3 EEN NEUTRALE EXECUTIEVE
In Week 1 hebben we gezien
hoe Hart aandrong op
neutraliteit als wetenschappelijk
ideaal.
In Week 2 hebben we gezien
dat deze discussie ook van
belang is voor het rechterlijk
oordeel.

In Week 3 gaan we in op
neutraliteit van de executieve
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NEUTRALITEIT EN OBJECTIVITEIT
ALS IDEALEN
In het algemeen zijn
dat idealen van het
positivisme
Maar ook van het
rechtspositivisme
Bertrand Russell
typeert dat als “The
Scientific Outlook”
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DRIE TYPEN VAN RECHTSVINDING
BEGINT MET MONTESQUIEU
Montesquieu
1689-1755

De l’esprit des lois
1748
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CENTRAAL CITAAT UIT WIARDA
Montesquieu verwoordt hier het
ideaal van de heteronomie. De
rechter haalt het recht van
“elders”. Hij bedenkt het niet
zelf. Hij “verzint het niet”. Hij
past toe wat anderen hebben
gemaakt. Die “anderen”; dat is
de wetgever. Een rechter die
trouw de wet toepast, verdient
steun en bewondering. Later zal
Radbruch I ditzelfde ideaal
verwoorden.
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IS HETERONOMIE OOK VOOR DE
EXECUTIEVE EEN IDEAAL? WEBER: JA!
“De ware ambtenaar (…) behoort wat zijn eigenlijke beroep aangaat, geen
politiek te bedrijven, doch voor alles onpartijdig te besturen. (…) Hij mag dus
juist niet doen wat de politicus, de leider zowel als zijn volgelingen altijd en
onvermijdelijk moeten doen: strijden. Want partij kiezen, strijd, hartstocht – ira et
studium – zijn het element van de politicus, en vooral van de politieke leider.
Zijn handelen valt onder een heel andere, juist tegengestelde vorm van
verantwoordelijkheid dan dat van de ambtenaar. Het is de roem van de
ambtenaar dat hij de kunst verstaat om, wanneer zijn meerderen een – in zijn
ogen – onjuist bevel willen doordrijven, dit op verantwoordelijkheid van de
bevelsinstantie gewetensvol en precies zo uit te voeren, alsof het op zijn eigen
overtuiging berustte. Zonder deze in de hoogste betekenis ethische discipline
en zelfverloochening zou het hele bestuursapparaat in duigen vallen.”
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MAX WEBER (1864-1920)
De ambtelijke dienst
dient neutraal te zijn
Alleen de politicus mag
partijdig zijn

Moet partijdig zijn
Moet strijden
De ambtelijke dienst
moet uitvoeren
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DIT ZIJN IDEALEN VAN DE
VERLICHTING
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VEEL DUITSE DENKERS HEBBEN DE
RECHTSSTAAT VERDEDIGD
1 Het Verlichtingsideaal van de
staat, is een staat die gebonden
is aan het recht
2 Een staat die beperkt wordt
door het recht
3 Een staat gebaseerd op het
recht
4 Recht dat democratisch tot
stand is gekomen
5 Een ambtelijke dienst die
geheel ondergeschikt is aan
politieke machten
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HET VERLICHTINGSIDEAAL VAN
MONTESQUIEU
Onderscheid tussen 3 staatsmachten:

