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1 INLEIDING 

In dit essay wordt het democratiseringsproces vanaf de moderne tijd besproken. Er worden drie 

fasen in het democratiseringsproces onderscheiden: een formele (1750-1850), een materiële 

(1850-1960), en een procedurele (1960-heden). Binnen het democratiseringsproces zal een on-

derzoek plaatsvinden naar de wortels van het democratische legitimatie-imperatief. Vanuit een 

politiek-filosofisch perspectief zal de ontwikkeling van dit imperatief in de ruimtelijke context 

van de private en publieke sfeer worden behandeld. Van centraal belang in deze behandeling staat 

de invloed die de verandering van het democratische legitimatie-imperatief op het karakter van de 

private sfeer heeft. 

 

2 HET MENSBEELD VAN DE MODERNE TIJD2 

In de Renaissance ontstaat er een fundamentele verandering in de manier waarop de mens zich 

opstelt in de wereld. Hieraan ligt een principiële beperking ten grondslag in het object van men-

selijke kennisvorming. Wetenschappers als Francis Bacon en Galileo Galileï baseren hun onder-

zoekingen op het uitgangspunt dat het object van kennisvorming de zintuiglijke werkelijkheid 

moet zijn. Zo stelt Leonardo da Vinci dat “de ervaring [zintuiglijk, GD] ons de bewonderens-

waardige werken der natuur doet kennen; zij alleen bedriegt niemand. [...] Onder de meest ver-

schillende omstandigheden moeten wij de ervaring raadplegen om daaruit een algemeen geldende 

wet te krijgen”.3 Immanuel Kant zal later spreken van een Copernicaanse revolutie in de mense-

lijke kennisvorming; zoals Copernicus de bewegingen van de hemellichamen alleen maar kon 

verklaren door de hemellichamen ‘met rust te laten’ en als uitgangpunt te nemen dat het de waar-
                                                             
 1 Universititeit van Amsterdam, © G. Drosterij 1999. 
 2 Vergelijk Huppes-Cluysenaer, ‘Science-fiction in het recht’, p. 63. 
 3 Geciteerd in J. en A. Romein (1973) De lage landen bij zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk, p. 
328. 
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nemer is die beweegt, zo stelt Kant dat de veronderstelling dat menselijke kennisvorming zich 

aanpast aan de werkelijkheid onhoudbaar is geworden en dat het de werkelijkheid is die zich aan-

past aan menselijke kennisvorming.4 Volgens Kant is met deze vaststelling de aanname onhoud-

baar geworden dat de mens een inzicht kan hebben in de essentie van de wereld, in de dingen 

achter de werkelijkheid. Hij meent dat de wetenschap zich alleen bezig kan en daarom moet hou-

den met de verschijningsvormen van de dingen, waarin de dingen voor het menselijk kenvermo-

gen verschijnen, de zintuiglijke werkelijkheid. 

 Deze beperking in het object van de menselijke kennisvorming tot de empirie, leidt echter 

geenzins tot een verminderde ambitie tot kennisvorming. Integendeel, het optimisme in de groei 

van kennis is ongeëvenaard. Centraal staat daarbij het experiment, dat modelmatig is voor “de 

overtuiging dat men slechts kan kennen wat men zelf heeft gemaakt”.5 Het experiment activeert 

kennisvorming, de wetenschapper mag zich niet meer passief afvragen waarom de werkelijkheid 

zo is, maar moet actief navorsen hoe ze is ontstaan. Hannah Arendt meent dat de homo faber, de 

ambachtsman, representatief voor de moderne tijd is. De homo faber is niet geïnteresseerd in het 

zijn achter de dingen, maar naar het proces tussen de dingen. Door dat proces te reproduceren en 

de resultaten daarvan te bestuderen, zal een beter begrip van de werkelijkheid ontstaan. Zoals 

God de schepper van het heelal is, zo kan de mens met kennis van de natuurwetten die op aarde 

heersen, een evenbeeld maken van het Goddelijk universum. “Geef mij materie en ik zal daarvan 

een wereld bouwen, dat wil zeggen: geef mij materie en ik zal u laten zien hoe daaruit een wereld 

moet ontstaan”.6 

 In de Reformatie wordt eveneens een fundamentele beperking van menselijke kennis 

gepredikt. Het protestantisme ontkent de menselijke capaciteit om inhoudelijke toegang tot Gods 

wetten te krijgen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk;7 het enige wat we kunnen kennen is Zijn 

waarneembare doelmatig geschapen orde (lex natura). Deze protestantse verkondiging van de 

transcendentie Gods leidt tot een nog niet eerder vertoonde staat van subjectieve wanhoop en 

                                                             
 4 I. Kant (1995) ‘Vorrede zur zweiter Auflage’ bij Kritik der reinen Vernunft. Oorspronkelijke verschijning: 
1787, p. 25. 
 5 H. Arendt (1994) Vita activa. De mens: bestaan en bestemming. Oorspronkelijke titel: ‘The Human Conditi-
on’ (1958), pp. 294-295. 
 6 Geciteerd in Arendt, Vita activa, p. 295. 
 7 Vergelijk M. Weber (1969) Wetenschap als beroep en roeping. Oorspronkelijke titel: ‘Wissenschaft als 
Beruf’ (1918), p. 18: “God is verborgen. Zijn wegen zijn niet de onze. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten”. 
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onzekerheid. Immers, hoe kan na dit decretum horribile ooit nog gedacht worden dat menselijke 

inspanningen de Goddelijke macht zouden kunnen beïnvloeden?8 Dit lijkt een “onmogelijke con-

tradictie”9 te zijn geworden, precies zoals in de predestinatieleer ook wordt verkondigd.10 Toch 

verdwijnt, ondanks de protestantse verkondiging van de Goddelijke voorbeschikking, de plicht 

om een goed leven te leiden geenszins. Integendeel, net zoals in de wetenschap de beperking van 

kennis een optimisme in de groei van kennis veroorzaakt, zo geeft de menselijke onwetendheid 

omtrent Gods wegen juist een onloochenbare reden om in de eigen uitverkiezing te geloven; ge-

loof je daar niet in, dan geloof je ook niet in God.11 Een onbreekbaar geloof in Gods gratie kan 

slechts door toegewijde aardse arbeid worden verkregen, opdat de subjectieve eenzaamheid 

overmeesterd zal worden. Dit is Gods opdracht voor de mensheid en deze opdracht staat aan ba-

sis van de moderne tijd. Ook in de protestantse religie bestaat dus een verband tussen de principi-

ele begrensdheid van het menselijke kennen en de omhelzing van de homo faber.12 

 Het instrument waarmee de doelmatige structuur van de werkelijkheid kan worden ontcij-

ferd, is het verstand. Hiermee kan de homo faber de zin verkennen van de aardse werkelijkheid. 

                                                             
 8 Vergelijk M. Weber (1958) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Vertaling: T. Parsons. Oor-
spronkelijke titel: ‘Die protestantse Ethik und der Geist des Kapitalismus’ (1901), p. 113: “A real penetration of the 
human soul by the divine was made impossible by the absolute transcendentality of God compared to the flesh: fini-
tum non est capax infiniti”. Weber (Ibidem, p. 104) beschrijft pakkend welke implicaties dit decretum horribile moet 
hebben gehad in de tijd van Calvijn. “In its extreme inhumanity this doctrine must above all have had the conse-
quence for the life of a generation which surrendered to its magnificent consistency. That was a feeling of unprece-
dented loneliness of the single individual. In what was for the man of the age of the Reformation the most important 
thing in life, his eternal salvation, he was forced to follow his path alone to meet a destiny which had been decreed 
for him for eternity.” 
 9 Ibidem, p. 103. 
 10 “By the degree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestined unto ever-
lasting life, and others foreordained to everlasting death. [...] Those of mankind that are predestinated unto life, God 
before the foundation of the world was laid, according to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel 
and good pleasure of His will, hath chosen in Christ unto everlasting glory, out of His mere free grace and love with-
out any foresight of faith or good works, or perseverance in either of them, or any other thing in the creature as con-
ditons, or causes moving Him thereunto, and all to the praise of His glorious grace.” Aldus de Synode van Westmin-
ster (1647), geciteerd in Weber, Protestant Ethic, p. 100. 
 11 “On the one hand, it is held to be an absolute duty to consider oneself chosen, and to combat all doubts as 
temptations of the devil, since lack of self-confidence is the result of insufficient faith, hence of imperfect grace. [...] 
On the other hand, in order to attain that self-confidence intense worldly activity is recommended as the most suit-
able means. It and it alone disperses religious doubts and gives the certainty of grace.” Ibidem, pp. 111-112. 
 12 Het is de beroemde these van Weber geweest dat deze rationalisering van religie en wetenschap een moei-
lijk te overschatten kracht is geweest in de ontwikkeling van het kapitalisme en de moderne staat. Het is Weber’s 
overtuiging dat de menselijke onmacht om achter de dingen te kijken heeft geleid tot een consequente aandacht op de 
organisatie van de dingen: “For the wonderfully purposeful organization and arrangement of this cosmos is, accord-
ing both to the revelation in the Bible and to natural intuition, evidently designed by God to serve the utility of the 
human race”. Ibidem, pp. 108-109.  
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Kant heeft dit verwoord met de zin: “Sapere aude. Heb de moed, je van je eigen verstand te be-

dienen!”.13 Kant komt tot de conclusie dat de mens zich van zijn verstand moet bedienen, door 

via een omweg de terreinen van de subjectieve onzekerheid te verkennen. Subjectieve onzeker-

heid ontstaat aanvankelijk wanneer de rede  het intuïtieve vermogen, waardoor de mens zijn 

verstand kan gebruiken  los komt te staan van de zintuiglijke werkelijkheid, zodat de rede zich 

niet meer kan afstemmen op “objectieve gronden van kennis”.14 Dit is de situatie waarin de mens 

zichzelf ervaart in zijn naakte subjectiviteit en het bestaan wel moet veronderstellen “van een 

eerste Oerwezen als hoogste intellect en tegelijk als hoogste goed”.15 Kant meent dat de rede de 

idee van het grenzeloze en het goede nodig heeft, omdat het begrip van louter zintuiglijkheid haar 

niet bevredigt in de verklaring van de doelmatigheid in de werkelijkheid, “die men overal in een 

zo bewonderenswaardige graad aantreft”16. Dit betekent dat de mens als subject in theoretisch 

opzicht de doelmatigheid van de wereld veronderstelt17 en in praktisch opzicht de idee van vrij-

heid.18 Want stelt de mens zich als actor voor, dan is hij automatisch verbonden met de praktisch-

redelijke wereld, en behorend tot deze wereld kan de mens zich niet anders dan als vrij denken. 

Beide veronderstellingen kunnen volgens Kant niet bewezen worden, maar moeten door een ge-

loof van en in de rede voor waar worden gehouden: “Het begrip van God en zelfs de overtuiging 

van zijn bestaan kan alleen in de rede aangetroffen worden en van haar uitgaan”.19 Kant conclu-

deert dat het tot de wezenlijke natuur van de mens hoort zich als praktisch-redelijk wezen te ver-

plichten zijn subjectieve wil aan Gods universele wet te onderwerpen. Hij creëert zo een catego-

risch imperatief dat in zijn handelen te allen tijden als uitgangspunt moet dienen. De 

                                                             
 13 I. Kant (1992a) ‘Wat is verlichting?’. Oorspronkelijke titel: ‘Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung’ 
(1784), p. 59, cursivering IM. 
 14 I. Kant (1992b) ‘Wat betekent: zich oriënteren in het denken?’. Oorspronkelijke titel: ‘Was heisst: sich im 
Denken orienteren?’ (1786), p. 76. Kant stelt dat onttrekking van zintuiglijkheid nodig is, doordat de rede “een be-
hoefte [voelt] om aan het begrip van al het beperkte [...] het begrip van het onbeperkte te gronde te leggen”. Ibidem, 
p. 79. 
 15 Ibidem, p. 79. 
 16 Idem. 
 17 “Zonder deze vooronderstelling kan de rede immers geen bevredigende grond aangeven voor het bestaan 
der dingen in de wereld en al helemaal niet voor de doelmatigheid en ordening, die men overal in een zo bewonde-
renswaardige graad aantreft (in het kleine omdat het dicht bij ons staat nog meer dan in het grote).” Idem. 
 18 “[W]ant we stellen ons zo'n wezen voor als uitgerust met een rede die praktisch is, dat wil zeggen die ten 
aanzien van haar objecten causaliteit heeft. [...] De wil kan alleen onder de idee van vrijheid een eigen wil zijn en 
moet dus in praktisch opzicht aan alle redelijke wezens toegeschreven worden.” I. Kant (1978) Grondslagen van de 
ethiek. Oorspronkelijke titel: ‘Grundlegung zur Metaphysik der Sitten’ (1785), pp. 121-122, cursivering GD. 
 19 Kant, ‘Zich oriënteren in het denken’, p. 84. 
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onderwerping aan dit imperatief wordt door Kant ‘achting’ genoemd en is redelijkerwijs niet te 

veronachtzamen.20 Daarom onderwerpt de mens zich eigenlijk niet aan de wet, zo meent Kant, 

maar stelt hij zichzelf de wet. In wezen is de mens autonoom. 

