ongeschreven legaliteitsbeginsel.

6   Inzet van de middelen bij de klassieke en de sociale grondrechten

Nadat de overheid het belang van de autonomie versus het belang van de
verbondenheid heeft afgewogen en dus heeft beslist welk doel zij ingevolge
de grondrechten wenst na te streven, komt zij voor de vraag te staan welke
middelen zij zal inzetten. Binnen deze middelen moet een tweedeling worden
gemaakt.

In de eerste plaats moet de overheid het passieve middel hanteren, dat
wil zeggen, zich van bepaalde ingrepen onthouden. Zij mag vanzelfsprekend

9        Artikel 23 Grondwet wordt  in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten; zie hoofdstuk 7,
par.  3,  noot  99.
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geen inbreuk maken op de autonomie, voorzover zij die in de samenleving
gewenst acht, dus onder meer voorzover zij die door middel van wettelijke
maatregelen heeft afgegrensd ten opzichte van de verbondenheid. Zo'n
inbreuk is contraproduktief. Het maakt daarbij geen principieel verschil
of het om klassieke dan wel sociale grondrechten gaat.

Bij de sociale grondrechten is de plicht tot eerbiediging van de gewenst
geachte autonomie inherent aan wat met de normen wordt beoogd. Wanneer
de grondrechten tot een wettelijke afgrenzing van de autonomie verplichten,
springt deze plicht onmiddellijk in het oog en ligt hij (impliciet) verankerd
in  artikel 4 IVESC. Wanneer zo'n wettelijke afgrenzing ontbreekt en  het
doel analoog moet worden vastgesteld, is hij echter evenzeer aanwezig.
Het mag niet zo zijn, dat een overheid, die een bepaalde mate van
geestelijke of lichamelijke gezondheid in de samenleving nastreeft, maat-
regelen uitvaardigt, die de gezondheid juist ernstig bedreigen. De plicht
tot eerbiediging kan in dit soort gevallen worden afgeleid uit de term 'recht',
gehanteerd in de afzonderlijke grondrechtsbepalingen van het IVESC.

Bij de klassieke grondrechten wordt de plicht tot onthouding direct onder
woorden gebracht. De Grondwet hanteert in de afzonderlijke grondrechtsbe-
palingen uiteenlopende formules. Het IVBP en het EVRM volgen in de
afzonderlijke bepalingen een iets strakkere lijn en in het IVBP wordt aan
deze verplichting bovendien een aparte algemene bepaling gewijd. Artikel
2, eerste lid, luidt in de Nederlandse tekst:

'Iedere Staat (...) verbindt zich de (...) rechten te eerbiedigen en deze aan een
ieder  (...) te verzekeren.'

In de tweede plaats moet de overheid een actief nziddel inzetten,  dat  wil
zeggen, positief optreden in een poging de mate van autonomie die gewenst
wordt geacht ook te bewerkstelligen. Hierbij maakt het evenmin principieel
verschil of het om klassieke of sociale grondrechten gaat, zij het dat deze
positieve verplichting bij de sociale grondrechten het meest in het oog
springt.

Bij de sociale grondrechten is de plicht tot actief optreden juridisch
genormeerd    via het proportionaliteitsbeginsel. Deze normering    komt
verrreweg het best tot uiting in het IVESC. Ten eerste is zij in een algemene
bepaling neergelegd. Artikel 2, eerste lid, IVESC luidt in de Nederlandse
tekst:

'Iedere Staat (...) verbindt zich maatregelen te nemen (...) teneinde (...) steeds
nader tot een algehele verwezenlijking van de (...) rechten te komen.'
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Aan deze verplichting wordt toegevoegd, dat alle passende middelen moeten
worden ingezet, en dat de hulpbronnen die ter beschikking staan volledig
moeten worden benut. Ten tweede wordt de proportionaliteitseis tot
uitdrukking gebracht in de afzonderlijke grondrechtsbepalingen van het
IVESC. Zo moeten   de te nemen maatregelen 'passend', 'nodig'    of
'noodzakelijk' zijn. 10

Ook bij de klassieke grondrechten geldt een plicht tot actief optreden.
Ze wordt onder woorden gebracht door artikel 2, tweede lid, IVBP. Deze
bepaling luidt in de Nederlandse tekst:

'Iedere Staat verbindt zich  (...) alle wettelijke of andere maatregelen te nemen
die  nodig zijn  om  de (...) rechten  tot  gelding te brengen  (...).'

Uit de term 'nodig' blijkt, dat ook bij de klassieke grondrechten de eis van
proportionaliteit wordt gesteld.

Dat de klassieke grondrechten net als de sociale de overheid tot de inzet
van een actief middel verplichten is wellicht verwarrend. Meestal wordt
bij deze normen uitsluitend aan een plicht tot overheidsonthouding, dus
aan de inzet van hetpassieve middel, gedacht. Om de beide werkingssferen
van de klassieke grondrechten uit elkaar te houden is in deze studie
voorgesteld de termen 'constitutief en 'regulatief te gebruiken.

Onder de constitutieve dimensie wordt verstaan de werking van de
klassieke grondrechten, voor zover van de overheid wordt verwacht dat
zij de autonomie door middel van wettelijke maatregelen ten opzichte van
de verbondenheid afgrenst en de afgegrensde autonomie respecteert.

Onder de regulatieve dimensie wordt dan verstaan de werking voor zover
de overheid gehouden is door middel van actief optreden aan de autonomie
in de samenleving gestalte te geven. Binnen de regulatieve dimensie kunnen
minstens drie beleidsterreinen worden onderscheiden:
1.    Aan een derde, die zelf geen drager is van het geschonden grondrecht,

moet onder omstandigheden bescherming worden gegeven; dit is vooral
het terrein van de rechter.

2.   Behoudens de gevallen dat een grondrecht direct tussen burgers werkt,
is de overheid ingevolge de grondrechten gehouden ervoor te zorgen,
dat ook tussen burgers een bepaalde mate van grondrechtelijke
autonomie geldt; dit is vooral het terrein van de wetgever, zij het dat
ook de rechter en onder omstandigheden zelfs het bestuur actief moeten
zijn. Omdat de werking van de grondrechten tussen burgers zich altijd

10 Zie bijvoorbeeld de artikelen 12, tweede lid, en 15, tweede lid, IVESC.
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voltrekt via een opdracht tot actief optreden voor de overheid - zelfs
wanneer de bepaling zich rechtstreeks tot de burgers richt, want dan
moet een rechter op de effectuering toezien - kan gesproken worden
van 'getrapte werking'. "

3. Indien in de samenleving de materiele middelen ontbreken om de
gegarandeerde autonomie te effectueren, moet er een ondersteunend
beleid worden gevoerd. Er kan worden geproken van de materiBle inter-
pretatie van de klassieke grondrechten. Op dit vlak kan de wetgever
actief zijn om de nodige waarborgen te creeren, ook de rechter heeft
een taak, namelijk een controlerende, maar een en ander staat er niet
aan in de weg dat op de schouders van het bestuur een bijzondere
verantwoordelijkheid rust.

7   Definiaring van de klassieke en de sociale grondrechten

Uit wat in de twee bovenstaande paragrafen is betoogd blijkt dat de klassieke
en de sociale grondrechten sterke overeenkomsten vertonen. Deze
overeenkomsten strekken zich over zowel de doelbepaling als de inzet van
de middelen uit. Hiermee is echter niet gezegd, dat het onderscheid dan
maar moet worden opgeheven. Op het vlak van de doelbepaling onderschei-
den de sociale grondrechten zich, althans gedeeltelijk, daarin van de
klassieke, dat er geen wettelijke beperkingen worden gehanteerd. De
gewenste mate van autonomie wordt dan (ook) op een analoge manier
vastgesteld. Verder wordt bij de klassieke grondrechten meestal de klemtoon
op het passieve middel gelegd en bij de sociale op het actieve. Om deze
reden lijkt het onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten nog
zinvol, althans zinvol genoeg om het eventueel tot uiting te brengen in
omschrijvingen die van de grondrechten kunnen worden gegeven. Wordt
het verschil met een sociaal grondrecht benadrukt, dan kan een klassiek
grondrecht als volgt worden gedefinieerd:

de plicht van de overheid een zodanige mate van autonomie vast te stellen en
te eerbiedigen dat er  in de samenleving evenwicht ontstaat met de verbondenheid.

11      Ook bij de sociale grondrechten is sprake van getrapte werking  in de verhoudingen tussen
burgers, maar dan is de werking een onderdeel van het gewone takenpakket van de overheid.
Bij de sociale grondrechten moet weI goed voor ogen worden gehouden, dat het er om gaat
het respect voor de autonomie in de verhoudingen tussen burgers te verwezenlijken en niet
zozeer de zorgverplichting.
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Een sociaal grondrecht zou dan zijn:

de plicht van de overheid de autonomie in de samenleving door middel van
positieve maatregelen zodanig te vergroten dat er evenwicht ontstaat met de
verbondenheid.

De beide omschrijvingen zijn natuurlijk betrekkelijk. Het passieve middel,
dat ook door de sociale grondrechten ongeacht de aard van de doelbepaling
wordt voorgeschreven, blijft immers buiten beschouwing. Hetzelfde geldt
voor het actieve middel, dat in de regulatieve dimensie van de klassieke
grondrechten wordt voorgeschreven. Wanneer ookdeze bestanddelen worden
meegenomen, ontstaat er een definitie die zowel de sociale als de klassieke
grondrechten omvat. Om volledigheid te verkrijgen kan er bovendien een
element van het beginselmatige grondrechtsconcept aan worden toegevoegd.
Een klassiek of sociaal grondrecht is dan:

de plicht van de overheid, ter bescherming van een belang, dat een onvervreemd-
baar deel van de concrete belevingswereld vormt of kan vormen, een zodanige
te respecteren mate van autonomie vastte stellen, datdie autonomie in evenwkht
kan worden geacht  met de verbondenheid,  en  er door middel  van  positieve
maatregelen ter bescherming en vergroting van die autonomie tevens naar te
streven, dat dit evenwicht zich verwerkelijkt.

8   De rechtskracht en rechtswerking van de grondrechten

De grondrechten zijn neergelegd in algemeen verbindende voorschriften,
waarbij het geen verschil maakt of het om klassieke of sociale grondrechten
gaat. Het maakt evenmin verschil ofde aandacht uitgaat naar de bepalingen
van de Grondwet of die van de Verdragen. Bovendien werken de bepalingen
van het EVRM, het IVBP en het IVESC rechtstreeks door in de nationale
rechtsorde. De clausule 'een ieder verbindend' in artikel 93 Grondwet moet
worden gelezen als 'algemeen verbindend', terwijl artikel   93   wat   de
doorwerking betreft slechts bepaalt, dat deze bij algemeen verbindende
verdragsbepalingen pas na de bekendmaking ingaat.

Omdat zij de overheid in de vorm van algemeen verbindende voorschrif-
ten juridische verplichtingen opleggen, zijn de klassieke en de sociale
grondrechten rechtsnormen en bezitten zij rechtskracht. Het gevolg is dat
de overheid gebonden is aan de juridische verplichtingen.

Een ander punt is de rechtswerking van de grondrechten, een term
waarmee de inhoud en de reikwijdte van de verplichtingen worden aan-
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gegeven. De vraag  is  dan  wat de grondrechten precies  van de overheid
verlangen. Ten aanzien van de rechtswerking moet er een tweedeling worden
gemaakt.

Enerzijds eisen de klassieke en de sociale grondrechten, dat de overheid
hetpassieve middel hanteert, dus zich onthoudt van het maken van inbreuken
op de autonomie, voor zover deze wettelijk is afgegrensd ten opzichte van
de  verbondenheid.  Gaat het  om een sociaal grondrecht,  dat zich  niet voor
de vaststelling van wettelijke beperkingen leent, dan moet er analoog worden
geredeneerd. Dit betekent dat de overheid zich dient te onthouden van
overheidsmaatregelen, die de mate van autonomie die zij in de samenleving
gewenst acht aantasten. Aan de plicht hetpassieve middel in acht te nemen
valt niet te tornen. Met de rechtswerking van de grondrechten is dan niets
bijzonders aan de hand.

Anderzijds kenmerken de klassieke en de sociale grondrechten zich door
diffuse rechtswerking. Deze vorm van rechtswerking doet zich voor indien
een  rechtsnorm:
1.     een in algemene   of vage termen gesteld gebod behelst,    dat    het

geadresseerde rechtssubject de nodige speelruimte laat;
2.  tevens een harde kern heeft in de vorm van een verbod, waarbij de

inhoud van dat verbod zich pas duidelijk manifesteert in het licht van
een concrete (rechts)handeling en een concrete feitelijke context.

De definitie omvat zowel een gebod als een verbod en beide elementen
zijn onmisbaar. Wanneer iedere activiteit achterwege blijft, wordt het gebod
veronachtzaamd. Het verbod ziet op de vraag wat voor activiteit er aan
de dag wordt gelegd: er wordt een bepaald minimum geeist en wat daar
onder blijft is verboden.

Nu zijn normen met diffuse rechtswerking ook niet zo bijzonder. Het
verschil met de 'normale' rechtsnormen is gradueel en niet principieel en
verder komt diffuse rechtswerking op vrijwel alle deelgebieden van het
recht voor. Steeds is er dan trouwens sprake van een zekere zorgverplich-
ting. Bij de klassieke en de sociale grondrechten manifesteert deze vorm
van rechtswerking zich op twee punten.

Ten eerste moet de autonomie binnen een gegeven historische context
worden afgegrensd ten opzichte  van de verbondenheid.   Er moet daarbij
naar evenwicht worden gezocht. De eis van evenwicht wordt juridisch
uitgedrukt door de proportionaliteitseis, die opgesloten ligt in de nood-
zakelijkheidsclausules van het EVRM en het IVBP. In artikel 4 IVESC
moet deze noodzakelijkheidsclausule eveneens aanwezig worden geacht.
Aan de hand van deze clausule kan de rechter het optreden van de overheid
beoordelen. Daarbij laat hij haar de nodige speelruimte. Hij bekijkt niet
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of het evenwicht daar is gelegd, waar het naar zijn mening het best kan
liggen, hij onderzoekt of het evenwicht in redelijkheid gezocht kan worden
worden, waar het is gelegd. Beperkingen van de autonomie die de toets

der redelijkheid niet kunnen doorstaan, worden afgevoerd. Bij sociale
grondrechten die zich niet voor de vaststelling van wettelijke beperkingen
lenen, moet wederom analoog worden geredeneerd: kan de overheid in
redelijkheid tot de slotsom komen dat de onderhavige mate van autonomie
in de samenleving gewenst is? De eerste vorm van diffuse rechtswerking
heeft dus betrekking op de doelbepaling van de klassieke en de sociale
grondrechten.

De tweede vorm van diffuse rechtswerking heeft betrekking op de vraag
of de overheid geschikte actieve middelen aanwendt om het gestelde doel
na te streven, dus om de rechten tot gelding te brengen. Ook op dit punt
geldt er een proportionaliteitseis: er moet een redelijke verhouding bestaan
tussen doel en middel. Ten aanzien van de regulatieve sfeer van de klassieke
grondrechten blijkt dit uit artikel 2, tweede lid, IVBP en ten aanzien van
de sociale grondrechten blijkt dit uit het IVESC. Hieruit volgt dat de rechter
ook de inzet van de middelen kan controleren, maar net als bij de
doelbepaling zal hij de overheid de nodige speelruimte moeten laten.

De beide vormen van diffuse rechtswerking kunnen moeilijk los van
elkaar worden gezien. Wie wil weten of er een redelijk middel wordt
ingezet, zal zich ook af moeten vragen of het doel dat wordt nagestreefd
de toets der redelijkheid kan doorstaan. De samenhang is des te groter,
omdat de vraag naar de deugdelijkheid van het middel en die naar de
deugdelijkheid van het doel moeten worden beantwoord tegen de achtergrond
van hetzelfde feitencomplex.

9 Grondrechten, democratie en beleid

Een rechtsstaat kan niet functioneren en in stand blijven zonder beleid. 12

Wanneer ieder beleid bij de de overheid ontbreekt, verkeert hetgeen waar
de rechtsstaat zich sterk voor maakt vroeger of later in het tegendeel, dus
in chaos en willekeur. Dat geldt in de meest ruime en abstracte zin, maar
het geldt evenzeer concreet ten aanzien van een specifiek onderwerp. Zo
mag van ingrijpende operaties als de wijziging van de studiefinanciering,

12 Deze uitspraak lijkt modern maar is in feite een herhaling van een minstens tweeduizend
jaar oude wijsheid. Getuige het Oude Testament zei Salomo reeds: als beleid ontbreekt.
komthetvolk ten val;  Het Oude Testament, vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap
1951,  Spreuken  11: 14.
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de verandering van het belastingstelsel of de herziening van de rechterlijke
macht worden gehoopt dat er beleid aan ten grondslag wordt gelegd.

In het bovenstaande werd 'beleid' als een normatieve term gehanteerd.
Voor beleid is dan vereist dat er een stelselmatige, consistente besluitvor-
ming plaatsvindt, 13 en dat er doeltreffend wordt opgetreden.14 In eerste
instantie wordt meestal gedacht aan het optreden van het bestuur, maar
ook aan het optreden van de wetgever15 en de rechter,6 kan de eis van
beleid worden gesteld. De eis gaat overal op, waar sprake is van ruim
omschreven publiekrechtelijke bevoegdheden.

De term 'beleid' wordt ook descriptief gebruikt en wel ter aanduiding
van de kwaliteit, waarvan het feitelijke optreden van de overheid getuigt.
In die zin kan worden gesproken van wanbeleid. Een descriptieve betekenis
heeft de term ook in de vraag: wat vind je van het huidige beleid? Het
overheidsbeleid in deze feitelijke zin bestrijkt anno 1992 zowat alle facetten
van het mens-zijn, zodat er een opvallende overeenkomst is met het begrip
'grondrecht', zoals omschreven vanuit het kader van de concrete belevings-
wereld. Als vanzelf rijst de vraag of er tussen het begrip 'grondrecht' en
het begrip 'beleid' ook een normatieve relatie te onderkennen valt en zo
ja, waaruit ze dan bestaat.

Grondrechten beschermen de mens ten aanzien van een complex van
belangen, dat doorlopend in beweging is doordat de menselijke evolutie
zich in een hoog tempo voltrekt. De rechtswerking van de grondrechten
is weliswaar diffuus, zodat de overheid een zekere speelruimte wordt
gelaten, maar van de andere kant stellen de grondrechten duidelijke eisen.
Bij wetgeving, rechtspraak en bestuur mag niet 'toevallig', dus bij wege
van neveneffect, de grens tussen autonomie en verbondenheid worden
verlegd. Daartoe moet op een verantwoorde manier worden besloten, er
moet een belangenafweging aan voorafgaan. Aangezien de grondrechten,
zoals boven bleek, zich over ongeveer heel het overheidsoptreden
uitstrekken, verbieden zij dat wetgeving, rechtspraak en bestuur in het wilde

13    Deze eis inzake het beleidsconcept wordt gesteld in de bestuursrechtswetenschap; vergelijk
Ph. Eijlander, De parlementaire enquBte bouwsubsidies: beoordeling van overheidsbeleid
en -bestuur vanuit verschillende invalshoeken, Beleidswetenschappen 1988, p. 224.

14   Deze eis inzake het beleidsconcept wordt gesteld in de bestuurskunde en de politicologie;
Eijlander, t.a. p., p. 224.

15      Bij de term'wetgevingsbeleid' kan worden gedachtaan een wetgevingsprogramma op langere
termijn,  maar ook aan de beginselen van behoorlijke wetgeving; vergelijk P. de Haan/Th.G.
Drupsteen/R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat,  Deel 1, Deventer  1986, pp.
190 e.v.

16 Vergelijk bij voorbeeld Duk, Maatstaven  enz.,  t.a.p., pp. 237-238, waar hij ingaat op de
straftoemeting door de rechter.
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weg, dus willekeurig, plaatsvinden. Ze maken van dat optreden een
samenhangend geheel, ze brengen eenheid aan. Kortom, grondrechten eisen
beleid.

Wetgeving, rechtspraak en bestuur mogen niet willekeurig geschieden,
maar moeten zijn gericht op het evenwicht tussen autonomie en verbon-
denheid. Dit evenwicht kan in abstracto nooit worden gelokaliseerd, het
verschuift voortdurend, want waar de grens tussen autonomie en verbon-
denheid moet worden gezocht, is in sterke mate afhankelijk van de sociaal-
culturele, economische en technologische stand van zaken. Doordat het
evenwicht voortdurend verschuift, moet er in wetgeving, rechtspraak en
bestuur steeds opnieuw naar worden gezocht. Grondrechten zijn dynamisch
in die zin, dat hun eisen zich almaar aanpassen aan de (nieuwe) stand van
zaken in de menselijke ontwikkeling. Zij reguleren daarom het voortschrij-
dende ontwikkelingsproces. Door steeds opnieuw een speurtocht  naar het
evenwicht te eisen geven de grondrechten de beste garantie, dat die
ontwikkeling zich kan voortzetten. In deze zin, dus wat de gerichtheid op
de toekomst betreft, kenmerken de grondrechten zich door finaliteit. De
grondrechten eisen dus niet eenmalig dat het overheidsoptreden, of beter
het beleid, gericht is op evenwicht tussen autonomie en verbondenheid,
ze blijven dat doen. Continuiteit is gegarandeerd. Daarom kan worden
betoogd dat ze aan het beleid richting geven. Anders gezegd, grondrechten
sturen  het  beleid.

Niet alleen als het om het doel gaat, dat met het overheidsoptreden wordt
nagestreefd, eisen de grondrechten een verantwoorde belangenafweging,
terzake van de keuze van de middelen eisen zij hetzelfde. Artikel 2, tweede
lid, IVBP leert dat de klassieke grondrechten een proportionaliteitseis stellen
aan de actieve middelen die worden ingezet om de rechten tot gelding te
brengen. De sociale grondrechten eisen hetzelfde. Langs deze weg geven
de grondrechten in het licht van de feitelijke context aan, welke inzet door
de overheid minimaal aan de dag moet worden gelegd. Tegelijkertijd bepalen
de grondrechten in het licht van een feitelijke context evenwel welke inzet
maximaal is toegestaan. Wanneer om het gestelde doel te bereiken de
afgrenzing van de autonomie ten opzichte van de verbondenheid op een
bepaald vlak moet worden herzien, is geen verder reikende herziening
toegestaan dan met het oog op dat doel redelijk kan worden geacht. Deze
proportionaliteitseis wordt door de klassieke grondrechten uitdrukkelijk
gesteld. Bij de sociale grondrechten, wat met name wit zeggen artikel 4
IVESC, moet ze evenzeer aanwezig worden geacht. Via deze onder- en
deze bovengrens geven de klassieke en sociale grondrechten aan welke
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middelen geoorloofd zijn en welke niet. Kortom, de grondrechten
structureren het beleid.

Via deze beleidseisen verzekeren de grondrechten een overheidsoptreden
in het algemeen belang en in aller belang, dus niet alleen een optreden ter
behartiging van belangen, die binnen een wisselende politieke context naar
voren worden geschoven. Op zich zou denkbaar zijn, dat zij daardoor in
conflict komen met de democratische legitimatie van dat optreden, ware
het niet dat met grondrechten en democratie hetzelfde wordt nagestreefd.
Democratie kan worden omschreven als:

een wijze van besluitvorming door de overheid, waarbij via algemene
verkiezingen, referenda of inspraak met vaste regelmaat verantwoording wordt
afgelegd aan de kiesgerechtigde bevolking.

Via deze verantwoordingsplicht en de daaruit voortvloeiende beYnvloedings-
mogelijkheden van de kiesgerechtigde bevolking wordt, althans formeel,
een verzoening tussen enerzijds de autonomie van de burgers en anderzijds
de verbondenheid bewerkstelligd. Inhoudelijke kwaliteit van de verzoening
is echter niet of niet voldoende gegarandeerd.  Uit het feit dat het overheids-
optreden democratisch is gelegitimeerd volgt, zo leert de geschiedenis, niet
vanzelfsprekend, dat het ook gericht is op een evenwicht tussen autonomie
en verbondenheid in de samenleving. De grondrechten verzekeren wel een
materitle verzoening. Ze garanderen wel, dat het overheidsoptreden gericht
is Op evenwicht tussen autonomie en verbondenheid. Daarom versterken
de grondrechten de democratische legitimatie van het overheidsoptreden.
Ze stellen als het ware de agenda van de democratische besluitvorming
vast en beschermen de democratie tegen schadelijke uitkomsten van het
besluitvormingsproces.

10 Juridische functies van de grondrechten

Uit wat omtrent de aard van de klassieke en de sociale grondrechten is
betoogd kan worden geconcludeerd, dat deze rechtsnormen drie functies
toekomen. In de eerste plaats vormen zij een blijvend en dwingend
richtsnoer voor wetgever en bestuur. In de tweede plaats vormen zij,
wanneer de overheid de verplichtingen die de grondrechten stellen met de
voeten treedt, een beroepsgrond voor de burger. Door de veronachtzaming
van de normen worden immers fundamentele rechtsbelangen van de burger
geschonden. In de derde plaats vormen de grondrechten een beslissings-
grondslag voor een rechterlijke uitspraak. De rechter kan de normen dus
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aangrijpen om andere overheidsorganen te verplichten de rechtsbelangen
die door deze normen worden beschermd daadwerkelijk in het oog te
houden.

11  Verschilpunten

Worden de klassieke en de sociale grondrechten vanuit het kader van de
concrete belevingswereld beschouwd in plaats vanuit het gebruikelijke kader,
gebaseerd op de theorietn van Descartes en Kant, dan ontstaat er een geheel
van opvattingen, dat op sommige punten ingrijpend afwijkt van de
traditionele visie. De belangrijkste verschilpunten passeren hieronder de
revue.

De aard en strekking van de grondrechten kan niet worden begrepen
zonder de Verdragen in de beschouwing te betrekken, want die Verdragen
bevatten cruciale normatieve bestanddelen die in de Grondwet ontbreken.
Voorzover de bescherming van de grondwettelijke normen onderdoet voor
die van de verdragsnormen en de werking van de verdragsnormen wordt
tegengehouden - gedacht kan worden aan de positie van de verspreider
bij het recht van (zelf)expressie 17 of aan de werking van het recht van
(zelf)expressie tussen burgersis - zal de nationale grondrechtsleer moeten
wijken voor de internationale. Natuurlijk moet ook vanuit de traditionele
visie, ge8nt op het Kantiaanse vrijheidsbegrip, met de Verdragen rekening
worden gehouden, maar dan gaat het toch om een wezenlijk andere zaak.
Het vrijheidsbegrip is absoluut, zodat er tegen wettelijke beperkingen van
de autonomie primair negatief wordt aangekeken. Hierdoor wordt de
noodzakelijkheidsclausule in de Verdragen niet volledig op waarde geschat,
want het karakter van de doelbepaling blijft verborgen. Niet de vaststelling
van de gewenste mate van autonomie, maar het respect voor de autonomie,
dus het passieve middel, gaat dan als doel door en om dat doel te bereiken
hoeven er, afgezien van rechterlijke controle op inbreuken, geen middelen
te worden ingezet. Voor wie deze opvatting wil aanhouden is raadpleging
van de Verdragen niet onmisbaar. Wordt er echter vanuit de concrete
belevingswereld geredeneerd, dan ligt hetdoel in de noodzakelijkheidsclau-

17    De artikelen 10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP verlenen de verspreider in beginsel dezelfde
rechtspositie als degene die gedachten en gevoelens openbaart, wat van de verspreidingsleer
van de Hoge Raad niet kan worden gezegd; zie daarover hoofdstuk 5, par. 4.

18   Blijkens de tekst van artikel 19, tweede lid, IVBP en de Travaux Prdparatoires werkt de
bepaling (tot op zekere hoogte) direct tussen de burgers; zie daarover hoofdstuk 5.  par.  6.
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sule besloten. Wil de doel-middel verhouding binnen de grondrechten
worden begrepen, dan zijn de Verdragen wel onmisbaar. 19

Inzake de werking van de grondrechten in de verhoudingen tussen

burgers maakt het, geredeneerd vanuit de concrete belevingswereld, geen
principieel verschil of die werking een privaatrechtelijk, een strafrechtelijk
of een bestuursrechtelijk jasje heeft.

In de gangbare grondrechtsopvatting stelt de verhouding tussen de
klassieke en de sociale grondrechten de dogmaticus voor grote problemen.
Geredeneerd vanuit de concrete belevingswereld zijn er nauwelijks
problemen. Om het verschil te achterhalen moet er binnen de sociale
grondrechten worden gedifferentieerd naar de aard van de doelbepaling.
Bij de sociale grondrechten, die betrekking hebben op de primaire
levensbehoeften en de belangen die in dienst staan van de mensheid en de
aarde, wordt het doel niet via wettelijke beperkingen bepaald zoals bij de
klassieke, maar moet er analoog worden geredeneerd: ook nu moet met
inachtneming van het proportionaliteits- annex redelijkheidsbeginsel de
gewenste mate van autonomie worden vastgesteld. Bij de sociale grondrech-
ten, die zien op de secundaire levensbehoeften en de belangen die in dienst
staan van de beschaving, wordt het doel deels analoog en deels, net als
bij de klassieke, door middel van wettelijke beperkingen vastgesteld.
Verdere verschilpunten zijn er strikt genomen niet. Wat de inzet van de
middelen betreft is er geen onderscheid. Dat bij de klassieke grondrechten
vooral het passieve middel wordt beklemtoond en bij de sociale vooral het
actieve, heeft een historische achtergrond en is niet van fundamentele
betekenis.

Anders dan bij de traditionele opvatting is er bij de visie, gebaseerd
op de concrete belevingswereld, geen spanningsveld tussen de gelding van
grondrechten en de gelding van democratie. Integendeel, grondrechten en
democratie schragen elkaar en vullen elkaar aan.

Vanuit de concrete belevingswereld gezien reguleren grondrechten het
beleid  van de overheid  via een stelsel van geboden en verboden.  Ook  het
doel van het beleid en de inzet van de middelen worden genormeerd. In
de traditionele visie blijft het verband tussen grondrechten en beleid
schimmig.

Tot slot wordt, wanneer de concrete belevingswereld als uitgangspunt
wordt genomen, de 'vrijheid' (in de termen van deze studie: de autonomie)

19     Het is ook mogelijk de term 'vrijheid' en de rationalistische invulling daarvan te handhaven
en verder, op dezel fde wijzeals in dit onderzoek,  conclusies te trekken uit wat de Verdragen
op het vlak van doel en middel dicteren. Maar in feite wordt dan de grondrechtsopvatting,
gebaseerd op de concrete belevingswereld, overgenomen, zij het niet op alle punten.
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beter beschermd, want er wordt niet alleen aandacht besteed aan het respect
dat de overheid voor die 'vrijheid' aan de dag moet leggen, maar ook, en
wel substantieel, aan de juridische normering van de wijze waarop de
overheid de omvang van die 'vrijheid' en daarmee de omvang van dat
respect vaststelt.
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De moderne beeldende kunst en het recht van
(zell)expressie

1 Inleiding

Nu het onderzoek naar de betekenis van de grondrechten vanuit het kader
van de concrete belevingswereld is afgesloten met een algemene conclusie,
kunnen de nodige specifieke conclusies worden getrokken. In dit hoofdstuk
wordt het recht van (zelf)expressie geconfronteerd met de moderne
beeldende kunst, waarvan het karakter eveneens vanuit het kader van de
concrete belevingswereld werd bestudeerd,1 zodat duidelijk wordt of dit
grondrecht deze kunstvorm beschermt. Om voor bescherming in aanmerking
te komen moet deze kunst zich onder laten brengen bij het autonomiebegrip
van dit grondrecht, wat in het bijzonder betekent, dat er sprake moet zijn
van een openbaring van gedachten en gevoelens. Paragraaf 2 behandelt
deze problematiek.

Vervolgens rijst de vraag welke bescherming er van het grondrecht
uitgaat. Bij de bespreking van deze kwestie mag niet uit het oog worden
verloren, dat het grondrecht slechts een onderdeel is van een geheel van
fundamentele normen, dat eerderl werd aangeduid als het klassiek-grond-
rechtelijke informatiecomplex. Wordt het recht van (zelf)expressie uit dit
geheel gelicht en afzonderlijk beschouwd, dan verliest het veel van zijn
glans en blijft de betekenis goeddeels verborgen. Daarom wordt in paragraaf
12 het hele informatiecomplex op zijn belang voor de moderne beeldende
kunst onderzocht. Dit complex, inclusief het recht van (zelf)expressie, heeft,
net als vrijwel alle klassieke grondrechten, ook een regulatieve dimensie.
Deze  dimensie  komt in paragraaf  13  aan  de  orde.