1. Wetten maken,
2. Rechtsspraak op basis van die wetten
3. Uitvoeren van die wetten (waar het in deze
week om gaat)
Maar centraal moet voor Montesquieu staan:
wetten maken. Of: wetgevende macht centraal
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HERFORMULERING MONTESQUIEUS
IDEAAL
De centrale keuzes moeten worden
gemaakt bij het maken van de wetten.
NIET bij het uitvoeren
NIET bij rechtsspraak op basis van
die wetten
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HET VERLICHTINGSIDEAAL EN DE
UITVOERENDE MACHT
De uitvoerende macht (executieve, het
bestuur) is:
a. Of afgeleid van een ambt waarbij
democratische controle de norm is;
b. Of gebaseerd op de wet (met de
rechter die controleert).
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AD A. DEMOCRATISCHE CONTROLE
Bijvoorbeeld bij het Openbaar Ministerie waarbij de
beslissing tot vervolging als een politieke daad kan
worden gezien
Dan is daarvoor uiteindelijk de Minister van Justitie
verantwoordelijk
De democratische verantwoordingsplicht verloopt dan via
de ministeriële verantwoordelijkheid
De Verlichtingsopdracht tot controle van alle politieke
macht geschiedt dan via de democratische kanalen
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WAT ZEGT DE FEDERALIST OVER
DE DEMOCRATISCHE CONTROLE?
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VERVOLG
Hoe die macht beperken? Democratische controle wordt aangemerkt
als de primaire manier om de regering te controleren:

“A dependence on the people is, no doubt, the
primary control on the government; but
experience has taught mankind the necessity
of auxiliary precautions”.
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AD B. CONTROLE VIA DE WET
Een tweede manier waarop politieke macht
kan worden gecontroleerd, is door deze te
binden aan de wet
Bijvoorbeeld een rechter wordt door
binding aan de wet gecontroleerd
Een rechter wordt niet democratisch
gekozen. Hij wordt niet democratisch
weggestemd na een impopulair vonnis
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EEN MINISTER (DE POLITICUS)
Een minister wordt democratisch
weggestuurd. Hier ligt de controle niet in
binding aan de wet, maar in democratisch
toezicht (door de Kamer)

Weberiaans bezien moet de minister dus
ook speelruimte hebben. Macht.
Instrumenten om iets te kunnen doen.
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VERVANGING VAN DEMOCRATISCHE
MACHT: ALEXANDRE DEL VALLE
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“WEL EEN RECHTSSTAAT, MAAR
GEEN DEMOCRATIE”
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DE AMBTENAAR
Hoe wordt de ambtenaar, de executieve,
gecontroleerd?
De ambtenaar moet zich aan de wet houden
Bijvoorbeeld een opsporingsambtenaar: die
opereert op basis van wettelijke kaders

20

OPNIEUW: EEN EXECUTIEVE
GEBASEERD OP DE WET…
…..
Geeft neutraliteit en objectiviteit aan
het ambtelijk optreden
Voorspelbaarheid
Zekerheid (Orientierungsgewissheit)
… soms met uniform
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WAARVOOR STAAT HET UNIFORM?
WAAROM DRAGEN RECHTERS EN
POLITIEFUNCTIONARISSEN EEN
UNIFORM?
Niet de individuele ambtsdrager staat centraal, maar
het grotere deel waarvan hij/zij deel uitmaakt
Het suggereert ook in de uiterlijke symboliek een
eenheid van optreden
Het filtert eventuele verschillen weg tussen de
ambtenaren
De geüniformeerde ambtenaar staat vaak in zekere
gezag relatie tot de burgers
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HOE MOET DE RECHTER ZICH
OPSTELLEN?
“Dans les états
despotiques il n’y a pas
de lois; le juge est luimême sa règle.”

In de despotische staat
zijn geen wetten; de
rechter is zijn eigen
regel.
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HOE MOET DE AMBTENAAR ZICH
OPSTELLEN?
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ALTHANS IN DE MONTESQUIVIAANSE
RECHTSSTAAT
Immers ….
Een rechtsstaat betekent binding aan de wet