 

Huppes-Cluysenaer21 stelt dat de correspondentie tussen werkelijkheid en theorie het kentheoreti-

sche uitgangspunt van de moderne tijd vormt. Deze correspondentie is gebaseerd op “[d]e opvat-

ting dat de algemene voor alle individuen op dezelfde manier ervaarbare aspecten van de werke-

lijkheid belangrijker zijn dan de bijzondere aspecten”. Deze opvatting heeft een normatieve 

component, namelijk “dat de essentie van ieder individu gelegen is in datgene waarin hij gelijk is 

aan andere mensen”. Het mensbeeld wordt dus gecentreerd rond het praktische imperatief jezelf 

te beschouwen “als in de kern een verwisselbaar subject, wiens ervaring en bewustzijn in wezen 

gelijk [is] aan dat van andere subjecten”. 

 In de moderne politieke theorie staat dit mensbeeld aan de basis van het democratiserings-

proces dat zich in de moderne samenlevingen heeft ontvouwd. De politieke betekenis van dit 

mensbeeld is gelegen in de democratische implicatie die het heeft: omdat de mens als subject 

gelijk is aan alle andere subjecten, ligt de soevereiniteit in politieke machtsuitoefening in principe 

bij allen.22 Dit betekent dat de uitvoerende politieke macht, de staat, zijn handelen in overeen-

stemming moet brengen met het belang van de gelijkwaardig aan elkaar zijnde menselijke ge-

meenschap. Met andere woorden: in politiek opzicht leidt de metafysica van de subjectieve onze-

kerheid (zelfbewustzijn) tot de ethische imperatief van gemeenschappelijkheid (democratie).23 

                                                             
 20 Merk het mooie zinnetje op: “Eigenlijk is achting de voorstelling van een waarde die afbreuk doet aan mijn 
eigenliefde”. Kant, Grondslagen van de ethiek, p. 60. 
 21 Huppes-Cluysenaer, ‘Science-fiction’, pp. 63-64, voor de citaten die volgen. 
 22 Zie bijvoorbeeld het volgende citaat van John Locke: “Om politieke macht goed te begrijpen en na te gaan 
aan welke oorsprong deze is ontleend moeten wij bezien in welke toestand alle mensen zich van nature bevinden, een 
toestand namelijk van volmaakte vrijheid om hun gedrag in te richten en over hun bezittingen en zichzelf te beschik-
ken zoals hun goeddunkt, binnen de perken van de natuurwet, zonder iemand anders verlof te vragen of van diens wil 
afhankelijk te zijn.  
 Een toestand ook van gelijkheid, waarin alle macht en rechtsbevoegdheid wederkerig is, en niemand daar 
meer van heeft dan een ander. [...] Want in die toestand van volmaakte gelijkheid, waar van nature geen voorrang 
bestaat, is het onvermijdelijk dat als er één is die iets mag doen om die wet uit te voeren, iedereen het recht heeft dat 
te doen”. J. Locke (1994) Over het staatsbestuur. Tweede verhandeling. Oorspronkelijke titel: ‘Second Treatise of 
Government. An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government’ (1690), p. 65 en p. 67, 
cursivering JL. 
 23 Arendt, 299. 
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Het democratische legitimatie-imperatief van de staat is het politieke equivalent van de kentheo-

retische correspondentietheorie. 

 

3 DE FORMELE FASE VAN HET DEMOCRATISERINGSPROCES (1750-1850) 

De opkomst van de empirische wetenschap in de Renaissance betekent een kentering in de poli-

tieke theorievorming. Thomas Hobbes maakt op basis van de fysische ontdekkingen van Galileï 

een constructie van een Gemenebest24 en in Italië houden diverse auteurs zich bezig met de ont-

wikkeling van rationele bestuurstechnieken voor de staat: de staatsraison. Michel Foucault stelt 

dat met de opkomst van de staatsraison het besef verdwijnt dat louter de heerlijkheid of macht 

van de vorst garant staat voor macht en controle over de staat: “[D]egene die anderen binnen het 

kader van de staat leidt, [moet] politicus zijn en steunen op een specifieke politieke bekwaam-

heid”.25 Staatsraison is de voorwaarde voor deze bekwaamheid, zodat de staat als een “verzame-

ling krachten en kansen” bestuurd en beheerst kan worden.26 In deze context worden de sociale 

wetenschappen van groot belang.27 Foucault meent dat hun opkomst revolutionaire implicaties 

heeft, omdat zij het leven in zijn objectieve gedaante onderwerp van studie maken. Het leven als 

economische activiteit van arbeid, productie en huishouding, komt in de publieke sfeer terecht en 

wordt tot politiek belang verklaard.28 Foucault stelt dat uit de relatie tussen politiek en weten-

schap een biopolitiek geboren wordt; de staat reguleert de samenleving, als ware het een maat-

                                                             
 24 Zie de inleiding van C.B. Macpherson in T. Hobbes (1985) Leviathan. Oorspronkelijke verschijning: 1651, 
pp. 39-45. Cf. Arendt 299. 
 25 M. Foucault (1995) Breekbare vrijheid. De politieke ethiek van de zorg voor zichzelf, p. 71.  
 26 Foucault citeert bijvoorbeeld de Italiaanse jurist G. Botero die staatsraison de “volmaakte kennis van de 
middelen waarmee staten zich vormen, zich versterken, zich handhaven en groeien” noemde. Foucault citeert ook 
G.A. Palazzo die stelde dat “[s]taatsraison een methode of een kunst [is] die ons in staat stelt te ontdekken hoe we 
vrede en orde in de republiek kunnen doen heersen”. Ibidem, pp. 71-72. 
 27 Waarvan de economie “met haar voornaamste technische apparaat, de statistiek, de sociale wetenschap bij 
uitstek [is] geworden. De economie  tot aan de moderne tijd een niet erg belangrijk onderdeel van ethiek en poli-
tiek, gebaseerd op de veronderstelling dat mensen in economische zaken niet anders handelen dan in elk ander op-
zicht, kon eerst een wetenschappelijk karakter krijgen toen mensen maatschappelijke wezens geworden waren”. Zie 
Arendt, Vita activa, p. 50. 
 28 Uitgebreider: “Het ging om niets minder dan om het intreden van het leven in de geschiedenis, dat wil zeg-
gen om het intreden van de menselijke soort, tot de orde van het weten en de macht  tot het veld van de politieke 
technieken. [...] “Duizenden jaren lang is de mens gebleven wat hij voor Aristoteles was: een levend wezen, dat bo-
vendien in staat is tot een politiek bestaan; de moderne mens is een wezen in wiens politiek zijn bestaan als levend 
wezen in het geding is”. Foucault, Wil tot weten, p. 139 en p. 141. Vergelijk K. Polanyi (1957) The Great Transfor-
mation. Oorspronkelijke verschijning: 1944, p. 112: “Political economy should be a human science; it should deal 
with that which was natural to man, not to nature”. 
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schappelijk lichaam.29 Arendt schreef al eerder over deze vermaatschappelijking van de samenle-

ving en onderstreepte dat dit het gevolg is van “het feit dat het levensproces zelf door de maat-

schappij in een of andere vorm wordt gekanaliseerd en tot publiek domein gemaakt”.30 

 In de achttiende eeuw emancipeert de maatschappij zich van staatsdirectieven en worden 

de machtsaanspraken van de absolutistische staat in twijfel getrokken door de burgerij.31 De bur-

ger is het archetype van de homo faber; hij wordt niet gedefinieerd door feodale machtsverhou-

dingen,32 maar is op zichzelf aangewezen en moet dientengevolge zijn normativiteit uit zichzelf 

putten.33 De burger heeft een drievoudige identiteit.34 Ten eerste is hij bourgeois, economisch en 

                                                             
 29 “[Deze] rudimentaire vormen van een anatomische en biopolitiek die in de achttiende eeuw zijn uitgevon-
den, hebben als technieken van de macht, die op alle niveaus van het maatschappelijk lichaam aanwezig zijn en door 
zeer uiteenlopende instellingen worden ingezet (gezin en leger, school of politie, op individuen gerichte geneeskunde 
of administratief beheer van gemeenschappen), geopereerd op het vlak van de economische processen en hun ont-
wikkeling, en van de krachten die daarin werkzaam zijn en waarop zij weer steunen.” Foucault, Wil tot weten, pp. 
138-139. Zie ook p. 29: “De regeringen komen tot het inzicht dat ze niet eenvoudig met onderdanen te maken heb-
ben, zelfs niet met een ‘volk’, maar met een ‘bevolking’, met haar specifieke ziektecijfer, levensduur, vruchtbaar-
heid, gezondheidstoestand, ziektefrequentie, voedingsgewoonten en woonomstandigheden. Al deze variabelen liggen 
op het punt waar de aan het leven eigen bewegingen en de van de instituties uitgaande effecten elkaar snijden [...]”. 
 30 Arendt, Vita activa, p. 53. 
 31 Opgemerkt dient te worden dat reeds lang vóór de achttiende eeuw de machtsaanspraken van de absolutisti-
sche staat in twijfel werden getrokken. Een exemplarische verwoording hiervan vinden wij bij Johannes Althusius 
(1557-1638), die in de Goddelijke, maatschappelijke orde de oorsprong van de staatsmacht grondde. De volksge-
meenschap (corpus universalis consociationis) belichaamde deze orde, hetgeen in tal van oude privileges en rechten 
lag opgeslagen: de constitutie. In Althusius’ leer was het de essentiële taak van de staat de constitutie te beschermen. 
Gebeurde dat niet, dan was het volkslichaam gerechtigd de staatsmacht omver te werpen. Althusius meende zo een 
calvinistisch antwoord gevonden te hebben op de escalerende groei van de staatsmacht, namelijk, door de staats-
macht te begrenzen in representatieve, controlerende lichamen (machtslegitimatie). Althusius was evenwel geen 
‘democraat’ in de achttiende eeuwse zin van het woord. Hoewel hij de oorsprong van de staatsmacht in de maat-
schappelijke orde liet rusten, werd de politieke bestuursmacht daar niet geconstitueerd. Het begrip van burgerlijke 
zelfwetgeving was hem nog geheel vreemd; zijn democratie-begrip was aristocratisch. Het politieke gezag bezat een 
zeer grote mate van zelfstandigheid; het belichaamde geen volkswil, maar de volksgemeenschap, en het regeerde in 
de geest van het belang van de laatste. E.H. Kossmann stelt dat Althusius’ begrip van volkssoevereiniteit in essentie 
“wordt gekenmerkt door een haar geheel beheersende eigenschap: haar extreme gevoeligheid voor tyrannie”. Alleen 
dáárvoor mocht de volksgemeenschap de staat omverwerpen. Zie voor deze noot de volgende artikelen: E.H. 
Kossmann (1958) ‘Bodin, Althusius en Parker, of: over de moderniteit van de Nederlandse opstand’, en E.H. 
Kossmann (1980) ‘Volkssoevereiniteit aan het begin van het Nederlandse Ancien Régime’. 
 32 Habermas parafraseert J.W. von Goethe die stelde dat de edelman is wat hij representeert, maar dat de bur-
ger in principe niets is, maar enkel iets kan worden. Met andere woorden: de burger is wat hij produceert, een homo 
faber. “Hence, Goethe advised not to ask him [de burger, GD] ‘What art thou?’ but only: ‘What hast thou? What 
discernment, knowledge, talent, wealth?’ This is a statement which Nietzsche's later aristocratic pretensions adopted: 
a man proved himself not by what he could do, but by who he was”. Geciteerd in: J. Habermas (1989) Structural 
Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Vertaling: Th. Burger. Oor-
spronkelijke titel: ‘Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerliche Gesell-
schaft’ (1962), p. 13. 
 33 Zie J. Habermas (1989) De nieuwe onoverzichtelijkheid en andere opstellen, p. 31. Vergelijk Foucault, Wil 
tot weten, p. 140: “Stap voor stap leert de westerse mens wat het is een levende soort in een levende wereld te zijn, 



HET DEMOCRATISERINGSPROCES      8 

geestelijk zelfstandig. In deze hoedanigheid kenmerkt hij zich voor alles als privé-persoon. De 

maatschappij is het domein waarin hij aan zijn vrijheid zin kan geven. Hij geeft zijn onafhanke-

lijkheid gestalte op de vrije markt van materiële en immateriële goederen, die in principe toegan-

kelijk is voor een ieder. Daarin ervaart de burger zich als behorende tot een publiek van gelijken, 

“persons who [...] as readers, listeners, and spectators could avail themselves via the market of 

the objects that were subject to discussion. The issues that became ‘general’ not merely in their 

significance, but also in their accessibility: everyone had to be able to participate”.35 

 Het publiek van privé-personen vestigt een publieke sfeer waarin men zich gelijkelijk er-

vaart als menselijk subject. In de publieke sfeer beschouwt de burger zich als homme, als gelijk-

waardig lid van de soort ‘mens’; dit is zijn tweede identiteit. Vanuit zijn voorstelling als homme 

onstaat het besef bij de burger dat de wetgevende soevereiniteit slechts in het publiek van burgers 

kan liggen. Daarmee wordt de burger zich bewust van zijn derde identiteit, die van citoyen. Als 

politieke zelfwetgever eist de burger dat de staat in het algemeen belang van de burgerlijke maat-

schappij optreedt, zijn feitelijke handelingsdomein. De burger komt aldus tot een begrip van au-

tonomie door zichzelf als gelijk subject (homme) voor te stellen; autonomie ligt in zijn subjectzijn 

besloten. De staat wordt aldus onderworpen aan een democratisch imperatief: zijn macht is alleen 

legitiem als hij het objectieve belang van het publiek van gelijkwaardige subjecten als uitgangs-

punt heeft. De publieke sfeer heeft dus in essentie een politieke functie. In Habermas’ woorden:  

 

“The political task of the bourgeois public sphere was the regulation of civil society. [...] The 

public sphere as a functional element in the political realm was given the normative status of an 

organ for the selfarticulation of civil society with a state authority corresponding to its needs. [...] 