De paragrafen 3 tot en met 11 zijn gewijd aan de constitutieve dimensie
van het recht van (zelf)expressie, want daarbinnen speelt een bijzonder
vraagstuk. Wat moet er gebeuren, wanneer een modern beeldend kunstwerk
in conflict komt met de geldende strafrechtelijke normen? In de literatuur

1    Hoofdstuk 2, in het bijzonder de par. 10 en 11.
2   Hoofdstuk 8, par. 6.
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worden toespelingen gemaakt op een zogenaamde 'exceptio artis' .3 Vanuit
het kader van de concrete belevingswereld zal naar een uitzuivering en een
grondrechtelijke oplossing worden gezocht.

2   Autonomie en beeldende expressie

Geniet de vervaardiging en tentoonstelling van moderne beeldende kunst
de bescherming van het recht van (zelf)expressie, zoals neergelegd in de
artikelen 7 Grondwet, 10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP? Deze vraag
moet worden beantwoord alvorens kan worden ingegaan op de inhoud van
de bescherming en, gezien wat reeds is betoogd over de aard van het
grondrecht en de aard van deze kunstvorm,4 levert zij weinig problemen
OP.

De moderne beeldende kunst ontstond in een tijdperk, dat wei de
'industriBle revolutie' wordt genoemd. Ze is evenzeer op het leven gericht
als de kunstvormen, inherent aan twee eerdere 'revoluties' in de menselijke
geschiedenis, te weten de culturele bloeiperiode van de paleolithischejager
en de zogenaamde 'neolithische revolutie', dat wil zeggen, de opkomst van
de veeboer/landbouwer.  Maar er is ook een belangrijk verschil. De kunst
van de paleolithische jager en die van de veeboer/landbouwer maakten deel
uit van de strijd om het bestaan. De moderne beeldende kunst geeft geen
uitdrukking aan die fysieke strijd, maar getuigt, net als het recht en de
wetenschap, van de geestelijke worstelingen van de mens. Ze pleit voor
geestelijke levensruimte, ze maakt zich sterk voor de autonomie en de
individualiteit van de burger. Vaak gebeurt dat door middel van een zekere
vervreemding. Wanneer de vervreemding toeslaat, treedt er bij de kijker
een bepaalde distantie ten opzichte van de gevestigde beschavingspatronen
op, de kijker wordt op zichzelf teruggeworpen en aangemoedigd om,
ongehinderd door wat normalerwijs met iets te grote vanzelfsprekendheid
bindt, gebruik te maken van zijn gevoel en zijn verstand. Een modern

3       J. Voorink, Verspreiding van voordeeerbaarheid aanstootelijkegeschriften en afbeeldingen.
Oosterbeek 1910, p. 25; E. Polak. De artt. 240 en 451 bis W.v.Sr. beschouwd in hunne
verhouding tot kunst en wetenschap, Amsterdam   1912.   p.   102; W.H. Overbeek, Enige
opmerkingen over artikel   240  W.v. S.,  TvSr   1961,   p.   275,  T. Schalken, Pornografie  en
strafrecht. Beschouwingen over het pornografiebegrip en zijn juridische hanteerbaarheid.
Arnhem 1972, pp. 114-119; J. de Hullu, Strafrechtelijke en sociaal-wetenschappelijke gronden
voor strafbaarstelling van pornografie. Amhem  1984,  pp.  24-25.; K. Rimanque/F. Reijntjens,
Kunst en de vrijheid van expressie en haar beperkingen. in: K. Rimanque (red.). Kunst en
recht. Antwerpen 1985, pp. 8-14.

4    Hoofdstukken 2,4 en 5.
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kunstwerk appelleert aan die geestelijke vermogens, doordat het bepaalde
esthetische beginselen inschakelt. Onder zo'n 'beginsel' wordt dan verstaan:
een zekere uitstraling, die refereert aan een bepaald gevoel en een bepaalde
primaire levenservaring. Er zijn vele beginselen denkbaar. De meest
algemene zijn het dionysische, het ascetische, het etherische en het tragische.
Deze vier beginselen zijn binnen een redelijk af te bakenen historische
context tot wasdom gekomen en er gaan een karakteristieke levenshouding
en een karakteristiek waardepatroon achter schuil. Deze alternatieve waar-
depatronen kunnen door de toeschouwer tegen de algemeen geldende
beschavingspatronen in stelling worden gebracht. Daarom is 'consumptie ,5

eigenlijk geen geschikte term om de beschouwing van de moderne beeldende
kunst aan te duiden. Kunstbeschouwing wordt dan een veredeld 'winkelen',
waarbij de klant louter afgaat op zijn smaak, ze wordt een vorm van
vrijetijdsbesteding.6 Voor wie de moderne kunst op haar waarde wil
beoordelen is smaak alleen niet doorslaggevend. Bij smaak  gaat  het  om
een subjectief gevoelen, waarbij de inzet uit niet meer bestaat dan het object,
dat ter beoordeling werd uitgekozen. De kans is groot dat, wanneer het
object zich niet in de geldende beschavingspatronen laat invoegen, het
oordeel negatief uitpakt. Bovendien blijft de persoonlijkheid van degene
die het oordeelt velt buiten schot. Bij een grondige beschouwing van de
moderne beeldende kunst liggen de kaarten anders. Het object wordt niet
geconsumeerd, dus verbruila, maar gebruikt. De kijker grijpt het object
aan om over te gaan tot een zelfstandig voelen en een zel fstandig redeneren.
De inzet bestaat nu niet alleen uit het object in kwestie, maar ook uit het
complexe geheel van geldende beschavingspatronen, dat de koers van het
leven lijkt te bepalen, alsmede uit de belangen die achter die patronen
schuilgaan. Die belangen moeten worden afgewogen tegen de waarden en
belangen waar het kunstwerk voor pleit of lijkt te pleiten. Wil er sprake
zijn van een serieuze beschouwing, dan moet die belangenafweging in alle
eerlijkheid geschieden. Het uiteindelijke oordeel raakt immers niet alleen
de individuele culturele ontplooiing maar, verder doorgeredeneerd, ook
de  ontplooiing  van de cultuur als geheel. Precies  om deze reden  is  bij  de
beschouwing van de moderne beeldende kunst, net als bij de rechtsvinding
en de rechtsvorming, het verbod van willekeur7 een harde regel. Precies
om deze reden ook kan deze kunstvorm een bijdrage leveren tot hernieuwde
zingeving. In de woorden van koningin Beatrix: 8

5    Hoofdstuk 6, par. 7.
6    Hoofdstuk 7, par. 5 en hoofdstuk 8, par. 6.
7         Hoofdstuk  1,  par. 3, hoofdstuk  9,  par.   12 en hoofdstuk  10,  par.  3.
8        Kerstrede 1991, NRC-Handelsblad 27 december   1991,  p.  2.
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'Processen van culturele verandering worden op gang gebracht doortegenspraak
van wat vanzelfsprekend leek. Naast conformisme openbaren zich kritiek en
protest. Nieuwe vormen weerspiegelen een nieuwe inhoud, een zoeken naar
nieuwe waarden. Niet alleen wetenschap, onderwijs, politiek en media hebben
hierin een pioniersfunctie, maar ook de kunst. Kunstenaars roepen gedachten
en gevoelens op, verwondering en vragen, verrukking en verbijstering. in kritiek
op de massaliteit loopt kunst voorop, is zij onontkoombaar elitair, exclusief
en soms moeilijk te volgen.  Maar wat eerst slechts voor enkelingentoegankelijk
was, kan later voor velen een aanknopingspunt vormen voor een nieuwe beleving
en zingeving van het leven. Kunst wil ons wakker schudden, onze ogen en oren,
onze harten en zinnen openen voor wat juist niet deel uitmaakt van de sleur
van alledag.'

Om deze reden sluit de moderne beeldende kunst volledig aan bij wat het
recht van (zelf)expressie beoogt te beschermen. Om deze reden maken de
moderne kunstenaars bij de vervaardiging van hun werken gebruik van dit
grondrecht en wordt dit scheppingsproces, net als de tentoonstelling van
wat is geschapen, door dit grondrecht beschermd. De bescherming is ook
nodig, want doordat de moderne kunst een uitdagend karakter heeft, is ze
weinig populair. Wederom in de woorden van koningin Beatrix:

'Zo mag kunst ook elitair zijn, ja, moet zij zelfs eenzaam zijn om haar
uitzonderlijke voortrekkersrol te kunnen vervullen. Van de samenleving wordt
gevraagd daarvoor de ruimte te geven, ruimhartig te tolereren wat niet
onmiddellijk wordt begrepen, wat zelfs provoceert en kwetst.  (...) Er bestaat
altijd spanning tussen tolerantie en gekwetstheid, de stem van de eenling en
het verlangen naar een kompas waarop samen kan worden gevaren. In een vrij
samenspel tussen kunstenaar en publiek, protest en instemming, krijgt   de
samenleving glans en wordt zij gestimuleerd op haar weg naar culturele
vernieuwing.'

Dit vrije samenspel tussen kunstenaar en publiek wordt beschermd door
het recht van (zel f)expressie. Toen het Europese Hof voor de rechten van
de mens in de Muller-zaak van  1988' voor de vraag werd geplaatst of een
kunstenaar bij de vervaardiging en expositie van schilderijen het recht van
(zelf)expressie van artikel 10 EVRM uitoefende, kon het kort wezen. Een
diepzinnige beschouwing werd niet nodig geacht. Er werden drie positief-
rechtelijke argumenten gehanteerd. 10

Ten eerste beschermt artikel 10 binnen de vrijheid om informatie en
ideean over te dragen de vrijheid van artistieke expressie. Deze laatste

9   Arrest van 24 mei 1988, A. 133 (1988).
10  T.a.p, p. 19.
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vrijheid verschaft de gelegenheid deel te nemen aan de openbare uitwisseling
van culturele, politieke en sociale informatie en ideeen van iedere aard.

Ten tweede refereert het eerste lid van artikel 10 aan radio- en televisie-
uitzendingen en aan de cinema, media waarvan de activiteiten zich ook
uitstrekken over het vlak van de kunst.

Ten derde wordt de interpretatie bevestigd door het IVBP. Artikel 19,
tweede lid, van dat Verdrag vermeldt de kunst als middel om gedachten
en gevoelens te openbaren en door te geven.

Ook over de plaats van de kunst in de moderne samenleving was het
Hof  kort:"

'Those who create, perform or distribute or exhibit works of art contribute to
the exchange of ideas and opinions which is essential for a democratic society.'

3   De exceptio artis

In de rechtsleer wordt wel gesproken van een kunstexceptie, een 'exceptio
artis'. Soms wordt ook de wetenschap meegenomen en dan luidt de volledige
term: 'exceptio artis et scientiae'. Die exceptie hangt samen  met  het  feit,
dat de autonomie inzake de openbaring van gedachten en gevoelens haar
grens vindt in de gerechtvaardigde belangen van anderen en in het algemeen
belang, anders gezegd, in de democratische verbondenheid. Aangezien de
verbondenheid mee kan brengen, dat bepaalde uitingen niet kunnen worden
getolereerd, kan zich de situatie voordoen, dat een modern kunstwerk in
conflict  komt met strafrechtelijke normen. 12 Nu kunnen er nogal   wat
verschillende situaties worden bedacht. Zo kan de schoen wringen, omdat
het werk tot stand is gebracht met illegaal materiaal, afkomstig van
bijvoorbeeld beschermde diersoorten.13 Het materiaal kan ook gevaarlijk
zijn.14 Er kunnen wapens  in het kunststuk zijn verwerkt."  Maar  ook
is  mogelijk  dat er bedrog16 wordt gepleegd. De kunstzinnige uiting  kan

11   T.a.p.,p. 22.
12   Ook kan worden gedacht aan conflicten met privaat- en bestuursrechtelijke normen, maar

deze worden niet apart behandeld. Bij zulke conflicten liggen uit grondrechtelijk perspectief
de kaarten niet wezenlijk anders dan bij frictie met een strafrechtelijke norm, zodat wat in
par.  11 zal worden betoogd in beginsel van overeenkornstige toepassing mag worden geacht.

13   Artikel 3, eerste lid, Wet bedreigde uitheemse diersoorten van 8 januari  1975, Stb. 48.
14     De  artikelen  3  en  4 Wet gevaarlijke Stoffen  van  20 juni   1963,  Stb.  313.
15   Artikel 26, eerste lid, Wet wapens en munitie van 5 februari 1986, Stb. 41.
16 Artikel 326bis Wetboek van Strafrecht.
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een discriminerende uitlating opleveren17 ofeen misdrij f tegen de koninklij-
ke  waardigheid. 18  Maar het bekendst  zijn  toch  wel de gevallen waarin
een kunstwerk een misdrijf oplevert tegen de zeden. Het kunstwerk is dan
aanstootgevend of zinneprikkelend. De exceptio artis wordt in de literatuur
dan ook voornamelijk  in dat kader behandeld.  In de komende paragrafen
zal deze laatste lijn worden gevolgd, zij het dat er, waar nodig, andere
strafbare feiten in de beschouwing worden betrokken. Ook komen er
gevallen aan de orde, waarin naar aanleiding van literatuur of wetenschap
een beroep op de exceptie is gedaan. De betreffende uitspraken kunnen
van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de beeldende kunst.
Bovendien wordt er om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen hier en
daar een opvatting ontleend aan buitenlandse jurisprudentie.

Helemaal vanzelfsprekend is het niet, dat de kunstzinnige aard van een
uiting het aanstootgevende karakter ervan wegneemt. De zaak kan ook
omgekeerd worden benaderd. Dat het om kunst gaat wordt dan gezien als
een verzwarende omstandigheid: door de artistieke inkleding wordt aan
de uiting een extra verleiding toegevoegd, zodat het gevaar nog groter is
dan normaal.19 Erg gebruikelijk is deze redenering evenwel niet. Wanneer
aan het gegeven, dat er een artistiek doel wordt gediend, al belang wordt
gehecht, wordt het meestal gezien  als een verzachtende omstandigheid.
Overigens kan er niet worden gesproken van de exceptio artis. Worden
rechtsleer en jurisprudentie geraadpleegd, dan blijken er verschillende
varianten in omloop te zijn. De belangrijkste passeren in de nu volgende
paragrafen de revue.

4  De absolute gedachte

Een enkele maal wordt de indruk gewekt dat de exceptie absolute werking
heeft. Het feit, dat de uiting een kunstzinnig karakter draagt, ontneemt dan
aan die uiting iedere ongeoorloofdheid. Zo oordeelde de rechtbank in Brussel
i n    1970: 20

'dat kunstwerken als zodanig vreemd  zijn aan het begrip zedenschennis.'

17  Artikel 137c Wetboek van Strafrecht.
18    Artikelen  111 en volgende Wetboek van Strafrecht.
19    Vergelijk het hof van Brussel 5 mei  1909, Pas.  1909, II, 237; Rimanque/Reijntjens, a.w.,

p. 12.
20 Rechtbank Brussel 29 juni 1970, R. D.P. 1970-71,254; Rimanque/Reijntjens, a.w.. p. 10.
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Erg sterk is deze redenering niet, want, zoals Rimanque en Reijntjens
constateren,21 kan ze gemakkelijk worden omgekeerd: wat aanstootgevend
is kan per definitie geen kunst zijn. Veelzeggend is dan ook dat dezelfde
rechtbank er bijna vijftien jaar eerder precies de tegenovergestelde mening
op na hield. In de jaren vijftig vond de rechtbank:22

'dat deze film geen enkele artistieke eigenschap heeft (...);  dat de bewegingen
en handelingen van de danseressen enkel vulgair zijn, zonder enige fijnzinnigheid
of elegantie, en dat ze slechts van aard zijn bij de toeschouwers die intellectuele
rijpheid missen of te jong zijn perverse instincten op te wekken.'

Dat kunst en obsceniteit categorieen zijn, die elkaar over en weer volstrekt
uitsluiten, lijkt daarom moeilijk vol te houden. In dezelfde zin Schalken:23

'Een seksuele voorstelling is op grond van haar karakter steeds zinneprikkelend.
Wanneer zij dat niet is, is de weergave gebrekkig en, in geval van kunst,
karakterloos.'

In zijn conclusie bij het Derde Bob en Daphne-arrest van de Hoge Raad
uit 196524 merkte procureur-generaal Langemeijer dan ook op:

'Ook op dit punt volledig instemmende met de (...) conclusie van Mr. s'Jacob
zou ik hier de wei verdedigde opvatting willen afwijzen, als zou het hier een
factor betreffen, die of wei of niet gegeven is, zonder dat gradaties daarbij in
aanmerking komen, endiebij aanwezigheid aanstotelijkheidzondermeeruitsluit
(men spreekt hier wei van een "exceptio artis"), evenals de nog verder gaande
mening van Rittler, volgens wie hetgeen aanstotelijk is niet tevens kunst zou
kunnen zijn. Ik meen dat deze opvattingen geheel de psychologische stand van
zaken miskennen, waarvan de wetgever geacht moet worden te zijn uitgegaan.
Het schijnt mij toch duidelijk dat de drang om schoonheidsbeleven in een
kunstwerk tot uitdrukking te brengen en die om zijn zinneprikkeling te uiten
zeer wei in verband met dezelfde voorstellingen bij iemand kunnen samengaan.
Hetzelfde geldt meen ik in nog sterker mate van de daarmee corresponderende
gevoelens van hen, die van de uiting kennis nemen, waarbij dan nog bovendien
die gevoelens bij sommigen hunner weer andere kunnen zijn dan bij anderen
(...).  Hier volgt dus uit, dat een geschrift zeer weI tegelijk an aanstotelijk voor
de eerbaarheid En kunst kan zijn (...).

De Hoge Raad besliste in dat arrest:

21   Rimanque/Reijngens, a.w., p. 10.
22 Rechtbank Brussel,  3 juni  1954, J.T.,  1954, 556; Rimanque/Reijntjens, a.w., p.  10.
23   Schalken, a.w., p.  117.
24      HR 23 maart   1965,  NJ   1965,  269.
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'dat evenwel, wat er zij van de stelling (...) dat een kunstwerk als zodanig niet
aanstotelijk  voor de eerbaarheid  kan  zijn,  naar het oordeel  van  de  H. R.  aan
het onderhavige boek nieteen zodanige literaire waarde kan worden toegekend,
dat die stelling (...) nadere bespreking zou behoeven.'

De Hoge Raad sprak zich dus uit tegen de absolute opvatting. De opvatting,
dat kunst en obsceniteit samen kunnen gaan, is dan ook vrij algemeen
geaccepteerd. Op deze opvatting zijn de relatieve varianten van de exceptio
artis gebaseerd, waarbij het er om gaat naar aanleiding van een kunstwerk
de onderlinge verhouding tussen kunst en laakbaarheid te bepalen. In de
komende paragrafen zullen vijf verschillende benaderingen worden
besproken.

5   De contextuele gedachte

Bij de contextuele benadering kan in zoverre van een exceptio artis worden
gesproken, dat het een eigenschap van kunst is dat een werk in zijn totaliteit
moet worden beoordeeld. Een enkele uiting mag dan in strijd zijn met de
wet, maar die uiting is een onderdeel van een geintegreerd geheel en kan
niet zelfstandig worden beoordeeld. Het geheel moet op zijn aanstootgevende
karakter worden getoetst. Reeds in 1920 oordeelde de Hoge Raad: 25

'dat nu, indien onder "geschrift" zou moeten worden verstaan elk onderdeel,
elk hoofdstuk, elke bladzijde, elke volzin zelfs van een boekwerk en artikel
240 Sr. reeds toepassing zouden (zou, F.V.) moeten erlangen, indien zulk een
onderdeel, op zich zelf beschouwd, als voor de eerbaarheid aanstootelijk moest
worden aangemerkt, daarmede geweld zou worden aangedaan aan den aard
van elk werk van kunst of wetenschap, dat immers alleen in zijn geheel kan
worden gekend  en naar waarde beoordeeld.'

Het Belgische Hof van Cassatie oordeelde in 1931 hetzelfde.26 Het over-
woog dat beelden, die afzonderlijk gepubliceerd als strijdig met de goede
zeden zouden kunnen worden beschouwd, dat karakter verliezen, wanneer
ze een geintegreerd deel vormen van een wetenschappelijke publikatie. Het
Hof gooide het over de boeg van de wetenschap,  maar de strafvervolging
betrof twee exemplaren van een boekwerk met grafiek van Ftlicien Rops.

Op basis van deze arresten kan worden aangenomen, dat in ieder geval
als algemene regel is aanvaard, dat een kunstwerk niet uiteen mag worden

25      HR   12  april   1920,  NJ   1920.446  (De  Hel van Henri Barbusse).
26  Cass. 7 december 1931, Pas. 1932, I. 2; Rimanque/Reijntjens, a.w., p. 13.
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gerafeld en scrupuleus op aanstootgevende elementjes mag worden
onderzocht. 27

6  De proportionele gedachte

Volgens de proportionele benadering heft het kunstzinnige karakter van
de uiting de aanstotelijkheid op, mits ter bereiking van het doel, te weten
het dienen van de kunst, een redelijk middel wordt gehanteerd. Deze
benadering vond in 193728 ingang bij de Hoge Raad en wel met betrekking
tot twee wetenschappelijke publikaties van dr. Magnus Hirschfeld, getiteld
'Sittengeschichte des Weltkrieges' en 'Sittengeschichte der Nachkriegszeit'.
De geschiedenis van de zeden werd luister bijgezet met openhartige
afbeeldingen en de Hoge Raad overwoog dat:

'de bewezenverklaring van het Hof (...) aldus is te verstaan, dat die afbeeldin-
gen, los staande van den tekst, buiten verband daarmede zelfstandig met het
door de wet gewraakte doel, in het geschrift zijn opgenomen; dat daarin - in
verband ook met het door het Hof vastgestelde overdreven aantal dezer afoeeldin-
gen- ligtopgesloten, dat het geschrift zelf, waarin die losse afbeeldingen zijn
opgenomen, aanstotelijk  is voor de eerbaarheid  (...). ,29

In een noot onder een arrest van de Hoge Raad uit 196030 vestigt Pompe
opnieuw de aandacht op de redenering:

'Indien een geschrift op zichzelf aanstotelijk zou zijn, kan een artistiek,
wetenschappelijk of een ander "redelijk" doel er dit aanstotelijke karakter aan
ontnemen. Gegeven dat hetgeschrift op zichzelf aanstotelijkzou zijn, kan echter
het prikkelen der zinnelijkheid nietals een bevrijdend, redelijk, doel beschouwd
worden. Kunst, wetenschap of een ander redelijk doel zal echter niet steeds

27      Zie over de contextuele bepaaldheid nog: de noten van  't Hart onder HR  11  februari  1986,
NJ 1986, 689 en HR 11 maart 1986, NJ 1986, 613; de conclusie van de P-G Remmelink
bij  HR 18 oktober  1988,  NJ  1989,  476 en  de noot van Schalken onder HR 14 maart  1989,
NJ 1990, 29.

28   HR 20 december 1937, NJ 1938, 881.
29 Uit andere overwegingen in het arrest kan verder worden afgeleid dat het naar het oordeel

van de Hoge Raad voldoende is, dat een met redenen omklede uitspraak over de aanstotelijk-
heid wordt gedaan. Daarnaast hoeft niet nog eens een afzonderlijke beslissing te worden
gegeven omtrent de wetenschappelijke of artistieke waarde van het geschrift. Vergelijk
Schalken, a.w., p.  114, noot 193. Het gaat dus om een bewijs-exceptie. Zie hierover verder
par. 7: Het Moviola-arrest.

30      HR 26 april   1960,  NJ   1961,   193.
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de aanstotelijkheid opheffen. Het geschrift moet ook een "redelijk" middeltot
zulk een doel zijn.'

In verband met de proportionaliteitsgedachte wordt in de rechtsleer wei
een bepaald onderscheid van belang geacht. Dit onderscheid hangt samen
met het begrip 'aanstotelijk voor de eerbaarheid' van artikel 240. Het begrip
wordt nu eens objectief dan weer subjectief uitgelegd.  Bij de objectieve
benadering staat de uitwerking van de all)eelding centraal en ligt de
klemtoon op de oorzaak, op de causaliteit. De vraag is dan of het beeld

geschikt is om het normaal of behoorlijk ontwikkelde eerbaarheidsgevoel
te kwetsen. Bij de subjectieve benadering ligt de klemtoon op de finaliteit,
dus op de bedoeling van de maker en op het doel van de afbeelding.31

Volgens De Hullu kan de exceptievariant slechts bestaan, wanneer de

subjectieve benadering wordt gekozen, want alleen dan is het artistieke of
wetenschappelijke doel van het werk van belang.32 In de rechtspraak rond
het begrip 'aanstotelijk' worden de objectieve en de subjectieve benadering
echter door elkaar heen gehanteerd,33 zij het dat, wanneer kunst of
wetenschap in het geding is, de voorkeur doorgaans uitgaat naar de
subjectieve benadering.34 Of hiermee ook de exceptievariant subjectief

gekleurd is mag weer worden betwijfeld. Schalken stelt zich op het
standpunt dat de bedoeling om een kunstwerk te maken irrelevant is.
Objectieve criteria bepalen het artistieke gehalte van het werk.35 De Hullu
meent daarentegen, dat de objectieve en de subjectieve invalshoek gecom-
bineerd moeten worden: het werk moet als kunstwerk bedoeld zijn en het
moet artistieke waarde bezitten. 36

Het criterium 'geschikt om de zinnen te prikkelen' van artikel 451 bis
(oud) is volgens Schalken weer louter objectief, zodat de subjectieve
bedoeling van de maker geen enkele factor van betekenis mag zijn.37 Hij
moet echter erkennen dat de rechtspraak het aanstotelijke en het zinneprik-
kelende steeds meer als identiek ging beschouwen. 38

De kwestie of de termen 'aanstotelijk' en 'zinneprikkelend' subjectief
of objectief moeten worden uitgelegd is voor dit onderzoek nauwelijks van
belang. Allereerst speelt ze alleen binnen het kader van de genoemde

31  Schalken, a.w., p. 92.
32  De Hullu, a.w., p, 24.
33  Schalken, a.w., pp. 95-97; De Hullu, a.w., p. 24.
34  Schalken, a.w.. p. 116.
35 Idem.
36  De Hullu, a.w., p. 25.
37  Schalken. a.w., pp. 121-123.
38  Schalken, a.w., p. 133.
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artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, terwijl ook buiten deze artikelen
een conflict kan ontstaan tussen een kunstwerk en een strafrechtelijke norm.
Bovendien is de proportionaliteitsvariant van de exceptio artis in iedergeval
in zoverre objectief van aard, dat de doel-middel verhouding aan de hand
van het redelijkheidscriterium wordt beoordeeld. Of de kunstenaar zelf het
middel in een redelijke verhouding vindt staan tot het artistieke doel speelt
daarbij  in geen enkel opzicht  een  rol. Dan blijft er  nog de kwestie  over
of de maker er op uit is een 'kunstwerk' te scheppen. Deze kwestie lijkt
erg academisch. Er mag worden aangenomen dat kunstenaars over het
algemeen weten wat ze aan het doen zijn. Hetzelfde geldt uiteraard voor
wetenschappers.

39

7   Het Moviola-arrest

De proportionele opvatting ligt in zekere zin in het verlengde van de
contextuele. In contextuele termen gesteld is er bij een disproportionele
uiting sprake van een element, dat wbl uit het geintegreerde geheel kan
worden gelicht en dus w l afzonderlijk kan worden beoordeeld. Het is
daarom niet verwonderlijk, dat de beide benaderingen in de jurisprudentie
soms worden gecombineerd. Zo'n combinatie kan worden waargenomen
in een uiterst pijnlijke zaak, die tot drie maal toe aanleiding gaf tot cas-
satieberoep.  In het laatste arrest, gedateerd  11  december  1990,w werd
de knoop min of meer doorgehakt, zij het dat nog veel in het ongewisse
bleef. Het ging om het volgende.

Op 20 sepember 1984 verscheen nummer 22 van het tijdschrift Moviola,
waarin Theo van Gogh in een artikel reageerde op uitlatingen, die Leon
de Winter gedurende een televisie-interview door Sonja Barend deed. Hij
verweet De Winter, dat hij zijn artisitieke falen bemantelde met een beroep
op  wat De Winter zelf aanduidde  als de 'joodse identiteit',  en  dat  hij  uit
commerciele overwegingen appelleerde aan het collectieve schuldbesefvan
het Nederlandse volk, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog te weinig verzet
had geboden tegen  wat de bezetter de joodse landgenoten aandeed.   Van
Gogh werd op grond van artikel 137c Wetboek van Strafrecht vervolgd.

Op  11  november 1988 sprak de politierechter, tenslotte oordelend in
de hoofdzaak, Van Gogh vrij. De politierechter overwoog:

39     In  par.   11 zat blijken dat de vraag  of de maker een kunstwerk beoogde te vervaardigen  op
principiBle gronden irrelevant is.

40   HR 11 december 1990, NJ 1991,313, m.n. 't Hart.
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'Op zichzelf genomen zijn de in de telastelegging weergegeven passages (...)
zonder meer aan te merken als beledigende uitlatingen voor Joden wegens hun
ras, nu daarin op cynisch macabere en daardoor grievende wijze wordt
gerefereerd aan het gruwelijke leed dat de Joden als groep in etnischezin tijdens
de tweede wereldoorlog hebben ondergaan
(...)

Aan een oordeel hierover gaat evenwel vooraf de vraag, of de gewraakte
passages hun beledigende karakter (...) behouden, indienzij (...) nietop zichzelf
gelezen worden maar in samenhang metdeoverige inhoud van hettijdschriftarti-
kel,  gelet op de strekking daarvan.'

Ten aanzien van deze laatste vraag overwoog de politierechter:

'dat de verdachte zich er met name over heeft opgewonden dat, zoals hij in
het bewuste artikel schrijft, De Winter "eigenlijk reclame maakt met 6 miljoen
doden", en over "het uitventen van je Jood-zijn";
datde verdachtezich daarbij heeftbediend vandestijlfiguurvandeschromelijke
overdrijving door gebruik te maken van enkele afschuwwekkende sick-jokes
om daarmee op zijn manier de ernst van zijn bezwaren als het ware uit te
schreeuwen.'

Het bovenstaande voerde de politierechter tot de conclusie:

'dat de gewraakte passages, hoezeer ook deze op zichzelf als grievend en
kwetsend zijn te beschouwen, nietgratuitdoorde verdachtezijn neergeschreven
maar een functie vervullen waarin zij in redelijkheid niet kunnen worden
aangemerkt als nodeloos grievend en kwetsend en derhalve als beledigend voor
Joden wegens  hun ras.'

Tegen dit vonnis tekende de officier van justitie hoger beroep aan en het
Hof overwoog in een 'nadere bewijsmotivering':

'De enkele omstandigheid dat de verdachte met zijn uitlatingen mogelijk een
redelijk belang nastreefde onmeemt aan de gewraakte passages niet het grievende
en beledigende karakter.
Zij  waren voor de strekking van het artikel allerminst onmisbaar.'

De Winter werd daarop door het Hof veroordeeld tot een geldboete van
duizend gulden. Hij ging in cassatie en droeg als eerste middel aan dat:

'het  hof niet heeft beslist  op  het  (. . .) gevoerd verweer inhoudende  dat  het
onderhavige stuk een kunstuiting is.'
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In de toelichting op het middel werd gesteld, dat er had moeten worden
gereageerd, aangezien:

'Vorenweergegeven verweer, waarin beroep op de exceptio artis wordt gedaan,
behelst een beroep te doen op het ontbreken van de materiale wederrechtelijk-
heid.'

De  Hoge Raad oordeelde ten aanzien  van dat middel.

'Het hof heeft (...) overwogen en beslist dat de enkele omstandigheid dat de
verdachte met zijn uitlatingen mogelijk een redelijk belang nastreefde de
gewraakte passages niet het grievende karakter ontnam alsmede dat die passages
voor de strekking van het artikel allerminst onmisbaar waren. Hiermede heeft
het hof tot uitdrukking gebracht dat de bedoelde passages, beschouwd in
samenhang met de overige inhoud van het artikel - wat de verdachte met het
artikel ook beoogde - hun beledigend karakter niet verliezen. Dit oordeel is
niet onbegrijpelijk en kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke
aard, in cassatie niet verder worden getoetst. Het behoefde ook geen nadere
motivering. Met name behoefde het hof zich niet uit te laten over de vraag of
het artikel als geheel moet gelden als een kunstwerk.'