Voor zowel de uitvoerende macht
Als ook voor de rechterlijke macht
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ANDERE TRADITIE IS DIE VAN HET
“NATUURRECHTELIJKE”
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DISCUSSIEPUNT:
Hoe ver moet het bureaucratische worden doorgedreven?
Heeft het klassieke ideaal van de formalistische
ambtenaar nog een rol?
Of is ook dát aan verandering onderheving?
In hoeverre kunnen ambtenaren persoonlijke visies laten
meewegen in het beleid?
Moet bijvoorbeeld het uniform worden aangepast aan de
persoonlijke politieke, ideologische of religieuze
overtuigingen?
Met tulband? Keppeltje? Kruis? Of hoofddoek?
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MULTIRELIGIEUS OF ARELIGIOUS?
Mag/moet het uniform worden aangepast aan
de religieuze voorkeuren van de drager?
Om die vraag te beantwoorden zou men
modellen van staatsneutraliteit kunnen
onderscheiden.
Betekent neutraal afstand nemen religie? Of
pluriformiteit van religieuze overtuigenen?
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BELANGRIJK THEORETICUS VAN
NEUTRALITEIT EN OBJECTIVITEIT:
MAX WEBER (1864-1920)
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HOE OM TE GAAN MET DIVERSITEIT
AAN MENINGEN EN IDEALEN?
Het eerste, over Wetenschap als
beroep/roeping verscheen in
1917
Het tweede, over Politiek als
beroep/roeping verscheen in
1919
Tegenwoordig: een ongehoord
gepolariseerde tijd; toen ook
“Hyperdiversiteit”
Niet helemaal verschillend van
onze tijd?
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WETENSCHAP EN AMBTELIJK
DIENST (DE STAAT)
1. Is het mogelijk in de wetenschap
neutraliteit en objectiviteit te betrachten?
2. Is dat mogelijk binnen de executieve (de
staat), zoals Montesquieu dat voor de
rechterlijke macht had bepleit?
3. Of is pluraliteit (diversiteit) en hoogst
mogelijke?
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WAT DE WETENSCHAP KAN (EN NIET
KAN)
Weber heeft grofweg
een positivistische
wetenschapsopvatting.
De wetenschap kan
feiten vaststellen. Moet
feiten onderzoeken.
Maar kan geen
uitspraken doen over
waarden en idealen.

“Alle Naturwissenschaften geben uns
Antwort auf die Frage: Was sollen wir
tun, wenn wir das Leben technisch
beherrschen wollen? Ob wir es aber

technisch beherrschen sollen
und wollen, und ob das letztlich
eigentlich Sinn hat: - dass lassen sie
ganz dahingestellt oder setzen es für
ihre Zwecke voraus”
(Weber, WAB, p. 23)
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Met andere woorden: de wetenschap gaat niet over
zingevingsvragen. Wat de zin is van het leven, ontdek
je niet door een microscoop. Maar hoewel dit vaak
wordt aangegrepen om de wetenschap te wijzen op
ernstige beperkingen, is dat wellicht onterecht. Het feit
dat de wetenschap je niet kan vertellen wat de zin van
het leven is maakt die wetenschap niet waardeloos.
Zoals een schroevendraaier niet kan dienen als hamer
en een hamer niet kan dienen als schroevendraaier, zo
kan je met de wetenschap geen zinsvragen oplossen.
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Maar vaak worden die opmerkingen
over de beperkingen van de wetenschap
gelanceerd als inleiding op twee claims.
Allereerst de claim dat “sommige mensen
denken” dat je met de wetenschap zin kan
geven aan het leven.
Als tweede dat religie ons wel een
antwoord kan geven op de zin van het leven.

Maar zijn deze twee claims wel juist? De
wetenschap kan ons niet vertellen wat de zin
van het leven is, maar de religie kan dat
misschien ook niet. Hoewel die laatste dat
wel beweert.
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CRITICUS VAN WETENSCHAP EN
PROTAGONIST VAN RELIGIE OP
DIT PUNT
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WEBER EN TOLSTOJ
Weber voert Tolstoi op als de grote criticus
van de wetenschap. Tolstoi werpt de vraag
op: “Wer beantwortet, da es die Wissenschaft
nicht tut, die Frage: was sollen wir denn tun?
Und: wie sollen wir unser Leben einrichten?”
(WAB, p. 33). Weber antwoordt: “nur ein
Prophet oder ein Heiland” (WAB, p. 33).
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HET LEVEN VAN TOLSTOJ
Reve, Karel van het, Geschiedenis van de
Russische literatuur: Van Vladimir de
Heilige tot Anton Tsjechov, G.A. van
Oorschot, Amsterdam 1985.
Karel van het Reve geeft in zijn
Geschiedenis van de Russische literatuur
(1985) een portret van Tolstoj (18281910) dat alle kenmerken heeft van
Van het Reves stijl en manier kijken
naar de dingen: mild spottend, maar
goed geïnformeerd.
37