Only with power to legislate itself did the public, constituted of private people, obtain this cer-

tainty”.36 

 

                                                             
wat het is een lichaam te hebben, bestaansvoorwaarden, levensverwachtingen, een individuele en collectieve ge-
zondheid, krachten die veranderd en een ruimte waarin deze optimaal verdeeld kunnen worden”. 
 34 Hier wordt Habermas, Structural Transformation, hoofdstukken 2 en 3 gevolgd. 
 35 Ibidem, p. 37, cursivering JH. 
 36 Ibidem, respectievelijk p. 52, 74 en 81. 
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In optiek van de burger is de staat derhalve een “vereniging van belanghebbenden met een door 

de leden gekozen bestuur”.37 Door de operationalisering van het idee van het politieke burger-

schap stelt de burgerij haar particuliere status veilig. 

 Deze waarborg kan echter alleen maar veilig worden gesteld als de wetgeving van de staat 

bepaaldelijk nìet rechtstreeks op particuliere ervaringen wordt gebaseerd. Deze ervaringen dienen 

geabstraheerd te worden in zodanige mate dat zij algemene wetten kunnen worden. In de formu-

lering van het algemene belang moet de staat het algemeen-menselijke voor ogen hebben, datge-

ne waarin de mens gelijk is, namelijk, zijn vrijheid. Het democratische legitimatie-imperatief van 

de staat is gericht op de formele garantie van vrijheid in de private sfeer. Op een publiek niveau 

kan, analoog aan het redelijk-subjectieve inzicht, immers slechts de idee van vrijheid worden 

gedacht; Gods transcendentie is alleen in zoverre democratisch. Denken in de publieke sfeer gaat 

erover hoe aan deze lotsverbondenheid vorm gegeven kan worden. De materialisering van die 

intersubjectieve lotsverbondenheid kan slechts in de private sfeer plaatsvinden: ieder mens weet 

alleen zelf hoe hij gelukkig kan worden. Gelukzaligheid is geen doelstelling in de publieke sfeer, 

slechts de grenzen waarbinnen gelukzaligheid gerealiseerd kan worden. Kant zegt het zo:  

 

“No-one can compel me to be happy in accordance with his conception of the welfare of others, 

for each may seek his happiness in whatever way he sees fit, so long as he does not infringe upon 

the freedom of others to pursue a similar end which can be reconciled with the freedom of every-

one else within a workable general law  i.e. he must accord to theirs the same right as he enjoys 

himself”.38 

 

De eerste fase van het democratiseringsproces wordt aldus gekenmerkt door een formele verhou-

ding tussen de private en de publieke sfeer. Deze formele scheiding is fundamenteel: ze is geba-
                                                             
 37 E.H. Kossmann (1981) ‘Aan het volk van Nederland’, pp. 250-251. Vergelijk de volgende definitie van 
‘maatschappij’: “Overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden iets in gemeenschap te brengen en het 
voordeel samen te delen.” Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, twaalfde druk, cursivering GD. 
 38 I. Kant (1991) ‘On the Common Saying: “This May Be True in Theory, But It Does Not Apply in Prac-
tice”’. Oorspronkelijke titel: ‘Über der Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 
Praxis’ (1792), p. 74. Vergelijk J.S. Mill (1993) On Liberty, oorspronkelijke verschijning: 1859, p. 16: “The only 
freedom which deserves the name, is that pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to 
deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it. Each is the proper guardian of his own health, whether 
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seerd op de principiële beperking in het object van menselijke kennisvorming. De zin van het 

leven kan slechts in algemene termen en naar de vorm omschreven worden. Wetten, die van natu-

re algemeen zijn, kunnen daarom alleen een constituerende functie hebben. Wanneer de staat 

meent gelukzaligheid te kunnen realiseren, plaatst hij zich op de troon van God en wordt hij 

noodzakelijkerwijs despotisch.39 Gelukzaligheid is in essentie een individueel goed; de wegen die 

daar naar toe leiden, zijn voor een ieder andere wegen, als ook anders geplaveid.  

 

4 DE MATERIËLE FASE VAN HET DEMOCRATISERINGSPROCES (1850-1960) 

Het volgende citaat van Huppes-Cluysenaer staat symbool voor de omslag in het denken over de 

verhouding tussen de mens en de werkelijkheid in de tweede fase van het democratiseringspro-

ces. 

 

“De werkelijkheid zoals deze feitelijk bestaat, is [...] het gevolg van menselijk handelen. Daar-

mee krijgt de mens een nieuwe verantwoordelijkheid en een nieuwe ethiek. Het is niet langer 

mogelijk om het feit dat grote groepen mensen in slechte omstandigheden verkeren als een ‘na-

tuurlijk gegeven’ naast zich neer te leggen. Deze omstandigheden moeten nu opgevat worden als 

een maatschappelijk gevolg dat mede tot stand komt door het eigen handelen. Aan alle individuen 

zal dientengevolge de ethische eis gesteld moeten worden dat ze rekening houden met de maat-

schappelijke gevolgen van hun handelen.”40 

 

Deze omslag in het denken over de verhouding tussen de mens en de werkelijkheid leidt tot een 

materialisering van de verhouding tussen de private en de publieke sfeer en daarmee tot het af-

scheid van de formele fase van het democratiseringsproces. Kant meende nog dat de discrepantie 

tussen de feitelijke werkelijkheid van de private sfeer en de formele gelijkheid in de publieke 

sfeer onvermijdelijk was,41 want de natuur is van zichzelf tweeslachtig; het antagonisme van de 

                                                             
bodily, or mental and spiritual. Mankind are greater gainers by suffering each other to live as seems good to them-
selves, than by compelling each to live as seems good to the rest”.  
 39 Kant, ‘This May Be True in Theory’, p. 83. 
 40 ‘Science-fiction’, p. 57. 
 41 “This uniform equality of human beings as subjects of the state is, however, perfectly consistent with the 
utmost inequality of the mass in the degree of its possessions, whether these take the form of physical or mental 
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feitelijke onbarmhartigheid en de redelijke goedheid van de natuur is een gegeven waardoor de 

existentie bepaald is.42 In de aanschouwing van de kloof tussen deze twee werelden stuit de bur-

ger als praktisch subject op de grens van zijn capaciteit. Daarom weet hij als citoyen wel beter, 

dan van de staat verlangen deze kloof te tarten. Het particuliere, ondoorgrondelijke principe van 

gelukzaligheid op een publieke niveau brengen, werkt volgens Kant alleen maar averechts.  

 

“It is obvious [...] that the principle of happiness (which is not in fact a definite principle at all) 

has ill effects in political right just as in morality, however good intentions of those who teach it. 

The sovereign wants to make the people happy as he thinks best, and thus becomes a despot, 

while the people are unwilling to give up their universal human desire to seek happiness in their 

own way, and thus become rebels.”43 

 

Kant benadrukt niettemin dat zonder twijfel de idee van het goede, zoals gesymboliseerd in de 

wet, altijd als streefbaken voor het individuele handelen zal moeten dienen. Alleen op deze wijze 

is vooruitgang mogelijk, hoe weerbarstig de natuur ook is.44  

 Karl Marx beschouwt Kants zienswijze als een sofisme. Hij veracht de kloof die bestaat 

tussen de hypocriete retoriek van de “zogenaamde Rechten van de Mens” en de aardse misère.  

 

“Far from the rights of man conceiving of man as a species-being, species-life itself, society, ap-

pears as a framework exterior to individuals, a limitation of their original self-sufficiency. The 

                                                             
superiority over others, or of fortuitous external property and of particular rights (of which there may be many) with 
respect to others.” Kant, ‘This May Be True in Theory’, p. 75. 
 42 Kant beseft dat daardoor makkelijk de neiging ontstaat de idee van het goede als een illusie te beschouwen 
en de feitelijke onbarmhartigheid van de natuur als werkelijk. Kant meent evenwel dat het tegenovergestelde het 
geval is; dat de transcendentie van de idee van het goede het werkelijke is, dat door de schijn van de onbarmhartig-
heid van de natuur heenstraalt. 
 43 ‘This May Be True in Theory’, p. 83. 
 44 “Dank derhalve de natuur voor de onverdraagzaamheid. [...] De mens wil eendracht, maar de natuur weet 
beter wat goed is voor zijn geslacht: zij wil tweedracht. [...] [D]e bronnen van de onmaatschappelijkheid en de voort-
durende tegenstand, waaruit zoveel kwaad voortkomt, drijven ook weer aan tot nieuwe inspanning van krachten en 
daardoor tot een verdere ontwikkeling van de natuur. Daarmee verraden zij de ordening van een wijze Schepper en 
niet de hand van een boosaardige geest, die in Gods heerlijke schepping gerommeld of haar jaloers verstoord heeft.” 
Kant geciteerd in: E.A. Huppes-Cluysenaer (1998) Syllabus Wetenschapsleer. Deel 1, p. 47. 
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only bond that holds them together is natural necessity, need, and the private interest, the conser-

vation of their property and egoistic person.”45 

 

Marx keert Kants redenering om: de menselijke afhankelijkheid van de natuurnoodzakelijkheid is 

niet een blessing in disguise om vrijheid in de ogen te schouwen, maar zuiver een feitelijke be-

perking om vrijheid te realiseren. Daarom is de formele scheiding tussen de private en de publie-

ke sfeer die ten grondslag ligt aan de natuurlijke discrepantie tussen noodzakelijkheid en vrijheid 

volgens Marx ideologisch bepaald. Het algemene belang in de publieke sfeer is in werkelijkheid 

slechts in overeenstemming met een concreet groepsbelang. De burgerlijke opvatting over gelijk-

heid in de publieke sfeer en vrijheid in de private sfeer veronderstelt een concreet persoon binnen 

een specifieke sociaal-economische context, namelijk de bourgeois als opgeleide warenbezitter.46 

Terwijl Kant iets dergelijks beaamt,47 meent hij dat oorzaken van feitelijke ongelijkheden in de 

private sfeer altijd redelijkerwijs bij het individu zelf moeten worden gezocht en niet bij ande-

ren.48 Marx stelt dat een dergelijke idealistische verklaring het individu een rad voor ogen draait. 

In plaats van de transcendentie van rechtvaardigheid, pleit hij voor de immanentie van rechtvaar-

digheid; de politieke betekenis van rechtvaardigheid ligt niet besloten in een formeel wettenka-

der, maar in de sociaal-economische orde.  