Het lijkt of de Hoge Raad de kunstexceptie radicaal afwijst, maar op de
achtergrond speelt een procestechnische kwestie, te weten de aard van de
exceptio artis.

Het middel stelde, dat het bij de exceptie om een strafuitsluitingsgrond
gaat, met als consequentie dat er door de rechter op het verweer moet
worden gereageerd.41 Hij moet dan motiveren waarom hij een bepaalde
uiting al dan niet als een kunstwerk beschouwt. Dat de rechter zich dan
op glad ijs begeeft behoeft geen verder betoog. Daar staat echter als
voordeel tegenover, dat de zaken niet zwart-wit liggen. Een uiting kan
tegelijkertijd tot op zekere hoogte een kunstuiting zun En een aanstoot-
gevend, beledigend of grievend karakter dragen.

De exceptie kan echter ook worden gezien als een bewijsverweer, zoals
bepleit in de conclusie van de advocaat-generaal Leijten. Er is dan geen
uitdrukkelijke respons van de rechter vereist, mits de gehanteerde
bewijsmiddelen tot de bewezenverklaring kunnen leiden. Tegenover het
ontbreken van een rechterlijke motiveringsplicht inzake het artistieke gehalte
van de uiting lijkt echter het nadeel te staan, dat de exceptie nu absoluut

41     Artikelen 358, derde lid, juncto 359, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
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van aard is: een uiting is 6f een kunstwerk 6f aanstootgevend, beledigend
en  wat  dies  meer  zij.

42

Welke conclusie kan er nu uit het arrest worden getrokken? In de noot
komt 't Hart tot de volgende bevinding:

'Uit de interpretatie door de Hoge Raad van de overwegingen van het hof kan
niet blijken, dat de Hoge Raad in geval van discriminatie de kunstexceptie in
de vorm van bewijsverweer al op voorhand uitsluit. Duidelijk lijkt me eigenlijk
alleen, dat de Hoge Raad er niets voor voelt om de rechter de verplichting op
te leggen gemotiveerd te beoordelen of iets al dan niet kunst is. De verhouding
tussen enerzijds beledigingen discriminatieen anderzijds kunst blijft verscholen
in het duister van de feitelijke oordeelsvorming.'

Een echte oplossing is er dus nog niet. Ten eerste lijkt de Hoge Raad te
opteren voor het bewijsverweer, zodat misschien de absolute opvatting die
in paragraaf 4 werd geschetst weer in beeld verschijnt. Ten tweede wordt
er bij de contextuele en proportionele benaderingen, gehanteerd door de
politierechter en het hof, in zekere zin om de pot heen gedraaid: er wordt
geen antwoord gegeven op de vraag wanneer er sprake is van kunst. Bij
de opvattingen die nu ter sprake komen wordt een poging ondernomen door
te dringen tot de kern van de problematiek. Maar aangezien de Hoge Raad
zich over deze opvattingen nimmer heeft uitgesproken, is een en ander
speculatief.

8   De afwegingsgedachte

Binnen de afwegingsgedachte staan het kunstzinnige en het aanstootgevende
karakter in zekere zin los van elkaar, zodat er kan worden overgegaan tot
een interne afweging. Kunst en aanstotelijkheid worden dan weliswaar
tegenover elkaar geplaatst, net als in de absolute opvatting, maar ze sluiten
elkaar niet uit.

Zo kan worden aangenomen, dat kunstzinnigheid en aanstotelijkheid
geen absolute grootheden zijn, maar dat ze in gradaties voorkomen. Die
gradaties zullen dan moeten worden vastgesteld en onderling worden
vergeleken. Simpel gezegd moeten er dan twee optelsommen worden
gemaakt. Deze methode werd door het Engelse Court ofAppeal gehanteerd

42   Vergelijk 't Hart in de noot onder het arrest. Op zich is natuurlijk denkbaar dat een uiting
overwegend artistiek of overwegend aanstotelijk, discriminerend enzovoort is. Dan wordt
een afwegingsmodel gehanteerd. Zie hiervoor par. 8.
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in de zaak R. v. Calder and Boyars.43 De jury moest een schatting maken
van het aantal lezers, dat vermoedelijk door het werk werd bedorven, en
moest zich een mening vormen omtrent de sterkte van de verderfelijke
invloed en van de aard van het verderf. Van de andere kant moest ze de
literaire, sociologische of esthetische waarde van het werk beoordelen.

Erg zinvol lijkt de benadering van de Engelse rechter niet. Ze nodigt
uit tot opmerkingen in de trant van 'een pondje viezigheid' en 'een onsje
kunst'. Het afwegingsmodel kan echter ook normatief worden ingevuld.
Dan worden niet het kunstzinnige en het aanstotelijke gehalte met elkaar
vergeleken maar de belangen, die door enerzijds de kunst en anderzijds
de wettelijke bepaling worden gediend. De exceptio artis zou dan uitnodigen
tot een juridische belangenafweging. Deze benadering lijkt door de rechtbank
Amsterdam te zijn gekozen in de geruchtmakende zaak tegen de Amerikaan-
se fotograaf Don Mader.

In 1987 exposeerde Mader in de Amsterdamse galerie Intermale een
reeks foto's, die hij in de Verenigde Staten van naakte jongens vanaf elf
en twaalfjaar had gemaakt. De foto's werden in beslag genomen en Mader
werd vervolgd op grond van artikel 24Ob Wetboek van Strafrecht, een
bepaling die twee jaar eerder, dus in  1985, werd ingevoerd en wel bekend
staat  als de 'kinderpornowet'.44 Artikel  24Ob  is van een wezenlijk ander
kaliber dan artikel  240, het 'pornografieverbod'. In artikel  240 gaat  het
niet zozeer om de bescherming van degenen, die worden afgebeeld, als
weI om die van degenen die met de afbeeldingen kunnen worden geconfron-
teerd. Bij artikel 24Ob is het andersom: de bedoeling is om commercieel
en seksueel misbruik van kinderen te bestrijden. Louter het feit dat er een
bloot kind wordt afgebeeld is dan ook niet voldoende. Het moet gaan om
de afbeelding van een 'seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk
de  leeftijd van zestien jaar  nog niet heeft bereikt, is betrokken.'

De zaak liep een aanzienlijke vertraging op doordat allereerst tot aan
de Hoge Raad 5 over de dagvaarding werd geprocedeerd. Medio december
1990 kwam de hoofdzaak pas voor de Amsterdamse rechtbank. Mader
beriep zich op de exceptio artis, stellend dat het om een artistieke serie
ging, gewijd aan jongens in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Er traden
twee getuigen-deskundigen op, B. Vroege, verbonden aan de Rotterdamse

43  (1969) 1 QB 151, op 172, (1968) 3 All E.R. 644; Rimanque/Reijntjens, a.w., p. 11.
44  Er wordt aan herinnerd, dat in Nederland in het midden van de jaren tachtig grote

opschudding ontstond vanwege berichten uit de Verenigde Staten, dat Nederland een belangrijk
aandeel zou hebben in de vervaardiging en verspreiding van kinderporno. De zaak Mader
moet ook in dat licht worden gezien.

45  HR 6 maart 1990, NJ 1990, 667, m.n. 't Hart.
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fotogalerie Perspektief, en B. Premsela, voorzitter van het Fonds voor de
Kunst en voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Beiden maakten zich
sterk voor de artistieke waarde van de foto's. 46

De rechtbank verwierp het beroep op de exceptie met het argument
dat:47

'het te dezen te beschermen belang uitstijgt boven het belang van de verdachte
als kunstenaar en/of het kunstwerk, zo daarvan al sprake is.'

De overweging is enigszins cryptisch. De zinsnede 'zo daarvan al sprake
is' kan terugslaan op 'het belang van de (...) kunstenaar en/of kunstwerk'
dan wel alleen op (het belang van) 'het kunstwerk'.  Hoe dan ook, er zou
uit kunnen worden afgeleid dat artistieke belangen geen gewicht in de schaal
leggen, met als gevolg, dat naar het oordeel van de rechtbank de exceptio
artis vrijwel nooit opgaat.

Van de andere kant lijkt de formulering die aan de zinsnede voorafgaat
in de richting te wijzen van een belangenafweging. Het belang, dat de
strafbepaling zoekt te beschermen, zou dan moeten worden afgewogen tegen
het artistieke belang. Is deze uitleg correct, dan wordt er juist een exceptie
aanvaard. In principe is dan de kans aanwezig, dat bij een andere
strafbepaling, waarbij minder zwaarwegende belangen in het geding zijn,
de omgekeerde situatie optreedt: het artistieke belang zou dan kunnen
prevaleren. Zo merkt Schalken in verband met artikel 240 op:48

'Naar mijn opvatting dienen ook aanstotelijke vormen van kunst onder de
exceptie van 240 te vallen, omdat, zeker in twijfelgevallen, het belang van de
kunsteen hogere prioriteitgenietdan het hetzij fiktievehetzij retleeerbaarheids-
gevoel  van de normale  mens, dat mogelijk  door de kunstzinnige uiting  kan
worden gekwetst.'

Overigens werd in de zaak Mader over slechts enkele foto's uit de hele
reeks geoordeeld, dat zij afbeeldingen bevatten als bedoeld in artikel 24Ob.
In het licht van de contextuele gedachte, aanvaard  in het arrest van  1920,
rijst de vraag of het project van Mader niet in zijn totaliteit beoordeeld had

46    Hoewel voor de exceptio artis niet echt relevant is het het vermelden waard, dat Mader over
contracten beschikte waaruit bleek, dat alle modellen na hun achttiende toestemming hadden
gegeven om de foto's ten toon te stellen.  Ein van de jongens kwam zelfs uit New York
over om de rechtbank duidelijk te maken dat hij zich van geen enkele geesteiijke schade
bewust was. Volkskrant 15 december  1990.

47   't Hart in zijn noot onder HR 4 december 1990, NJ 1991, 312.
48  Schalken, a.w., p. 119.
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moeten worden.49 Dit arrest lijkt er zich tegen te verzetten, dat afbeel-
dingen, die onderling verband houden en als een geintegreerd geheel ten
toon worden gesteld, afzonderlijk op hun rechtmatigheid worden beoordeeld.

Mader ging tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep en het
hof van Amsterdam sprak  hem  op 30 maart   1992  vrij.

9   De complementaire gedachte

In zijn conclusie bij het arrest uit 1965 vervolgt Procureur-Generaal
Langemeijer zijn betoog5o met de stelling:

'dat het enkel het duidelijk overwegende karakter van kunst is, dat de
aanstotelijkheid  op de achtergrond zal kunnen dringen.'

Binnen deze redenering staan, net als in de afwegingsgedachte, kunst en
laakbaarheid tegenover elkaar, maar er is dit belangrijke verschil, dat zij
complementair zijn. Meer kunstzinnigheid betekent minder laakbaarheid
en  andersom. Deze gedachte  werd ook aangehangen  door het Zwitserse
Federale Hof in de kwestie Muller, die ter beoordeling werd voorgelegd
aan het Europese Hof voor de rechten van de mens:' Deze zaak wordt
in de paragraaf die nu volgt grondig uiteengezet en wel om verschillende
redenen. Ten eerste gaat het, anders dan in de tot nu toe besproken kwesties,
om moderne schilderkunst. Ten tweede wordt de zaak voor het eerst vanuit
een grondrechtelijk perspectief benaderd. Ten derde biedt de tamelijk
omstandige redenering van het Zwitserse Hof aanknopingspunten om de
problematiek van de exceptio artis grondrechtelijk uit te zuiveren en tot
een oplossing te brengen.

10 De kwestie-Muller

J.F. Muller (geb. 1955) is een Zwitsers kunstenaar, die verscheidene prijzen
op zijn naam heeft staan en die in 1984, dus terwijl de hieronder te
bespreken strafzaak tegen hem aanhangig was, Zwitserland vertegen-
woordigde bij de Biennale van Sidney in Australie. In 1981 maakte hij

49   Vergelijk 't Hart in zijn noot, vermeld in noot 47.
50 Zie boven par. 4.
51 Zie boven par. 2 aismede hoofdstuk 4, par. 8 en hoofdstuk 5, par. 4 ; arrest van 24 mei

1988, A. 133 (1988).
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binnen een tijdsbestek van drie nachten drie grote schilderijen. Met dit
drieluik, getiteld 'Drei NUchte, drei Bilder' nam hij deel aan de 'Fri-Art
81'-tentoonstelling, 66n van de festiviteiten ter ere van het feit dat het kanton
Fribourg vij fhonderd jaar eerder tot de Zwitserse Federatie was toegetreden.
De schilderijen maakten nogal wat los. Een minderjarig meisje reageerde
kennelijk agressief en een andere bezoeker gooide zelfs 66n van de panelen
op de grond en probeerde het kapot te trappen. Op 4 september 1981, de
dag van de officiale opening, werden de schilderijen door de overheid in
beslag genomen en verwijderd. Vooral artikel 204 van het Zwitserse
Wetboek van Strafrecht zou zijn geschonden. Dit artikel verbiedt de
vervaardiging en het bezit van obscene geschriften, beelden, films of andere
objecten met het oogmerk hen te verhandelen, te verspreiden of in het
openbaar te tonen.

Op  24  februari 1982 werden Muller en de organisatoren  van  de  ten-
toonstelling door de rechtbank van het Sarine-district op grond van artikel
204 veroordeeld tot een boete van 200 Zwitserse francs. De rechtbank stelde
onder meer: 52

'In the instantcase, although Mr. Muller's three works are not sexually arousing
to a person of ordinary sensitivity, they are undoubtedly repugnant at the very
least.  (...) The subjects - sodomy, fellatio, bestiality, the erect penis - are
obviously morally offensive to the vast majority of the population. Although
allowance has to be made for the changes in the moral climate, even for the
worse, what we have here would revolutionise it.  (..)
(...)

Nor can a person of ordinary sensitivity be expected to go behind what
is actually depicted and make a second assessment of the picture independently
of what he can actually see. To do that he would have to be accompanied to
exhibitions by a procession of sexologists, psychologists, art theorists or
ethnologists in order to have explained to him that what he saw was in reality
what he wrongly thought he saw.'

Vervolgens kwam de rechtbank voor de vraag te staan wat er met de
schilderijen moest gebeuren. Artikel 204 bepaalt in het derde lid, dat de
rechtbank de vernietiging van de objecten beveelt. De rechtbank oordeelde
echter, dat de schilderijen niet daadwerkelijk moesten worden vernietigd,
maar onder moesten worden gebracht in het Museum voor Kunst en Historie
van het kanton Fribourg, want Jean-Christophe Ammann, de curator van

52     T.a. p.,  p.   10. Het arrest geeft de uitspraken  van de Zwitserse rechters  in het Frans  en  in
het Engels weer.
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de 'Kunsthalle' in Basel, maakte zich als deskundige sterk voor Mullers
artistieke talent. De rechtbank stelde: 53

'Muller is undoubtedly an artist of some accomplishment, particularly in the
matter of composition and in the use of colour, even though the works seized
in Fribourg appear rather scamped.

Nonetheless, the court, deferring to the art critic's opinion while not sharing

it, and concurring with the relevant findings of the Federal Court in the Rey
judgment (...), takes the view that in order to withold the three paintings from
the general public - to "destroy" them - it is sufficient to place them in a
museum, whose curator will be required to make them available only to a few
serious specialists capable of taking an exclusively artistic or cultural interest

as  opposed  to a prurient interest.'

Uit deze overweging komt naar voren, dat de rechtbank de lijn volgde,
die in de jurisprudentie van het Federale Hof was uitgezet.  In de Rey-zaak
van   196354   had   dit   Hof in verband met zeven ivoren reliefs en dertig
drukwerken van oude Japanse kunst bepaald, dat het bij een voorwerp,
waarvan de culturele waarde buiten twijfel stond, als 'vernietiging'
voldoende was dat het aan het publiek werd onthouden. Op die manier
werden naar het oordeel van dit Hof morele en culturele eisen met elkaar
verzoend. Hoewel de artistieke vrijheid aan banden werd gelegd, werd ze
niet volledig beperkt, want het werk bleef voor serieuze specialisten te
bezichtigen.

MOller en de anderen gingen van het vonnis van de rechtbank in beroep
bij het hof van het kanton Fribourg. Ze vochten in het bijzonder de
obsceniteit van de schilderijen aan, maar zonder succes. Op 26 april 1982
bepaalde het hof onder meer:55

'Sexual activity is crudely and vulgarly portrayed for its own sake and not as
a consequence of any idea informing the work.  (...)

The court is likewise unconvinced that the paintings are symbolical.  What
counts is their face value, their effect on the observer, not some abstraction

utterly unconnected with the visible image or which glosses over it. Furthermore,
the important thing is not the artist's meaning or purported meaning, but the

objective effect  of the image  on the observer.'

Tegen deze uitspraak dienden Muller en de zijnen een 'Nichtigheitsbe-
schwerde' in bij het Zwitserse Federale Hof, waarbij zij zich onder meer

53  T.a.p., pp. 10-11.
54  T.a.p., pp 15-16.
55  T.a.p, p. 12.
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op artikel  10 EVRM beriepen.  Op 26 januari  1983 wees het Federale Hof
het bezwaar af. Het volgde een redenering, waarvan het de moeite waard
is haar uiteen te zetten. 56

Allereerst stelt het Hof vast, dat kunstwerken nietper se een bijzondere
status genieten. De exceptio artis in haar absolute vorm wordt niet aanvaard.
Maar uitgeschakeld is de exceptie daarmee niet, want: 57

' A work of art is not obscene, however,  if the artist contrives to present subjects
of a sexual nature in an artistic form such that their offensiveness is toned down
and ceases to predominate.'

Het Hof spreekt zich uit voor de complementaire gedachte, die boven
verwoord werd door Langemeijer. Maar het Hof voegt er nog een en ander
aan toe. Om te beoordelen of een kunstwerk onder deze voorwaarden
aanstootgevend is, hoeft het werk naar zijn mening niet door de bril van
de kunstcriticus te worden bekeken, er hoeft alleen vast te worden
gesteld:58

'whether the work is liable to offend the unsuspecting visitor.'

Daarom is volgens het Hof het oordeel van een expert over de artistieke
kwaliteit irrelevant, al kan zo'n oordeel wel van belang zijn om te bezien
wat er met een aanstotelijk kunstwerk moet gebeuren.

Op grond van dit oordeel onderzocht het Hofde schilderijen van Muller
op een overheersend esthetisch element. Het kwam tot de slotsom, dat de
seksualiteit in allerlei aanstootgevende vormen de boventoon voerde.

Muller en de zijnen legden via een verzoekschrift de zaak vervolgens
voor aan de Europese Commissie voor de rechten van de mens en betwistten
met een beroep op artikel 10 EVRM zowel hun veroordeling als de
inbeslagneming van de schilderijen. In een rapport van 8 oktober 1986
concludeerde de Commissie, dat artikel 10 inderdaad was geschonden, zij
het alleen in verband met de inbeslagneming. De Zwitsere regering ontkende
iedere schending van artikel 10 en maakte de zaak aanhangig bij het
Europese Hof.

Terwijl de zaak bij het Europese Hof lag, honoreerde op 20 januari
1988 de rechtbank van het Sarine-district, het gerecht dat zich in eerste
aanleg met de zaak had beziggehouden, het verzoek van Muller tot

56  T.a.p., pp. 13-14.
57  T.a.p., p. 13.
58 Idem.
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teruggave van de schilderijen. De rechtbank vond onder meer het vol-
gende: 59

'While the restriction was necessary in a democratic society in 1982 and was
justified by the need to safeguard and protect morality and the rights ofothers,
the court considers, admittedly with some hesitation, that the order may now
be discharged. (...)

It appears to the court that the preventive measure has now fulfilled its
function, namely to ensure that such paintings are not exhibited in public again
without any precautions. Those convicted have themselves admitted that the
paintings could shock people. Once the order has achieved its aim there is no
reason why it should continue in force.

Accordingly, the artist is entitled to have his works returned to him.
(...)

Finally, itappears thatby exhibitingthree provocativepaintings in a former
seminary in 1982, J.F. Muller deliberately intended to draw attention to himsel f
and the organisers. Since then he has become known for more "demanding"
works, to use the term of the art critic who gave evidence in 1982. Having
achieved a certain repute, he may find it unnecessary to shock by resorting to
vulgarity.'

Vier maanden later, op 24 mei 1988, wees het Europese Hof zijn arrest.
Zowel de veroordeling als de inbeslagneming bleek de toets der kritiek te
kunnen doorstaan. Het Hof gaf geen bespiegeling ten beste over het
bijzondere karakter van de moderne beeldende kunst en sprak zich evenmin
uit over de vraag of de schilderijen nu wel of niet symbolisch moesten
worden uitgelegd, het beperkte zich tot de eenvoudige vaststelling, dat er
ingevolge het tweede lid van artikel 10 nu eenmaal 'duties and responsibili-
ties' golden. De vraag was dus of de beperkingen, gesteld door de Zwitserse
overheid, geacht konden worden nodig te zijn in een democratische
samenleving.

Het is, aldus het Hof, onmogelijk een uniform concept van de Europese
zeden te construeren:60

'The view taken of the requirements of morals varies from time to time and
from to place to place, especially in our era, characterised as it is by far reaching
evolutions of opinions on the subject.'

Vanwege het directe en voortdurende contact met wat er in hun land leeft
verkeren de staten, aldus het Hot in een betere positie om een en ander

59  T.a.p., p. 15.
60  T.a.p., p. 22.
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te beoordelen dan het Hof zelf. Net als de Zwitserse gerechten erkent het
Hof verder, dat de seksuele moraal de afgelopen jaren is veranderd.
Niettemin:61

'having inspected the original paintings, the Court does not find unreasonable
the view taken by the Swiss courts that those paintings, with their emphasis
on sexuality in its crudest forms, were "liable grossly to offend the sense of
sexual propriety of persons of ordinary sensitivity". (...) In the circumstances,
having regard to the margin of appreciation left to them under Article 10 § 2,
the Swiss courts were entitled to consider it "necessary" for the protection of
morals to impose a fine on the applicants for publishing obscene material.'

Anders dan de Commissie vond het Hof de inbeslagneming evenmin
'disproportionate in relation to the aim pusued'.  Door de inbeslagneming
verloor Muller weliswaar de mogelijkheid om de schilderijen ten toon te
stellen op plaatsen waar de morele eisen minder streng waren dan in
Fribourg, maar gezien het geldende rechtsregime kon hij teruggave of
verzachting van de maatregel vragen. De rechtbank van het Sarine-district
gaf de werken dan ook terug. Toegegeven, dat gebeurde pas bij besluit
van 20 januari en Muller was de werken dan wel bijna acht jaar lang kwijt,

62maar:

'there was nothing to prevent him from applying earlier to have them returned;
the relevant case-law  (...) was public and accessible,  and what is more,  the
Agent of the Government himself drew his attention to it during the Commissi-
on's hearing on 6 December 1985, there is no evidence before the Court to
show that such an application would have failed.'

11  De artistieke autonomie begrensd

Zowel de Zwitserse gerechten als de instanties in Straatsburg gaan in de
Muller-zaak voorbeeldig te werk. Ook de rechtbank van het Sarine-district
oordeelt uiterst conscientieus, zij het dat zij zich laat verleiden tot een niet
onsympathieke belerende en soms licht spottende toon. Muller wordt door
de rechtbank weggezet als een kwajongen en daardoor werkt de zaak
enigszins op de lachspieren. Ook dat is positief, het geeft aan dat de
artistieke autonomie anno 1992 zozeer is ingeburgerd, dat een eventueel

61  T.a.p., pp. 22-23.
62  T.a.p., p. 25.
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conflict zich beperkt tot 'ondeugende' plaatjes. Dit is ooit anders geweest
en tot wat voor gruwelen een samenleving in staat is, die zich apert tegen
de moderne beeldende kunst keert, heeft de recente geschiedenis al een
paar keer bewezen.63 Het wel en wee van de moderne kunst vormt dan
ook een belangrijke indicatie hoe het met de samenleving is gesteld.

Ondanks de komische noot is er in de Muller-zaak natuurlijk een serieus
onderwerp aan de orde. Het Zwitserse Federale Hof blijkt zijn opvattingen
te stoelen op de complementaire gedachte: een kunstwerk valt niet als
aanstotelijk aan te merken, wanneer de kunstenaar het zo aanlegt, dat het
aanstootgevende karakter wordt afgezwakt en niet langer overheerst. Het
wordt dan immers, zo luidt de redenering, overschaduwd door de esthetische
uitstraling van het werk. Bij het laatste kan worden gedacht aan de
beginselen die bij de analyse van de kunst vanuit het kader van de concrete
belevingswereld aan de oppervlakte zijn gekomen.64 Een kunstwerk zou
dan zo dionysisch, ascetisch, tragisch of etherisch van aard kunnen zijn
dat de aanstootgevende kant wordt getemperd dan wel aan de aandacht
ontsnapt. Natuurlijk zijn in theorie nog andere 'beginselen' denkbaar, in
feite zou ieder esthetisch beginsel dit doel kunnen dienen, behalve het
apollinische, want dit schrijft een zo natuurgetrouw mogelijke weergave
voor.65

De opvatting van het Zwitserse Hof lijkt aantrekkelijk, maar er zitten
haken en ogen aan. Kan er eigenlijk wel een scheiding worden aangebracht
tussen de esthetische vorm van een kunstwerk enerzijds en het behandelde
onderwerp, dus de inhoud, anderzijds? Vanwege de inzichten, die de analyse
van de moderne beeldende kunst vanuit het kader van de concrete
belevingswereld heeft opgeleverd,66 lijkt het onderscheid minstens
gekunsteld. Esthetisch gezien hangen vorm en inhoud samen. De inhoud,
dat wil zeggen, een bepaalde behandeling van een bepaald onderwerp, komt
juist sterk tot uitdrukking in de gekozen esthetische vorm. Door een oordeel
te vellen over het obscene gehalte wordt daarom tevens een oordeel gegeven
over de esthetische hoedanigheid.

Nu is dat laatste ook het geval in de visie van het Hof, dus in de
complementaire opvatting, maar er bestaat dit wezenlijke verschil, dat in
die opvatting een hogere graad van esthetiek minder obsceniteit betekent
en andersom. Het Hof meent verder, dat er geen artistieke deskundigheid
vereist  is  om het obscene karakter te beoordelen. Doorslaggevend  is  of

63      Hoofdstuk  2,  par.   1.
64    Hoofdstuk  1,  par.  4 en hoofdstuk 2,  par.  2-9.
65  Hoofdstuk 2, par. 7.
66    Hoofdstuk 2,  par.  10 en  1 1.

427



Hoofdstuk  14

er een kans bestaat dat een gemiddelde, argeloze bezoeker van een expositie
er aanstoot aan neemt. Alles bij elkaar genomen is dan de spontane morele
reactie van de gemiddelde leek bepalend voor de mate waarin een kunstwerk
esthetisch geslaagd mag heten!

Van de andere kant moet worden erkend, zoals de Zwitsere gerechten
en het Europese Hof voor de rechten van de mens ook doen,  dat de morele
opvattingen in de loop der tijden sterk kunnen veranderen en dat de zeden
in de afgelopen decennia een stuk losser zijn geworden. Wordt de redenering
van het Zwitserse Federale Hof gevolgd, dan zou dat betekenen, dat de
esthetische kwaliteit van een eerder 'mislukt'  werk zo stijgt,  dat het jaren

later wel door de beugel kan. Deze consequentie is natuurlijk onaanvaard-
baar. De esthetische hoedanigheid verandert niet in de loop der tijden. Wat
wel verandert of kan veranderen is de aandacht voor die esthetische
kwaliteit. Denkbaar is, dat er, gezien de losser wordende zeden, meer
ruimte ontstaat om tot een esthetische waardering over te gaan, zodat het
werk eindelijk tot zijn recht komt. Maar dit betekent vanzelfsprekend ook
een veranderde kijk op de inhoud, dat wil zeggen, het behandelde
onderwerp.

Het bovenstaande voert tot de conclusie dater inderdaad een samenhang
bestaat tussen het morele en het esthetische oordeel,  maar dat complementa-
riteit moet worden ontkend. Het morele en het esthetische gaan eerder gelijk

op, net als het immorele en het onesthetische, het aanstotelijke en het
at&totelijke. Er is eerder sprake van parallellie. Want wie een kunstwerk
obsceen vindt weigert de uitstraling ervan door te laten dringen in zijn
concrete belevingswereld. Hij staat niet toe, dat die persoonlijke wereld
in de sleutel wordt gezet van het beginsel in kwestie en in plaats van
verbondenheid cretert hij juist distantie.67 Daarmee blokkeert hij de
esthetische ervaring: de respons blijft uit.68 Natuurlijk kan hij het vakman-
schap bewonderen, maar aangezien een kunstwerk een eenheid is, zal hij
het geheel niet echt mooi vinden.69 Daarom is de taak waarvoor het
Zwitserse Federale Hof de rechter stelt nauwelijks uit te voeren. Door een
werk op obscene trekken te onderzoeken, anders gezegd, door het met een

67   Hoofdstuk 2, par. 2.
68   Hoofdstuk 1, par. 4.
69 Dit betekent niet, dat twijfel en gemengde gevoelens uitgesloten zijn, maar deze duiden niet

op een tweespalt tussen het esthetische en het morele oordeel. De onzekerheid betreft beide
oordelen gezarnenlijk.
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zekere vooringenomenheid te bestuderen, wordt volwaardige esthetische
appreciatie juist onmogelijk gemaakt. 70

Moet op grond van deze argumenten worden gekozen voor de absolute
gedachte die boven in paragraaf 4 werd verwoord? Wordt de rechter dan
gedwongen een keuze te maken tussen df kunst Sf aanstotelijkheid? Gelukkig
niet, want, zoals zal blijken, wordt de rechter deze keuze bespaard.

Bij de esthetische appreciatie van een modern kunstwerk staat de
autonomie  van de kijker centraal.   Wat  door  het werk wordt uitgestraald
moet gevoelsmatig en verstandelijk betekenis krijgen in de persoonlijke
belevingswereld van de kijker, wil het werk mooi gevonden worden. Er
moet een band ontstaan. Daartoe is vereist dat de kijker zich distantieert
van de geldende beschavingspatronen, waaronder ook die patronen die zijn
neergelegd in strafrechtelijke normen, en dat hij zich zelfstandig een oordeel
vormt. Dit betekent dat, afhankelijk van de persoonlijke belevingswereld,
de 66n iets als immoreel en lelijk bestempelt, terwijl een ander het mooi
en helemaal niet verwerpelijk vindt. Juist omdat de autonomie van de burger
de inzet van het kunstwerk is, kan en moet het werk bij twijfel of het aan
de morele eisen, neergelegd in geldende wettelijke voorschriften, voldoet,
louter en alleen op de morele zijde worden beoordeeld: juist omdat het om
kunst gaat, moet het kunstzinnige buiten beschouwing blijven.71 Dit
betekent geenszins, dat de contextuele en de proportionele gedachten, die
door de Hoge Raad werden aanvaard en die boven in de paragrafen 5 en
6 werden besproken, moeten worden verworpen. Er moet een kanttekening
bij worden geplaatst. Deze gedachten lijken niet zozeer samen te hangen
met het wetenschappelijke of kunstzinnige karakter van de uiting als wel
een zaak van normale normtoepassing te zijn. Het is immers niet correct
bij de rechtsvinding factoren of aspecten zonder meer uit de context te
lichten en buiten verhouding te benadrukken, zodat de andere kant van de
feitelijke gang van zaken volledig wordt 'weggedacht'. Alle factoren moeten
evenwichtig worden meegenomen en er mag niet naar willekeur worden
geabstraheerd.

72

70 Het vraagstuk van de morele aanvaardbaarheid van het behandelde onderwerp mag niet
worden verward met de problemen, waar de nazistische of andere fascistische kunst de
moderne kijker voor plaatst. Bij deze kunstwerken schuilt de moeilijkheid noch in het
behandelde onderwerp noch in de esthetische vorm, in casu een overdreven uitwerking van
het apollinische, maar in de ideologie die achter de vervaardiging van de werken schuilgaat.
Zie hierover hoofdstuk 2, par. 9.