SLECHTE STUDENT
Tolstoj was lang – laten we het noemen –
“zoekende”. Van zijn grote talenten bleek
althans weinig tijdens zijn universitaire studie.
Hij deed in 1844 toelatingsexamen voor de
universiteit van Kazan, een examen waarvoor
hij zakte. Hij had voor geschiedenis een 1.
Voor statistiek en aardrijkskunde een 1. Voor
wiskunde een 4. Latijn een 2. Voor Frans een
5. Dat was teven zijn hoogste cijfer (p. 391).
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TOLSTOJ EN MONTESQUIEU
In 1844 kwam hij toch aan een rechtenfaculteit terecht waar een
hoogleraar hem onderzoek liet doen naar de overeenkomsten tussen
De l’esprit des lois en de Nakaz van Catharina II. De Nakaz of Instructie
van Catharina de Grote was een verklaring van juridische principes,
geschreven door Catharina II van Rusland en doordrongen van de
ideeën van de Franse Verlichting. Van het Reve merkt op: “juist dat
interessante onderzoek had hem alle belangstelling doen verliezen voor de rest van
de studie” (p. 392).

Een tragische zaak dus dat uitgerekend Montesquieu verantwoordelijk
moet worden geacht voor het sjezen van Tolstoj als rechtenstudent.
In 1849 probeerde hij examens in de rechten af te leggen aan de
universiteit van St. Petersburg, maar na een paar onvoldoendes stopte
hij daarmee.
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REACTIONAIRE DENKBEELDEN
Hij was een buitenbeentje in het liberale milieu
van de schrijvers van die tijd. Zijn collega’s
probeerden hem te “beschaven”, zoals Van het
Reve het noemt, maar met weinig succes. Zij
vrienden schrokken van zijn reactionaire
opvattingen. De zaken waarvoor de
Petersburgse literatoren warm liepen deden
hem niets. Dat wil zeggen: Shakespeare, Hegel,
socialisme, George Sand, Belinski,
vrouwenemancipatie, Fourier en Proudhon.
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“OERCHRISTELIJK ANARCHISME”
De levensbeschouwing waartoe Tolstoj zich rond 1880
“bekeerde” wordt door Van het Reve aangeduid als “een
oerchristelijk anarchisme” (p. 408). Van het Reve typeert het als
volgt:
De staat met al zijn instellingen: justitie, politie, onderwijs, de meeste
wetenschappen, de regering, de kerk, het leger, het orthodoxe geloof, het
huwelijk de oorlog – dat alles is eigenlijk volstrekt verwerpelijk (p. 408).
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In 1881 begon hij aan wat later de Biecht is gaan heten. In die tijd
gold censuur. Een tijdschrift wilde de Biecht publiceren, maar dan
moest het langs de censor. De censor gaf aan dat het gepubliceerd
mocht worden, maar alleen als één zinnetje zou worden
toegevoegd: dat graaf Tolstoj het in de Biecht beschrevene nu niet
meer geloofde. De redacteur durfde dit voorstel niet aan Tolstoj
over te brengen. Het werd gepubliceerd zonder de slotzin en het
tijdschrift werd daarna in beslag genomen (p. 409). Niettemin
circuleerde het overal. Een “massale Tolstoj-verering begon” (p.
410). Pelgrimages. Tsaar Alexander had een hekel aan wat Tolstoj
schreef, maar zei ook: “Je ne veux ajouter à sa gloire la couronne de
martyr” (p. 412). De Synode beschouwde hem echter niet langer als
deel van de kerk.
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TOLSTOY, LEO, “MY CONFESSION”, IN: E.D.,
KLEMKE, ED., THE MEANING OF LIFE , OXFORD
UNIVERSITY PRESS, NEW YORK AND OXFORD
1981, PP. 9-19.
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OVERVALLEN DOOR EEN GEVOEL
VAN ZINLOOSHEID
“Five years ago something very strange began
to happen with me: I was overcome by minutes
at first of perplexity ad then of an arrest of life,
as though I did not know how to live or what to
do, and I lost myself and was dejected” (Tolstoy
in Klemke, p. 9).
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NIETS LEEK ZIN TE HEBBEN
Denkend aan de opvoeding van zijn kinderen dacht hij
“Waarom?”. Denkend aan het welzijn van het gewone
volk dacht hij: “Waarom zou ik daar iets mee moeten?”.
Denkend aan zijn eigen roem dacht hij: “Oké, ik ben dan
misschien beroemder dan Gogol, Poesjkin, Shakespeare
en Molière, en alle andere schrijvers in de wereld – en wat
dan nog?” (p. 10). “The questions were not waiting, and I
had to answer them at once; if I did not answer them, I
could not live” (p. 10). En dat gebeurde toen hij omringd
werd door de uiterlijke tekenen van geluk. Niettemin
voelde hij het volgende: “My life is a stupid, mean trick
played on me by somebody” (p. 11).
46