 Desalniettemin behoudt Marx het burgerlijke basisidee van de publieke sfeer als de ruimte 

waarin de constituering van de gemeenschappelijke mens plaatsvindt. Marx stelt alleen dat Kants 

lege idee van gemeenschappelijkheid een concrete verankering moet krijgen. De inrichting van 

de publieke sfeer moet geschieden vanuit een rationeel begrip van de sociaal-economische struc-

tuur. Via het begrip hiervan kan de maatschappelijke context van het geïsoleerde individu gesoci-

aliseerd worden, zodat het individu zijn natuurnoodzakelijkheid overwint en zichzelf als homme 
                                                             
 45 Geciteerd in R.J. van der Veen (1981) ‘Notes on the Marxian ideal of freedom’, p. 13. 
 46 “Yet when one approaches the two types of constitutional right sociologically, by reference to the original 
relationship between public and private spheres, their indissoluble connection becomes apparent.” Habermas, Struc-
tural Transformation, p. 224. 
 47 “Each regards himself as authorised to protect the rights of the commonwealth by laws of the general will, 
but not to submit it to his personal use at his own absolute pleasure. This right of freedom belongs to each member of 
the common-wealth as a human being, in so far as each is capable of possessing rights”. Kant, ‘This May Be True in 
Theory’, p. 74, cursivering GD. 
 48 “[Man] can be considered happy in any condition so long as he is aware that, if he does not reach the same 
level as others, the fault lies either with himself (i.e. lack of ability or serious endeavour) or with circumstances for 
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actualiseert.49 Zowel Kant als Marx hanteren dus het deterministische uitgangspunt van de twee-

deling in de mens als zintuiglijk object en redelijk subject,50 maar waar Kant vrijheid ziet als de 

ontstijging van de natuurnoodzakelijkheid door onttrekking van zintuiglijkheid, daar ziet Marx 

vrijheid als de ontstijging van de natuurnoodzakelijkheid door rationele regulering van de zin-

tuiglijkheid: “Freedom [...] can only consist in the socialized man, the associated producers, rati-

onally regulating their interchange with Nature, bringing it under common control, instead of 

being ruled by it as by the blind forces of Nature”.51 

 Marx keert de verhouding tussen de private en de publieke sfeer om: vrijheid wordt niet 

gerealiseerd in de private, maar in de publieke sfeer  zie wat Arendt wil een eeuw later. Wan-

neer de politieke klasserelaties in de maatschappij expliciet worden gemaakt op een publiek ni-

veau  de socialisering van de maatschappij  dan zal het politieke karakter van de maatschap-

pij geneutraliseerd worden en vrijheid binnen ieders handbereik zijn.  

 

“Hence if civil society forces its way into the legislature en masse, or even in toto, the real civil 

society wishes to substitute itself for the fictitious civil society of the legislature, then all that is 

nothing but the striving of civil society to create a political existence for itself. [...] By really es-

tablishing its political existence as its authentic existence, civil society ensures that its civil exis-

tence, in so far it is distinct from its political existence, is inessential. And with the demise of the 

one, the other, its opposite, collapses also. Therefore, electoral reform in the abstract political 

state is equivalent to a demand for its dissolution and this in turn implies the dissolution of civil 

society.52 

 

Habermas stelt dat bij Marx de publieke sfeer niet meer bestaat uit private personen die een pu-

bliek vormen, maar uit private personen van een publiek. De werkelijke aard van de private sfeer 

is zijn politieke aard, niet zijn private. Niet in de gedaante van de bourgeois, maar in die van de 

                                                             
which he cannot blame others, and not with the irresistible will of any outside party. For as far as right is concerned, 
his fellow-subjects have no advantage over him.” Kant, ‘This May Be True in Theory’, pp. 75-76. 
 49 Van der Veen, ‘Notes on the Marxian ideal of freedom’, pp. 4-5. 
 50 Zie voor Marx: Van der Veen, ‘Notes on the Marxian ideal of freedom’, p. 5; en voor Kant: Kant, Grond-
slagen van de ethiek, pp. 124-125. 
 51 Geciteerd in Van der Veen, ‘Notes on the Marxian ideal of freedom’, p. 14. 
 52 Geciteerd in Habermas, Structural Transformation, p. 126, cursivering KM.  
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citoyen vindt de private mens derhalve zijn identiteit als homme.53 De democratische legitimiteit 

van de staatsmacht moet daarop gebaseerd zijn, dat wil zeggen op het in overeenstemming bren-

gen van zijn activiteiten met het politieke belang van het publiek als collectiviteit. “To give any 

meaning to Kant’s principle, the sense put upon it must be, that we ought to shape our conduct by 

a rule which all rational beings might adopt with the benefit to their collective interest”, aldus J.S. 

Mill.54 Alleen met een politieke realisering van maatschappelijke gelukzaligheid kan de implicie-

te belofte van de publieke sfeer, zijnde een domein van vrijheid expliciet worden gemaakt. In 

Habermas’ woorden: “A public sphere of civil society from which specific groups would be eo 

ipso excluded was less than merely incomplete; it was not a public sphere at all”.55 

 

De tweede fase van het democratiseringsproces, waarin de politieke dialectiek van de private 

sfeer de publieke sfeer binnendringt, heeft grote gevolgen gehad voor de verhouding tussen de 

private en de publieke sfeer. Refererend aan M.L. Goldschmidt ziet Habermas twee ontwikkelin-

gen, die tot een aantasting van de publieke sfeer hebben geleid: 

 

“Two tendencies dialectically related to each other indicated a breakdown of the public sphere. 

While it penetrated more spheres of society, it simultaneously lost its political function, namely: 

that of subjecting the affairs that it had made public to the control of a critical public”.56 [controle 

functie!] politiek = democratisch 

 

Uitvoeriger komen we tot de volgende drie stellingen: 

 1. Door de materialisering van het democratische legitimatie-imperatief breidt de publieke 

sfeer zich ten koste van de private sfeer uit: de private sfeer is aan politisering onderhevig; 

                                                             
 53 “[T]he freedom of the private person was a function of the role of human beings as citizens of society. No 
longer was the role of the citizen of a state the function of a human being’s freedom as property-owning private per-
son, for the public sphere no longer linked a society of property-owning private persons with the state.” Habermas, 
Structural Transformation, p. 129. 
 54 J.S. Mill (1987) ‘Utilitarianism’, oorspronkelijke verschijning: 1863, p. 326, cursivering JSM. 
 55 Habermas, Structural Transformation, p. 85. Zie ook volgend citaat van Habermas: “The social-welfare 
state was compelled to shape social conditions to continue the legal tradition of the liberal state, because the latter 
too wanted to ensure an overall legal order comprising both state and society”. Ibidem, p. 224. 
 56 Ibidem, p. 140, cursivering JH. 



HET DEMOCRATISERINGSPROCES      15 

 2a. dit heeft ten eerste geleid tot een verspreiding van politieke macht, waardoor de pri-

maire politieke functie van de publieke sfeer, openbaarheid, is verminderd: de publieke sfeer so-

cialiseert; 

 2b. ten tweede leidt de tweevoudige ontwikkeling van de politisering van de private sfeer 

en de socialisering van de publieke sfeer tot een aantasting van het autonome handelingsdomein 

van de burger: de burger verwordt van private zelfbeschikker tot sociaal groepslid. 

 Bovenstaande ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; hun verbindende 

oorzaak is de materialisering van het democratiseringsproces, welke ontwikkeling heeft gezorgd 

voor de opheffing van de formele scheiding tussen de private en de publieke sfeer.  

  

Ad 1. Zoals hierboven reeds gesteld is de private sfeer in de moderne tijd tot algemeen belang 

geworden voor de staat. Arendt noemt dat ‘vermaatschappelijking’57 (§ 4.3.1). Ze zegt het vol-

gende erover: 

 

 “De maatschappij is de samenlevingsvorm waarin het feit van de wederkerige afhanke-

lijkheid ter wille van het leven, en van niets anders, publieke betekenis heeft gekregen, en waarin 

de activiteiten die alleen maar gericht zijn op het behoud van het naakte bestaan, tot het publieke 

vlak zijn toegelaten.  

 Het is geenszins onverschillig of een activiteit privé dan wel publiek wordt verricht. Onge-

twijfeld zal het karakter van het publieke domein verandering ondergaan al naar gelang de activi-

teiten die erop worden toegelaten, maar die activiteiten zelf zullen eveneens in hoge mate van 

karakter veranderen”.58 

 

Wanneer in de formele fase van het democratiseringsproces het door de staat geleide proces van 

vermaatschappelijking gedemocratiseerd wordt, wordt de private sfeer niet meer beoordeeld naar 

zijn legitieme bijdrage in het belang van de staat als zodanig  als functie van de staatsraison 

, maar wordt veeleer de staat legitiem geacht in zoverre hij het algemene belang van de private 

sfeer voorstaat. De door Arendt aangeduide verandering van het karakter van de private sfeer ligt 
                                                             
 57 Arendt noemt het ook wel “de annexatie van het privé-leven door de maatschappij”. Arendt, Vita activa, p. 
77. 
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in zijn democratische karakter: het is in principe de private sfeer die het algemene belang een 

politieke definitie (in de publieke sfeer) geeft. Echter, in de formele fase kan het doel van een 

politieke definitie van het algemene belang alleen maar een formele vaststelling van een negatief 

afgebakende vrijheidssfeer zijn. De overkoepeling van de publieke sfeer over de private sfeer is 

daardoor beperkt, in zoverre het democratische legitimatie-imperatief voor de staat slechts bestaat 

uit een formele overkoepeling van de private sfeer. Het imperatief van de staat slaat niet op een 

inhoudelijke regulering van de feitelijke sociaal-economische context van de private sfeer. 

 Dit gebeurt wel in de materiële fase van het democratiseringsproces. Daar vindt een ver-

dieping plaats van de formele overkoepeling van de publieke sfeer over de private sfeer, doordat 

de publieke sfeer ‘afdaalt’ naar het materiële niveau van de private sfeer.59 De publieke aandacht 

op realisering van vrijheid wordt niet meer gekenmerkt door een intern perspectief, waarbij een 

subjectief-formele bepaling van private vrijheidsrealisering centraal staat, maar door een extern 

perspectief, waarbij een objectief-materiële bepaling van publieke vrijheidsrealisering centraal 

staat. Gesteld kan worden dat eigenlijk pas in de tweede fase van het democratiseringsproces een 

vermaatschappelijking van de private sfeer plaatsvindt, omdat dan pas de private sfeer als een 

objectieve sociaal-economische orde een politieke betekenis krijgt. De democratische legitimiteit 

van de staat bestaat in de mate dat hij een collectief blootgelegde maatschappelijke behoeften-

structuur bevredigt. Deze materialistische interpretatie van het democratische legitimatie-

imperatief vindt een exemplarische verwoording in Marx’ distributieve beginsel: van een ieders 

vermogen naar een ieders behoefte. Hiermee wordt de formele afbakening van de private vrij-

heidssfeer doorbroken en krijgt zij een amorfe betekenis, omdat het ideaal van vrijheidsrealise-

ring wordt verbonden met de complexe dialectiek van de sociaal-economische orde. Deze politi-

sering van de private sfeer heeft dus niet alleen een verdieping, maar ook een enorme uitbreiding 

van de publieke sfeer tot gevolg. Omdat de staat geacht wordt te interveniëren in de feitelijke 

omstandigheden van de private sfeer, verspreidt zijn politieke macht zich over vele domeinen van 

de private sfeer. 

 

                                                             
 58 Ibidem, pp. 54-55. Habermas citeert deze passage gedeeltelijk; zie: Structural Transformation, p. 19. 
 59 Andersom zou gesteld kunnen worden dat de private sfeer naar een publiek niveau wordt ‘gehesen’.  
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Ad 2a. Marx ging evenwel uit van een publieke sfeer waarin politieke  op macht gebaseerde  

verhoudingen zouden verdwijnen, zodra de dialectische angel uit de maatschappij zou zijn ge-

trokken. Door de immanent onrechtvaardige dialectiek van de private sfeer op een publiek niveau 

te brengen zou het politieke karakter van de private sfeer worden gedepolitiseerd. De staat zou 

dan slechts administrator hoeven te zijn: een neutrale distributeur van materiële en immateriële 

goederen.60 Deze ideale communistische toestand, waarbij de kunstmatige burgerlijke scheiding 

tussen een private en een publieke sfeer zou verdwijnen, is echter geenszins gerealiseerd. Inte-

gendeel, in de materialistische fase van het democratiseringsproces neemt de macht van de staat 

enorm toe. Door de materialisering van het democratische legitimatie-imperatief wordt de staat 

geacht in maatschappelijke processen te interveniëren ter bevordering van gelukzaligheid, zodat, 

ter waarmaking van deze verwachting, het aantal politieke functies van de staat vermeerdert. 