71    Tevens is dan irrelevant of de kunstenaar 'kunst' wil maken.  Zie noot 39.
72    Hoofdstuk 9, par. 10; vergelijk Vlemminx, De fractaldimensie enz., t.a.p., pp. 1833-1834.
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Van de andere kant moet uitdrukkelijk in de beoordeling worden

meegenomen, dat de morele opvattingen in beweging zijn. De beperkingen,
die de verbondenheid aan de uitoefening van de autonomie stelt, bezitten
zelden eeuwigheidswaarde. Meestal worden ze beheerst door de feitelijke
context waarbinnen wordt geleefd. Het kunstwerk nodigt  dan  uit  tot  een
heroverweging inzake het evenwicht tussen autonomie en verbondenheid,
het pleit voor grotere autonomie en stelt de vraag of een beperking van
zo'n omvang en strekking wei noodzakelijk is en of een regeling van
bescheidener opzet ook niet in de behoefte kan voorzien. Hier ligt het kader
van de belangenafweging waarvoor vanuit de afwegingsgedachte, behandeld

in paragraaf 8, wordt gepleit. Want wanneer de beperkingen niet meer nodig
zijn in een democratische samenleving, zijn zij vanuit grondrechtelijk
perspectief niet gerechtvaardigd en moeten zij worden opgeheven. Zijn ze
wel nodig, dan moeten ze worden gehandhaafd en dan gelden ze, zoals

het Europese Hof voor de rechten van de mens zonder omhaal van woorden
stelt, ook voor kunst. De exceptio artis moet dus, om welke vorm het ook

gaat, worden verworpen. Pas dan wordt de moderne beeldende kunst serieus

genomen. Oppervlakkig gezien doet dit misschien denken aan de absolute

gedachte van paragraaf 4,  maar er is een wezenlijk verschil: er wordt geen
kunstzinnig oordeel uitgesproken.

Betekent dit, dat kunstwerken ook onttrokken kunnen worden aan het
verkeer en kunnen worden vernietigd? In principe weI, maar zoals de
Zwitserse gerechten en het Europese Hof voor de rechten van de mens

uitdrukkelijk stellen, moet er worden bedacht, dat er niet meer is toegestaan
dan nodig is om het gewenste doel te bereiken. In de praktijk zal dit vaak
betekenen, dat ze zorgvuldig zullen moeten worden bewaard. Gezien de
sterk veranderlijke morele opvattingen ligt de zaak niet gemakkelijk zwart-
wit  en  is  de kans reeel,  dat  er  in de toekomst anders tegen aan wordt

gekeken. Er wordt hier aan herinnerd, dat de moderne beeldende kunst

gekenmerkt wordt door finaliteit, dat wil zeggen, gerichtheid op de
toekomst.73 Hetzelfde is het geval met het recht van (zelf)expressie als
klassiek grondrecht.74 Het grondrecht verbiedt met het oog op de toekomst
alles wat niet strikt noodzakelijk is. Vernietiging zal dan niet snel
geYndiceerd zijn. Ze komt alleen in aanmerking, wanneer redelijkerwijs
niet mag worden verwacht, dat de beperking ooit zal worden opgeheven.
Bij een beperking op morele gronden zal zich dat niet snel voordoen, maar,
zoals boven in paragraaf 2 bleek, zijn er velerlei gronden om een artistieke

73      Hoofdstuk  2,  par.   11.
74     Hoofdstuk  3,  par. 7, hoofdstuk  4,  par. 1 1, hoofdstuk  5,  par.  9.
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uiting ontoelaatbaar te achten. Zo is denkbaar dat een werk vervaardigd
is uit gevaarlijk, bijvoorbeeld giftig, materiaal.

Tegenover het gegeven, dat de exceptio artis als een specifiek op kunst
toegesneden exceptie geen bestaansgrond heeft, en dat conflicten moeten
worden opgelost aan de hand van de noodzakelijkheidsclausule van de
grondrechten, staat het feit, dat de overheid, wanneer zij de autonomie
inzake de beeldende expressie door middel van wettelijke maatregelen
begrenst, tevens aangeeft welke mate van autonomie op dit vlak gewenst
is. Dit heeft twee belangrijke consequenties.

In de eerste plaats hoeft een artistieke uiting niet strafbaar te zijn om
bij de overheid in verkeerde aarde te vallen. Strafrechtelijk kan er dan niet
worden opgetreden maar daarmee zijn de sanctiemogelijkheden niet uitgeput.
Ook kunnen alleen of vooral om deze reden prijzen, vergoedingen of
subsidies worden geweigerd. Zulke maatregelen zijn in strijd met het recht
van (zelf)expresssie. Er mogen inzake de afgrenzing van de autonomie bij
de beeldende expressie geen buitenwettelijke criteria worden gehanteerd.75

In de tweede plaats is met de wettelijke afbakening van de autonomie
het doel gegeven, dat de overheid na moet streven ten einde het recht van
(zelf)expressie op het beeldende vlak volledig tot gelding te brengen.76
Deze doelbepaling is van belang voor de regulatieve dimensie, het
onderwerp van de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. In deze regulatieve
dimensie gaat de aandacht niet zozeer uit naar het passieve als wel naar
het  actieve  middel. De lezer zij er aan herinnerd, dat het recht van
(zelf)expressie verweven is met het recht op culturele ontplooiing.77 Om
deze verwevenheid te doorgronden moet het recht van (zelf)expressie worden
gezien als een geintegreerd onderdeel van het klassiek-grondrechtelijke
informatiecomplex.78 Dit complex is het onderwerp van de paragraaf die
nu volgt.

75  Dit kan meebrengen, dat er misschien ooit een pijnlijke beslissing zal moeten worden
genomen. Dit risico is inherent aan de rechtsstaat. In zo'n geval moet worden bedacht, dat
de gevaren waaraan men zich blootsteltdoor aan de grondrechtelijke waarborgen te sleutelen
nog groter zijn.

76  Hoofdstuk 7, par. 2.
77      Hoofdstuk  8,  par.  6 en hoofdstuk  9,  par.   17.
78  Hoofdstuk 8, par. 6.
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12 Het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex en de moderne
beeldende kunst

Toen in paragraaf 2 werd betoogd, dat de moderne beeldende kunst de
autonomie inzake de expressie van gedachten en gevoelens behoeft, zodat
deze kunstvorm de protectie van het recht van (zelf)expressie toekomt, bleek
reeds dat die autonomie moeilijk kon worden besproken zonder ook die
van de kijker in de beschouwing te betrekken. Het recht van (zelf)expressie
is dan ook slechts een onderdeel van een samenhangend geheel van
grondrechten, dat werd aangeduid als het klassiek-grondrechtelijke
informatiecomplex. Wie een volledig beeld van de grondrechtelijke
bescherming wil krijgen moet de stroom van kunstzinnige informatie als
uitgangspunt nemen. Dit is dan ook precies wat het Europese Hof voor
de  rechten  van  de  mens  in de Muller-zaak  deed. Het bracht de artistieke

expressie onder bij de openbare uitwisseling van culturele, politieke en
sociale informatie,79 die essentieel is in een democratische samenleving.so

Dit betekent dat artikel 7 Grondwet aanvulling behoeft vanuit de artikelen
10 EVRM en 19, tweede lid, IVBP, die immers tegelijkertijd de rechten
beschermen om informatie te verspreiden, te ontvangen en zelfs te vergaren.
In de Muller-zaak werden de organisatoren van de tentoonstelling door het
Europese Hof op gelijke voet behandeld als de kunstenaar Muller. Anders
dan de verspreidingsjurisprudentie van de Hoge Raad misschien doet
vermoeden81 gelden er ten aanzien van de autonomie van degene, die

informatie op het vlak van de moderne beeldende kunst doorgeeft, geen
andere beperkingsgronden dan ten aanzien van de autonomie van de
kunstenaar die zijn werk exposeert. Hetzelfde geldt voor degene, die actief
artistieke informatie inwint, bijvoorbeeld de bezoeker, de koper of de
bruiklener. De autonomie om passief de invloeden van de moderne
beeldende kunst te ondergaan is zelfs groter. Wat de ontvangst van
informatie betreft is het traditie geen beperkingen te stellen aan de inhoud
van de informatie.82 Wie de kans krijgt een blik te werpen op de schilderij-
en van Muller of de foto's van Mader en ze mooi vindt hoeft zich nergens

om te bekommeren, hij gaat vrijuit. De autonomie van de kijker staat boven
alles, de kijker moet zich ongehinderd een mening kunnen vormen.83 Dat

79  Arrest, t.a.p., p. 19.
80  Arrest, t.a.p., p. 22.
81   Hoofdstuk 5, par. 4.
82  Hoofdstuk 8, par. 6. Kinderen zijn vanzeifsprekend een zaak apart.
83 Het recht om een mening te koesteren is dan ook een absoluut recht. Zie artikel 19, eerste

lid, IVBP. Hoofdstuk 4, par. 3 en 4.
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hij een kunstwerk weI eens verkeerd zou kunnen interpreteren, dat hij uit
een werk weI eens een volkomen verkeerde en ook volkomen ongewenste
conclusie zou kunnen trekken, wordt op de koop toegenomen. Dit gevaar,
hoe retel somtijds misschien ook, is, zoals het principe van Mill leert,84
zelfs geen grond om de autonome expressie van de kunstenaar aan banden
te   leggen.

In dit licht is 'zinneprikkelend' een uiterst bedenkelijk criterium en het
is  zeer de vraag  o f  het  zich   met de uitgangspunten  van de artikelen   10
EVRM en 19, tweede lid, IVBP verdraagt. Is het niet aan de kijker zelf
om uit te maken of zijn zinnen al dan niet worden geprikkeld en zelfdaaruit
zijn conclusies te trekken? Is het in een democratische samenleving nodig
hem, zij het indirect, te weten via een verbod op de expressie of de
verspreiding, beperkingen op te leggen?

Nu is 'geschikt om de zinnen te prikkelen' tegenwoordig geen wettelijk
criterium meer, want artikel 451 bis werd in 1985 tegelijk met artikel 240bis
uit het Wetboek van Strafrecht verwijderd.85 Maar daarmee hoeft de rol
niet te zijn uitgespeeld, want binnen andere wettelijke criteria kan het weer
worden opgevoerd. Zo merkte in de Muller-zaak de rechtbank van het
Sarine-district op:

86

'although mr. Muller's three works are not sexually arousing to a person of
ordinary sensitivity...'

De kans bestaat daarom, dat de maatstaf in het kader van artikel 240 nog
steeds zal worden gehanteerd. In de jurisprudentie zijn 'zinneprikkelend'
en 'aanstootgevend' niet altijd even zorgvuldig van elkaar onderscheiden.
In 196087 kon de Hoge Raad zich bijvoorbeeld vinden in de overweging
van de rechtbank, dat een boek 'in zijn geheel met name ten doel heeft
ontuchtige gedachten en de zinnelijkheid op te wekken of te prikkelen' en
'bijgevolg aanstotelijk voor de eerbaarheid' is.

Nu  is  er ten aanzien van artikel 240 sinds   1960 veel veranderd  en  is
de positie van degene, die informatie wenst te ontvangen respectievelijk
te vergaren, aanzienlijk versterkt. In haar Tweede Interimrapport stelde
de commissie-Melai88 voor 'geschriften' uit te sluiten en verder de

84  Hoofdstuk 4, par. 11.
85   Wet van 3 juli 1985, Stb. 385.
86 Zie boven par. 10.
87  HR 10 oktober 1960, NJ 1961, 193.
88 Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving, Tweede Interimrapport, 's-Gravenhage 1972,

met name p. 16.

433



Hoofdstuk  14

strafbaarheid te beperken tot plaatsen, voor openbaar verkeer bestemd. Vijf
jaar later, in het befaamde Deep Throat-arrest,89 overwoog de Hoge Raad,
dat het bij de bioscoopbezoekers om personen ging, waarvan:

'mag worden aangenomen  dat zij het aanschouwen (...) juist hebben gewild
en derhalve  (...) geen aanstoot zullen nemen.'

In 198490 werd dit oordeel nog eens bevestigd. Doorslaggevend was
voortaan het onderscheid gewenste versus ongewenste confrontatie.91 In
1985 werd bij dezelfde wet, waarbij de artikelen 451bis en 240bis werden
geschrapt, artikel 240 afgestemd op de ideBen van de commissie-Melai en
de jurisprudentie van de Hoge Raad. Strafbaar is naar huidig recht
uitsluitend deongewenste confrontatie met pornografie.M Voor de moderne
beeldende kunst betekent dit, dat er conform de uitgangspunten van het          I
klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex een grote speelruimte is. Wie
een galerie of een museum binnenstapt om moderne beeldende kunst te
bezichtigen moet er zonder meer op voorbereid zijn, dat hij wordt
uitgenodigd de geldende 'normale' beschavingspatronen achter zich te
laten.93

In 1985 werd tegelijkertijd ook het kinderporno-artikel 24Ob ingevoegd.
Dit artikel is op een andere leest geschoeid dan artikel 240:4 Het strekt
ertoe kinderen tegen misbruik te beschermen en het doorslaggevende
criterium is dan ook:

'een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van zestien
jaar  nog niet heeft bereikt, is betrokken  (...).'

De eerste vervolgingen zijn reeds ingezet en binnen het criterium 'seksuele
gedraging' duikt de 'zinneprikkelende werking' weer op. In de strafzaak

89  HR 28 november 1978, NJ 1979, 93.
90     HR 30 oktober  1984,  NJ   1985,  393.
91      J. J.  van der Neut, Honderd jaar pornografiewetgeving, honderd jaar laveren tussen liberalisme

en   moralisme,   in: J.P. Balkema  e.a.. (red.), Gedenkboek, Honderd jaar Wetboek  van
Strafrecht, Arnhem 1986, pp. 383 en 389.

92 WeI werden er kort voor en na de wetswijziging pogingen ondernomen om via de
helingsbepalingen pornografie binnen de werking van de strafwet te brengen. Zie hierover
Van der Neut, a.w., pp. 390-394.

93   Ook kan de vraag worden gesteld of musea en galerieen wei plaatsen zijn, die voor het
openbaar verkeer zijn bestemd.

94 Zie boven par. 8.
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tegen de fotograaf Madets oordeelde het hof in een procedure naar
aanleiding van een bezwaarschrift tegen de dagvaarding: 96

'dat onder afbeelding van een seksuele gedraging in de zin van artikel 24Ob
mede moet worden begrepen de afbeelding (van iemand die kennelijk de leeftijd
van zestien jaren nog niet heeft bereikt, al dan niet alleen) in een zodanige
houding, dat daarmee kennelijk het opwekken van seksuele prikkeling wordt
beoogd.'

Hierop voortbordurend was het hof van mening, dat het niet hoogst
onwaarschijnlijk was, dat de strafrechter, later oordelend, het ten laste
gelegde geheel of gedeeltelijk bewezen zou achten.97 Volgens de Hoge
Raad gaf het hof, nog afgezien van het feit dat het mede om een feitelijke
vaststelling ging, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Maar hoezeer
ook opgehangen aan het oogmerk van de maker dan wel het kind, het is
uiterst twij felachtig of'seksuele prikkeling' grondrechtelijk door de beugel
kan. Het gaat om de bescherming van het kind, dus om de gedraging zelf,
los van de werking die er misschien op een kijker van uitgaat. Hiermee
wordt niet ontkend, dat er een verband bestaat tussen het belang van het
kind en het effect dat de afbeelding op een kijker kan hebben. Juist omdat
bij bepaalde kijkers kennelijk bepaalde effecten optreden, wordt de
afbeelding vervaardigd en worden kinderen tot bepaalde gedragingen
aangezet. Maar de zaak mag niet op zijn kop worden gezet. Zoals de tekst
van het wetsartikel leert is het de gedraging die met het oog op de belangen
van het kind ongewenst wordt geacht. Schaadt de gedraging het kind niet,
dat wil zeggen, is zij niet seksueel van aard, dan is de zaak in orde. Een
al dan niet vermeende prikkeling, die al dan niet vermeend wordt beoogd,
kan nooit een doorslaggevende factor zijn. Kortom, gelet op het recht om
informatie te ontvangen respectievelijk te vergaren kan moeilijk vol worden
gehouden dat een beperking van deze aard nodig is in een democratische
samenleving. Dit ligt niet anders wanneer het om moderne beeldende kunst,
in casu fotografie, gaat en een exceptio artis komt er dus in het geheel niet
bij kij ken.

Dit alles voert tot de conclusie, dat binnen het klassiek-grondrechtelijke
informatiecomplex de mate van gewenste autonomie zeer hoog is,98 ook

als het om moderne beeldende kunst gaat. Anders gezegd, bij de doelbepa-

95 Idem.
96   HR 6 maart 1990, NJ 1990, 667.
97   Het hof zou later Mader vrijspreken. Zie boven par. 8.
98     Hoofdstuk 4,  par.  8  en 11, hoofdstuk  8,  par.  6 en hoofdstuk 9,  par.   17.
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ling wordt hoog gegrepen. Dit is van belang voor het volgende hoofdstuk,
want deze autonomie, zo bleek eerder, g, is vervlochten met de culturele
autonomie, centraal bij het recht op culturele ontplooiing. Het is ook van
belang voor de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, die nu aan de beurt is.

13 De moderne beeldende kunst en de regulatieve dimensie van het
klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex

Artikel 2, tweede lid, IVBP'tn eist, dat de overheid de actieve middelen
inzet, die nodig zijn om de grondrechten van het Verdrag volledig tot
gelding te brengen. Het artikel heeft het over 'alle wettelijke en andere
maatregelen'. Deze verplichting geldt ook inzake het klassiek-grondrech-
telijke informatiecomplex, neergelegd in artikel 19, tweede lid, IVBP in
relatie tot de moderne beeldende kunst. Het criterium 'nodig' is geen loze
kreet, maar moet worden gerelateerd aan de doelbepaling, dat wil zeggen,
de mate van autonomie die de overheid blijkens de geldende wettelijke
beperkingen gewenst acht. Boven bleek dat de autonomie binnen het
complex zeer groot is, ook op het beeldende vlak. Bijgevolg rusten er op
de overheid zware verplichtingen om via een actief en positief optreden
aan de artistieke autonomie gestalte te geven en die door het creBren van
keuzemogelijkheden te vergroten.

Deze werkingssfeer van de klassieke grondrechten werd aangeduid als
de regulatieve dimensie en ze strekt zich over minstens drie beleidsterreinen
Uit.

Ten eerste moet aandacht worden geschonken aan de bescherming van
de belangen van de derde, die geen drager is van het grondrecht.'01 Binnen
het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex is dit terrein niet groot. 102

Wordt de Grondwet en daarmee de verspreidingsjurisprudentie van de Hoge
Raad als uitgangspunt genomen, dan ligt de bescherming van de verspreider,
de galeriehouder, de organisator van de tentoonstelling enzovoorts in de
regulatieve sfeer,  want  in   1950  werd het recht  van de verspreider  uit  de
tekst van artikel 7 Grondwet weggehaald en omgesmeed tot een afgeleid,
ongeschreven recht met beduidend minder waarborgen. De waarborgen
laten zozeer te wensen over, dat dit nationale 'verspreidingsrecht' niet geacht

99  Hoofdstuk 6. par. 7, hoofdstuk 8, par. 6 en hoofdstuk 9, par. 17.
100 Hoofdstuk 5, par. 1 en hoofdstuk 7, par. 2.
101 Hoofdstuk 5, par. 3.
102 Hoofdstuk 5, par. 4.
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kan worden te behoren tot de constitutieve dimensie. De verspreider kan
in het licht van de situatie van voor 1950 dan wel moeilijk als derde worden

aangemerkt, hij wordt zeker als zodanig behandeld. Maar het is zinloos
de verspreidingsdogmatiek van de Hoge Raad als uitgangspunt te nemen,
want ze moet wijken voor de bescherming, verleend door artikelen 10
EVRM en 19, tweede lid, IVBP. Deze grondrechtsbepalingen maken, zo
bleek herhaaldelijk, geen principieel onderscheid tussen degene die een
daad van expressie verricht, in casu de kunstenaar, en de verspreider, dus
de  galeriehouder  en  wat  dies  meer  zij. Het artistieke verspreidingsrecht
valt daarom volledig onder de bescherming van de constitutieve dimensie
van het informatiecomplex.

Ten tweede moet de werking van het informatiecomplex tussen burgers
worden gewaarborgd.'03  Op dit vlak  zijn er twee invalshoeken.

Enerzijds heeft het recht van (zelf)expressie, zoals de artikelen 7
Grondwet en 10 EVRM leren, geen directe maar 'getrapte' werking.

101

Dit is ook het geval ten aanzien van de moderne beeldende kunst. Daaruit
volgt dat de overheid er door middel van actief optreden voor moet zorgen,
dat de autonomie inzake het voortbrengen, verspreiden, ontvangen en
vergaren van deze kunst de kans krijgt zich in het maatschappelijk verkeer
te verwezenlijken. Krachten, die deze verwezenlijking frustreren, moeten
worden geneutraliseerd. Deze opdracht betekent een inschakeling  van  de
rechter, de wetgever en het bestuur.

Allereerst de wetgever. Strafrechtelijke maatregelen zijn als 'ultimum
remedium' niet direct aangewezen, maar privaatrechtelijke komen eventueel
in aanmerking. Zo zou de contractsvrijheid van bepaalde, in een monopo-
liepositie verkerende privaatrechtelijke instellingen wettelijk kunnen worden
ingeperkt en weI in dier voege, dat het de instellingen niet vrij staat aanbod
met een artistiek gehalte zonder meer te weigeren of artistieke produkten
die zijn aangeschaft links te laten liggen.105 Zo'n wettelijke maatregel
is minstens aangewezen voor instellingen die overheidssteun genieten. Via
bestuursrechtlijke wetgeving kan eveneens een en ander worden bereikt.
De Mediawet is een mooi voorbeeld. Deze wet geeft in de artikelen 50
en 51 ter waarborging van de pluriformiteit weliswaar voorschriften omtrent
de inhoud van programma's van de omroepverenigingen en de N.0. S., 106

103 Hoofdstuk 5, par. 5.
104 Hoofdstuk 5, par. 6.
105 Van zulke instellingen mag worden verlangd dat zij weloverwogen beslissingen nemen en

terzake een beleid voeren. Vergelijk HR 1 juli 1985, NJ 1986, 692(Frenkel-KRO); hoofdstuk
9,  par.   1 1.

106 Hoofdstuk 5, par. 6.
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maar de moderne beeldende kunst ondervindt alles bij elkaar genomen geen
overdreven bescherming. Binnen de televisieprogrammering komt zij er
dan ook bekaaid van af, ongeacht of Nederland  1, 2 o f 3 wordt aangezet.
Een Teleac-cursus, nu en dan een modern werk in de serie Museumschatten
en een enkele N.O.S.-documentaire, dat is het wel zo'n beetje. Het lijkt
er op, dat het N.0. S .-journaal verhoudingsgewijs nog het meest consequent
aandacht besteedt aan de moderne beeldende kunst.

Het   bestuur   kan ook actie ondernemen.    Soms   kan   het zel fstandig
opereren maar soms zal de wetgever het ruggesteun moeten verlenen, zoals
wanneer er voorschriften worden verbonden aan de toekenning van
subsidies. Op de noodzaak van een wettelijke grondslag voor dit soort
maatregelen is reeds gewezen.'07 Er vallen ook andere maatregelen  te
bedenken, waarbij het bestuur, gesteund door de wetgever, de autonomie
in het verkeer tussen burgers bevordert. Door een bepaalde fiscale
aftrekbaarheid van kunstaankopen door gewone particulieren zal de
informatiestroom tussen kunstenaar en publiek worden bevorderd en zal
de autonomie van de kunstenaar in het maatschappelijk verkeer worden
versterkt.

Tot slot is het aan de rechter om de hiaten in het systeem op te vullen
en via open privaatrechtelijke begrippen een oplossing te geven voor
gevallen, waarin de autonomie inzake de moderne beeldende kunst in de
knel komt.

Anderzijds werkt artikel 19, tweede lid, IVBP blijkens de tekst en de
Travaux Prdparatoires direct tussen burgers:08 Dit betekent dat, althans
tegenover machtige privaatrechtelijke instellingen, rechtstreeks een beroep
op deze bepaling kan worden gedaan, wanneer de autonomie om moderne
beeldende kunst te vervaardigen, ten toon te stellen, door te geven, te
ontvangen of te vergaren op een onredelijke manier wordt beknot. Deze
directe werking is in zoverre nog steeds 'getrapt',  dat een overheidsinstantie,
te weten de rechter, op de naleving van het grondrecht toeziet.

Ten derde is er de zogenaamde 'materitle' of 'socialiserende' uitleg
van het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex.109 Wanneer de auto-
nomie inzake de moderne beeldende kunst zich in de samenleving niet kan
verwezenlijken, omdat de middelen en de keuzemogelijkheden ontbreken,
moet de overheid een prestatie verrichten. Het onderscheid met de 'getrapte
werking' van de grondrechten tussen burgers is soms flinterdun. Wie over

107 Hoofdstuk 10, par. 5, mogelijkheid 4.
108 Idem.
109  Hoofdstuk  5,  par.  8 en hoofdstuk  8,  par.  6.
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voldoende middelen en keuzemogelijkheden beschikt, kan zijn autonomie
ten opzichte van de medeburgers immers gemakkelijk handhaven. De fiscale
aftrekbaarheid van kunstaankopen door gewone particulieren kan daarom
even goed worden aangemerkt als een maatregel om de autonomie te
vergroten van hen, die van de moderne beeldende kunst kennis willen
nemen. Nu is zo'n fiscale aftrekbaarheid maar 66n van de vele mogelijk-
heden om de opdracht tot vergroting van de autonomie uit te voeren. Artikel
2, tweede lid, IVBP verplicht de overheid tot het nemen van alle maatrege-
len die ter bereiking van het doel nodig zijn. Deze plicht tot het voeren
van een deugdelijk ondersteunend kunstbeleid kan hier onbesproken blijven.
De autonomie, die in het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex
centraal staat, valt, als het om moderne beeldende kunst gaat, samen met
de culturele autonomie van de artikelen 22, derde lid, Grondwet en 15
IVESC. De eisen, die grondrechtelijk specifiek ten aanzien van het
kunstbeleid gelden, komen in het volgende hoofdstuk, dus in het kader van

110het recht op culturele ontplooiing, aan bod.

110 Hoofdstuk 15, par. 4.
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De moderne beeldende kunst en het recht op culturele
ontplooiing

1 Inleiding

De moderne beeldende kunst wordt gemakkelijk in de schoenen geschoven,
dat ze elitair is, waarmee wordt bedoeld dat er geen aansluiting wordt
gezocht bij de smaak van het grote publiek. Op dit punt is er geen twijfel
mogelijk. De moderne beeldende kunst is inderdaad elitair, i slechts een
uitgelezen gedeelte van de bevolking houdt zich met de kunstvorm bezig.
Hierin verschilt deze kunst niet van de wetenschap, maar, en dit aspect
wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, ze heeft ook met de wetenschap
gemeen, dat dit grote publiek er eveneens, zij het na verloop van tijd, de
vruchten van plukt. Tegenover het veel gehoorde verwijt dat de moderne
kunst elitair is staat dan ook de vaststelling dat zij binnen een democratische
samenleving een belangrijke functie vervult. De waardering die ze daarvoor
vanuit diezelfde samenleving krijgt is helaas klein en het ziet er niet naar
uit, dat dit binnen de afzienbare toekomst zal veranderen. Maatschappelijk
gezien neemt de moderne beeldende kunst een zeer zwakke positie in.
Daarom heeft ze de bescherming, die de grondrechten haar bieden, hard
nodig. Van de beide 'culturele ontplooiingsrechten' kwam het recht van
(zelf)expressie in het vorige hoofdstuk aan de orde, in dit hoofdstuk worden
de verdiensten van het recht op culturele ontplooiing belicht.

Wanneer ze vanuit het kader van de concrete belevingswereld worden
beschouwd, zijn het recht van (zelf)expressie en dat op culturele ontplooiing
sterk met elkaar verviochtenz en bij nogal wat vraagstukken maakt het geen
principieel verschil of ze in het perspectief van het ene of het andere
grondrecht worden geplaatst. De oplossingen zijn hetzelfde, de grondrechten
zijn op die punten inwisselbaar. Vandaar dat niet opnieuw hoeft te worden
aangegeven waarom de moderne beeldende kunst grondrechtelijke
bescherming geniet. Wat in het vorige hoofdstuP naar voren werd gebracht
volstaat. Ook op andere punten kan naar het vorige hoofdstuk worden

1 Zie de rede van koningin Beatrix, geciteerd in hoofdstuk 14, par. 2.
2    Hoofdstuk 6, par. 7, hoofdstuk 8, par. 6 en hoofdstuk 9, par. 17.

3    Hoofdstuk 14, par. 2.
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verwezen. Wel moet natuurlijk worden bezien of het begrip 'culturele
autonomie' volledig op de moderne beeldende kunst van toepassing is. Dit
gebeurt in paragraaf 2.

Het recht op culturele ontplooiing is een sociaal grondrecht. Gezien
de in de literatuur heersende meningen omtrent de sociale grondrechten
gaan de gedachten bij de bescherming voor de kunst waarschijnlijk
voornamelijk uit het actieve middel en in het bijzonder naar het 'kunstbe-
leid',  waaronder dan moet worden verstaan: het stelselmatig presterende
optreden van de overheid ten behoeve van de kunst of de kunstenaars.4
Het grondrecht biedt echter meer en de waarborgen, die specifiek zijn
toegesneden op dit 'kunstbeleid', zijn slechts een onderdeel, en zeer beslist
geen zelfstandig maar een geintegreerd onderdeel, van een pakket juridische
normen. Het volgende moge dit verduidelijken. De waarborgen inzake het
actieve middel verliezen nagenoeg hun betekenis wanneer zij worden
geYsoleerd van de waarborgen inzake de doelbepaling. Want als het doel
niet vast staat, kan de kwaliteit van het middel moeilijk worden beoordeeld.
Anders gezegd, wanneer het er niet toe doet welke mate van autonomie
in de samenleving gewenst is, lijkt het zinloos de vraag op te werpen of
de maatregelen ter versterking van de autonomie voldoende zijn. Voor de
relatie tot waarborgen inzake het passieve middel geldt min of meer
hetzelfde. Wanneer er naar willekeur inbreuk op de autonomie mag worden
gemaakt, kan de vraag beter blijven rusten. Daarom wordt in paragraaf
3 het geheel van de overheidsverplichtingen met betrekking tot de moderne
beeldende kunst behandeld. Dat gebeurt in grote lijnen. Wat de doelbepaling
en het passieve middel betreft zouden uitweidingen slechts een herhaling
betekenen van wat in het vorige hoofdstuk werd betoogd. Voor het actieve
middel ligt het anders. Om aan de al dan niet gerechtvaardigde verwachting
van de lezer tegemoet te komen, worden de waarborgen inzake het actieve
middel,  dus die met betrekking het 'kunstbeleid', in paragraaf 4  nog eens
afzonderlijk onder woorden gebracht en toegelicht. De lezer zij er aan
herinnerd, dat die waarborgen evenzeer voortvloeien uit de regulatieve
dimensie van het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex.5

4   De term kan ook ruimer worden opgevat, want het recht van (zelf)expressie en dat op
culturele ontplooiingeisen ook beleid buitendit eng omschreven gebied. Gedacht kan worden
aan de vaststelling van de wettelijke beperkingen of de getrapte werking tussen burgers.
Zie  voor het beleid  in deze ruime betekenis hoofdstuk   13  par.  9.

5    Hoofdstuk 14, par. 13.
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2 Culturele autonomie en de moderne beeldende kunst

De term 'cultuur' stamt uit het latijn, hij is afgeleid van 'colere' en dat
betekende oorspronkelijk: het land bewerken, het beploegen en bebouwen.
In de tussenliggende millennia is er veel veranderd, maar de oorspronkelijke
betekenis is niet geheel verloren gegaan. Aan 'cultuur' zit vaak nog steeds
een lichamelijke kant: er wordt gezwoegd en gezweet. Wat de aarde schenkt
wordt omgevormd tot het aan de menselijke behoeften voldoet en dat wil
tegelijkertijd zeggen: tot de mens er zich als mens in herkent. Het laatste
geeft aan, dat er ook een geestelijke kant aan cultuur zit. In de woorden
van koningin Beatrix.6

'Watmensen innerlijkbeweegt, wordt indecultuurweerspiegeld. Inhumaniteit,
respect voor leven en samenleven ligt de gemeenschappelijke basis van onze
cultuur. Maar naast gemeenschappelijkheid  is er ook verschil. Cultuur is geen
mal, geen eenheidsmodel waaruit identieke vormen worden gegoten; het gaat
altijd om eenheid bn verscheidenheid, pluriformiteitan eigenheid. Cultuur geeft
mensen identiteitenzel fvertrouwen. Zij kan niet van buitenafworden opgelegd,
maar ontstaat door overlevering en verwerving.'