Naast distribuerende, krijgt hij ook bijvoorbeeld producerende, compenserende en subsidiërende 

taken toebedeeld.61 De staat neemt in toenemende mate de gedaante aan van een bureaucratische 

organisatie: ondersteund door een ambtelijk apparaat en een centraal bureau voor maatschappe-

lijke statistieken62 voert hij zijn functies uit gelijkend op grote kapitalistische bedrijven. “Beide 

zijn in de grond van de zaak veeleer volledig gelijksoortig”, zo stelt Weber.63 

 Een homogenisering tussen staat en private instituties krijgt zijn beslag op het raakvlak 

van de private en de publieke sfeer. Door de uitbreiding van de publieke sfeer over de private 

sfeer vindt op een institutioneel niveau een ontmoeting plaats tussen instituties van de private en 

de publieke sfeer. Habermas noemt deze ontmoetingsplaats een “repolitized social sphere”, om-

dat hij overeenkomsten ziet met de middeleeuwse samenleving, alwaar tussen de private en de 

publieke sfeer een sociale sfeer bestond die gedomineerd werd door instituties met particuliere 

machtsprerogatieven.64 De gerepolitiseerde sociale sfeer wordt bewoond door instituties die in de 

burgerlijke opvatting tot de private noch tot de publieke sfeer zouden hebben behoord. Het zijn 

enerzijds private instituties die publieke kenmerken krijgen,65 en anderzijds publieke instituties 
                                                             
 60 Zie Habermas, Structural Transformation, p. 128. 
 61 Ibidem, pp. 147-148. 
 62 Het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt in Nederland opgericht in 1899. 
 63 M. Weber (1972) Gezag en bureaucratie. Geselecteerd uit: ‘Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der 
verstehenden Soziologie’ (1921), p. 128. 
 64 Habermas, Structural Transformation, p. 142 en p. 176. Vergelijk pp. 5-7. 
 65 In Nederlands is in dit opzicht de grondwetsherziening van 1922 van belang. In deze grondwetsherziening 
werd het artikel 194 opgenomen, waarin werd gesteld dat aan maatschappelijke organen naast de gebruikelijke drie: 
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die private kenmerken krijgen. Taken uit de private sfeer worden bijvoorbeeld overgenomen door 

vakbonden (vergelijk gilden) en politieke partijen (vergelijk kiesverenigingen66), instituties die 

voor het eerst een publieke betekenis krijgen. Bedrijven verliezen evenzeer hun private karakter: 

ze nemen trekken aan van micro-staten, sluiten onderling trusts en kartels, en nemen werknemers 

op in omvangrijke bedrijfsplannen.67 De staat zelf neemt ook activiteiten voor zijn rekening die 

oorspronkelijk tot de private sfeer  met name het gezin  behoorden, zoals educatie, eigendom 

en zorg, en verliest daardoor ten dele zijn publieke identiteit. Na de eeuwwisseling worden de 

contacten tussen de semi-publieke instituties en de staat inniger en krijgt hun verhouding een 

corporatistische vorm.68 Maatschappelijke organisaties verzuilen op levensbeschouwelijke grond-

slag, waardoor de sociale sfeer verticaal geïnstitutionaliseerd wordt. De kolomachtige agglomera-

ties van dagblad, omroep, vereniging en politieke partij worden bestuurd door politieke eliten die 

hun onderlinge samenwerking baseren op een overkoepelende collectivistische maatschappijvi-

sie.69  

 De politisering van de private sfeer leidt derhalve tot een socialisering van de publieke 

sfeer. De concentratie van politieke macht in de publieke sfeer komt terecht in het sociale sche-

mergebied tussen de private en de publieke sfeer. Daardoor vermindert de openbaarheid van de 

publieke sfeer aanmerkelijk, een openbaarheid die cruciaal is voor een effectieve werking van het 

democratische legitimatie-imperatief van de staat. Habermas benadrukt dat de nieuwe staatstaken 
                                                             
provincie, gemeente en waterschap, een verordenende, dus publieke, bevoegdheid kan worden verleend. Zie Van 
Hasselt, Verzameling van Nederlandsche Staatsregelingen en Grondwetten, p. 426. Voor uitweidingen hierover zie 
bijvoorbeeld: Oud, Staatkundige vormgeving in Nederland, pp. 262-263. Zie ook Pot, Handboek van het Nederland-
se staatsrecht, pp. 577-578. 
 66 Merk Thorbecke’s onwil op om tot landelijke samenwerking van kiesverenigingen over te gaan. Hij was 
tegen elke vorm van partijvorming. Zie J. de Beus (1996) ‘Oorsprong en wederkeer van de liberalen’, p. 66. De libe-
ralen waren dan ook de laatste politieke stroming die tot partijvorming overging. Pas in 1885 werd de Liberale Unie 
opgericht, zestien jaar ná de oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij. De Liberale Unie was bovendien slechts 
een los verband van kiesverenigingen zonder gemeenschappelijk program.  
 67 Habermas, Structural Transformation, p. 153. Habermas citeert H.P. Bahrdt: “The industrial firms build 
appartments or even help the employee to become a home owner; they organize concerts and theater performances, 
offer continuing education classes; they provide for the elderly, widows and orphans. In other words, a series of 
functions originally fulfilled by institutions that were public not only in the legal but also in the sociological sense, 
are taken over by organizations whose activity is non-public”. Aangemerkt moet worden dat Habermas zich hier niet 
bewust is van het feit dat bovenstaande functies oorspronkelijk niet publiek waren, maar privaat.  
 68 In Nederland wordt in 1919 de Raad voor de Arbeid opgericht, de voorloper van de Sociaal-Economische 
Raad (1950). 
 69 Zie A. Lijphart (1990) Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Oorspronkelijke 
verschijning: 1968, pp. 99-116. I. Schöffer constateert voor de Nederlandse situatie een algemene overeenstemming 
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veelal extraparlementair worden gelegitimeerd; doordat ze nog steeds een sterk privaat karakter 

dragen, kunnen ze niet meer door het klassieke liberale lichaam, het parlement, worden behan-

deld. Nieuwe politieke legitimiteitsmechanismen ontstaan derhalve, die in de moeilijk contro-

leerbare sociale sfeer plaatsvinden. Collectieve overeenkomsten tussen staat en sociaal-

economische organisaties kunnen hun tijdelijke compromiskarakter niet verbloemen, omdat hun 

oorspronkelijke conflict in de kern een privaat karakter draagt, dat niet opgelost kan worden.70 

Daarnaast heeft het democratische legitimatie-imperatief dat voor private instituties met publieke 

taken, zoals stichtingen en verenigingen, is gaan gelden, niet meer een publiek, maar een publici-

tair karakter. Het doel van semi-publieke instituties is niet zozeer een openbare verantwoording 

van hun handelen naar het publiek van burgers, maar een representatieve verantwoording naar de 

leden van hun groep.71 Ook hier lokaliseert Habermas middeleeuwse tendensen:  

 

“The aura of personally represented authority returns as an aspect of publicity; to this extent 

modern publicity indeed had affinity with feudal publicity. Public relations do not genuinely con-

cern public opinion but opinion in the sense of reputation. The public sphere becomes the court 

before whose public prestige can be displayed  rather than in which public critical debate is 

carried on.”72 

 

De positie van de burger verandert in deze constellatie. Door de socialisering van de publieke 

sfeer wordt zijn status als bourgeois en citoyen geïnstitutionaliseerd. Zowel als privé-subject en 

publiek-subject wordt hij vertegenwoordigd door instituties die zijn autonome handelingsvrijheid 

in particuliere en politieke zin indammen. 

 

                                                             
in de ‘zuilengedachte’: “de idee een deel te vormen, een steun te zijn van het geheel, bij te dragen aan een ‘koepel’, 
de maatschappelijke samenleving”. Geciteerd in: P. Pennings (1996) ‘Verzuiling. Consensus en controverse’, p. 100. 
  70 “The public sphere was burdened with the tasks of settling conflicts of interest that could not be accommo-
dated within the classical forms of parliamentary consensus and agreement; their settlements bore the origins in the 
sphere of the market.” Habermas, Structural Transformation, p. 198. 
 71 “In this enterprise special-interest associations have far-reaching political power at their disposal not in 
spite but on account of their private character; especially, they can manipulate ‘public opinion’ without themselves 
being controlled by it.” Ibidem, p. 200. 
 72 Ibidem, pp. 200-201, cursivering JH. 
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Ad 2b. Zoals gezegd kenmerkt Marx de identiteit van de burger als homme via zijn rol als citoy-

en, als politiek burger. Omdat hij bij de realisering van zijn vrijheid afhankelijk is van de feitelij-

ke sociaal-economische omstandigheden in de private sfeer dient zijn politieke bewustwording 

ertoe om voor hem een rechtvaardige maatschappelijke positie veilig te stellen in de publieke 

sfeer. Het democratische legitimatie-imperatief, dat hij aan de staat heeft gegeven, is erop geba-

seerd, dat een zo nauw mogelijke analogie ontstaat tussen zijn identiteit als homme en bourgeois. 

Daardoor wordt zijn autonomie, dat wil zeggen zijn vrijheid om gelukzaligheid te realiseren, niet 

meer geconstitueerd in de private sfeer, maar in een gesocialiseerde publieke sfeer.  

 Habermas haalt H. Schelsky aan die stelt dat deze ontwikkeling paradoxalerwijs een ver-

wijdering tussen de private en de gesocialiseerde publieke sfeer tot gevolg heeft. Door de politi-

sering van private verbanden, die in toenemende mate worden beheerd door sociaal-economische 

instituties, wordt de burger losgekoppeld van zijn private sfeer en krijgt hij een status van consu-

ment en cliënt.73 Doordat zijn private eigendomsrechten door de staat deels worden afgenomen, 

verandert zijn private sfeer aan de ene kant in een nieuw domein van privacy, terwijl aan de ande-

re kant zijn private sfeer wordt geëxternaliseerd door de semi-publieke instituties.74 Het feit dat 

de burger in staat is zijn verworven rechten te laten materialiseren door de verzorgingsstaat ver-

groot natuurlijk zijn beschikking over goederen en daarmee de kans om vrijheid te realiseren; het 

is evenwel een andere realisering van zijn autonomie dan Kant en Marx ooit hadden voorgesteld. 

“Partikuliere autonomie is [...] niet meer de beschikkingsmacht van de partikuliere ondernemer, 

maar de macht van de consument met wiens behoeften rekening gehouden moet worden.”75 

Doordat de semi-publieke instituties gebonden zijn aan de collectieve doelstelling sociaal-

economische ongelijkheid in de private sfeer te nivelleren is de private werkelijkheid van de bur-

ger voor deze instituties alleen van belang in de mate dat de burger deel uitmaakt van een collec-

                                                             
 73 Ibidem, p. 156. 
 74 Ibidem, pp. 155-159. 
 75 A.J. Hoekema en E.A. Huppes-Cluysenaer (1979) Vertaling, samenvatting en bewerking van: J. Habermas 
(1962) Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerliche Gesellschaft, 5e druk, 
pp. 187-189. Zie voor het corresponderende citaat: Habermas, Structural Transformation, p. 156. Vergelijk: “On the 
one hand, private people were able to free themselves from the ideological fusion of their double role as bourgeois 
and homme; but this uncoupling of the intimate sphere from the basis of property functioning as capital  which 
seemed to make possible the actualization of its idea within a public sphere of emancipated private people  also 
brought about new relations of dependence”. Ibidem, p. 161. 
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tiviteit en dus collectief bepaalbare behoeften heeft.76 De particuliere behoeften van de burger 

zijn van ondergeschikt belang, omdat deze niet op een algemeen niveau kunnen worden geopera-

tionaliseerd. Zijn behoeften worden bepaald door de sociaal-economische condities waarin hij 

zich bevindt; zij maken de politieke status uit van de burger, zodat in een publieke bepaling van 

maatschappelijke gelukzaligheid deze condities als uitgangspunt worden genomen.  

 In het politieke domein van de publieke sfeer is eenzelfde tendens te bemerken; daar ver-

liest de burger het contact met de lokale kiesverenigingen en bestaat zijn rol als lid van een poli-

tieke partij uit die van ‘kiezer’. De politieke partij representeert een klasse van burgers, wier indi-

viduele opinies slechts afgeleiden zijn van hun sociaal-economische positie. De burger is 

onderdeel van een electoraat en vormt niet meer samen met zijn private medeburgers een publiek 

dat op basis van zijn private status gebruik maakt van zijn politieke rede. De politieke partijen 

zijn representatieve massa-organisaties geworden, die met behulp van mediamieke strategieën 

pogen kiezers te werven, niet om publieke legitimiteit, maar om sociale acclamatie voor hun han-

delen te verwerven.77 

 Door de vermenging van de rollen van bourgois en citoyen heeft de burger een collectivis-

tische verantwoordingsethiek gekregen, waarin hij zich moet vergewissen van de politiek-

feitelijke consequenties van zijn handelen. Daarbij is het liberale ideaal van de burger als auto-

noom denkend subject, die naast een private verantwoordelijkheid om zin aan zijn leven te geven, 

een publieke verantwoordelijkheid heeft om zijn private handelen in abstractie voorzichzelf en 

naar de staat toe te legitimeren, naar achteren verdrongen. In de formele fase van het democrati-

seringsproces was deze tweeledige autonomie de basis voor de formele definiëring van het demo-

cratische legitimatie-imperatief van de staat. In de materiële fase van het democratiseringsproces 

is de autonome ruimte die de scheiding tussen de burger als privé en publiek subject uitmaakte, 

                                                             
 76 J. de Lange en P.B. Lehning (1979) ‘Krijgt de burger wat hem toekomt?’, p. 99: “Hoewel politieke eisen 
die in dit proces worden aangevoerd hun oorsprong vinden in individuele behoeften (een collectiviteit heeft geen 
honger en heeft als zodanig geen behoefte aan voedsel), zijn de beslissingen die met betrekking tot de eisen, die 
worden gesteld, moeten worden genomen wél aangelegenheden van de collectiviteit. Deze kan dan ook, in dit ver-
band, als een politiek stelsel worden beschouwd. Er is een collectiviteit van eisen stellende en beslissende individu-
en: een politieke gemeenschap met een bepaalde politieke arbeidsverdeling, tot uiting komend in velerlei instituties 
en rollen”. 
 77 Habermas, Structural Transformation, p. 203. “Now for the first time there emerged something like modern 
propaganda, from the very start with the Janus face of enlightenment and control; of information and advertising; of 
pedagogy and manipulation. [...] The parties are instruments for the formation of an effective political will; they are 
not, however, in the hands of the public but in the hands of those who control the party apparatus.” 
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opgevuld door een gepolitiseerde maatschappelijke werkelijkheid. Daardoor is de machtslegiti-

merende bevoegdheid uit de handen van de burger genomen en in die van de semi-publieke insti-

tuties gelegd. Habermas zegt het volgende hierover:  

 

“The public as such is included only sporadically in this circuit of power, and even then it is 

brought in only to contribute its acclamation. In so far as they are wage or salary earners and enti-

tled to services, private people are forced to have their publicly relevant claims advocated collec-

tively. The decisions left for them to make individually as consumers and voters come under the 

influence of economic and political agencies to the same degree that any public relevance can be 

attributed to them”.78 

 

De burger is bijgevolg gesocialiseerd tot een groepslid van semi-publieke instituties en in het 

uitoefenen van het democratische legitimatie-imperatief (autonomie) afhankelijk geraakt van de 

sociale, economische en politieke instituties die hem geïncorporeerd hebben en onderhouden. 

Met de uitbreiding én socialisering van de publieke sfeer is de macht van zowel sociaal-

economische als politieke instituties enorm gegroeid, hetgeen een uitkomst is die niet als de oor-

spronkelijke intentie van het democratiseringsproces kan worden betiteld.79 

 

5 DE PROCEDURELE FASE VAN HET DEMOCRATISERINGSPROCES (1960-HEDEN) 

In de derde fase van het democratiseringsproces breidt de publieke sfeer zich nog verder uit over 

de private sfeer. Dit komt paradoxaal genoeg voort uit een kritiek op het collectivistische en on-

democratische karakter van de sociale, economische en politieke instituties die zich in de private 

sfeer hebben genesteld. In de collectivistische maatschappijvisie uit de vorige periode bestond 

letterlijk en figuurlijk geen ruimte voor het subject. In politiek opzicht betekende dit dat de oor-

                                                             
 78 Ibidem, p. 176. 
 79 Vergelijk C.W. Couwenberg (1981) Liberale democratie als eerste emancipatiemodel. Een inleiding in het 
westerse constitutionele recht. Deel II van ‘Constitutioneel recht en emancipatie van de mens’, p. 10: “In tegenstel-
ling tot de oorspronkelijke verwachtingen leidt democratisering niet tot een verzwakking of verdamping van het 
politieke machtsstreven, maar veeleer tot een versterking en spreiding ervan. Deze politieke machtsspreiding leidt 
echter tevens tot een relativering van de groeiende staatsmacht [...]. Naarmate de staatsmacht onder democratisch 
gefundeerde pressie actiever intervenieert in de maatschappelijke ontwikkeling, wordt zij nl. in feite min of meer 
afhankelijk van de medewerking van de maatschappelijke corporaties die in de burgerlijke maatschappij steeds meer 
op de voorgrond treden en daarin de toon aangeven”. 
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spronkelijke burgerlijke idee van autonomie, dat besloten zit in het subject als citoyen, geen kans 

had op realisatie. In deze derde fase wordt gepleit voor een relativering van de collectivistische 

maatschappijvisie. Gesteld wordt dat normatieve uitspraken in de publieke sfeer over de private 

sfeer niet gedaan kunnen worden vanuit een objectief standpunt, maar alleen vanuit een intersub-

jectief standpunt. 

 Aanleiding hiervoor is een belangrijke wijziging in het moderne mensbeeld. Binnen de 

wetenschap rijzen in de jaren zestig twijfels over het fundament waarop in sociaal-politieke theo-

rieën ideeën over het moderne mensbeeld worden gebaseerd, namelijk de zintuiglijke werkelijk-

heid. Onder invloed van Popper en Wittgenstein (zie § 1.4) wordt gesteld dat kennis slechts van-

uit intersubjectieve betekeniskaders gekregen kan worden. Door de sociaalgebondenheid van de 

zintuiglijke waarneming is het kennissubject niet in staat door middel van een formele of materië-

le objectivering van de werkelijkheid betekenis aan de werkelijkheid te geven. In de politieke 

filosofie worden overeenkomstig vraagtekens gezet bij de democratische legitimiteit van de poli-

tieke macht. Het geijkte uitgangspunt dat via een objectieve analyse van de sociaal-economische 

werkelijkheid de onrechtvaardigheid in de private sfeer kan worden getraceerd, schiet tekort, 

vanwege het subjectieve karakter van de zintuiglijke waarneming. Daaruit volgt dat politieke 

uitspraken over de aard, vormgeving en realisatie van maatschappelijke gelukzaligheid slechts 

geconstrueerde uitspraken zijn, gebaseerd op een inhoudelijk politiek belang.80 Een publieke dis-

cussie over de politieke inrichting van de maatschappij dient daarom rekening te houden met het 

feit dat de private werkelijkheid wordt gekenmerkt door een pluraliteit van opvattingen over wat 

gelukzaligheid inhoudt. Het ‘goede leven’ wordt door ieder mens verschillend ingevuld, zodat de 

staat hierover geen uitspraken kan en mag doen. Een politieke definitie van rechtvaardigheid in 

de publieke sfeer moet de private ruimte waarin gelukzaligheid wordt gerealiseerd, respecteren. 

 De herwaardering van het belang van autonomie in de private sfeer komt tot uitdrukking 

in een herleving van de sociale contracttheorie. Van Manen zegt het volgende hierover: 

 

De relativering van een algemene geldigheid en daarmee de verabsolutering van het individuele 

standpunt vond [...] een basis van legitimiteit in de concretisering van het contract social: het 

                                                             
 80 Zie Huppes-Cluysenaer, Science-fiction, p. 79. 



HET DEMOCRATISERINGSPROCES      24 

idee ontstond dat de legitimiteit van rechtssregels en overheidsbeslissingen van de instemming 

van de betrokken individuen en organisaties afhankelijk was”.81  

 

Om de werking van een democratische legitimatie-imperatief dat gebaseerd is op intersubjectieve 

overeenstemming tot zijn recht te laten komen, wordt een proceduralistische besluitvormings-

structuur ontwikkeld. Op deze wijze kan in de publieke sfeer opnieuw de juiste verhouding wor-

den gevonden binnen de kantiaanse tweeslachtigheid van de burger. John Rawls verwoordt dit 

door te stellen dat de burger wordt gekenmerkt door enerzijds een “capacity for a sense of right 

and justice (the capacity to honour fair terms of cooperation)” en anderzijds een “capacity to re-

vise and rationally pursue a conception of the good”.82 Hij meent dat de publieke sfeer de proce-

durele context behoort te zijn om beide capaciteiten te expliciteren en onderling af te wegen: 

 

“Publicity ensures [...] that free and equal persons are in a position to know and to accept the 

background social influences that shape their conception of themselves as persons, as well as 

their character and conception of their good. [...] Thus the realization of the full publicity condi-

tion provides the social milieu within which the notion of full autonomy can be understood and 

within which its ideal of the person can elicit an effective desire to be that kind of person”.83 

 

Rawls gaat er vanuit dat de publieke sfeer voor alles gekenmerkt wordt als domein waarin bur-

gers samenkomen als gelijken om de principiële structuur van de maatschappij vorm te geven. De 

feitelijke ongelijk verdeelde natuurnoodzakelijkheden die de context vormen van het menselijk 

leven (circumstances of justice) zijn volgens Rawls de noodzaak om een coöperatieve tot weder-

zijds voordeel strekkende onderneming aan te gaan.84 In deze coöperatie bestaan twee voorwaar-

                                                             
 81 N.F. van Manen (1989) ‘Het rechtsrelativisme’, p. 15. 
 82 Geciteerd in R.J. van der Veen (1991) Between Exploitation and Communism. Explorations in the Marxian 
Theory of Jusitce and Freedom, p. 190. 
 83 Rawls geciteerd in S. Mulhall en A. Swift (1994) Liberals and Communitarians, p. 197. 
 84 J. Rawls (1973) A Theory of Justice, pp. 126-128 en p. 520. “There is an identity of interests since social 
cooperation makes possible a better life for all than any would have if each were to try to live solely by his own ef-
forts. There is a conflict of interests since men are not indifferent as to how the greater benefits produced by their 
collaboration are distributed, for in order to pursue their ends they each prefer a larger to a lesser share. Thus princi-
ples are needed for choosing among the various social arrangements which determine this division of advantages and 
for underwriting an agreement on the proper distributive shares. These requirements define the role of justice. The 
background conditions that give rise to these necessities are the circumstances of justice.” Ibidem, p. 126. Rawls 
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den. Ten eerste dat het niet mogelijk is een politiek-normatieve overeenstemming te bereiken 

over inhoudelijke concepties van gelukzaligheid, omdat zij op publiek niveau incommensurabel 

zijn.85 Volgens Rawls moet daarom gelden: “[T]he concept of right is prior to that of the good”86: 

individuele concepties van gelukzaligheid in de private sfeer moeten worden begrenst door pu-

blieke principes van rechtvaardigheid. Ten tweede moet bij het aangaan van een coöperatie voor-

opgesteld worden dat een conceptie van rechtvaardigheid gezocht moet worden in de basale intuï-

ties die in de publieke sfeer bestaan over rechtvaardigheid.87 Naast de idee van de samenleving 

als sociale coöperatie is dat de intuïtie van menselijke gelijkwaardigheid die Ronald Dworkin 

verwoordt met de stelregel equal concern and respect, en omschrijft als: “From the standpoint of 

politics, the interests of the members of the community matter, and matter equally”.88 De staat 

moet het belang van elk individu gelijkelijk dienen. Maar omdat uit de intuïtie van menselijke 

gelijkwaardigheid ook volgt dat elk individu een gelijke autonomie heeft, zal een publieke con-

ceptie van rechtvaardigheid ook moeten steunen op de redelijke overeenstemming van een ie-

der.89 Het negatief van deze stelregel luidt volgens T.M. Scanlon: “An act is wrong if its per-

formance under the circumstances would be disallowed by any system of rules for the regulation 

of behaviour which no one could reasonably reject as a basis for informed, unforced general 

agreement”.90 

 In deze neoliberale conceptie van rechtvaardigheid wordt onmiskenbaar teruggegrepen 

naar Kant. Er wordt een poging ondernomen om in de publieke sfeer een abstrahering van de 

private positie van de burger te bewerkstelligen, opdat de burger als redelijk subject in de publie-

                                                             
verdeelt de circumstances of justice in objective en subjective circumstances. De eerste zijn zaken als schaarste, 
fysieke kwetsbaarheid en de (ongelijke) biologische eigenschappen van mensen. Onder de tweede worden de ver-
schillende psychologische, ethische, esthetische en normatieve eigenschappen van mensen verstaan. 
 85 Zie J. Rawls (1993) Political Liberalism, p. xvi. 
 86 Rawls, Theory of Justice, p. 31. 
 87 “[S]ince we seek an agreed basis of public justification in matters of justice, and since no political agree-
ment on those disputed questions [over inhoudelijke concepties van het goede, GD] can reasonably be expected, we 
turn instead to the fundamental intuitive ideas we seem to share through the public political culture.” Rawls geciteerd 
Mulhall en Swift, Liberals and Communitarians, p. 184. 
 88 R. Dworkin (1983) ‘Comment on Narveson. In Defense of Equality’, p. 24. Vergelijk T. Nagel (1991) 
Equality and Partiality, p. 11: “At the first stage, the basis insight that appears from the impersonal standpoint is that 
everyone’s life matters, and no one is more important than anyone else”.  
 89 “[C]ontractualism seeks to explain the justificatory status of moral properties, as well as their motivational 
force, in terms of the notion of reasonable agreement.” T. M. Scanlon (1982) ‘Utilitarianism and Contractualism’, p. 
118. Rawls stelt dat “the general awareness of their universal acceptance should have desirable effects and support 
the stability of social cooperation.” Theory of Justice, p. 133. 
 90 Scanlon, ‘Utilitarianism and Contractualism’, p. 110. 
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ke sfeer algemene politieke beginselen kan formuleren. Maar net als Marx wordt er in deze con-

ceptie van rechtvaardigheid verder gegaan dan Kant, omdat in de publieke sfeer het principiële 

ambivalente kenmerk van de burger, zijnde enerzijds een privaat persoon op zoek naar een eigen 

idee van het goede leven, maar ongelijk in de kans om zulks te realiseren, en anderzijds zijnde 

een publiek persoon die gebruik maakt van zijn praktische rede en een derhalve een idee heeft 

van rechtvaardigheid, gelijke aandacht behoeft.91 Rawls stelt dat een publieke conceptie van 

rechtvaardigheid naast de constituering van een negatieve vrijheidssfeer ook een positieve regule-

ring van de private sfeer moet bewerkstelligen. Daarmee komt hij tegemoet aan de fundamentele 

eis van de materialistische conceptie van het democratische legitimatie-imperatief dat politiek 

handelen de feitelijke ongelijkheid in de private sfeer zoveel mogelijk in overeenstemming moet 

brengen met de redelijke idee van gelijkheid in de publieke sfeer. Rawls meent zelfs dat in prin-

cipe alle sociale goederen gelijkelijk dienen te worden verdeeld.92 Dit volgt uit de intuïtie dat elk 

mens gelijk telt. 