In de artikelen 22, derde lid, Grondwet en 15 IVESC heeft 'cultuur' een
specifieke betekenis.7 De term duidt alle uitingen van een beschaving aan,
waarmee geen onmiddellijk praktisch nut is gediend.8 Met het laatste wordt
niet bedoeld, dat praktisch nut en cultuur elkaar uitsluiten. IndustriBle of
artistieke vormgeving is een tastbaar voorbeeld van het feit dat ze zeer wel
samen kunnen gaan. Aan heel veel zaken waarvan de mens zich in het leven
bedient zit gelukkig een culturele kant. Een zekere overlapping is er dus
beslist, maar dat staat er niet aan in de weg, dat het ingevolge de beide
artikelen slechts om 66n kant te doen is.

Het in de Grondwet en het IVESC gehanteerde cultuurbegrip is dus
beperkter van inhoud dan  de term 'cultuur',  die  in de inleidende passage
werd gebezigd, suggereert. Het moet die beperkte betekenis hebben, want
wanneer het ruim wordt opgevat, bijvoorbeeld in de zin van 'beschaving',
zou het recht op culturele ontplooiing een synoniem zijn voor'grondrecht'.
Maar ondanks deze inperking behoudt het begrip de viervoudige strekking,
die boven aan de 'cultuur' werd toegeschreven. Cultuur in de zin van de

6         Kerstrede 1991, NRC-Handelsblad 27 december   1991,  p.  2.
7    Hoofdstuk 6, par. 6 en hoofdstuk 7, par. 4 en 5.
8 Cultuur onderscheidt zich van etiquette, moraal en fatsoen, doordat zij geen gedrag

voorschrijft. Afzonderlijke gedragingen kunnen weer wel worden voorgeschreven. Denk
aan toneel of ballet.
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Grondwet en het IVESC verenigt lichaam en geest, individu en gemeen-
schap. Hiermee is niet gezegd, dat de vier elementen in alle culturele
uitingen in dezelfde mate vertegenwoordigd zijn. Sommige uitingen vergen
een zwaardere lichamelijke inspanning dan andere en bij sommige vraagt
het gemeenschappelijke juist de aandacht, terwijl bij andere het accent juist
sterk op de autonomie en de individualiteit van de mens ligt

Het laatste is zeer belangrijk. Het recht op culturele ontplooing eist,
dat de overheid enerzijds het passieve middel hanteert, dat wil zeggen, de
wettelijk afgebakende mate van autonomie respecteert, en anderzijds actieve
middelen inzet, dat wil zeggen, positieve maatregelen treft om de feitelijk
in de samenleving bestaande autonomie te bevorderen. Bij het passieve
middel maakt het geen verschil of binnen het cultuurbegrip de gemeenschap-
pelijkheid, anders gezegd, de verbondenheid, centraal staat dan wei de
eenzelvigheid, anders gezegd, de autonomie. In de constitutieve dimensie
van het recht van (zelf)expressie is dit onderscheid evenmin van belang.
De overheid moet binnen de wettelijk afgebakende autonomie de openbaring
van culturele gedachten en gevoelens respecteren, ongeacht of deze
gedachten en gevoelens algemeen worden onderschreven dan wei de
tolerantie en ruimhartigheid in de samenleving op de proef stellen.9 Het
begrip 'cultuur' mag breed worden opgevat en grondrechtelijk gezien is
ereen overlapping met de vrijetijdsbesteding, die ook door artikel 22, derde
lid, Grondwet wordt beschermd.10 Wordt er daarentegen gelet  op  het
actieve middel, dus de positieve maatregelen die de overheid moet nemen
om de bestaande culturele autonomie te vergroten, dan staat binnen het
cultuurbegrip de eenzelvigheid en individualiteit van de burger centraal.
De cultuur moet worden bevorderd en die cultuur wordt rijker naarmate
er meer keuzemogelijkheden zijn. Nu is het wel van belang culturele
ontplooiing en vrijetijdsbestedingvanelkaar te onderscheiden. Vrijetijdsbe-
steding eist geen persoonlijke betrokkenheid, het is altijd amusement en
hoeft geen geestelijke inspanning te vergen. Culturele ontplooiing
daarentegen is niet altijd even amusant en vergt wel altijd een geestelijke
inspanning. Het betekent ook steeds persoonlijke betrokkenheid. De
waardering, die er maatschappelijk voor dit soort cultuur bestaat, houdt
dan ook niet over. Juist om deze reden rust er op de overheid de plicht
een ondersteunend beleid te voeren. Het recht op culturele ontplooiing eist

9        Vergelijk het Europese Hof voor de rechten van de mens in het veelgenoemde  Muller-arrest;
hoofdstuk 4, par. 8.

10  Hoofdstuk 7, par. 5 en hoofdstuk 8, par. 6.
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onverkort, dat bij de inzet van het actieve middel aan dit soort kwetsbare
cultuuruitingen prioriteit wordt gegeven."

Wil de moderne beeldende kunst de volledige bescherming van het recht
op culturele ontplooiing genieten, dan moet het dus een niet op onmiddellijk
praktisch nut gerichte uiting van een beschaving zijn, die de aandacht vestigt
op de individualiteit en autonomie van de burger en vanuit dat gegeven
aan maatschappelijke fragiliteit lijdt. De moderne beeldende kunst voldoet
zonder twijfel aan deze eisen. Dat zij zich sterk maakt voor de autonomie
werd in het vorige hoofdstuk reeds uiteengezet en hoeft hier niet te worden
herhaald. Kwetsbaar is, zo bleek in de inleidende paragraaf, deze kunst
Ook12 en daarom komt haar de volledige bescherming van het grondrecht
toe. Wat dit in grote lijnen betekent, komt in de volgende paragraaf aan
de orde.

3 Afgrenzing, bevordering en eerbiediging van de autonomie inzake
de moderne beeldende kunst13

Om te beginnen moet de overheid het passieve middel hanteren. Het recht
op culturele ontplooiing verbiedt, dat de overheid inbreuk maakt op de
autonomie inzake de moderne beeldende kunst, tenzij zo'n inbreuk gebaseerd
is op een wet. 14 Op dit punt onderscheidt deze kunst zich niet van
cultuuruitingen die meer maatschappelijke waardering ondervinden. Nu
is de overheid bij de doelbepaling,  dus de wettelijke afbakening van de
gewenste autonomie, geenszins  vrij. De beperkingen mogen niet verder
gaan dan nodig is in een democratische samenleving. Wat deze noodzakelijk-
heidseis betreft kan worden verwezen naar wat in het vorige hoofdstuk
omtrent de autonomie bij het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex
werd opgemerkt. 15 Want de culturele autonomie omvat drie sectoren, die
volledig samenvallen met de drie vormen van autonomie die bekend zijn

11      Hoofdstuk 6, par. 6.
12 Zie verder hoofdstuk 2,  par.   10 en  11.
13   Voor de werking van het recht op culturele ontplooiing tussen burgers zij verwezen naar

de getrapte werking van het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex, behandeld in
hoofdstuk   14,  par.   13.   Wat het recht op culturele ontplooiing betreft  moet de lezer  goed
voor ogen houden, dat het er vooral om gaat het respect voor de autonomie in de
verhoudingen tussen burgers te verwezenlijken.  Het is dus niet zozeer om de zorgverplichting
te doen.

14     Hoofdstuk  7,  par. 4, hoofdstuk  9,  par.   14 en hoofdstuk  11,  par.  3.
15      Hoofdstuk  14,  par.   12.
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uit dat complex. De sectoren werden eerder16 gemakshalve aangeduid als
culturele produktie, culturele verspreiding en culturele consumptie. Wat
de moderne beeldende kunst betreft is 'consumptie', zo bleek in het vorige
hoofdstuk, geen gelukkige uitdrukking. De kunstbeschouwer gaat niet louter
af op zijn smaak en hij verbruila niet. Hij gebruikt het moderne kunstwerk
om over te gaan tot een zelfstandig redeneren en een zelfstandig voelen.
Hij weegt de waarden en belangen, die schuilgaan achter de gevestigde
beschavingspatronen, aftegen de waarden en belangen waar het kunstwerk
zijns inziens voor pleit. Op deze wijze maakt hij zich iets eigen en zet hij
zich in voor het meesterschap over zijn persoonlijke belevingswereld.
Kortom, hij vergroot zijn autonomie.

Het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex en in het bijzonder
het recht van (zelf)expressie leren, dat in een democratische samenleving
een grote mate van culturele autonomie vereist is, zodat de overheid zich
bij het stellen van wettelijke beperkingen terughoudend dient op te stellen. I7

Gaat de wetgever te ver, anders gezegd, zijn de beperkingen disproportio-
neel, dus onredelijk, dan kan hij door de rechter worden teruggefloten.
Dit betekent onder meer, dat de wetgever verantwoording moet kunnen
afleggen. 18

Dat de doelbepaling, dus de vaststelling van de gewenste mate van
autonomie, via wettelijke beperkingen geschiedt is van belang voorde inzet
van actieve middelen als prijzen, vergoedingen, subsidies en dergelijke.
Bij de verdeling daarvan mogen slechts twee soorten criteria worden
gehanteerd: artistiek-inhoudelijke en wettelijke. Dit betekent, dat de overheid
niet afwijzend mag beschikken op de grond, dat het moderne kunstwerk
weliswaar binnen de grenzen van de wet blijft maar van een mentaliteit
getuigt, die niet door de beugel kan, bijvoorbeeld doordat fatsoensnormen
geweld wordt aangedaan. Evenmin is een weigering toegestaan op de grond,
dat de levenswandel van de kunstenaar de overheid niet bevalt. De hantering
van zulke niet-artistieke, buitenwettelijke criteria is in strijd met het recht
op culturele ontplooiing en het recht van (zelf)expressie. Door middel van
de wettelijke beperkingen heeft de overheid immers aangegeven welke mate
van autonomie als gewenst wordt beschouwd, en er mag niet worden
gemopperd wanneer er van die autonomie gebruik wordt gemaakt.
Vanzelfsprekend is op het vlak van de moderne beeldende kunst een grotere

16   Hoofdstuk 6, par. 7
17    Hoofdstuk 4, par. 8 e n  I t.
18   Zie voor de samenhang tussen de redelijkheidseis en de motiveringseis hoofdstuk 9, par.

12 en 16.
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autonomie dan de wet toestaat evenmin toelaatbaar. Wat in het vorige
hoofdstuk omtrent de exceptio artis werd betoogd" kan hier worden
herhaald.

Met de wettelijke doelbepaling is tegelijkertijd de juridische normering
van de inzet van het actieve middel gegeven.20 Hiermee wordt niet bedoeld
dat de autonomie op het viak van de moderne beeldende kunst binnen een
wel omschreven periode dan wel afzienbare tijd moet worden verwezenlijkt,
maar dat, gezien de feitelijk beschikbare middelen, maatregelen worden
genomen, die op dat doel zijn toegesneden. Er wordt proportionaliteit geaist.
Bij aperte disproportionaliteit tussen doel en middel kan de overheid wegens
schending van het grondrecht door de rechter worden gedwongen naar
alternatieven te zoeken. Ook op dit vlak moet de overheid dus redelijk te
werk gaan en verantwoording kunnen afleggen.

De redelijkheidseisen inzake de inzet van de middelen strekken zich
uit over vier aspecten van het cultuurbeleid.21

Ten eerste moeten de materiele middelen worden verstrekt om de
autonomie inzake de moderne beeldende kunst bij de burgers te vergroten,
vooral ook in de sfeer van de expressie. De artistieke pluriformiteit moet
worden bevorderd.

Ten tweede moeten er maatregelen worden getroffen om de verdere
ontwikkeling van de moderne beeldende kunst veilig te stellen.

Ten derde moet het behoud van moderne kunstwerken als cultureel
erfgoed worden verzekerd.

Ten vierde moet de verbreiding van de moderne beeldende kunst in
de samenleving worden gestimuleerd.

Wat deze eisen in de praktijk kunnen betekenen, zal blijken wanneer
in de volgende paragraaf de grondrechtelijke waarborgen inzake het
'kunstbeleid' uiteen worden gezet. Een en ander wordt dan met een
voorbeeld geYllustreerd.

Wordt de vaststelling van de wettelijke beperkingen van de culturele
autonomie buiten beschouwing gelaten, dan werkt het legaliteitsbeginsel
binnen het terrein dat door het recht op culturele ontplooiing wordt
bestreken, maar povertjes door.22 Vooral bij het behoud van de moderne
kunstwerken als cultureel erfgoed zal de wetgever in eerste instantie de
nodige voorzieningen moeten treffen, want efficitnte maatregelen laten zich
moeilijk voorstellen zonder dat er inbreuk wordt gemaakt op de autonomie

19   Hoofdstuk 14, par. 3 tot en met 11.
20  Hoofdstuk 7, par. 2 en 4; hoofdstuk 9, par. 14.
21   Hoofdstuk 6, par. 6 en hoofdstuk 7. par. 4.
22    Hoofdstuk 11, par.  6.
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van burgers.23 Verder is denkbaar, dat aan voorzieningen als subsidies
zulke belastende voorwaarden worden verbonden, dat een wettelijke
grondslag eveneens onontbeerlijk is. Hoewel er strikt genomen geen
verplichting toe bestaat, kan de wetgever buiten deze gevallen natuurlijk
eveneens regelend optreden en dat verdient zeer zeker ook aanbeveling.24

Een wettelijke structurering van het optreden van het bestuur zal de conti-
nuiteit en daarmee de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid ongetwijfeld
bevorderen. Bovendien kan worden gewaarborgd, dat kunstwerken louter
en alleen en verder op een deskundige manier op hun culturele merites
worden beoordeeld.25 Wanneer de materie zich ertoe leent, is wetgeving
zonder twijfel een uitgelezen middel om aan de redelijkheidseisen, die het
recht op culturele ontplooiing stelt, tegemoet te komen.

4 Waarborgen inzake het moderne-beeldende-kunstbeleid

Eerder in deze studie werd de relatie tussen grondrechten en beleid
bekeken.26 Zij bleek samen te kunnen worden gevat in een drievoudige

stelling: grondrechten eisen beleid, sturen het beleid en structureren het
beleid. Deze stelling zal nu nader worden toegelicht. Op basis van de

gegevens, geschetst in de paragrafen hierboven, kunnen met het oog op
het actieve middel allerlei waarborgen omtrent het moderne-beeldende-
kunstbeleid worden geformuleerd. Het zijn juridische waarborgen, zodat
de rechter op de inachtneming kan toezien. Zoals gezegd vloeien zij
evenzeer voort uit het klassiek-grondrechtelijke informatiecomplex.

Er vallen twee soorten waarborgen te onderscheiden: materitle en
formele. Hieronder worden zij op een rijtje gezet en toegelicht, te beginnen

23   Op dit punt kan worden gewezen op de Wet tot behoud van cultuurbezit.
24     Artikel 2, eerste lid, IVESC benadrukt in het algemeen het belang van wettelijkemaaregelen.

Zie hierover hoofdstuk  7.  par. 2 e n hoofdstuk  1 1,  par.   1.
25      Op  dit punt kan worden gewezen  op de Fondsenwet scheppende kunsten (Stb.   1981,355).

Op basis van deze wet worden door de minister van WVC stichtingen in het leven geroepen,
die ingevolge het eerste artikel tot doel hebben: 'het tot stand komen en het voor gebruik
gereed maken van scheppende kunst te bevorderen door daartoe financiele uitkeringen te
verstrekken.' Op 21 december  1987 werd het op kwaliteit selecterende Fonds voor Beeldende
Kunsten opgericht. De meer op inkomens voor kunstenaars gerichte Beeldende Kunstenaarsre-

geling  werd  op   1  januari 1987 opgeheven. Vergelijk  M. E. 1£ijten  m. m. v.  J.A.   Lzijten,
Kunst eene rechterszaak?   in:  G.J. M. Corstens  e.a.   (red.), Met hoofd  en hart, opstellen
aangeboden  aan  prof.  mr.  J.C. M. L ijten ter  gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Zwolle 1991, p. 28.

26      Hoofdstuk  1 3,  par.  9.
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met de materiBle. Om een concrete voorstelling te vergemakkelijken wordt
er steeds een voorbeeld bij gegeven. Een sprekend voorbeeld is dan
natuurlijk het best. Om deze reden wordt niet strikt aan de beeldende kunst
vastgehouden en worden er ook voorbeelden ontleend aan andere moderne
kunstvormen als muziek, theater of literatuur.

De eerste materitle waarborg ziet op het stellen van prioriteit. Deze
garantie geldt binnen het beleidsveld van de culturele ontplooiing en heeft
dus geen betrekking op de verhouding tot overheidstaken die door andere
grondrechten worden opgelegd. De waarborg kwam reeds ter sprake, toen
het begrip 'culturele ontplooiing' werd verkend.27 Bij het passieve mid(let
is de kwestie van de prioriteit niet aan de orde: wanneer de burgers binnen
de grenzen van de wettelijke beperkingen blijven, moet de overheid een
cultuuruiting respecteren, ongeacht de mate van waardering die er vanuit
cultureel oogpunt in de samenteving voor bestaat. Bij het actieve middet,
dus bij de maatregelen ter vergroting van de culturele autonomie, speelt
de  kwestie  wel. Het grondrecht  legt de overheid de plicht op voorrang  te
geven aan kwetsbare cultuuruitingen, dat wil zeggen, vormen van cultuur
zonder breed maatschappelijk draagvlak, die een pleidooi inhouden ten
gunste van de autonomie en de individualiteit van de burger. Deze voorrang
is geboden, omdat er gestreefd moet worden naar pluriformiteit:   Nu
kunnen bij de eis van pluriformiteit de gedachten natuurlijk uitgaan naar
de mogelijkheden tot expressie, maar minstens zo belangrijk, zo niet
belangrijker, zijn de mogelijkheden tot kennisneming van de culturele
expressie. Binnen de eis van pluriformiteit weegt het belang van de
'ontvanger'29 zwaar. Dat belang brengt mee, dat de overheid kwantiteit
en kwaliteit van het culturele aanbod moet bevorderen. Om zich cultureel
naar behoren te ontplooien dient voor de'ontvanger' voldoende hoogwaar-
dige culturele expressie ter beschikking te staan. Deze verwevenheid van
expressie en ontvangst is van betekenis voor de afgrenzing naar de
vrijetijdsbesteding.30 Anders dan bij het passieve is bij het actieve middel
deze afgrenzing van groot gewicht en wel als substantieel onderdeel van
de prioriteitskwestie, waarmee de zaak weer terug is bij het uitgangspunt.
Vanwege het belang  van de 'ontvanger', anders gezegd, het belang  van
pluriformiteit en kwaliteit en kwantiteit van het culturele aanbod, verzet
het grondrecht zich ertegen, dat binnen het kunstbeleid zo maar, met andere

27   Hoofdstuk 6, par. 6.
28  Hoofdstuk 6, par. 7.
29  Hoofdstuk 8, par. 6.
30  Hoofdstuk 7, par. 5.

449



Hoofdstuk  15

woorden, zonder dat er zwaarwichtige redenen worden aangevoerd, ten
koste van professionele culturele expressie extra ruimte wordt gecreterd
voor amateuristische, dat wil zeggen, expressie die als vorm van vrijetijdsbe-
steding moet worden aangemerkt.31 Deze waarborg van prioriteit beschermt
niet alleen de moderne beeldende kunst, maar ook andere moderne
kunstvormen als theater, mime of muziek.

Minister D' Ancona lijkt zich het bovenstaande niet helemaal bewust.
In de nota 'Investeren in cultuur',32 waarin het cultuurbeleid voor de
komende vierjaar wordt uitgestippeld, stelt zij voor 5 procent te bezuinigen
op podiumkunsten als dans, theater en muziek, wat inhoudt dat de eigen
inkomsten met ongeveer 25 procent zullen moeten stijgen.33 Hiermee wit
de minister geld vrijmaken voor onder meer de amateuristische kunstbeoefe-
ning. Het belang van de amateurkunst wordt in de nota herhaaldelijk
benadrukt. Een tweetal overwegingen:34

'Vertegenwoordigt de actieve kunstbeoefening door amateurs allereerst een
belangrijke waarde op zichzelf, daarnaast maken amateurs, veel meer dan het
algemene publiek, gebruik van het cultuuraanbod in receptieve zin. Hun interesse
gaat dan vooral uit naar het aanbod dat rechtstreeks aansluit bij hun liefhebberij.
(...)
Uit onderzoek is gebleken dat de professionele kunstwereld een belangrijke
inspiratiebron is voor het amateurisme.'

Afgezien van de eerste zinsnede betreft het hier feitelijke vaststellingen.
De vraag is welke conclusies aan deze feiten kunnen worden verbonden,
als het er om gaat de culturele autonomie van de burger te verhogen. Edn
conclusie lijkt in ieder geval gerechtvaardigd: het gegeven, dat amateurs
voor hun liefhebberij een bepaald cultureel aanbod zoeken, noopt ertoe
bijzondere aandacht te besteden aan de positie van de ontvanger. Om diens
positie te versterken moet onder meer het aanbod van pluriforme en
hoogwaardige culturele expressie worden bevorderd.  Maar dit is niet de
gevolgtrekking die er in de nom aan wordt verbonden. De minister ziet
in het gegeven juist een grond om op professionele expressie te korten en
amateuristische expressie extra te ondersteunen. Er wordt gesuggereerd,

31      Ingevolge artikel  15 1 VESC zijn cultuur en wetenschap belangen van nagenoeg gelijke orde.
Niemand zal bepleiten. dat de overheid binnen het wetenschapsbeleid ten koste van
professionele wetenschapsbeoefening meer ruimte moet scheppen voor amateuristische. dus
voor wetenschap als vrijetijdsbesteding

32   Ministerie van WVC, Den Haag 1992.
33   Investeren in cultuur, a. w.. pp. 137-138.156.
34    Investeren in cultuur,  a.w.,  pp.  25  resp.  132.

450



De moderne beeldende kitnst en het recht op culturele omplooiing

dat door zo'n operatie de positie van de ontvanger en daarmee de
pluriformiteit extra worden beschermd. Die suggestie is te enen male onjuist.
Voor zover amateurs in de professionele kunst inderdaad een inspiratiebron
zoeken wordt het belang van de ontvangst en de pluriformiteit juist
geschaad.  Er komt geen grotere verscheidenheid maar meer van hetzelfde
(zij het waarschijnlijk niet van hetzelfde niveau).35 Dat de overwegingen
in de nota het tegenovergestelde doen voorkomen vindt zijn oorzaak in een
uit grondrechtelijk oogpunt merkwaardige benadering van het begrip
'
receptie'. Het lijkt  of er een soort 'afzetgebied' moet worden geschapen

- wat volkomen in overeenstemming zou zijn met de titel van de nota. 36

Er lijkt een visie te worden aangehangen die, zoals in de loop van het
onderzoek meermalen werd benadrukt,37 grondrechtelijk gezien niet klopt:
aan de expressie moet maatschappelijk gezien behoefte bestaan. Om de
behoefte aan professionele expressie veilig te stellen, zo schijnt er te zijn
geredeneerd, moet de amateuristische expressie worden bevorderd en moet
de waarborg van prioriteit (gedeeltelijk) worden genegeerd. Aan zo'n
bedenkelijke redenering zit het risico verbonden, dat de grens naar de
vrijetijdsbesteding vervaagt. Dat ze oog heeft voor dit gevaar laat de
bewindsvrouwe blijken in een passage, gewijd aan cultuurparticipatie:

38

'Wat het kwalitatieve aspect   van de cultuurparticipatie betreft   zun   er   twee
gevaren te onderkennen. Enerzijds het risico dat cultuurparticipatie zo smal
wordtopgevatdatalleende meestselecteactiviteitenerondervallen. Anderzijds
kan men ditbegrip dusdanig breed omschrijven dat het betrekking heeft op de
meeste vormen van uitgaan en mediagebruik, en daardoor zo verdund wordt
dat het elke betekents verliest (curs. F.V.).'

Maar of zij er voldoende oog voor heeft valt te betwijfelen:39

'Het gaat er om de "juiste" middenweg te bewandelen.'

35    Wellicht ten overvloede zij er op gewezen, dat de waarde van amateuristische kunstbeoefening
als zodanig niet ter discussie staat. Het gaat er hier om hoe, gegeven een schaarste aan
middelen, het ondersteunende overheidsbeleid moet worden ingericht.

36 Het woord 'investeren' staat gecursiveerd en gespatieerd, zodat het de lezer vooral niet zal
ontgaan. Zeeman spreekt van de meest cynische titel, ooit aan een ministeriBle nota
meegegeven; Volkskrant  22  mei 1992, Kunst en cultuur-bijlage,  p.   1.

37   Hoofdstuk 4, par. 8. hoofdstuk 5, par. 4 en hoofdstuk 6, par. 5.
38    Investeren in cultuur, a.w., p. 42.
39 Idem.
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Helaas zijn een op basis van politieke inzichten geconstrueerde 'juiste'
middenweg en een grondrechtelijke waarborg van prioriteit niet altijd
hetzelfde. Er moet worden geconcludeerd, dat de in de nota aangevoerde
omstandigheden, net als de gevolgtrekkingen die er aan worden verbonden,
geen zwaarwichtige redenen opleveren om de waarborg van prioriteit
terzijde te stellen. Dit weegt des te zwaarder, omdat, zoals de Raad voor
de Kunst naar voren heeft gebracht, voor een verantwoord kunstbeleid juist
meer financitle ondersteuning vereist is:40

'het totale kunstbudget is volgens de raad niet toereikend om recht te doen aan
de kwaliteit en de vitaliteitvan devele initiatieven. Om alle plannen die voldoen
aan de kwaliteitscriteria te honoreren is een aanvullend bedrag nodig in de orde
van grootte van 40 miljoen gulden. Met dat geld zouden ook de buitengewoon
pijnlijke ingrepen, die nodig zijn om geld vrij te maken. maar eigenlijk
ongewenst zijn, ongedaan gemaakt kunnen worden.'

Kortom, de financiale verschuiving, die de nota in het vooruitzicht stelt,
staat op uiterst gespannen voet met de waarborg van prioriteit, die voor
de moderne kunst  uit de artikelen 15 IVESC  en 22, derde lid, Grondwet
voortvloeit.

De tweede materiele waarborgbetreftde bescherming van het experimen-
tele. Het recht op culturele ontplooiing is net als alle sociale grondrechten
op de toekomst gericht.41 Daarom is 66n van de belangrijkste doelstellingen
van dit grondrecht de ontwikkeling  van de cultuur als geheel.42  Dit
betekent, dat de overheid oog moet hebben voor de waarde van het
vernieuwende, het experimentele. Het grondrecht eist, dat binnen het
cultuurbeleid aan hetexperimentele bijzondereaandacht wordtgeschonken.
De moderne kunst, met inbegrip  van de beeldende, is experimenteel.
Wanneer de historische ontwikkeling van de westerse cultuur wordt
overzien, blijkt de moderne kunst zich altijd voor een deel in de voorhoede
te bevinden. Koningin Beatrix prijst haar vanwege haar 'uitzonderlijke
voortrekkersrol'.43 De moderne (beeldende) kunst is zelfs zozeer  op  de
toekomst gericht,44 dat ze er maatschappelijk 'hinder' van ondervindt.
Meestal gaan er heel wat jaren over heen, voor iets dat in eerste instantie
lelijk of smakeloos wordt gevonden ingang vindt bij het grote publiek.  In
de tussentijd is er in de kunstgeschiedenis weer een hoofdstuk bijgeschreven

40    Investeren in cultuur, a.w.,  p.  135.
41   Hoofdstuk 6, par. 3.
42  Hoofdstuk 6, par. 6.
43      Hoofdstuk 14, par. 2.

44     Hoofdstuk  2,  par.   1 1.
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en is er allang nieuwe avant-garde kunst, waar aanstoot aan kan worden
genomen. Ingevolge de eis van bescherming van het experimentele moet
de overheid in het beeldende kunstbeleid extra waarborgen inbouwen voor
avant-garde kunst.

Opnieuw is de beleidsnota 'Investeren in cultuur' het bestuderen waard.
Onder het kopje 'Verhoging eigen inkomsten' verdedigt de minister de
bezuinigingsmaatregel ten aanzien van de podiumkunsten als volgt: 45

'In mijn adviesaanvraag had ik al gepleit voor een verhoging van de eigen
inkomsten van kunstproducerende instellingen zoals orkesten, gezelschappen
en dergelijke. Wanneer kunstinstellingen al te zwaar tegen de overheid
aanleunen, ontiokt dat te weinig initiatieven om een groter publiek te werven
dn om doelmatiger te werken.'

Uit het feit, dat bij de podiumkunsten in 1990 'uitgaande van ruim 2,6
miljoen bezoeken van gesubsidieerde voorstellingen, een bezoeker (na aftrek
van btw) gemiddeld 13 gulden aan de kosten bijdraagt en de rijksoverheid
84 gulden',46 concludeert de minister:47

'dat voor het voortbestaan van de instellingenen daarmee ook voor de artistieke
overievingsdrang (curs. F.V.) de factor publiek van betrekkelijk geringe
betekenis  is.'

Het gecursiveerde gedeelte zou uitgelegd kunnen worden als een 'slip of
the  pen',   ware  het  niet  dat  er aan wordt toegevoegd:48

'Nu zal iedere kunstenaar beweren dat hij niets liever dan veel publiek wenst...'

De visie van de minister is duidelijk. Ze verwijt kunstenaars een elitaire
opstelling, een standpunt waarmee de lezer ineens zeer ver verwijderd is
van de lovende woorden van koningin Beatrix. Vervolgens probeert de
minister gas terug te nemen: 49

'Daarmee bedoel ik niet dat het kunstaanbod zou moeten "afdalen" tot de smaak

vanhet grotepubliek, maar eerder hetomgekeerde, namelijkdatde kunstaanbie-

45  Investeren in cultuur, a. w., p. 136.
46 Idem.
47    investeren in cultuur, a. w., p.  137.
48 Idem.
49 Idem.
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ders zich daadwerkelijk inspannen her publiek 'op te trekken" tot het artistieke
niveau  dat  zij  zeu ambieren  (curs.   P  N.).'

Meteen rijst de vraag wat de minister nou precies verlangt. De betekenis
van het gecursiveerde gedeelte is duister. Hoe kunnen kunstenaars het
publiek 'optrekken' zonder zel f eerst 'af te dalen'? En wat is het verband
met de verhoging van de eigen inkomsten? Deze onduidelijkheid stoort de
minister kennelijk niet. Wat er ook onder dat'optrekken' worde verstaan: 50

'Een hoog subsidieaandeel verschaft daarvoor te weinig prikkels.'

Met dit alles is niet gezegd, dat het gevaar dat de minister signaleert onzin
is. In theorie is er beslist een spanningsveld: al te ruimhartige subsiditring
kan tot gemakzucht leiden. Maar of er in de praktijk ook te zwaar tegen
de overheid wordt aangeleund is een andere kwestie. Wie zich op het
standpunt stelt, dat dit het geval is, moet feiten en argumenten aandragen.
Een insinuatie en een schimmige redenering volstaan niet om het verwijt
van laksheid te rechtvaardigen. 51

Met dit alles is evenmin gezegd, dat ten aanzien van het experimentele
in de kunst niet mag worden bezuinigd. WeI moet duidelijk zijn, dat de
waarborg op een redelijke manier vooraf, dus als uitgangspunt van het
beleid, in de belangenafweging dient te worden betrokken. Dit gebeurt in
de nota niet. Tekenend is een passage uit het algemeen deel over het
kwaliteitsbeginsel, 66n van de kernbegrippen van het beleid. De be-
windsvrouwe meent een schaduwkant aan dit criterium te bespeuren, want
de beoordeling van de kwaliteit is in handen van deskundige adviseurs: 52

'Zoals alle specialisten zijn ook specialisten op het gebied van de cultuur vooral
gefascineerd door wat nieuw en complex is op hun specifieke gebied. Specialisten
vragen om nieuw repertoire, om technische perfectie, om unieke prestaties en
kritische noties die van belang zijn voor een beperkte groep van speciaal
geinteresseerden. Op het min of meer bekende, hoe kwalitatief hoogstaand ook,
zijn zij  in de regel al uitgekeken.'

50  Investeren in cultuur, a.w., p. 137.
51 Het verwijt wordtdan ook minstens gedeeltelijk doorde feiten gelogenstraft. Zeeman, t.a.p..

geeft als voorbeeldde situatie van het Concertgebouw. Het percentage bezoekers per concert
bedraagt 87 procent. Een verhoging van de eigen inkomsten met 25 procent kan dus alleen
worden verwezenlijkt door meer bezoekers toe te laten dan er zitplaatsen zijn.

52    Investeren in cultuur, a. w.,  p.  37.
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Hier wordt de zaak op zijn kop gezet. De grondrechtelijk gewaarborgde
aandacht voor het experimentele wordt gepresenteerd als een minpuntje
dat moet worden verholpen. Ook inzake de tweede materitle waarborg
verdraagt  de  nota  zich  dus  niet  met de artikelen 15 IVESC  en 22, derde

lid, Grondwet.
De derde materide waarborg kan worden aangeduid als het behoud

van het hoofdzakelijke. Voor een goede ontwikkeling is kennis van het
verleden een primaire voorwaarde. Dit geldt ook voor de culturele

ontwikkeling. Het recht op culturele ontplooiing legt de overheid dan ook
de plicht op het culturele erfgoed in het belang van het nageslacht te
bewaren. Deze plicht geldt ook ten aanzien van de moderne beeldende kunst.

Het grondrecht eist, dat de overheid zich bijvoorbeeld binnen het museumbe-
leid inzet voor het behoud van wat de eigentijdse beeldende kunst hoofdzake-

lijk aan waardevols oplevert. Er moet naar een evenwichtige spreiding
worden gestreefd. Een eenvoudig voorbeeld. Op het beeldende viak is de
COBRA wellicht de meest opvallende nationale stroming uit de jaren na
de oorlog. Dit mag er echter niet toe leiden, dat andere uiterst verdienstelij-
ke kunstwerken uit dezelfde periode uit het oog worden verloren.

De vierde materiele waarborg ziet op de eis van integratie. Bij de drie
vorige stond de culturele autonomie volledig centraal, maar het grondrecht
is niet alleen gericht op autonomie. Er moet naar evenwicht worden
gestreefd met de verbondenheid. Vandaar dat de overheid ook de culturele
verbondenheid dient te bevorderen. Dit leidt ertoe dat zij zich in moet
spannen om de cultuuruitingen, die door het grondrecht worden beschermd,
zo veel mogelijk in de maatschappij te integreren.

In het licht van wat boven omtrent de factor 'publiek' werd opgemerkt
spreekt het vanzelf, dat met integratie niet wordt bedoeld, dat de overheid
er voor dient te zorgen dat de artistieke expressie zich richt naar de smaak
van het (grote) publiek. Ook nu is pluriformiteit de centrale waarde. De
overheid moet er naar streven, dat de maatschappelijke kwetsbaarheid van
bestaande moderne beeldende expressie zo veel mogelijk wordt terugge-
bracht. Dit gebeurt door de individuele burger die in deze expressie
geinteresseerd is mogelijkheden aan te reiken daadwerkelijk kennis van
haar te nemen en door omstandigheden te crearen waaronder de maatschap-
pelijke waardering voor deze kunst kan groeien. Daarbij kan worden gedacht
aan het museumbeleid, maar ook aan financiBle steun voor tijdschriften
of aan het verlenen van uiteenlopende opdrachten aan moderne beeldende
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kunstenaars.53 Integratie kan verder worden bevorderd door staatsprijzen
en andersoortige maatregelen, aan de hand waarvan officieel de waardering
wordt uitgesproken. Vermeldenswaard is in dit verband de affaire Kounel-
lis.54 Het voert stellig te ver om van schending van de waarborg te
spreken, maar de wijze waarop de Tweede Kamer het kunstwerk van de
hand wees was allesbehalve fraai, laat staan dat er voor de samenleving
een voorbeeld van uitging om zich open te stellen voor de moderne
beeldende kunst. lets meer oog voor op de achtergrond gelegen belangen
had de Kamer gesierd.

De vijfde materiale waarborg betreft een eis, die tevens algemeen geldt
binnen het bestuursrecht en uit dien hoofde is neergelegd in artikel 3:4
(3.2.3), tweede lid, Algemene wet bestuursrecht: de eis van propor-
tionaliteit.55 Voor de verhouding tussen de grondrechtelijke waarborg en
het algemene beginsel van behoorlijk bestuur zij verwezen naar wat
daaromtrent in het kader van het gelijkheidsbeginsel werd betoogd.56 Bij
de keuze van de actieve middelen, dus bij het treffen van maatregelen ter
vergroting van de autonomie inzake de moderne beeldende kunst, moet
de overheid de redelijkheid in acht nemen. Er moet evenredigheid bestaan
tussen het doel dat wordt nagestreefd en de middelen die worden ingezet.
Bij deze eis van proportionaliteit hoeft niet lang stil te worden gestaan, want
hij is in deze studie meer dan voldoende benadrukt.57 Het spreekt voor
zich dat overheidsmaatregelen die een averechts effect hebben, dat wil
zeggen, culturele ontplooiing juist belemmeren of onmogelijk maken, direct
in strijd zijn met de artikelen 22, derde lid, Grondwet en 15 IVESC.
Voorbeelden van zulke maatregelen zijn weI te vinden. In 1987 werd de
Beeldende Kunstenaarsregeling afgeschaft en deze maatregel had tot gevolg,
dat de betrokken kunstenaars een beroep moesten doen op de Algemene
Bijstandswet en in het bijzonder op de RWW.58 Soms werden zij op het
Arbeidsbureau ingeschreven als 'kunstenaar', 'docent handvaardigheid'
of iets dergelijks, maar in andere gevallen kwamen zij, ook al hadden zij

53 Op basis van de Fondsenwet scheppende kunsten is ook het Nationaal Fonds voor
Kunstopdrachten opgericht (Stcrt. 27 februari    1990,   p. 10) Artikel  3   van de algemene
maatregel van bestuur, die ingevolge artikel 2 Fondsenwet scheppende kunsten vereist is,
vermeldt als doel van het Nationaal Fonds: 'het bevorderen van de tot standkoming van
kunstwerken  van hoge kwaliteit in Neclerland  ( . . . )  door  het  verlenen  van  financiBle  en/of
deskundige ondersteuning aan opdrachtgevers  (...). '

54  Zie het Vooraf.
55  Hoofdstuk 9, par. 12.
56   Hoofdstuk 10, bijvoorbeeld par. 5: de materiBle eis inzake de inzet van het actieve middel.
57   Hoofdstuk 7, par. 2 en hoofdstuk 9, par. 14.
58   Zie ook het Vooraf.
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een hogere beroepsopleiding gevolgd, als 'ongeschoold arbeider' te boek
te staan. Vervolgens rees de vraag of de kunstenaars ook volledig
sollicitatieplichtig waren. Tegenover de Vaste Commissie voor Welzijn
en Cultuur van de Tweede Kamer verdedigde staatssecretaris De Graaf
gloedvol een onverkorte sollicitatieplicht. Maar in het licht van de
waarborgen die de artikelen 22, derde lid, en 15 IVESC op het vlak van
de culturele ontplooiing bieden valt op die onverkorte plicht heel wat af
te dingen. De verplichting een (willekeurige) full-time dienstbetrekking
te aanvaarden voert in ieder geval te ver: culturele ontplooiing wordt dan
niet bevorderd maar juist tegengewerkt. Verder moet de kunstenaar die
een bijstandsuitkering geniet, in de gelegenheid worden gesteld niet alleen
die kosten die met betrekking tot een verkocht kunstwerk zijn gemaakt,
te verrekenen met het bedrag dat op de uitkering in mindering wordt
gebracht, maar ook de kosten die over een langere periode, dus met
betrekking tot niet (reeds) verkochte werken, zijn gemaakt. Wordt iedere
mogelijkheid van omslag onthouden, dan wordt het onnodig lastig gemaakt
een zelfstandig inkomen uit artistieke arbeid te verwerven en wordt culturele
ontplooiing niet gestimuleerd maar juist belemmerd.59

De  eerste fonnele waarborg bestaat uit de eis van respect en externe
adWsering. In een bepaald opzicht is de relatie tussen de overheid en de
moderne beeldende kunst altijd geladen. Het feit dat de overheid democra-
tisch gelegitimeerd is, helpt daar niets aan. Integendeel, de democratische
grondslag is juist mede de oorzaak van de spanning. Want als alles klopt,
weerspiegelen de politieke standpunten van de overheid enigszins de
meningen, die in overwegende mate onder de bevolking leven. Daardoor
worden van overheidswege beschavingspatronen benadrukt, waarvan de
moderne kunst zich juist distantieert. Deze inherente spanning levert
problemen op, tenzij de overheid de onafhankelijke positie van de moderne
kunst eerbiedigt.

Die onafhankelijkheid zou kunnen worden gewaarborgd door een
juridisch kunstbegrip te hanteren. Vooral in de Duitse rechtsleer zijn

59 Uit 'Betaald werken met behoud van de RWW', een onderzoek door K. van Scherpenzeel
in  1987 ten behoeve van de Wetenschapswinkel van de Rechtenfaculteitvan de Rijksuniversi-
teit Utrecht uitgevoerd, komt naar voren, dat ingevolge het geldende regime slechts
verrekening van die kosten is toegestaan, diedirect betrekking hebben op de order ofopdracht
waarmee het inkomen is verworven. Meer algemene kosten of kosten voor opdrachten en
projecten die niet lucratief zijn geweest mogen niet worden verrekend (p. 63). Hij concludeert,
dat de positie van kunstenaars, die na de afschaffing van de BKR op de bijverdienstenregeling
van de RWW zijn aangewezen, in grote lijnen niet van die van de gewone werklozen afwijkt
(p. 68).
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uitgebreide pogingen ondernomen om 'kunst' juridisch te omschrijven. De
Grundgesetz beschermt immers in een aparte bepaling de 'Kunstfreiheit',
terwijl verder in de strafwetgeving de exceptio artis uitdrukkelijk is
erkend.w In het vorige hoofdstuk bleek echter, dat aan zo'n exceptio artis
strikt genomen geen behoefte bestaat.61 Binnen het presterende kunstbeleid
zijn evenmin juridische maatstaven nodig om te bepalen of iets 'kunst' is.
Waar wel behoefte aan bestaat is deskundigheid. Binnen het moderne
beeldende kunstbeleid moet de overheid het vellen van een artistiek
waardeoordeel daarom aan onafhankelijke deskundigen overlaten: zij moet
advies inwinnen.

In hoeverre is de overheid aan het advies gebonden? Deze kwestie speelt
ook binnen het bestuursrecht en daar geldt als regel, dat het bestuursorgaan
uitsluitend gemotiveerd van het advies mag afwijken. Deze in de jurispru-
dentie ontwikkelde regel werd neergelegd in artikel 4:20 (4.1.4.6) Algemene
wet bestuursrecht:

'Indien het bestuursorgaan een beschikking geeft die afwijkt van een krachtens
wettelijk voorschrift met het oog daarop uitgebracht advies, wordt zulks met
de redenen voor de afwijking  in de motivering vermeld.'

Er zijn geen indicaties om aan te nemen dat het met de gebondenheid aan
een artistiek advies anders ligt: de overheid mag het oordeel van de
deskundigen dus naast zich neerleggen, indien zij dat met voldoende redenen
omkleedt. Niettemin heeft de grondrechtelijke waarborg naast artikel 4:20
(4.1.4.6)  een zelfstandige betekenis. Het artikel beperkt zich tot advies,
dat krachtens wettelijk voorschrift is uitgebracht, en de verplichting om
ten aanzien van een artistiek oordeel advies van deskundigen in te winnen
berust niet op een wettelijk voorschrift maar op de aard van het recht op
culturele ontplooiing. Bovendien heeft de regel binnen de grondrechtelijke
context een bijzondere uitwerking. Ingevolge het grondrecht mag de
overheid voor de afwijking van een positief advies slechts twee soorten
criteria hanteren: wettelijke en artistiek-inhoudelijke. Buitenwettelijke
criteria, die geen betrekking hebben op de artistieke inhoud van de expressie
zijn niet toegestaan, want zodra de wettelijke beperkingen zijn vastgesteld
staat de gewenste mate van autonomie vast en er mag van overheidswege
geen afkeuring worden uitgesproken wanneer van die autonomie gebruik
wordt gemaakt. Op grond van artistiek-inhoudelijke criteria zal de overheid
het positieve oordeel van de deskundigen nauwelijks kunnen weerleggen.

60    Rimanque/Reijntjens, a.w.,  p.  15, waar ook verdere literatuurverwijzingen.
61  Hoofdstuk 14, par. 11.
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In de eerste plaats zal het veelal om een twij felgeval gaan, zodat de mening
van de deskundigen heus op de nodige argumenten stoelt. In de tweede
plaats moet er wederom advies worden ingewonnen. Herhaalde contra-
expertise tot een welgevallig negatief advies wordt verworven is evenwel
zinloos, omdat alle ingewonnen adviezen evenwichtig in de motivering
moeten worden meegenomen. Veel ruimte tot afwijking van een positief
deskundigenadvies is er dus voor de overheid niet. 62

De eis van respect en externe advisering beheerst ook de boven
genoemde waarborgen, voor zover daar een artistiek oordeel wordt gevergd.
Onafhankelijk advies is daarom geboden bij de volgende materitle vragen:
1. Welke moderne beeldende kunst voldoet aan de kwetsbaarheidseis van

het cultuurbegrip en is kwalitatief van voldoende niveau?
2. Welke moderne beeldende kunst is experimenteel en kwalitatief van

voldoende niveau?
3. Welke moderne beeldende kunst moet hoofdzakelijk worden behouden?
4. Welke moderne beeldende kunst komt in aanmerking voor extra inte-

gratie?
Een fraai voorbeeld van schending van deze waarborg wordt gevonden in
een zaak, die geen betrekking had op beeldende kunst maar op literatuur.
Toen minister Brinkman de toekenning van de Staatsprijs voor Letterkunde
aan Brandt Corstius verhinderde en de afwijking van het oordeel motiveerde
met buitenwettelijke criteria die los stonden van de artistieke inhoud van
de expressie, riep dat een storm van protest op.63 Jammer genoeg werd
niet helemaal ingezien, dat het protest grondrechtelijk kon worden
onderbouwd met de artikelen 22, derde lid, Grondwet en 15 IVESC.

De tweede formele waarborg betreft een juridische eis, die wederom
als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur uit het bestuursrecht bekend
is: de eis van draagkrachtige  motivering. Dat van de motiveringsplicht tot
nu toe werd aangenomen dat hij zich niet over de hoofdlijnen van het beleid
uitstrekte komt doordat de uitvoering van de sociale grondrechten eerst
en vooral als een politieke aangelegenheid werd beschouwd.64 Ook over
de grondrechtelijke motiveringsplicht is in deze studie al het nodige
gezegd.65 De overheid moet in de motivering van haar beleid van de

62    Een heel andere kwestie is tot op welke hoogte het mogelijk is rechtsbescherming te bieden
aan kunstenaars, die om redenen van onvoldoende artistieke kwaliteit geen subsidie ontvangen.
Het is dan niet de overheid die een positief, maar de burger die een negatief oordeel van
de deskundigen bestrijdt.  Zie over deze problematiek: Leijten.  a.w..  pp.  27-28.

63  Zie het Vooraf.
64  Hoofdstuk 8, par. 2.
65  Hoofdstuk 9, par. 16.
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genomen beslissingen verantwoording (kunnen) afleggen. Van de veron-
achtzaming van deze tweede formele waarborg bestaat ook een aardig
voorbeeld. De sollicitatieplicht voor kunstenaars, die na de afschaffing van
de BKR op de Algemene Bijstandwet terugvielen, werd door staatssecretaris
De Graaf als volgt verdedigd:66

'Het kan niet zo zijn dat eenmaal beeldend kunstenaar, altijd beeldend kunstenaar
betekent. Dat geldt ook niet voor andere beroepen. Op een gegeven moment
zal men reeel beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.  (...) Een simpel
voorbeeld: hoevelen zijn er in bepaalde gebieden niet als sigarenmaker werkzaam

geweest. (...) Ik wil (...) een ander voorbeeld noemen van beroepen die bepaald
niet uit de tijd zijn, maar niet meer in grote mate voorhanden zijn. Dat is
bijvoorbeeld de sigarenmaker.  (...)  Ik noem ook een textielwerker.'

Deze motivering kan de beslissing niet dragen. De vraag of beroepen als
sigarenmaker en textielwerker heden ten dage in grote mate voorhanden
zijn is in het licht van de verplichtingen, die de artikelen 22, derde lid,
Grondwet  en 15 IVESC de overheid opleggen, volkomen irrelevant.

66  Zie het Vooraf.
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Naschrift: het Grote Glas

1 Inleiding

Waarom een naschrift? Is het onderzoek na drie concluderende hoofdstukken
niet af?

Strikt genomen wel. De bescherming,  die het recht van (zelf)expressie
en dat op culturele ontplooiing de moderne beeldende kunst bieden, is
geinventariseerd en de stap die nu logischerwijs dient te volgen, een
beoordeling in hoeverre de grondrechten door de overheid in acht worden
genomen, zou een nieuw en ook anders geaard onderzoek vergen. In een
heel ander opzicht is nog aanvulling gewenst.

De grondrechten werden geanalyseerd vanuit de concrete belevingswe-
reld. Dat kader werd verkozen boven het meer gebruikelijke rationalistische
vrijheidsmodel, ontleend aan Descartes en Kant, omdat er een samenhangen-
de visie kon worden ontwikkeld op zowel de klassieke als de sociale grond-
rechten, maar vooral omdat ook de kunst en in het bijzonder de moderne
beeldende kunst met vermijding van al te grote eenzijdigheden konden
worden beschreven.' Met het rationalistische vrijheidsmodel leek in verband
met beeldende kunst lastig te werken. Bij deze kunst was immers niet alleen
het verstand van belang. Het scheppingsproces van een modern beeldend
kunstwerk had vaak ook een 'ambachtelijke' kant, anders gezegd,
zintuiglijke en lichamelijke vaardigheden waren onmisbaar en droegen in
aanzienlijke mate bij tot het resultaat. Bovendien leek bij zowel het scheppen
als het apprecieren van een modern kunstwerk ook voor het gevoelsleven
een  rol van betekenis weggelegd.

Door mede het kader te bepalen van waaruit het onderzoek ging worden
verricht, drukte de beeldende kunst een stevige stempel op het geheel.  Het
aantal pagina's dat haar werd toegemeten was echter beperkt. Dit naschrift
is toegevoegd om de esthetiek van de moderne beeldende kunst nader te
illustreren. Er wordt een korte beschouwing gewijd aan het Grote Glas van

1 Hoofdstuk  1,  par.  1.
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Marcel Duchamp, [I]2, een kunstwerk, dat wel een mijlpaal in de
geschiedenis  van de moderne kunst is genoemd.3

Het is niet de bedoeling alle artistieke kwaliteiten van dit werk uit te
diepen. Zo wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de materiaalbehan-
deling, de stofuitdrukking, de coloriet of de compositorische verdiensten.
Er wordt daarentegen een interpretatie gegeven vanuit de gedachte, dat
een modern kunstwerk de kijker met zijn concrete belevingswereld
confronteert. Zoals de kunstenaar autonoom is bij de schepping, zo is de
kijker autonoom bij de beschouwing.4 In het geval van het Grote Glas is
dat extra belangrijk. Het werk is op de meest uiteenlopende manieren uitge-
legd,  zelfs  als een 'Maria Hemelvaart.'5 Soms wordt  er  dan  ook  aan
getwij feld of het Oberhaupt voor kritische interpretatie vatbaar is6 en zeker
of het zo'n interpretatie behoeft. Het zou ook een wereld op zichzelf kunnen
zijn, die bij gebrek aan maatstaven om het te beoordelen als zodanig moet
worden beschouwd: Breton bejubelde het dan ook zonder in details te
treden als:8

'de trofee van de fabelachtige jacht door maagdelijk terrein, aan de grenzen
der erotiek, van filosofische speculatie, van de geest van sportieve wedijver,
van de meest recente gegevens van de exacte wetenschappen, van Iyriek en van
humor'.

2   De Bruid ontkleed door haar vrijgezellen, zelfs

Marcel Duchamp (1887-1968), die nu eens tot de DadaYsten dan weer tot
de surrealisten wordt gerekend, heeft ondanks een lang leven een klein
oeuvre nagelaten. Maar binnen dat oeuvre is bijna alles een meesterwerk.9
Het Grote Glas, dat zich in het Philadelphia Museum of Art bevindt, en
waaraan  hij  van  1915  tot  1923,  dus  acht jaar lang, heeft gewerkt,  is  zijn

2         Met de tussen haken geplaatste Romeinse  cij fers wordt verwezen  naar de nummers  van  de

afbeeldingen.
3 Norbert Lynton, De Moderne wereld, Amerongen   1978,  p.  94.
4       Hoofdstuk 2,  par.   11.
5     C. Tomkins, m.m.v. H.W. Janson en G.H. Hamilton, De Wereld van Duchamp, Time-Li fe

international (Nederland)  1970. p. 93.
6     Tomkins, a.w., p. 93.
7 Idem.
8 Idem.
9   Lynton, a.w., p. 101.
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opus magnum, 'de samenvatting en apotheose van zijn schilderen en denken
tot dat moment'. 10

In 1923 staakte Duchamp ineens de arbeid, hoewel het kunstwerk niet
was voltooid. Hij maakte het nooit meer af. Zo is de Bokswedstrijd, een
essentieel onderdeel van de motor van de Bruid, nimmer uitgebeeld.
Gelukkig verzamelde Duchamp tussen 1912 en 1913 zijn aantekeningen
over het Grote Glas. Hij publiceerde die in facsimild onder de titel: De
Groene Doos. Deze doos omvat 93 documenten, die in vaak absurde taal
de functie van ieder onderdeel van het Glas beschrijven. Via deze aante-
keningen kan er toch nog een volledig beeld van het kunstwerk worden
verkregen.

De officiele, volledige naam van het bijna drie meter hoge, uit twee
glaspanelen bestaande, kunstwerk is: De Bruid ontkleed door haar vrijgezel-
len, zelfs. In 1926 werden na een tentoonstelling in het Brooklyn Museum
te New York de twee glazen panelen op elkaar gelegd, in een houten kist
verpakt en op de bodem van een truck vervoerd. Tien jaar later bleek bij
opening van de kist het glas geheel versplinterd te zijn. Het kostte Duchamp
drie maanden om alle splinters en scherven weer aan elkaar te passen, maar,
en dat is tekenend voor de kunstenaar, hij beschouwde de gebroken lijnen
als een substantieel nieuw onderdeel van het werk.

3   Een excursie aan de hand van de Groene Doos

Het Glasraam bestaat uit drie onderdelen: hetbovenpaneel, het onderpaneel
en de lijnen, die de beide panelen ten opzichte van elkaar afgrenzen. Deze
onderdelen worden nu met behulp van de terminologie in de Groene Doos
beschreven. 11

In het onderpaneel bevinden zich links negen malic matrijzen, de Vrij-
gezellen geheten. Het zijn de omtrekken van holle matrijzen, waarmee
afgietsels kunnen worden gemaakt van een priester, een loopjongen van
een warenhuis, een gendarme, een kurassier, een politieagent, een bediende
van een begrafenisondernemer, een lakei, een kelnershulpje en een stations-
chef. Het gaat om negen mannelijke functionarissen, waarvoor in de tijd,
dat Duchamp het Glasraam vervaardigde, geen vrouwelijke equivalenten
bestonden. Van de top van de matrijzen lopen capillaire buisjes, die
samenkomen in een reeks van zeven, een boog beschrijvende trechters.

10 Idem.
11  Tomkins, a.w., pp. 89-93.
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Onder de matrijzen bevindt zich de slede, een soort wagentje op glijstangen,
uitgerust met een waterrad dat wordt aangedreven door een imaginaire
waterval. Rechts naast de matrijzen staat de chocolademolen. Van de molen
rijst de bajonet omhoog, die een grote x-vormige schaar draagt. Ingevolge
Duchamps adagium van spontaniteit maalt de Vrijgezel zel fzijn chocolade.
Uiterst rechts zijn op het onderpaneel nog drie elliptische, straalvormige
figuren te zien, de zogenaamde Getuigen van de oogarts.

Het middenstuk, dat bij een grondige bestudering uit drie lijnen blijkt
te bestaan, is meer dan de verbinding tussen het boven- en het onderpaneel.
De drie lijnen stellen de Kleding van de Bruid voor.

Het bovenpaneel beeldt de Bruid uit, in de grond van de zaak een inwen-
dige ontploffingsmoter. Helemaal links onderaan zit een min of meer ovaal
voorwerp, dat is het reservoir van liefdesbenzine. Het lange dunne voorwerp
beneden, dat tot aan de Kleding van de Bruid loopt, is de Begeertemagneet
van de Bruid. Boven het reservoir van liefdesbenzine zit links de Pendu
Femelle, het geraamte van de Bruid en tevens de zetel van haar fantasie,
en rechts de Wesp, het zenuwcentrum van het verlangen van de Bruid. De
grote wolk geeft het cinematisch bloesemen van de Bruid weer, waarbij
de drie vensters, die ongeveer vierkant zijn, Tochtkleppen voorstellen. De
Tochtkleppen geven de instructies van de Pendu Femelle door. Rechts onder
het cinematisch bloesemen bevinden zich de Negen Schietgaten, die het
spatten van de Vrijgezellen onder controle moeten brengen.

Het Glasraam beeldt een volstrekt mechanische wereld uit. Aan de hand
van de gegevens uit de Groene Doos kan ongeveer worden achterhaald wat
er gebeurt, wanneer deze wonderlijke machinerie gaat werken.

Het proces begint met het blinde verlangen van de Bruid. Dit verlangen
brengt via de Tochtkleppen een bevel over, waardoor een lichtgevend gas
in de matrijzen van de vrijgezellenmachine begint te stromen. De Vrijgezel-
len hebben hierbij niks in te brengen. Ze reageren onderdanig op de
begeerte, opgewekt door de fantasie van de Bruid, en zetten de liefdeshan-
delingen in door het gas in hun matrijzen te gieten. De gasafgietsels spelen
vervolgens hun mannelijke rol door een klaagzang aan te heffen, die teweeg
wordt gebracht door de slede. Deze wordt namelijk heen en weer geschoven
doordat het imaginaire water op het rad valt. Als gevolg van het almaar
herhalen van de litanie gaat het lichtgevende gas door de capillaire buisjes
stromen, zodat het in de trechters belandt. Het komt er in de vorm van
een explosieve vloeistof weer uit. Via de Getuigen van de oogarts wordt
de vloeistof dan door de Vrijgezellen omhooggespat, in de richting van
de Negen Schietgaten. Daar komt de vloeistof in de greep van de Pendu
Femelle, die haar macht immers uitoefent via de Tochtkleppen.
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Ondertussen hebben de druppels echter de Kleding van de Bruid beroerd
en is er een uurwerkmachine (de niet afgebeelde Bokswedstrijd) in gang
gezet, die door middel van electriciteit de kleding van de Bruid doet vallen.
De vonken van deze electrische ontkleding ontsteken de liefdesbenzine in
de Bruidsmoter en het bloesemen begint. Dit magische bloesemen, waarin
de Bruid oppermachtig heerst, onaangeraakt door de Vrijgezellen aangezien
ze naar eigen goeddunken hun spatten kan afwijzen of accepteren, is het
laatste stadium v66r de vervulling. De vervulling zelf, een daad die de Bruid
ten val zou brengen, vindt nimmer plaats. De Bruid blijft lieflijk en
ongeschonden, eeuwig op weg van begeerte naar vervulling.

4 Toeval, leegte en verzet

Voor de logica van het dagelijks leven is in het Grote Glas geen plaats.
12

Daarom zal er bij de interpretatie een methode worden toegepast, die veel
wegheeft van de analyse  van een droom.  In de surrealistische kunst speelt
het onbewuste immers een grote rol, net als in dromen. De surrealisten
maakten dankbaar gebruik van op vrije associatie gebaseerde technieken
als het automatisch schrift,13 de frottage,14  en  het 'cadavre exquis'.13

Dit rechtvaardigt de stelling, dat Duchamp associatief te werk ging. Op
enkele punten kan daarom zonder bezwaar enigszins afstand worden

12  Tomkins, a.w., p. 82.
13 Het automatische schrift wordt algemeen in verband gebracht met de definitie, die Andrd

Breton  in het Eerste Surrealistische   Mani fest  uit   1924  van het begrip surrealisme   gaf
'Surrealisme is een zuiver psychisch automatisme, waarbij het de bedoeling is om verbaal,
in schrift of op een andere manier, de ware functie van de gedachte uit te drukken -
gedachten, die zijn ingegeven bij afwezigheid van elke controle, die door de rede wordt
uitgeoefend, en los van alle esthetische of morele uitgangspunten.' Tomkins, a.w., p.  98.
Breton, ook wei smalend 'de Paus van het surrealisme' genoemd, was dus goed op de hoogte
van de psycho-analytische ontdekkingen van Freud. Hij introduceerde de vrije associatie
in de kunst.

14    De frottage was een ontdekking van Max Ernst. Hij legde een vel papier op een ruwe houten
planken vloer en wreef er met een zacht potlood over. Er ontstond een tekening die allerlei
beelden bij hem opriep. Het principe was overigens niet nieuw. Leonardo da Vinci gaf reeds
het advies om bij gebrek aan inspiratie naar de vlekken, de groeven en de verkleuringen
van oude kalkmuren te staren.

15 Het 'cadavre exquis' was een spelletje, waarbij kunstenaars tekeningen van elkaar aanvulden,
zonder te zien wat er al op papier was gezet. De naam van het spel is ontleend aan een tekst,
die op dezelfde manier tot stand kwam: 'Het exquisiete/kadaver/zat drinken/de bruisende
wijn.' Tomkins,  a.w..  p.   102.
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genomen van de letterlijke toelichting, die hij zelf in De Groene Doos
gaf. 16 Een gezonde dosis scepsis ten opzichte  van de Groene  Doos  is  ook
om deze reden geboden, dat de Doos er niet toe strekt de kijker een blik
achter de schermen te gunnen. Ze is een integraal element van het kunstwerk
zelf en lijkt eerder bedoeld om de verwarring te verhogen.

Vlak voor zijn dood schijnt Duchamp te hebben gezegd, dat het
Glasraam geen uiting van zelfexpressie inhield.17 Deze verklaring lijkt
wel serieus. Waarschijnlijk bedoelde hij, dat het niet om een subjectieve
gevoelsuiting ging, maar om een 'objectieve' vaststelling. Voor een zekere
mate van 'objectiviteit' pleit ook, dat Duchamp bij de vervaardiging van
het Glasraam zo'n grote plaats inruimde voor het toeval, en dat het werk
van glas is zodat er doorheen wordt gekeken. Wat achter het glas te zien
valt, hoort in zekere zin ook bij het kunstwerk. Het Glasraam is kennelijk
een vermomde, 'objectieve' weergave van de werkelijkheid, een soort
parabel.  Het gaat er  om de diepere betekenis  van deze parabel te achter-
halen.

Wie het Glasraam voor het eerst bekijkt, wordt overvallen door de
irreBle, etherische18 schoonheid van het werk: een ijle wereld van glas,
een sprookjeswereld. Maar na een korte bestudering rijst er achterdocht.
Het werk is tegelijkertijd koel, zelfs doods. Het is beredeneerd. Deze apol-
linische'9 inslag suggereert, dat er iets wordt verteld. Maar wat? Er ontstaat
een gevoel van vervreemding. Wie dan de Groene Doos openslaat en
verneemt, dat hij onder meer naar een imaginaire waterval en een inwendige
ontploffingsmoter staat te kijken, twijfelt niet meer: het kunstwerk is
volkomen absurd. Net als de titel trouwens: De Bruid ontkleed door haar
vrijgezellen, zelfs. Maar deze absurditeit is juist de sleutel tot het geheim.

In de titel vallen drie dingen onmiddellijk op. De termen 'Bruid' en
'vrijgezellen' lijken misplaatst en het woordje 'zelfs' wordt op een
merkwaardige manier benadrukt.