 Om deze intuïtie kracht bij te zetten construeert Rawls een hypothetische besluitvormings-

structuur (original position), waarin elk persoon noodgedwongen met zijn redelijke natuur wordt 

geconfronteerd, omdat hij verstoken is van kennis omtrent zijn particuliere situatie. Rawls acht 

een hypothetisch-proceduralistische constructie noodzakelijk om in de totstandkoming van recht-

vaardigheidsprincipes de invloed van inhoudelijke concepties van gelukzaligheid buiten te slui-

ten. Alleen via een dergelijke constructie kan de intuïtie van menselijke gelijkwaardigheid als 

uitgangspunt worden gerealiseerd. Wanneer dit het geval is, kunnen volgens Rawls de principes 

die zullen worden gekozen door de deelnemers, rechtvaardig genoemd worden. Rawls stelt dat in 

de hypothetische besluitvormingsstructuur twee rechtvaardigheidsprincipe zullen worden geko-

zen die het democratische legitimatie-imperatief van de staat dienen te bepalen. Ten eerste zal de 

staat de autonomie van de burger in de private sfeer moeten garanderen door middel van de con-

stituering van een stelsel van vrijheidsrechten (priority of liberty). Ten tweede is een staat demo-

                                                             
 91 “Justification in political theory must adress itself to people twice: first as occupants of the impersonal 
standpoint and second as occupants of particular roles within an impersonally acceptable system. This is not a capitu-
lation to human badness or weakness, but a necessary acknowledgement of human complexity.” Nagel, Equality and 
Partiality, p. 30. 
 92 Rawls, Theory of Justice, p. 303. 
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cratisch wanneer hij sociaal-economische ongelijkheden in de private sfeer nivelleert ten voorde-

le van de minst bedeelden (difference principle).93  

  Globaal gezien is Rawls’ idee van rechtvaardigheid gerealiseerd in de verzorgings-

staat.94 De proceduralistische constructie van zijn rechtvaardigheidsconceptie is evenwel een 

nieuwe legitimering daarvan. Rawls meent dat doorgaans een utilitaristische legitimering gege-

ven wordt van politiek handelen. G.M. van Asperen stelt onomwonden dat het utilitarisme “meer 

dan enig ander een rechtvaardiging kan bieden van veel van de arrangementen die we met de 

naam welvaartstaat aanduiden”.95 Rawls verwerpt een utilitaristische rechtvaardiging van de ver-

zorgingsstaat, omdat zij op een inhoudelijke (materiële) conceptie van gelukzaligheid berust: in 

het utilitarisme wordt een conceptie van rechtvaardigheid afgeleid van de mate waarin maat-

schappelijke gelukzaligheid is gerealiseerd: “The appropriate terms of social cooperation are sett-

led by whatever in the circumstances will achieve the greatest sum of satisfaction of the rational 

desires of individuals”.96 Rawls gaat daarentegen uit van een omgekeerde relatie tussen gelukza-

ligheid en rechtvaardigheid: “[S]omething is good only if it fits into ways of life that is consistent 

with the principles of right already on hand”.97 Hij meent dat zijn twee rechtvaardigheidsprinci-

pes bij het utilitarisme niet veilig zijn. Zowel het stelsel van vrijheidsrechten als de materiële her-

verdeling van sociaal-economische goederen kunnen in het utilitarisme door een bepaalde poli-

                                                             
 93 Uitgebreider het volgende. Rawls construeert twee hiërarchische principes die elkaar lexicaal opvolgen 
vanuit het basisidee dat alle sociale primaire goederen (vrijheid, kansen, inkomen, welvaart en een basis voor zelf-
respect) gelijkelijk dienen te worden verdeeld, tenzij een ongelijke verdeling van deze goederen tot voordeel leidt 
voor de minst bedeelden. De twee principes die uit deze basisidee volgen, zijn de volgende. De eerste is de prioriteit 
van vrijheid (Priority of Liberty), gevat in een stelsel van klassieke vrijheidsrechten. Het tweede principe is het diffe-
rentie-beginsel (Difference Principle) dat stelt dat sociaal-economische ongelijkheden gereguleerd dienen te worden 
op zo’n manier dat de minst bedeelden het meest erdoor worden bevoordeeld, terwijl alle maatschappelijke posities 
in principe open staan voor een ieder, gegarandeerd door het principe van gelijke kansen (Fair Equality of Opportu-
nity). Ibidem, pp. 302-303. 
 94 R.J. van der Veen (1987) ‘Justice as Fairness’, p. 7. Zie met niet zoveel woorden: Rawls, Theory of Justice, 
p. 319. 
 95 G.M. van Asperen (1993) Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en ethiek, p. 
14. Vergelijk C.J.M. Schuyt (1979) ‘Het rechtskarakter van de verzorgingsstaat’, p. 78: “De verzorgingsstaat berust 
niet op een gezamenlijke ideologie, maar op een gespleten ideologie. Liberalen hebben moeite met een socialistisch 
programma van sociale verzorging en de socialisten hebben moeite met de liberale elementen, die er binnen gebleven 
zijn en met de liberale economische grondslag”. 
 96 Theory of Justice, pp. 25-26. 
 97 Ibidem, p. 396. 
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tieke kosten-batenanalyse van maatschappelijke gelukzaligheid worden aangetast. Volgens Rawls 

druist het utilitarisme daarmee in tegen de intuïtie van menselijke gelijkwaardigheid.98 

 In Rawls’ procedurele constructie van het democratische legitimatie-imperatief vindt een 

vermenging plaats van de formele en de materiële constructie van het democratische legitimatie-

imperatief. Enerzijds hanteert Rawls een kantiaans constructivisme99 om in zijn rechtvaardig-

heidsconceptie te abstraheren van inhoudelijke, incommensurabele opvattingen over het goede 

leven. Een formeel stelsel van private en publieke rechten, waarmee hij een duidelijke scheiding 

tussen de private en de publieke sfeer aanbrengt, is hiervan het gevolg. Anderzijds stelt Rawls dat 

in een rechtvaardigheidsconceptie evenzeer een concrete uitspraak moet worden gedaan over een 

herverdeling van sociaal-economische ongelijkheden in de private sfeer. Rawls’ opvatting over 

de plicht sociaal-economische ongelijkheden te nivelleren in de private sfeer is evenwel in zover-

re materialistisch dat deze plicht het gevolg is van subjectieve deliberaties binnen een rechtvaar-

dige procedure. Ze is niet gebaseerd op een historisch-materialistische analyse van de sociaal-

economische werkelijkheid. “In tegenstelling tot het marxisme hecht Rawls dus geen ideolo-

gisch-normatieve betekenis aan [bijvoorbeeld] eigendomsvormen”, aldus Robert J. van der 

Veen.100 Rawls’ constructie van het democratische legitimatie-imperatief verschilt dus met die 

van Kant en Marx, omdat zij noch vanuit een formeel-subjectieve, noch vanuit een materieel-

objectieve, maar vanuit een procedureel-intersubjectieve denkpositie geschiedt. Herman van Erp 

stelt dat de burgers die binnen Rawls’ proceduralistische besluitvormingsstructuur principes van 

rechtvaardigheid opstellen, “gelden als representanten van ‘de mensen als zodanig’, maar dat [...] 

niet hun keuze het karakter heeft van een verenigde wil, die met de wil van een soevereine staat 

zou kunnen worden vergeleken”.101 In Raws’ begrip van rechtvaardigheid wordt niet een publiek 

subject veronderstelt, dat de capaciteit bezit de redelijke idee of de immanente materiële inhoud 

van rechtvaardigheid te schouwen, maar dat binnen een deliberatieve procedure principes van 

rechtvaardigheid formuleert. Volgens Rawls moet een publieke conceptie van rechtvaardigheid 

                                                             
 98 Ibidem, pp. 177-178. “[W]hen society is conceived as a system of cooperation designed to advance the 
good of its members, it seems quite incredible that some citizens should be expected, on the basis of political princi-
ples, to accept lower prospects of life for the sake of others.” 
 99 J. Rawls (1985) ‘Justice as Fairness: Political not Metaphysical’, p. 230. 
 100 Van der Veen, ‘Justice as Fairness’, p. 7. Dieper kan op deze plek niet op een vergelijking tussen Rawls en 
Marx worden ingegaan. Zie hiervoor R.J. van der Veen (1978) ‘Property, Exploitation, Justice. An Inquiry into Their 
Relationship in the Work of Nozick, Rawls, and Marx’. 
 101 H. van Erp (1994) Het politiek belang. Over politieke orde in een pluralistische samenleving, p. 192. 
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daarom ook altijd open staan voor verandering van inzichten; ze komt tot stand in een sociaal 

proces, waarin vele verschillende morele inzichten aan bod komen. Het zoeken naar een concep-

tie van rechtvaardigheid is een kwestie van trial and error. Men komt noodgedwongen op een 

tijdelijke evenwichtsituatie uit, hetgeen Rawls een ‘reflectief equilibrium’ noemt.102 

 De verhouding tussen de private en publieke sfeer is bij Rawls dus delicaat. Aan de ene 

kant moet een waardenpluralisme in de private sfeer worden gerespecteerd, waardoor automa-

tisch geldt dat een publieke conceptie van rechtvaardigheid geen blauwdruk van een of andere 

morele waarheid kan zijn, en daarom altijd een voorlopig karakter heeft. Aan de andere kant moet 

een publieke conceptie van rechtvaardigheid ook een belangrijke mate van stabiliteit bezitten 

omwille van een betrouwbare constituering van het waardenpluralisme in de private sfeer. Dit 

gebiedt niet alleen een proceduralistische opvatting van rechtvaardigheid in de publieke sfeer, 

maar ook een explicitatie van de fundamentele intuïties over wat rechtvaardigheid in de publieke 

sfeer inhoudt. Deze twee voorwaarden kunnen volgens Rawls in de constructie van de original 

position worden bewerkstelligd. Ze demonstreert de twee basisintuïties achter publieke conceptie 

van rechtvaardigheid: de intuïtie van menselijke gelijkwaardigheid en de intuïtie van de samenle-

ving als systeem van eerlijke sociale coöperatie.103 Omdat daarmee een rechtvaardige besluit-

vormingsprocedure is gecreëerd, zullen de principes die door de subjecten gekozen worden ook 

als rechtvaardig kunnen worden beschouwd. Rawls benadrukt evenwel dat de subjecten binnen 

de original position niet direct door de substantiële morele waarde van de twee principes gemoti-

veerd worden, maar dat zij door de rechtvaardige besluitvormingsstructuur via rationalisaties op 

basis van onwetendheid omtrent hun feitelijke positie tot overeenstemming zullen komen: het is 

de original position die bij het subject een publieke conceptie van rechtvaardigheid genereert.104 

 

                                                             
 102 Rawls, Theory of Justice, pp. 48-51. “The analysis of moral concepts and the a priori, however tradition-
ally understood, is too slender a basis. Moral philosophy must be free to use contingent assumptions and general 
facts as it pleases. There is no other way to give an account of our considered judgments in reflective equilibrium”. 
Ibidem, pp. 50-51. 
 103 Rawls, ‘Justice as Fairness’, p. 229. 
 104  “I do not say that the parties are moved by the ethical propriety of this idea [of the two principles, GD]. 
But their are reasons for them to accept this principle. For by arranging inequalities for reciprocal advantage and by 
abstaining from the exploitation of the contingencies of nature and social circumstances within a framework of equal 
liberty, persons express their respect for one another in the very constitution of their society. In this way they insure 
their self-esteem as it is rational for them to do.” Theory of Justice, p. 179, cursivering GD. Zie ook Rawls, ‘Justice 
as Fairness’, p. 231. 
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“In much the same way that players have the shared end to execute a good and fair play of the 

game, so the members of a well-ordered society have the common aim of cooperating together to 

realize their own and another’s nature in ways allowed by the principles of justice. This collective 

intention is the consequence of everyone’s having an effective sense of justice. Each citizen wants 

everyone (including himself) to act from principles to which all would agree in an initial situation 

of equality.”105  

 

Rawls verwijst naar Kant die stelde dat de onderwerping aan principes van rechtvaardigheid door 

het redelijke subject gelijk staat aan de erkenning van de mens als doel in zichzelf. Op deze wijze 

tonen mensen respect voor elkaar en ontwikkelen zij bovendien een notie van zelfachting. 

 T.M. Scanlon stelt dat het verband tussen Rawls’ hypothetische constructie van de origi-

nal position en de fundamentele morele intuïties van menselijke gelijkwaardigheid, sociale coö-

peratie en redelijke acceptatie van rechtvaardigheidsprincipes niet zo sterk is. Hij meent dat de 

original position daarvoor niet de gewenste morele kracht bezit.  

 

“The connection with self-respect, and with the Kantian formula, is preserved by the requirement 

that principles of justice be ones which no member of society could reasonably reject. This 

connection is weakened when we shift to the idea of a choice which advances the interests of a 

single rational individual for whom the various individual lives in a society are just so many 

different possibilities.”106 

 

Scanlon stelt dat de abstractie die nodig is om publieke principes van rechtvaardigheid te formu-

leren niet mag leiden tot een contracttheorie, waarin de principes van rechtvaardigheid het resul-

taat zijn van afzonderlijke rationalisaties van individuen binnen een hypothetisch opgezette pro-

cedure. Een dergelijke formele interpretatie van een contractsituatie verlaat volgens Scanlon juist 

het kantiaanse beginsel dat rechtvaardigheid bestaat uit de morele capaciteit om mensen als doel 

en niet als middel te behandelen. Scanlon meent dat een contractualistische conceptie van recht-

                                                             
 105 Ibidem, p. 527, cursivering GD. 
 106 Scanlon, ‘Utilitarianism and Contractualism’, p. 127. 
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vaardigheid de feitelijke situatie en niet hypothetische situaties van individuen tot uitgangspunt 

moet nemen. Hij verdedigt een informele sociale contracttheorie van rechtvaardigheid.  

 

“The ‘choice situation’ that is fundamental to contractualism as I have described it, is obtained by 

beginning with ‘mutually disinterested’ individuals with full knowledge of their situations and 

adding to this [...] a desire on each of their parts to find principles which none could reasonably 

reject insofar as they too have this desire.”107 

 

Volgens Scanlon leidt zijn positie in eerste instantie dan ook niet tot een aggregatief principe als 

het difference principle, omdat zo’n principe de (on)rechtvaardigheid van individuele posities niet 

precies genoeg kan accomoderen. Wil een rechtvaardigheidsconceptie voldoende genuanceerd 

zijn en recht doen aan de idee van menselijke gelijkwaardigheid, dan zullen de individuele én 

feitelijke posities van mensen moeten worden vergeleken.  

 Scanlon interpreteert de intuïtie van menselijke gelijkwaardigheid dus zeer letterlijk. Ten 

eerste radicaliseert hij het proceduralistische democratische legitimatie-imperatief, omdat hij de 

intuïtie van menselijke gelijkwaardigheid rechtstreeks toepast op de feitelijke omstandigheden in 

de private sfeer. Ten tweede atomiseert hij het proceduralistische democratische legitimatie-

imperatief, omdat hij meent dat rechtvaardigheid geënt moet zijn op individuele posities: “What 

are compared are individual gains, losses and levels of welfare”.108 Door Scanlons materiële en 

informele interpretatie van Rawls’ contracttheorie verdwijnt evenwel de formele scheiding tussen 

de private en publieke sfeer die Rawls zo belangrijk achtte en poogde te handhaven door een hy-

pothetisch proceduralisme. Doordat Scanlon het proceduralistische democratische legitimatie-

imperatief rechtstreeks op de private sfeer toepast, worden principes van rechtvaardigheid geheel 

afhankelijk van ten eerste de feitelijke positie van mensen en ten tweede van hun feitelijke inter-

subjectieve instemming: “[T]he interests in question are simply those of the members of society 

                                                             
 107 Idem. 
 108 Volledig: “The question to be asked is, is it unreasonable for someone to refuse to put up with the Losers’ 
situation under A in order that someone else should be able to enjoy the benefits which he would have to give up 
under E? As the supposed situation of the Loser under A becomes better, or his gain under E smaller in relation to 
the sacrifices required to produce it, his case is weakenend. [...] [In other words]: What are compared are individual 
gains, losses and levels of welfare”. Scanlon, ‘Utilitarianism and Contractualism’, p. 123. Nagel hanteert ook de 
feitelijke private situatie waaruit rechtvaardigheid ‘geïnduceerd’ moet worden. Zie voor zijn feitelijke interpretie van 
kantiaans moreel redeneren: Equality and Partiality, hoofdstuk 5. 
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to whom the principles of justice are to apply (and by whom those principles must ultimately be 

accepted)”.109 Met andere woorden, Scanlon ondermijnt de delicate verhouding in de scheiding 

tussen de private en de publieke sfeer die door het hypothetische karakter van Rawls’ procedura-

lisme is achtergelaten. Rawls probeerde juist die scheiding te handhaven door zo algemeen moge-

lijke rechtvaardigheidsprincipes te formuleren, hetgeen volgens hem alleen mogelijk is door een 

hypothetisch contractmodel, weerspiegeld in de original position, op te stellen. Scanlon wijst op 

de keren dat Rawls de mogelijkheid bespreekt van een contractmodel binnen feitelijke omstan-

digheden. Rawls zegt daarover: “[I]f in choosing principles we required unanimity even where 

there is full information, only a few rather obvious cases could be decided. A conception of jus-

tice would be indeed weak and trivial”.110 Een conceptie van rechtvaardigheid kan volgens Rawls 

alleen maar een thin theory of the good zijn, wil zij op algemeenheid kunnen bogen. Een formeel-

proceduralistische positie aannemen is daarbij cruciaal, wil het vervaardigen van een publieke 

conceptie van rechtvaardigheid voor de private sfeer niet terechtkomen op een hellend vlak. Dit 

dreigt bij Scanlon te gebeuren. In zijn informele contracttheorie wordt het publiekelijke denken 

over rechtvaardigheid geprivatiseerd. Scanlons criterium van rechtvaardigheid  het beginsel 

van reasonable unrejectability111  wordt direct toegepast op de private sfeer. Maar dit beginsel 

abstract te houden, zodat algemene overeenstemming kan worden bereikt, waarin Scanlon nog 

steeds gelooft, is volgens Rawls dan een onmogelijke opgave geworden: “If a knowledge of par-

ticulars is allowed, then the outcome is biased by arbitrary contingencies”.112 Voor Rawls geldt 

het beginsel: the concept of right is prior to that of the good, en zullen opvattingen over het goe-

de, die in de regel een inhoudelijk karakter dragen en gebaseerd zijn op feitelijke situaties, dus 

door beginselen van rechtvaardigheid moeten worden begrenst. “The principles of right, and so of 

justice, put limits in which satisfactions have value; they impose restrictions on what are reason-

able conceptions of one’s good.”113 Bij Scanlon is deze voorwaarde niet meer mogelijk, omdat de 

invulling van het beginsel van reasonable unrejectability bij toepassing op de feitelijke private 

                                                             
 109 ‘Utilitarianism and Contractualism’, p. 124. 
 110 Theory of Justice, p. 141. 
 111 ‘Utilitarianism and Contractualism’, p. 120, nt. 16. 
 112 Rawls, Theory of Justice, p. 141. 
 113 Ibidem, p. 31. 
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sfeer een continue wijziging zal ondergaan, waardoor het primaat van rechtvaardigheid niet ge-

handhaaft kan worden, omdat het door voortdurende aanpassing zichzelf als het ware opheft. 

 

Een privatisering van een publieke conceptie van rechtvaardigheid is bij Robert Nozick ook het 

geval. Hij gaat evenwel een stap verder dan Scanlon, omdat hij zich afvraagt of binnen een pro-

ceduralistische besluitvormingsstructuur als metafoor voor de samenleving als sociale coöperatie 

überhaupt zal worden gekozen voor altruïstische rechtvaardigheidsprincipes als degenen die door 

Rawls of Scanlon worden geconstrueerd op basis van de intuïtie van menselijke gelijkwaardig-

heid: “What is it that about social cooperation that gives rise to issues of justice?”, aldus No-

zick.114 Kan bijvoorbeeld niet uit een proceduralistische besluitvormingsstructuur volgen dat in 

de publieke sfeer autonome individuele keuzen dienen te worden gerespecteerd, ook als deze 

ongelijkheid veroorzaken? Nozick’s probleemstelling gaat terug naar het onderscheid tussen de 

bourgeois die zijn eigen conceptie van gelukzaligheid poogt te realiseren en de homme, die ab-

straheert van de feitelijke werkelijkheid en redelijke principes van rechtvaardigheid formuleert. 

Nozick acht dit onderscheid artificieel.  

“Whether any coherent conception of a person remains when the distinction is so pressed is an 

open question. Why we, thick with particular traits, should be cheered that (only) the thus puri-

fied men within us are not regarded as means is also unclear.”115  

 

Nozick prefereert  net als Scanlon  de private werkelijkheid als uitgangspunt te nemen. Hij 

neemt in het doordenken van rechtvaardigheid de bourgeois als uitgangspunt, wiens individuele 

rechten in de private sfeer gerespecteerd dienen te worden. Daaraan verbindt hij net als Rawls en 

Scanlon een proceduralistische rechtvaardigheidsconceptie, maar een die een minimale reikwijdte 

heeft. Hij pleit voor een herwaardering van de dynamiek van het marktmechanisme dat begrenst 

wordt door een minimalistische publieke rechtvaardigheidsconceptie, waarbij privaat handelen 

rechtvaardig is zolang het niet tot basale rechtsovertredingen leidt zoals fraude, geweld of dief-

                                                             
 114 R. Nozick (1974) Anarchy, State, and Utopia, p. 185. Richard Rorty is ook een auteur die het dichotome 
kantiaanse mensbeeld verwerpt, als zou er zoiets als “a kind of ‘substrate’ lying ‘behind’ my ends”, bestaan, zoals hij 
het sarcastisch omschrijft. Geciteerd in W. Kymlicka (1992) Contempory Political Philosophy. An Introduction, 
eerste druk: 1990, p. 212. Vergelijk zijn inleiding in J.P. Murphy (1990) Pragmatism. From Peirce to Davidson. 
 115 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 228. 
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stal.116 Een groter staatsoptreden leidt volgens Nozick tot een inbreuk op de individuele rechten 

van de burgers. Van Erp stelt dat Nozick het concept van de natuurtoestand, die in de klassiek-

liberale opvatting slechts een ideematige functie had, terughaalt en zijn realistisch-natuurlijke 

karakter zonder omweg rechtsgeldig verklaart:  

 

“Nozicks rechtsopvatting komt in feite neer op een dogmatische verabsolutering van het begrip 

van een individueel recht. Het begrip van individuele rechten waarvan Nozick uitgaat, is ontleend 

aan de subjectieve rechten die in de rechtsorde van de burgerlijke maatschappij zijn gepositiveerd 

en daarom door anderen moeten worden gerespecteerd; maar paradoxalerwijs poneert hij ze als 

absolute, natuurlijke rechten. [...] Wanneer de gelding van een positieve rechtsorde geheel afhan-

kelijk wordt gesteld van reële overeenkomsten en van de voortdurende instemming van betrok-

kenen, wordt die zogenaamde natuurtoestand in feite nooit overwonnen”.117 

 

Volgens Nozick berust een gelding van het democratische legitimatie-imperatief van de staat op 

de wijze waarop de staat de vrijwillige volgens eerlijke procedures gelopen transacties in de pri-

vate sfeer respecteert. Hij rechtvaardigt aldus de combinatie van een vrije markt in de private 

sfeer met een nachtwakerstaat in de publieke sfeer. Het gevolg is dat bij Nozick een verdere pri-

vatisering van de publieke sfeer plaatsvindt, doordat hij de uitkomst van marktconforme interac-

ties, binnen de grenzen van een minimaal formeel rechtsstelsel, rechtvaardig acht. Een publieke 

conceptie van rechtvaardigheid, geabstraheerd van de feitelijke private sfeer, is zo marginaal ge-

worden bij Nozick, dat rechtvaardigheid in de private sfeer louter afhankelijk is geworden van het 

contingente resultaat van een marktdynamiek. 

                                                             
 116 Kymlicka, Political Philosophy, p. 97. 
 117 Van Erp, Politiek belang, p. 189. 
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