Welke associaties roept 'Bruid' op? De term suggereert een huwelijk,
dus een vereniging. De enig denkbare vereniging is die van het wolkachtige,
bloesemende lichaam van de Bruid met de harde lijven van de Vrijgezellen.

16    Hij legt bijvoorbeeld sterk de nadruk op het verlangen van de Bruid, terwijl in deze analyse
meer uitgegaan wordt van het hunkeren  van de Vrijgezellen. Het 'verlangen', waaraan  de
Bruid onderhevig is, wordt vertaald als een zich onvermijdelijk steeds manifesteren. De
zaak  moet dus worden omgekeerd.  Dit is ook het geval met het 'imaginaire water'.  Dit moet
worden gelezen  als 'het water  van de imaginatie'.

17  Tomkins. a.w., p. 93.
18     Hoofdstuk  2,  par.  5.
19     Hoofdstuk  2,  par.  7.
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Deze vaststelling opent de ogen voor de seksuele symboliek van het
Glasraam. De 'chocolademolen' doet aan testikels denken en van de molen
rijst een 'bajonet' omhoog. Duchamps adagium van spontaniteit, 'De
vrijgezel maalt zelf zijn chocolade.', klinkt plots obsceen. Maar tegelijkertijd
treedt er nu ook een heel ander aspect van het Glasraam naar voren: de
dionysische20 inslag. Het dionysische karakter spreekt visueel gezien uit
het bloesemen van de bruid. Maar daarnaast uit het zich ook in Duchamps
hartstochtelijke overgave aan het toeval. Toen het Grote Glas aan diggelen
ging en Duchamp het moest herstellen, accepteerde hij de lijnen van de
glassplinters niet zonder reden als een vanzelfsprekend nieuw onderdeel
van het werk. Het toeval had altijd al een belangrijke rol gespeeld. De
positie  van de Vrijgezellen werd bepaald met behulp van de 'stoppage',
de lengte-eenheid van Duchamp. Die standaard had hij gevonden door
draden van een meter lengte precies van een meter hoog op de grond te
laten vallen.21 Ook de loop van de capillaire buisjes werd met de stoppage
vastgelegd. De vreemde vormen van de Tochtkleppen in het bovenpaneel
danken hun bestaan aan het feit, dat Duchamp een vierkant stuk vitrage
in de wind liet wapperen en het drie keer fotografeerde.22 En tot slot zijn
onderde derde Tochtklep negen gaatjesinhet glas geboord: de Schietgaten.
Duchamp bepaalde hun plaats door met een speelgoedpistool op het
Glasraam te schieten. 23

Draait het bij het Grote Glas dan om de seks? Beeldt het een toevallig,
mechanisch treffen van Bruid en Vrijgezellen, man en vrouw, uit? Tegen
deze uitleg pleit het waarschijnlijk cruciale gegeven, dat de vervulling, de
bevruchting, nooit plaatsvindt. Ook Duchamps adagium van spontaniteit
verzet zich tegen deze lichtvoetige conclusie. Maar wanneer de titel als
uitgangspunt wordt genomen, houdt hier het spoor op. Het woordje 'zelfs'
biedt nauwelijks aanknopingspunten.

Om tot meer inzicht te komen moet het kunstwerk zelf onder de loep
worden genomen. Wat meteen frappeert is, dat het Grote Glas uit twee
panelen bestaat. De panelen beelden twee strikt gescheiden en zelfs
volkomen verschillende werelden uit. De esthetiek van het onderste paneel,
dat van de vrijgezellenmachine, is sterk ascetisch.24 De meest menselijke
vormen van het hele Glasraam, de matrijzen, zijn bijzonder strak. Verder
komen er voornamelijk geometrische figuren voor: de cirkel, de ellips,

20   Hoofdstuk 2, par. 3.
21  Tornkins, a.w.. p. 87.
22  Tomkins, a.w., p. 91.
23 Idem.
24  Hoofdstuk 2, par. 4.
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de kegel, de cilinder, het parallellogram enzovoorts. Met in het achterhoofd
de wetenschap, dat het ascetische schoonheidsideaal geintroduceerd werd
door volkeren die landbouw en veeteelt bedreven, vat het vermoeden post,
dat in dit paneel het menselijk bestaan in al zijn kaalheid ten toon wordt
gesteld: het eindeloze zwoegen, de voortdurende discipline. Er is hier geen
plaats voor franje, alles is functioneel.

Het bovenpaneel is heel anders. Daar zijn ook wel starre, geometrische
vormen, maar ze overheersen niet. Boven valt een vage, onwezenlijke
wereld te bezichtigen, die meteen doet denken aan een droom. Wanneer
het paneel grondiger wordt bekeken, wint deze overtuiging aan kracht. De
enorme wolk suggereert zweverigheid. Iedereen heeft wel eens starend naar
de hemel zijn fantasie op de wolken losgelaten. In het Grote Glas geeft
deze wolk het cinematische bloesemen van de Bruid weer, zegt Duchamp,
en in het woord 'cinematisch' schuilt opnieuw een indicatie. Er wordt
verwezen naar de betovering van het witte doek, naar de illusie van de film.
Er mag niet worden vergeten, dat het werk in het begin van de twintigste
eeuw werd vervaardigd, dus in een tijdperk waarin film nog niet zo
vanzelfsprekend was als nu. Televisie bestond zelfs nog niet. Tot slot vraagt
ook de plaatsing van de panelen om aandacht. Het bovenste paneel is veel
ijler dan het onderste. Het is als het ware een tekstballon. De Bruid is ken-
nelijk een droom.

Hebben de Vrijgezellen, dat wil zeggen de mensen, dan een droom?
Ja en neen, de zaak kan beter worden omgedraaid: de droom oefent macht
uit over de mensen. De Groene doos leert immers, dat het proces met de
fantasie en het verlangen van de Bruid begint. De naam 'Bruid' blijkt dan
zo gek nog niet, het woord duidt op bereidwilligheid: de droom wil zich
verenigen met de mens. Dat gebeurt via de Tochtkleppen, waarvan de vorm
en de kleur ineens een bijzondere betekenis krijgen. Ze lijken op vensters.
Geheel onverwacht duikt de venstersymboliek op en met die symboliek
weer het principe van de hoop. 25

Langs de Tochtkleppen, aldus Duchamp, wordt er een bevel overge-
bracht, waardoor een lichtgevend gas in de matrijzen van de vrijgezellenma-
chine begint te stromen. De Vrijgezellen worden tot leven gewekt. Er vindt
dus toch een bevruchting plaats, maar een andere dan aanvankelijk werd
verondersteld. De Vrijgezellen bezwangeren niet de Bruid, de Bruid
bezwangert de Vrijgezellen: de droom nestelt zich in de mens. Uit de
werking van de vrijgezellenmachine blijkt, dat de mensen overgeleverd
zijn aan de macht van de droom. De Vrijgezellen hebben niets in te brengen,

25      Hoofdstuk  2,  par.  5  en   12.
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ze geven automatisch gehoor aan het bevel van de Tochtkleppen. Dat de
Vrijgezellen op het proces geen greep hebben, wordt onderstreept door
de manier waarop Duchamp de  vorm  van deze vensters heeft vastgesteld:
door middel van het toeval. De blinde gehoorzaamheid van de Vrijgezellen
blijkt bovendien uit hun mechanische gestel, het zijn apparaten zonder wil.
Dit klinkt misschien somber, maar van de andere kant moet worden bedacht,
dat de Vrijgezellen uit holle matrijzen bestaan. Uit zichzelf zijn ze leeg
en dood. Pas wanneer ze gevuld worden, komen ze tot leven. Het is de
droom, de verbeelding, die de mens tot leven wekt.

Het Grote Glas vertelt, dat de mens leeft dankzij de verbeelding, dankzij
de  droom. De klaagzang  van de Vrijgezellen   is een metafoor  voor  het
verlangen naar de vervulling van de droom. Dit verlangen ontstaat, doordat
het imaginaire water op het rad valt. De uitdrukking 'imaginair water' kan
worden vertaald als 'water  van de verbeelding', een toespeling  op  'het
levende water'.26 Zo verandert klinkklare nonsens in mooie symboliek.

Zodra de droom zich openbaart, hunkeren de mensen naar vervulling.
De Vrijgezellen zetten de liefdeshandelingen dan ook in door het gas in
hun matrijzen te gieten. Vervolgens heffen ze de klaagzang aan. Doordat
de litanie steeds opnieuw wordt herhaald,  spat de vloeistof van de Vrijgezel-
len - dit is hun essentie, hun wezen, voorheen het lichtgevende gas
waarmee hun leven begon- tenslotte in de richting van de Negen Schietga-
ten. Op hun weg omhoog beroeren de druppels de Kleding van de Bruid,
zodat de Kleding valt. De vonken van deze electrische ontkleding ontsteken
de liefdesbenzine in de Bruidsmoter en het magische bloesemen begint:
de droom ontvouwt zich in al haar pracht.

De Vrijgezellen zijn machines. Ze hebben geen eigen wil, maargehoor-
zamen blind aan het commando dat wordt gegeven. En de Bruid? Ook de
Bruid, de droom, is in wezen een machine. Duchamp kwalificeert haar
als een inwendige ontploffingsmotor. Het reservoir van liefdesbenzine, de
Begeertemagneet, de Pendu Femelle en de Wesp zijn onmiskenbaar onderde-
len   van een toestel. Hieruit kan worden geconcludeerd,   dat de Bruid
evenmin iets in te brengen heeft. De vrijgezellenmachine en de Bruid
vormen tezamen 66n grote automaat. Bij nader inzien staan de twee panelen
dan ook niet echt los van elkaar. Ze zijn gevangen in 66n lijst en die lijst
is, net als de Kleding van de Bruid, een element van het kunstwerk.

Nu pas wordt duidelijk waarom Duchamp de Bruid een inwendige ont-
ploffingsmoter noemde. Wie voor het Grote Glas staat, kijkt naar een soort
runtgenfoto, opnieuw zo'n wonderlijk staaltje techniek uit het begin van

26   Hoofdstuk 2, par. 6.
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de twintigste eeuw. Duchamp toont de kijker dus een innerlijk mechanisme.
Maar van wat?

De analyse moet gedeeltelijk worden herzien. Het beeld van de mens
vindt niet alleen uitdrukking in de vrijgezellenmachine, maar ook in de
Bruid. Het Glasraam geeft in zijn geheel de innerlijke drijfveer van de mens
weer. De panelen zijn de twee kanten van zijn persoonlijkheid, de twee
kanten van zijn bestaan. Het Grote Glasraam vertelt dat de mens aan
vervulling van zijn droom moet werken. Pas wanneer hij dat doet, leeft
hij.  Wanneer  hij zijn droom  uit  het oog verliest, sterft  hij.

Maar het Grote Glas vertelt ook, dat de vervulling, de verwezenlijking
van de droom, nooit plaatsvindt. De Vrijgezellen blijven altijd vrijgezel.
Tot in de eeuwigheid zijn ze gedoemd zelf hun chocolade te malen, want
wat ze begeren is uitgesloten. De vervulling zou de Bruid ten val brengen:
wanneer de droom werkelijkheid is geworden, is er niets meer om voor
te leven. Nu is duidelijk, waarom in de titel het woordje 'zelfs' werd bena-
drukt. Het is schamper bedoeld: warempel, de Bruid is zelfs ontkleed, de
droom is binnen handbereik.  Maar daar blijft het bij. De Bruid zal  tot het
einde der tijden lieflijk en ongeschonden blijven. De mens is veroordeeld
tot het eindeloos najagen van zijn dromen. In het Glasraam wordt dit
gevisualiseerd door het mechanische karakter van de voorstelling.

Nu openbaart zich de laatste en tevens belangrijkste esthetische
hoedanigheid van het Glasraam: het tragische 7 aspect. Het Glasraam beeldt
het trieste lot van de mens uit. In de filosofie is dezelfde gedachte verwoord
door Camus. Hij vergelijkt de situatie van de moderne mens met die Sisyfus.
De Goden hadden de sterveling Sisyfus veroordeeld om in de Tartarus tot
in de eeuwigheid tegen een berg een rotsblok omhoog te rollen. Zodra de
top werd bereikt, gleed de steen weer naar beneden. Terecht, aldus Camus,
waren de Goden van mening dat er geen vreselijker straf bestond dan
nutteloze en hopeloze arbeid.28 Niettemin is Sisyfus een held. Hij betaalt
de prijs die betaald moet worden door wie met volledige hartstochtelijke
inzet wenst te leven: de wetenschap dat iedere inspanning uiteindelijk
vergeefs is.29 Duchamp drukt de zinloosheid van de menselijke verrichtin-
gen uit door bewust het toeval in te schakelen. Veelzeggend is, dat het
spatten uiteindelijk onder controle wordt gebracht door de Schietgaten, zodat
de Bruid de Vrijgezellen kan afwijzen.

27   Hoofdstuk 2, par. 6.
28 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris, 1973, p. 161.
29   Camus, LE mythe de Sisyphe, a. w., p. 162.
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Is de mens simpelweg overgeleverd aan het toeval, als het er om gaat
droom en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen? Is iedere poging
daarom dwaas?

De verleiding is groot om deze vraag met een volmondig ja te beant-
woorden. Binnen de mens is een leegte, die hem kwetsbaar maakt, een
leegte die hij op wil vullen. Maar deze lege ruimte kan nooit worden
opgevuld , want de menselijke zelfverwerkelijking onttrekt zich aan de
natuurlijke begrenzingen, die voor dieren gelden. Daarom weegt bij een
mens het verlangen altijd zwaarder dan de vervulling. Het verlangen is
eindeloos, zodat het menselijk bestaan gekenmerkt wordt door gebroken-
heid.30 De mens is ontvankelijk voor wat Camus het absurde noemt: het
plotselinge doordringende besef, dat er een enorme discrepantie bestaat
tussen de behoefte aan zin en harmonie aan de ene kant en het irrationele
karakter van het bestaan aan de andere kant.31 Het leven zelf lijkt dan
meens volkomen zinloos.

Maar deze leegte heeft ook een positieve uitwerking. Het verzet tegen
de gebrokenheid drijft de mens voort en spoort hem aan zich steeds verder
te ontwikkelen en door voortschrijdende beschaving in de schepping te
verbeteren wat er verbeterd kan worden.32 Te midden van alle onzekerhe-
den en absurditeiten is 66n ding zeker en vol betekenis: de wetenschap,
dat de mens, ondanks de uiteindelijke nederlaag in de dood en ondanks
het definitieve einde van alles, het maximum uit het bestaan heeft gehaald.
De zin van het bestaan schuilt volgens Camus in het verzet: 33

'Plut6t mourir debout que de vivre h genoux.'

De mens zal er nooit in slagen droom en werkelijkheid te verenigen. Want
dat zou betekenen dat de Bruid valt. Maar de mens kan proberen en hij
moet proberen. Deze mededeling ligt opgesloten in het Grote Glas.
Duchamp beeldt niet voor niets een machine uit. Een machine draait door
totdat ze het definitief begeeft of totdat alle energie op is.

Het Grote Glas bevat inderdaad een parabel en wel een dubbelzinnige.
In dit opzicht is er een sterke gelijkenis met het crucifix of met de
muursymboliek.34 Van de ene kant is de boodschap triest, want het
Glasraam confronteert de kijker meedogenloos met het tragische lot van

30   Oudemans/De Jong, a.w., p. 84.
31   Camus, Le mythe de Sisyphe, a.w., p. 37.
32 Camus, L'homme rdvoltd, a.w., p. 706.
33  Camus, L' homme rdvolt6, a.w., p. 425.
34      Hoofdstuk  2,  par.  6  en   12.
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de mens. Van de andere kant is het een sprookje met een moraal. Het nodigt
de kijker uit de dwingelandij van het toeval te doorbreken. Droom en werke-
lijkheid moeten dichter bij elkaar worden gebracht. Daarom is het Grote
Glas de moderne pendant van het Isemheim-paneel, geschilderd door
Grunewald. [X] Het is geen mijlpaal in de geschiedenis van de moderne
kunst, het is het grootste kunstwerk van deze eeuw.
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Summary

When we set out to investigate to what degree modern visual art is protected by funda-
mental rights, both legal and programmatic ones, we discover that Kant's rationalist
concept of freedom, which the fundamental rights are traditionally based on, is deficient
in two respects. In the first place this concept is especially tailored to legal rights and
is less adequate for the characterization of programmatic rights. In the second place
modern visual art does not primarily appeal to human intellectual capacities. Physical
skills, sensory capacities and emotional life are at least as important. Because of that
the rationalist concept of freedom is in this study substituted by a concept which, besides
reason, covers these other human characteristics as well. The concept or model has been
called concrete experience; it is based on the works ofthe philosopher Ludwig Feuerbach.
Proceeding from this model fundamental rights will be analyzed, more specifically the
right of (self)expression of art. 7 of the Dutch Constitution, art.  10 of the European
Convention of Human Rights (ECHR), and art.  19, para. 2, of the International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR),  and the right of cultural development of art.  22,
para. 3, of the Constitution and art. 15 ofthe International Covenanton Economic, Social
and Cultural Rights (ICESCR). This model is also used to investigate modern visual
art and its value for a democratic society (chapters 2 and  16).  In the end the investigation
leads to a number of requirements which government policies for modern visual art have
to come up to (chapters 14 and 15). This summary only looks at fundamental rights
in  general  and  will  limit  itself to  international  law.

The new model throws a surprising light on the legal and programmatic rights and
their mutual relationship: the difference between the categories of fundamental rights
almost disappears and a clear relation emerges between fundamental rights and public
policy.  From the perspective of concrete experience, a legal  or a programmatic right
consists of three elements.

The first element, which regards the selfish side of man, is referred to as a right
to autonomy. Autonomy can be described as the mastery of a personal territory. This
personal territory covers every part of concrete experience: housing, use and enjoyment
of property, religion and philosophy of life, identity, thought, emotional life, bodily
and sensory faculties, health, conscience, opinion, sexuality, marriage, family life,
friendship, education, work, cultural life, scientific investigation, etcetera. The precise
contents of this territory are determined by, among other things, the historical context
in which a person lives, as this context sets standards for one's functioning as a human
being.

Autonomy is only one part of being human: man is also a social being. This side
of man is also expressed by fundamental rights and is referred to as a right to solidarity.
Like autonomy, the scope and the contents of solidarity are determined by, among other
things, the socio-cultural, economic and technological contexts of living. A relevant
fact is, for example, the increasing density of population.

The selfish and the social side of man, or autonomy and solidarity, support each
other. Solidarity means communality with retention of individuality and identity. Auton-
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omy is, in its turn, unimaginable without support by the community, in other words,
without solidarity: one person is, as it were, no person.

However, a tension exists between autonomy and solidarity. Autonomy is bounded
by the interests of other people and by the general interest, that is, solidarity. For that
reason autonomy has to be limited. These limitations are more than a necessary evil,
because it is a good thing that people are considerate of each other. This conclusion
reviels the third element of fundamental rights, namely the right to balance. Autonomy
and solidarity have to be geared to each other in such a way that a balance is reached
between them. Of course this balance can never be determined in an abstract way: the
balance which is struck is determined by the historical context of living.

These three elements, a right to autonomy, a right to solidarity,  and a right to
balance, constitute the fundamental rights, legal as well as programmatic. Besides them
there is a distinction which cuts right across the three elements. For legal and
programmatic rights alike one can discern an aim and a means to reach this aim.

Fundamental rights prescribe an aim: the authorities have to strive for a balance
between autonomy and solidarity in society by means of a system of measures. It is
impossible to determine in an abstract way where this balance must be struck, because

it is governed by the socio-cultural context, the economic situation and the technological
state of affairs. In the course of time it can shift radically and for that reason the
authorities have to concretize it time and again. The formulation of this aim is laid down
by   law: the interest of solidarity  has  to be balanced proportionately  to the interest  of
autonomy. The duty to strike a proportional balance of interests is anchored in the
Treaties.

In the ICCPR and the ECHR the norm is found in the limitation clauses for the
individual fundamental rights. The limitation of autonomy must be necessary and provided
by law. This necessity clause has a double meaning. When the legitimate interests of
others ask for a limitation of autonomy, this clause can be invoked in court in order
to compel the authorities to act. Besides this, the limitations may not go further than
is necessary in the interest of solidarity. In this requirement theprinciple of reasonability
andproportionalityis implied. By way ofthisprinciplethecourtscanexercisesupervision
over the authorities. The courts' task differs from that of the authorities which are
competent to make the limitations: the judge does not establish this balance in a direct
way, he does not determine where it lies exactly, but he wants to know whether it can
rest where it was struck. A margin of appreciation is left for the authorities when the
question is answered whether the balance on which the limitations are based can be
sanctioned. Limitations that go too far are quashed, however.

In the ICESCR the norm is laid down in art. 4. This article does not repeat the
necessity clause, but it has to be presupposed: a literal interpretation would lead to the
unacceptable conclusion that one and the same form of autonomy might be restricted
much further under the ICESCR than under the ICCPR and the ECHR. An example
would be the freedom of expression, protected by art.  19, para. 2, ICCPR as well as
by art. 15, para. 1 and 3, ICESCR.

Art. 4 links the determination of limitations by law with 'the nature of these rights'.
There are good reasons for this. The ICESCR also guarantees forms of autonomy which
hardly lend themselves for a limitation by law. According to art. 4 the government has
to investigate for every programmatic right whether it is susceptibleto restriction. Within
a fundamental right differentiation is needed as well. Autonomy may sometimes be open
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to limitation in certain respects. It follows from art. 4 that, whenever it is possible to
determine by law the limitations of a right, such a determination has to take place. For
that reason refraining from restriction cannot be excused by the fact that restrictions
of autonomy are not possible in every respect. Art. 12, which proclaims the right to
enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, is an example of
a programmatic right within which a differentiation is needed. The protection of cultural
life in art. 15 ICESCR is another example.

An analogous reasoning has to be followed for the formulation of aims, insofar as
the autonomy, left by programmatic rights, avoids a determination of limitations by law.
The government again has to form an opinion about the desirable degree of autonomy
within society, so that it can take specific measures. That legal standards are set to the
'analogous' formulation of aims does not follow from art. 4, but from the individual
rights and freedoms in the ICESCR. In these articles reference is made to the 'widest
possible' (e.g. art. 10, para. 1), 'adequate' (e.g. art. 11, para. 1) or 'highest attainable
standard' (e.g. art.  12, para. 1). These terms indicate that the formulation of aims has
to be based on a proportionate balancing of interests.

The government is left a certain margin of appreciation for the formulation of aims
for legal and programmatic rights. However, this margin is smaller than might be
expected from the preceding discussion, because the democratic structure of society sets
standards as well. This norm is formulated by the individual fundamental rights in the
ECHR and ICCPR and by art. 4 ICESCR: the limitations have to be necessary in a
democratic society. The requirement thatthe limitations mustserve democracy may imply
that certain forms of autonomy have to be valued highly and that the necessity clause
has to be construed narrowly. Examples can be found in art. 19, para. 3, ICCPR and
art. 15 ICESCR.

After the government has decided which aim it wants to strive for, it is confronted
with the question what means it has to use to reach this end. A distinction is needed
between active and passive means.

In the first place the government is required to use passive means. As a matter of
fact it must refrain from infringing upon autonomy, insofar as it considers that to be
desirable in society and to the degree in which it has accordingly limited it by law. Such
an infringement would be counterproductive. It does not make a difference whether legal
or programmatic rights are involved.

As regards programmatic rights the obligation to respect is inherent to what these
norms aim at. When thefundamental rights necessitate a limitationby law, this obligation
is immediately apparent, being grounded in art. 4 ICESCR. When the aim has to be
formulated by analogous reasoning, the obligation exists as well:  it is unacceptable for
the government, trying to achieve a certain standard of physical or mental health in
society, to take steps which, on the contrary, seriously threaten health. Tile obligation
to respect can be deducted in these cases from the use of the term 'right'  in the formula-
tions of the individual fundamental rights.

As regards legal rights the obligation to respect is formulated by the individual
fundamental rights. Besides this, a separate general clause in the ICESCR is dedicated
to this obligation: art. 2, para. 1.

In the second place the government has to deploy active means, which means that
it has to act constructively in the effort to realize the degree of autonomy which is
considered to be desirable. Neither in this case does it make a fundamental difference
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whether legal orprogrammatic rights are involved, even thoughthis positiverequirement
holds most conspicuously for programmatic rights.

As regards the programmatic rights the principle of proportionality sets a legal
standard for the obligation to act constructively. This standard is laid down in art. 2,
para. 1, ICESCR: the state undertakes to take steps 'to the maximum of its available
resources', deploying 'all appropriate means' Besides   this the requirement   of
proportionality is expressed  in the formulations of the individual fundamental rights in
the ICESCR. The measures have to be 'necessary' (e.g  art. 12, para. 2, or art. 15,
para. 2), which means proportionate to the aim pursued.

The obligation to act constructively also applies to the legal rights. This obligation
is put into words in art. 2, para. 2, ICCPR. It follows from the term 'necessary' that
the requirement ofproportionality applies in this case as well. Thatthe legal rights oblige
the government to deploy active means, just like the programmatic rights, might be
confusing, because in most cases these norms are exclusively identified with a obligation
to respect, and thus with the use of passive means. In order to distinguish both spheres
of application of the legal rights, the use of the terms 'constitutive' and 'regulative' is
proposed. The constitutive dimension is understood to cover the functioning  of  the
fundamental rights insofar as the government is expected to limit autonomy by law and
to respect the limited autonomy. The regulative dimension means the functioning of the
rights insofar as the government is held to concretize autonomy in society by acting
constructively. Several policyareas can bedistinguished withintheregulativedimension.
The most important are that the government is bound to ensure that a certain degree
of autonomy, as defined by fundamental rights, exists in the relations between citizens
as well, and that the government must pursue a supportive policy when the material
means in society are lacking to effectuate the autonomy, guaranteed by law.

The legal and programmatic rights regulate government policy along these lines.
They require policy, and guide and structure this policy. They force the government
to take account of the aims which it wants to reach with its policy and of the means
which it del)loys. In this way they protect man with regard to a complex of fundamental
interests, which is constantly in motion, because human evolution takes place in a rapid
pace. Taking everything into account, a legal or a programmatic right can be defined
as follows: the duty of the government to determine the degree of autonomy to be
respected, such that it can be considered to balance solidarity, and to take efforts to
effectuate this balance by constructively using active means for the protection of
autonomy.
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Grondwets- en verdragsbepalingen

Om de lezer tegemoet te komen, zijn hieronder de belangrijkste bepalingen
uit de Grondwet en de Verdragen opgenomen.

Artikel 29 Universele verklaring van de rechten van de mens

1.     Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige
ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

2.   In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen
zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter
verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden
van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de
openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.

3. Deze rechten en vrijheden mogen  in geen geval worden uitgeoefend in strijd  met
de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

At-tikel 2 Intemationaal verdrag inzake economische sociale en culturele rechten

1. Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich maatregelen te nemen, zowel
zelfstandig als binnen het kader van de internationale hulp en samenwerking, met
name op economisch en technisch gebied, en met volledige gebruikmaking van de
hem ter beschikking staande hulpbronnen, ten einde met alle passende middelen,
inzonderheid de invoering van wettelijke maatregelen, steeds nader tot een algehele
verwezenlijking van de in dit Verdrag erkende rechten te komen.

2.    De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich te waarborgen dat de in dit
Verdrag opgesomde rechten zullen worden uitgeoefend zonder discriminatie van
welke aard ook, wat betreft ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke
of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte
of andere status.

3. Deontwikkelingslandenkunnen, daarbij behoorlijk rekeninghoudend met de rechten
van de mens en hun nationale economie, bepalen in hoeverre zij de in dit Verdrag
erkende economische rechten aan niet-onderdanen zullen waarborgen.

Artikel 4 Internationaal verdrag inzake economische sociale en culturele rechten

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen dat, wat het genot van de door de Staat
overeenkomstig d it Verdrag verleende rechten betreft, de Staat deze rechten slechts mag
onderwerpen aan bij de wet vastgestelde beperkingen en alleen voor zover dit niet in
strijd is met de aard van deze rechten, en uitsluitend met het doel het algemeen welzijn
in een democratische samenleving te bevorderen.
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Artikel 15 Intemationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

1.   De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder:
a.   Deel te nemen aan het culturele leven;
b.        De voordelen te genieten  van de wetenschappelijke vooruitgang en de toepassing

daarvan;

c.     De voordelen te genieten van de bescherming van de geestelijke en stoffelijke
belangen voortvloeiende uit door hem verricht wetenschappelijk werk of uit
een literair of artistiek werk waarvan hij de schepper is.

2.   De door de Staten die partij zijn bij dit Verdrag te nemen maatregelen om tot de
volledige verwezenlijking van dit recht te komen houden mede in die, welke
noodzakelijk zijn voor het behoud, de ontwikkeling en de verbreiding van wetenschap
en cultuur.

3.   De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen
die onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en scheppend
werk.

4    De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen de voordelen die de stimulering
en ontwikkeling van internationale contacten en van internationale samenwerking
op wetenschappelijk en cultureel gebied met zich brengen.

Artikel 2 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

1. Iedere Staat die partij  is  bij dit Verdrag verbindt  zich  de  in dit Verdrag erkende
rechten te eerbiedigen en deze aan een ieder die binnen zijn grondgebied verblijft
en aan zijnrechtsmacht isonderworpen te verzekeren, zonderonderscheid van welke
aard ook. zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige
andere omstandigheid.

2. ledere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich, langs de door zijn staatsrecht
voorgeschreven weg en in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag,
alle wettelijke of andere maatregelen te nemen die nodig zijn om de in dit Verdrag
erkende rechten tot gelding te brengen, voor zover daarin niet reeds door bestaande
wettelijke regelingen of anderszins is voorzien.

3.   (...)

Artikel 19 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

1.    Een ieder heeft het recht zonder inmenging een mening te koesteren.
2.   Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de

vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te garen, te ontvangen en
door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte
vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze.

3.   Aan de uitoefening van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde rechten zijn
bijzondere plichten en verantwoordelijkheden verbonden. Deze kan derhalve aan
bepaalde beperkingen worden gebonden, doch alleen beperkingen die bij de wet
worden voorzien en nodig zijn:
a.    in het belang van de rechten of de goede naam van anderen;
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b.     in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare
orde, de volksgezondheid of de goede zeden.

Artikel 10 Europees verdrag lot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden

1.   Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid
een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen
of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
Dit artikel belet Staten niet radio-, omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen
te  onderwerpen  aan een systeem van vergunningen.

2.    Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich
brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden,
beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische
samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale
integriteitof openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van
de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke
mededelingen te voorkomen ofom hetgezag en deonpartijdigheid vande rechterlijke
macht te waarborgen.

Artikel 7 Grondwet

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om  door de drukpers gedachten of gevoelens
te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2.   De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op
de inhoud van een radio- of televisie-uitzending

3.    Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande
leden genoemde middelen heeftniemand voorafgaand verlofnodig wegensde inhoud
daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het
geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dat zestien jaar  regelen
ter bescherming van de goede zeden.

4.   De voorgaande le(len zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
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In dit onderzoek worden diverse begrippen gebruikt, die in een gemiddelde
grondrechtelijke studie niet snel worden aangetroffen. Om de lezer, die
de draad van het betoog kwijtraakt, tegemoet te komen worden zij hier
kort omschreven. Tegelijkertijd wordt aangegeven waar het begrip voor
het eerst wordt gebruikt dan wel uiteengezet wordt. In de lijst komen ook
enkele begrippen  uit het juridische gemeengoed voor.  Zij zijn opgenomen
om de helpende hand te reiken aan de lezer, die niet op de hoogte is van
het juridische jargon. Ze beogen beslist niet meer en mogen niet worden
opgevat als sluitende definities, die deel uitmaken van het onderzoek.

actief middet  bij de grondrechten
de positieve maatregelen die de overheid ingevolge een klassiek of sociaal grondrecht
moet nemen om aan de autonomie van de burgers gestalte te geven of deze te vergroten
hoofdstuk  5,  par.   10

algemene beginselen van behoortijk bestuur
ongeschreven normen in het bestuursrecht, die echter ook deels hun beslag hebben gekre-
gen in wetgeving
hoofdstuk 9, par. 12

algemeen verbindend voorschrift
een algemene, naar buiten werkende regel, uitgevaardigd door een orgaan dat daartoe
over wetgevende bevoegdheid beschikt
hoofdstuk 8, par. 5

anatoge doelbepaling
debepaling vandegewenste mate van autonomie, wanneerdedooreen sociaal grondrecht
gegarandeerde autonomie zich niet leent voor de vaststelling van wettelijke beperkingen
hoofdstuk 6, par. 3 en 8

autonomie
het meesterschap over een persoonlijk territorium van lichamelijke, geestelijke en
materiBle aard
hoofdstuk 2, par. 8 en hoofdstuk 4, par. 6

beginselmatig grondrechtsconcept
een algemene omschrijving van het begrip grondrecht, die alle grondrechten, zowel
klassiek als sociaal, omvat
hoofdstuk  3,  par.  3
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beschavingspatronen
de verschillende manieren waarop de beschaving structuur geeft aan de concrete belevings-
wereld van de mens
hoofdstuk 2, par. 8

bestuursrecht
een rechtsgebied, behorend tot het publiek recht, dat betrekking heeft op het besturen
door de overheid en daaromtrent waarborgen geeft voor burgers
hoofdstuk 5, par. 5

concrete belt,vingswereld
de wereld zoals ervaren in het leven van alledag, dus zoals ervaren met het verstand,
het gevoelsleven, het lichaam en de zintuigen
hoofdstuk  1,  par.  2

constitutieve dimensie
de werkingssfeer van een klassiek grondrecht, waarbij de aandacht uitgaat naar de
doelbepaling en het passieve middel
hoofdstuk 5, par. 9

delegatie van wetgevende bevoegdheid
de opdracht van een hogere wetgever aan een lagere om door die hogere wetgever gestelde
normen verder uit te werken
hoofdstuk  1 1,  par.   1

delegatieterminologie
een bij de grondwetsherziening van 1983 afgesproken begrippenkader,  aan de hand
waarvan kan worden bepaald of de formele wetgever ingevolge de grondwetsbepaling
tot delegatie mag overgaan
hoofdstuk 4, par. 8

diffuse rechtswerking
een wijze van rechtswerking waarbij hetgeadresseerderechtssubjecteen zorgverplichting
dient te verwezenlijken en waarbij dat rechtssubject, hoewel de norm een harde kern
bevat, een zekere speelruimte wordt gelaten
hoofdstuk 9, par. 9

doel bij de grondrechten
fie evenwicht tussen autonomie en verbondenheid en doeibepaling

doelbepating bij de grondrechten
debepaling van degewenste mate van autonomie bij de klassiekeen desociale grondrech-
ten door middel van wettelijke beperkingen
hoofdstuk 4, par. 9 en hoofdstuk 6, par. 3
zie analoge doelbepating
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dynamische visie
een visie waarbinnen uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met het gegeven dat de
mensheid een (snelle) evolutie doormaakt
hoofdstuk  1,  par.  2

evenwicht tussen autonomie en verbondenheid
een zodanige afstemming van de individuele belangen op het algemeen belang en de
belangen van anderen, dat beide soorten belangen optimaal tot hun recht komen en maat-
schappelijke flexibiliteit en maatschappelijk adaptatievermogen behouden blijven;
evenwicht tussen autonomie en verbondenheid  is  het doel, waarnaar wetgever, rechter
en bestuur in algemene zin moeten streven; dit evenwicht wordt geconcretiseerd bij de
vaststelling van de wettelijke beperkingen
hoofdstuk 4, par. 9 en hoofdstuk 6, par. 3
Tie doelbepaling

jinaliteit
het gegeven dat de grondrechten en de moderne beeldende kunst de maatschappelijke
flexibiliteit en het maatschappelijk adaptatievermogen beschermen en er aldus toe strekken
de toekomst open te houden
hoofdstuk  2,  par.   11 en hoofdstuk  3,  par.  8
zie evenwicht tussen autonomie en verbondenheid en utopisch karakier

formete wetgever
regering en Staten-Generaal gezamenlijk, wanneer zij ingevolge de artikelen 81 e.v.
Grondwet een wet in formele zin tot stand brengen
hoofdstuk  1 1,  par.  5

getrapte werking
de werking van de grondrechten in de verhoudingen tussen burgers die zich voltrekt
via een actief optreden van de overheid
hoofdstuk 5, par. 5

legaliteitsbeginsel
een ongeschreven rechtsbeginsel van nationaal recht, dat onder meer bepaalt dat er van
overheidswegeuitsluitend inbreuk mag wordengemaaktopdeautonomie van een burger,
als deze inbreuk is geregeld in een wet in materi8le zin waarbij die wet in materiele
zin bovendien te herleiden moet zijn tot een wet in formele zin
hoofdstuk  11

middeten bij de grondrechten
zie actief en passief middel

passief middel bij de grondrechten
het respect van overheidswege voor de vastgestelde mate van autonomie
hoofdstuk 5, par. 9
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privaatrecht
het rechtsgebied dat onder meer de betrekkingen tussen burgers onderling regelt en dat
meestal naast het publiek recht wordt gezet
hoofdstuk  3,  par.  6

put,liek recht
een verzamelterm voor rechtsgebieden waarin de overheid een prominente positie inneemt
zoals het strafrecht, het staatsrecht en het bestuursrecht
hoofdstuk 3, par. 6

rechtskracht
het verbindend zijn van een rechtsnorm
hoofdstuk 8, par. 1

rechtssubject
een natuurlijke of rechtspersoon, die drager is van juridische rechten en plichten
hoofdstuk 4, par. 6

rechtssubjectiviteit
het zijn van rechtssubject
hoofdstuk 4, par. 6

rechtswerking
een term ter aanduiding van de inhoud en reikwijdte van een rechtsnorm
hoofdstuk 9, par. 1.

regulatieve dimensie
de werkingssfeer van een klassiek grondrecht, waarbij de aandacht uitgaat naar de doel-
bepaling en het actieve middel
hoofdstuk 5, par. 9

seu-executingwerking
het  gegeven  dat een bepaling van internationaal recht, zonder  dat  zij  door de wetgever
in nationaal recht is omgezet, werking heeft binnen de nationale rechtsorde
hoofdstuk 9. par. 15

statische visie
een visie waarbinnen vooral gelet wordt op de stand van zaken van het moment
hoofdstuk  1,  par.  2

subjectief recht
een allerminst duidelijk afgebakend begrip waarmee een aan een rechtssubject toekomende
bevoegdheid of aanspraak wordt aangeduid, en waarbij meestal gedacht wordt aan
vermogensrechten als het eigendomsrecht
hoofdstuk  3,  par.  3.
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utopisch karakter
het gegeven dat de moderne beeldende kunst en de grondrechten (deels) anticiperen op
de toekomst doordat zij haar open willen houden
hoofdstuk 2, par. 11 en hoofdstuk 5, par. 1
zie finaliteit

verbondenheid
de sociale kant van het mens-zijn, dus het gegeven dat de mens verbanden met andere
mensen en met de gemeenschap aangaat en bijgevolg rekening moet houden met de
belangen van anderen en het algemeen belang
hoofdstuk 4, par. 8

wet  in formele zin
een gezamenlijk besluit van regering en Staten-Generaal genomen ingevolge de artikelen
81 e.v. Grondwet, waarbij in veel gevallen maar niet altijd een algemeen verbindend
voorschrift tot stand wordt gebracht.
hoofdstuk  1 1,  par.   1

wet in materillk zin
fie algemeen verbindend voorschrift
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Trefwoordenregister

De cijfers achter de trefwoorden verwijzen naar de paginanummering.
Bepaalde wetenschappelijke begrippen of artistieke werken zijn zo nauw
verbonden met een persoon, dat de persoonsnaam wordt gebruikt.

aanstotelijkheid voor behoorlijk bestuur 20-21,
de eerbaarheid zie pornografie 249, 270, 283-287, 318-323, 329,

absolutisme 38-39 332-333,338,339
abstractie 8, 17, algemene werking 251, 300, 302

37,47-48,64,280,429 Altamira                                                34
absurd, ambacht 3, 461

beginsel van het -e 34,466,471 analogie 320-321

actief middel 142,174,176, Andachtsbild 25,43
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261, 263. 269, 272, 273,274, 276, beginsel van het -e 26,34,

291, 292, 293, 294, 297, 305-306, 44-46, 50-51, 427, 429, 466
307, 308, 311, 316, 323, 328-333, aquarel 197

337-338,339, 343-344, 346-347,350, archetype 60

351-354, 359, 361, 363, 366, 370, architectuur 196

371, 375, 393-394, 395, 396, 398, Aristoteles                                        45
403, 431, 436, 442, 444, 445-449 ascetisch,

Adorno 57-59 beginsel van het -e 25,33,

advisering 457459 36-39,41,51,61-63,407,427,467-
Aegyptopithecus                                   10                 468
afdwingbaarheid 3, 29, 95, 96, auteursrechten 234

98,128,131,136,162, 242-243,246, automatische schrift 465

262, 270, 361-382,402 autonomie 47-50, 56-57,
afgebroken 59, 63-64, 81, 111-116, 120, 122,

onderhandelingen 282 123, 124, 125, 126, 129, 135, 136,
afhankelijkheid van 139, 154, 158, 159, 160, 161, 163,
grondstoffen               12      170, 172, 174, 176, 181-184, 188,

afstand zie distantie 189, 190, 193, 197, 198, 199, 201,

afslagtechniek 11-12 202. 206, 210,211, 214,217, 224,

afstandelijk zie distantie 232, 238-239, 241, 245, 256, 259,
agressie 33,112, 120,422 290, 291, 306, 307, 315, 366, 387,

algemeen verbindend 388,403,405,406,409,426,429,
voorschrift 249-251, 262, 430, 432-433, 435439, 442, 444,
300-301, 343, 396 445-447, 462

algemene beginselen van at:tonomie,
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culturele - 188,195,196, bewijs,

197, 200-201, 203, 209, 214, 231, onrechtmatig verkregen - 145-148

232,   235, 236, 252-261, 305-306, Bloch                            59

308, 336-338, 356,359,436, 439, Brancusi                         41

442-448,455 briefgeheim 108, 115

avant-garde-kunst 59,64, Bronstijd 38,39,51,53
199,408, 452-453 buitenissigheid                            49

burgerlijke doodsstraf 315

Bacon                          43

Barok 34 cadavre exquis 465

Beckmann 31 Camus 5, 470-471
bedrog 163, 409 censuur 131

bedwinging  van  het vuur                          11                  chimpansees                                                      11
beginselen 19, 25, 28-29 Cimabue                                          43
behaviorisme 54 clear and present
belangenafweging 20, 21, 127, danger test 133

129, 143, 146, 151, 153, 154, 155, competentievoorschriften 205

159, 160, 166, 167, 168, 169, 171, concrete belevingswereld 7-12,

173, 176-177, 246, 255, 280, 284- 32-34, 38, 42,44, 4748, 50-51, 59,
286, 289, 290, 291-292, 319-323, 63, 81, 82, 86, 87, 92, 94, 97, 100,
345-346, 389, 390, 407, 418-420, 102-103, 105, 109, 111, 113, 114,

430,446 115, 122, 126, 130, 134, 139, 148,

belangenafweging, 157, 158, 159, 181, 182, 188, 200,
incidentele - 143,144,148, 201, 204, 206, 212, 232, 238, 240,

260, 319, 333-336,338 241, 244, 258, 259, 314, 334, 341,

beleid 148,159,160, 347,362,363,366,367,368,369,
173, 174, 175, 176-177, 191, 246, 370, 371, 372, 383-385,387,402-
283-284, 292, 295, 304, 307, 318- 403,405-406,427, 428-429,441,461
323,329,338,367,368,437,442, constantie 139, 191, 230
448-460 constitutieve dimensie

beleidsregel 304, 318-323, 338 van de klassieke
benoembaarheid in grondrechten 99-137, 141,

openbare dienst 352 143, 144, 148, 149, 150, 151, 153,

beperkingsclausule zie grondrechts- 154, 155, 156, 160, 169, 170, 174,

beperking 175, 176-177, 183, 184, 186, 191,
beroepsdifferentiatie              35         201, 203, 224, 244, 260, 287, 291-
beschaving                         15         292, 324, 332-333,353,394,437
beschavingspatronen 22,47- constitutieve dimensie

51, 53-54, 56, 59, 64, 92, 113, 135, van het recht van
139,142,197. 198,406,407,429, (zelf)expressie 131-134, 261,

434,446,457 263,340,405,444
betrokkenheid 17,23,28,49, constructie, juridische

- 83, 84, 97

238,444 contractsvrijheid    158, 164,166,437
bevoegdheid 248-249, 250, contraposto                                44

262,302, 341-343, 354-356,358 Courbet                                            52
bewegingsvrijheid 105,128,332 Cro  Magnon                                                     12
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crucifix 42-43, 60, 471472 dichtstbijzijnde  ster                                            13
cultureel erfgoed, differentiatiecriterium 278-279,

behoud van het - 187-188, 319-323,325,329, 331-333, 336-338,

198, 199, 200, 203, 233, 337-338, 339

356,357-358,447,455 Diogenes van Sinope 53, 56, 314
cultuurbegrip, dionysisch,

grondrechtelijk - 196-199, beginsel van het -e 25,33-
204,256,259, 443-445 36,38-39,51,61-63,407,427,467

cultuurbeleid 306 discretionaire

bevoegdheid 247-248, 290-
291,304, 319,363

Daumier 32,52 discriminatie 22,33,120,
Da Vinci 465 132, 314, 410, 415-418
defensie 187 distantie 9,17,22-23,27-
definitie van het 29, 31, 33, 47, 49-50, 56, 81, 112-

recht op culturele 113, 122, 135, 314, 341,428

ontplooiing 196, 201 doel,
definitie van grondrechtelijk - 126-129, 135-

het recht van 136, 140, 141, 174, 175, 184-189,

(zelf)expressie 131, 134 190, 191, 195, 202, 206, 218-219,
definitie van 222, 226, 227, 229, 231, 234, 235,

klassiek grondrecht 130, 236, 239, 244, 245, 304, 315, 336,
183, 395 388,389,403,431

definitie van klassiek en doelbepaling,
sociaal grondrecht 396 analoge 189,202,219,

definitie van 239, 293, 294, 306, 316, 324-328,
sociaal grondrecht 184, 396 330-331, 337, 339-340, 346, 357,

delegatieterminologie 124, 125 391,393, 395, 398, 403
democratie 22, 31, 45-46, doelbepaling,

49,52,123,124,125,133,134,135, grondrechtelijke - 127,129, 136,

154, 166, 168, 169-170, 180, 182, 188, 189, 191, 202, 218, 219, 226,

188, 190, 202, 216-217, 219, 232, 230,233,238,245,252,267,272,
241, 259, 306, 308, 331, 336, 352, 274, 276, 287, 292-293, 294, 304,
362-372, 381, 392, 401, 403, 409, 305-306, 307, 308, 311, 316, 324-
425, 430, 432, 433, 435, 441, 445- 332,336-338, 339-340, 343-344,346-
446,457 347, 348-351, 358-359, 361, 363,

democratisch-functionele 370-371,375, 389-392, 397-398,403,
grondrechtstheorie 4,111 435-436,442, 445-447

denkvermogen zie verstand doelcriteria 205,213,217,
derde, grondrechtelijke 248,255,288

bescherming van de - 142, doorwerking van
144-149, 150, 151, 154, 156, 175, internationaal recht 156,170,177,
176, 182, 394, 436437 201, 225, 243, 261, 266, 295-303,

Descartes 2,8,384,387, 307,308,373,375,376,377,378,
388,402,461 379,380,381,396,402

De Stijl 38-39 Duchamp 56, 461472
determinisme 102,111 dwaling 163
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dynamiek 9-16, 28, 34,48, 186, 187, 188, 191, 193, 198, 199,

50-51, 53, 55-56,59,64, 81, 92-93, 201, 202, 204, 206, 218, 226, 232,

97,98,113,126,130, 135-136,139, 244. 258, 281, 287, 289, 290, 291,

140, 141, 173, 175, 176, 184, 188, 315, 324, 369, 388, 389, 391, 397-

191, 192, 195, 196, 199. 202, 228, 398,401,430
229, 244, 268, 287, 292, 295, 371, evolutie van de mens zie ontstaan

385,386,400,428,430,452,471 van de nnens

exceptio artis 406, 409-431,
447,458

eerste mens in Europa                        11 externe werking 251

eerste  mens in Nederland 12 exuberant,
Eerste Surrealistische beginsel van het -e                  34

Manifest 465

eerste werktuigen                                     11
egoisme 112,113,121, finaliteit 59,64,97,98,

124,135, 387, 388 130, 135, 140, 174, 175, 176, 184-

eigendomsrecht 161 185, 199, 202, 244, 246, 268, 371,

Einstein                           49         386,388,400,430,452
emotie zie gevoel flexibiliteit 49, 64, 113,

Entartete Kunst 31, 59 199,223, 386
Ernst 465 foltering 105-106, 147,

ervaren 9-18,23,33,35, 212

47-49, 122 formeel wetsbegrip 124,150, 343,

escapisme 41,51 348

esthetische beginselen 25,26, fragiliteit 13,16,28,48,

29,32-47,50-51,55-56,61-63,407, 59, 64, 81, 86, 87, 90, 92-93, 197-
427, 429, 466, 467, 468, 471-472 198, 204, 238, 256, 259, 385, 441,

esthetisch gevoel 25 444-445,449,452,455
esthetisch oordeel 24-26,47,428- Freud                                           35
429 fundamenteel belang 87,88.

etherisch, 90, 93, 94, 97, 130, 149, 187, 199-
beginsel van het -e 25,33, 200, 202, 216, 233, 236, 327-331,

39-41,51,61,63,407,427,466,470 332,336-337, 339-340, 350-351,372,
etiquette 197, 443 386-387, 399, 401, 403, 447
Euripides                                  46
evenredige

vertegenwoordiging 367 gedragstechnologie                   54

evenredigheidsbeginsel zie geest 3,88,105,107,

proportionali- 109,111,113,181,443,444

teitsbeginsel gelijkheid als mensen 21,22,

evenwichtigheidsbeginsel 21 313-315
evenwichtsgevoel                      20 gelijkheidsbeginsel 19,21,

evenwicht tussen 83,129,143,174,183, 187-188,190-
autonomie en 191, 203, 213, 226, 230, 231, 271,

verbondenheid 126-129, 130, 284, 303-304, 311-340, 344, 347,
135, 136, 140, 141, 142, 154, 158, 376,385
163, 174, 175, 176, 181, 183, 184,
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gemeenschap 15,16,64,93, Habermas                                         54

116,117,122,444 hakenkruis 37,60
getrapte werking 89,91,97,110, Hals                                                 36
117, 140, 142, 156-170, 175, 176- Heyboer                                    39

177, 182, 194-195, 201, 241, 261, Homo Erectus                                      11

291-292,394,395,437-439,442,445 Homo Habilis                       11

getrapte werking, Homo Sapiens
tweevoudig - 168 Neanderthalensis 12,94

gevoel 3,7-8,17-23,25-26,28- horizontale werking zie getrapte

29,32-33,44,46,48-50,56-57,63, werking
87,97,111,113,121,122,123,124, huisrecht 103, 105, 107-

129, 134, 279, 286, 314, 341, 362, 108, 144-147, 205

384-385, 406-407, 429, 461 huisvredebreuk 112

Gotiek 40-41,51,61-62 hulpbronnen 220-221,
grafgiften                          15         224, 246, 273, 334
gratie 281

grondrecht passim

grondrechten, juridische idealisme 45,48,50-51,64
functie van de -

98, 130, ideEle reclame 157, 165-167

192-195, 202, 223, 229, 234, 235, identiteit 88,110,113,
240, 258, 268, 292, 295, 309, 361- 199,255, 256, 443

362,382,401,402 IJstijd 10, 36, 53

grondrechtsbeperking 91,116-121, Uzertijd                                    38

123, 124, 125, 127, 128, 129, 131- imitatieve principe                         35

134, 135, 136, 142, 143, 150, 151, imminent,

153, 154, 155, 160, 168, 169, 174, beginsel van het -e                 34

175, 177, 188, 189, 190, 202, 206, individualiteit 47-50, 57, 63-

209-218, 221, 232, 238-239, 241, 64,113,135,197,238,256,406-407,
244,248,255,258,259,273,288- 444,445
291, 293, 316, 324-328, 330-332, indoctrinatie 106,113
336, 338, 339-340, 348, 350, 358- industritle revolutie 406
359, 362, 369-370, 371, 388, 389, institutionele grondrechtstheorie       4
390, 391, 392, 393, 395, 397-398, instructienorm 95,96,

402, 403, 409, 425-426, 430, 431, 229,230,240,269,274-276
432,435,442, 445-446,447,458 intellect zie verstand

grondrechtsconcept, intimiteit 107,108,109,
beginselmatig - 81-98, 130, 140, 111,115,144
156, 183, 204, 212, 272, 309, 372, intolerantie 4,38
385-387,388 irrationeel zie gevoel

grondrechtstheorie 4 isolatiefolter 104
Grosz 32,43
grotschilderkunst 12, 34-36, 38-
39,45 jacht 35-36

GrOnewald 43, 472 jager-verzamelaar 11, 35-36, 246
Gulden Snede 21, 46 Jehring, Von 82-84, 88,93,

97,98,245,266,271
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jong-paleolithicum 12, 34- legal rights 95,96
36,39,45,51,246,406 liberale grondrechtstheorie        4,111

Jugendstil 34 lichaam 3,7-8,28,88,
Jung 60        97, 104, 105, 107, 108, 111, 113,

juridische schoonheid, 121,314,384,443,444,461

eis van de - 82, 84,97 List, Von                         37
juridisch oordeel zie rechtsoordeel

maatschappelijke
Kant 2,82,100-102, ontplooiing 234, 237

158, 181, 346, 384, 387, 388,402, machtenscheiding 362

461 Mader 419-421, 435

kerntechniek                                         11 magie 35-36,246
kiesrecht 123.250,352, Manet                                              36

364,365, 367-369 Maoisme                                               31

kinderpornografie 419421,434- Marcuse 48,54
435 marginale toetsing 20,284-

Kirchner                                          31               286, 288
klassieke oudheid 44-46,364 margin of appreciation 288-290
klassiek grondrecht passim materieel wetsbegrip zie

klassiek-grondrechtelijk algemeen verbindend

informatiecomplex 200-201, voorschrift
203, 232, 236, 252-261, 263, 305, materiele uitleg van de
308,336,405, 432-439, 445446,448 klassieke grondrechten 170-173,

klingtechniek                 12 175, 176-177, 182, 201, 260, 261,
Kooning, De 24-25,36 395,438
kruis 42 materiele zorgvuldigheid,
kruissymbool 37 beginsel van de - 286-287
kubisme 33 mediabeleid 157,167,172,

kunst 1-3,5-7,24-28,31-64, 173,201,352,437

196, 405-439, 441-460, 461-472 Melkwegstelsel                           13
kunstbeleid 439,442, 448-460 menselijke waardigheid 85-86

kunststijl 33-34,37,40 midden-paleolithicum                   12

kunsttheorie 5 milieubeleid 192, 206
kunstvandalisme 33,422 Mill 49, 132

kwetsbaarheid zie fragiliteit Millet                                               52

kynisme 53,56,314 minimaal,

beginsel van het -e                 34
minimal art                     34

Lascaux 34 misbruik van omstandigheden 163

Late Middeleeuwen zie Gotiek mishandeling 161

law-begrip zie wetsbegrip, moderne beeldende kunst 53-63,

verdragsrechtelijk - 81, 405-409, 419-430, 434-435,437-
leerplicht 259 439, 441448, 461-472

legaliteitsbeginsel 22,164,169, moderne beeldende kunst,
183, 190, 227, 292, 311, 330-331, opkomst van de - 51-52
337-338, 341-359,373,374, 447-448 Monet                                          41
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Mondriaan 24-25, 38-39,41
monopoliepositie 164,166,167, obsceniteit zie pornografie

169, 172,349,437 oerknal                                                    9

Mont Bego 37-38 onbestemd rechtskarakter 276-277
motiverings- onderlinge
beginsel 285,304,322, zorgverplichtingen 158, 282-283
458-460 onderwijsbeleid 192

motiveringseis, onrecht 18-19, 23

grondrechtelijke - 304,305,308, onredelijk bezwarende
458-460 bedingen 163

MOller 421-426 ontstaan van de aarde                 9
Munch 43 ontstaan van de
muursymbool 60-63, 471 gewervelde dieren                   86

Myron 45 ontstaan van de mens 10-16,314
ontstaan van de sterren 9-10

ontstaan van het alfabet              38
nabijheid zie ervaren ontstaan van het leven                10

Nationaal-Socialisme 31,37, ontstaan van landbouw en

59,429 veeteelt                                         37
naturalisme 52-53 onverdraagzaamheid zie intolerantie
natuurbescherming 188 oorlogspropaganda 120

Neandertaler zie Homo Sapiens Oost-Europa 122,124, 257
Neanderthalensis openbaarheid van bestuur 253,

Nederlanderschap 228, 352 260,353,359
neolithicum 37-38, 39, 51, openbare aanplakborden 152-153

53,406 openheid
Newman 33,41 naar de toekomst 49,93,97,113,

Newton                           49         135, 140, 386, 388,430
Nietzsche 6 opportuniteitsbeginsel 291

Nieuwe Steentijd zie neolithicum Oude Steentijd zie jong-
Nolde                                 31                                     paleolithicum
noodweer 158, 281 oud-paleolithicum                                11

noodzakelijkheids- overgangsrecht 205
clausule 118,119,120, overheids-

127, 128, 129, 131, 135, 140, 153, onthouding zie passief middel

154, 155, 160, 168, 188, 202, 220, overmacht 281

226,233,234,235,239,240,245,
248,273,288,289,290,293,307,
325, 329, 332, 346-347, 351, 371, passief middel 114,136, 141,
390, 394, 397, 402, 403, 425-426, 142, 170, 174, 175, 176, 184, 190,

430,431,433,435,436,439,445 191, 192, 197, 203, 204, 207, 211-

normtoepassing zie regeltoepassing 212, 224, 230, 231, 232, 234, 236,

nulla-poena beginsel 342, 345 237, 239, 241, 244, 245, 249, 256,

nut, beginsel van het 257, 258, 261, 263, 269, 272, 273,
directe praktische - 54-56,196-197, 274, 287, 291, 292, 294, 295, 297,

204,237,443 306, 307, 308, 316, 324, 326, 333,
Nuth-criterium 152-153 336, 339-340, 343, 363, 370, 375,
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392,394,395,396,397,402,403, 390,394,397, 398,400,403,426,
431,442,444,445,449 446-447, 456457

passieverhaal 40,42 proportionaliteits-

persoonsregistratie 352 toetsing zie proportionali-

petitierecht 171 teitsbeginsel

Picasso 25,32
Pieth                                                      43
pijn 17, 18,19 ratio zie verstand

Plato 313-315 rationalisme 2,3, 346
Plinius Maior 45-46 rationele overwegingen zie verstand

plakverbod 152-153 realisme 36,44-46
pluriformiteit 4, 151, 167, recht om een eigen gezin

172, 173, 201, 235, 352, 363, 437, te stichten 109, 186

443, 444, 449-451, 455 recht om informatie te
pointillisme 41 ontvangen/vergaren 106,

politiek 363,364,367- 118-120, 132, 232, 236, 252-256,
368, 372,401,452 258-259, 260, 263, 308, 353, 359,

Polygnotus 45 432-435
Polykleitos 25,44 recht om te huwen 109, 115, 186

poortsymbool 40,60,62-63 recht op bescherming en

pornografie 410-415, 419- verbetering van het
430,433435 leefmilieu 186,

primaire 190, 193, 203, 227, 243, 270-271,
levensbehoeften 92, 187, 324,355

190, 192, 202, 228, 327-328. 331, recht op
339,344,349,353,355,403 bestaanszekerheid 187,346-347,

primaire 351, 354
levenservaring 22, 25, 27-29, recht op bijstand 228,270
32-33,63, 341,407 recht op billijke

principe van Mill 132,133,433 arbeidsvoorwaarden zie

prioriteitenstelling 191, 198, rechtspositie van
204, 221, 238, 256, 305, 334-335, werknemers
337,344,445, 449-452 recht op culturele

programmatic rights 95, 96 ontplooiing 1,81,96,98,

progressiviteitsclausule 222-224, 179, 181, 188, 193, 195-201, 203-

225,295,296,334,394 204, 211, 214, 231-238, 240, 252-

proportionaliteits- 261, 263, 273, 305-306, 308, 336-
beginsel 21, 127-128, 338, 340, 356-358, 359, 381, 431,

129, 131, 135, 136, 153, 155, 158, 439,441460
160, 177, 188, 189, 202, 218, 219, recht op een behoorlijke
233,235,238,239,244,255,273, levensstandaard zie recht op
276, 281, 286-287, 288, 290, 292, sociale zekerheid
293, 294, 306, 307, 312, 316, 317, recht op een geweten 106, 109

321-323, 325, 328, 329, 331-332, recht op een mening 106,

333, 336-337, 338, 344, 346-351, 109, 255-256, 432

353-354, 358, 361, 370-371, 385, recht op een openbaar
proces binnen een
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redelijke termijn zie recht op rechtsgevoel 17,23,25,129,
onafhankelijke 182,285,341, 346,385

rechtspraak rechtshandhaving 206
recht op eigendom 105,108,110, rechtskracht 96, 98, 241,

161, 186 242,243, 244,245, 246, 249, 252,
recht op gedachten 106,109 261, 262, 263, 265, 361, 363, 372,
recht op geestelijke 396

gezondheid 113,273, 325- rechtsoordeel 16,18-

326,391,393 19, 22-23,25, 280, 281, 317-323

recht op geestelijke rechtspositie van
integriteit 105,106, 109, ambtenaren 228

211,212 rechtspositie van
recht op gevoelsleven   109- 110, 162- gedetineerden 171,288,290,
163 348, 391

recht op huisvesting 376 rechtspositie van

recht op leven 160, 187, 225 vreemdelingen 228,352
recht op lichamelijke rechtspositie van

gezondheid 211,212,213, werknemers 228,327,351,
273, 325-326, 391, 393 354,378-380

recht op lichamelijke rechtsstaat 365

integriteit 104,105, 108, rechtsvinding zie rechtsoordeel en

116, 147, 149, 161, 271 regeltoepassing
recht op onafhankelijke rechtswerking 96, 98, 265-309,

rechtspraak 90, 116, 159- 396

160,271 rechtswerking,
recht op onderwijs 377 diffuse - 274, 277-295,
recht op privacy 106, 107-110, 317, 321, 323, 328, 329, 332, 338-

112, 115, 121, 160, 162, 186, 255, 339, 361, 397-399

271, 349,350,352 rechtswerking,
recht op middellijke - 268-269,272

rechtsbijstand 187,228,328, rechtswerking,

351, 354 onmiddellijke - 268-269
recht op rechtswetenschap                         83

rechtssubjectiviteit 113-114, rechtszekerheidsbeginsel 19,20,

125,315,328,338 94,143,194,300, 319,385
recht op recht van godsdienst en

sociale zekerheid 228, 346-347, levensovertuiging 1,2,

351, 354,376 106,109,115,171
recht op recht van vakvereniging 115,

toereikende voeding 349 188,210,213

recht op vrij gekozen recht van vereniging 115, 171
arbeid 188,192,213, recht van vergadering 115, 171

219,258,377 recht van

rechtsbeginselen 18,23, (zelfexpressie 1, 81, 96, 98,

29, 90-92, 144 99, 109, 110, 116, 117, 118- 120,

rechtsbelang 88,129,387,402 123,131-134, 149-156, 165-170,172-
rechtsbewustzijn               17 173, 176-177, 181, 193, 200, 201,
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209, 214, 232, 236, 252, 256, 257, Schutznorm 146, 148

258, 259, 260, 261-262, 263, 308, seksueel leven 108, 122, 410-
332, 340, 356, 405-439, 441, 442, 415, 419-430, 433-435
446 self-executing

rede zie verstand werking zie doorwerking van

redelijkheidsbeginsel 19,20,127, internationaal recht

284-287,385 Seurat                                              41

rel'lexwerking 296 Signac                           41

regeltoepassing 18, 276- Sisyfus 470

277,278-281, 317-323, 384-385,429 smaak 407, 441, 446

regulatieve dimensie van sociaal grondrecht passim
de klassieke grondrechten 139-177, socialiserende uitleg van de
182, 184, 186, 191, 192, 203, 225, klassieke grondrechten zie
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