WETENSCHAP KAN DE ZINSVRAAG
NIET BEANTWOORDEN
“Putting the question to the one side of human
knowledge, I received an endless quantity of exact
answers about what I did not ask: about the chemical
composition of the stars, about the movement of the sun
toward the constellation of Hercules, about the origin of
species and of man, about the forms of infinitely small,
imponderable particles of ether; but the answer in this
sphere of knowledge to my question what the meaning
of life was, was always: ‘You are what you call your life;
you are a temporal conglomeration of particles. The
interrelation, the change of these particles, produces in
you that which you call life” (p. 14)
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WETENSCHAP GEEFT EEN
DEPRIMEREND ANTWOORD OP DE
VRAAG WAT DE MENS IS
“you are a temporal conglomeration of
particles”
“I want to know the meaning of my life, but
the fact that it is a particle of the infinite not
only gives it no meaning, but even destroys
every possible meaning” (p. 14)
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HET ANTWOORD VAN
SCHOPENHAUER
Tolstoj overweegt dan het antwoord
van Schopenhauer: het leven heeft geen
zin.
Maar dat is voor hem onaanvaardbaar
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GEEN ANTWOORD BINNEN
“RATIONAL KNOWLEDGE”
“I understood that is was not right for me to look for an
answer to my question in rational knowledge” (p. 16)
Waar wel?
“How must I live?” kan alleen worden beantwoord met
“According to God’s law” (p. 16)
Wat is een zin van het leven die niet door de dood kan
worden vernietigd? “The union with infinite God,
paradise” (p. 16)
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KENNIS DIE NIET RATIONEEL IS
“All the irrationality of faith remained the same for me,
but I could not help recognizing that it alone gave to
humanity answers to the questions of life, and, in
consequence of them, the possibility of living” (p. 17)17)
Dus Tolstoj erkent de irrationaliteit van het geloof, maar
het maakte hem mogelijk voor hem om te “leven”
Hij denkt ook dat het geloof “antwoorden” geeft
En “rational knowledge brought me the recognition that
life was meaningless” (p. 17)
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GELOOFSLEERSTUKKEN OVERAL
HETZELFDE
“Where life had been,
there faith, ever since
humanity had existed, had
given the possibility of
living, and the chief
features of faith were
everywhere one and the
same” (p. 17)
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WAAROP LIJKT TOLSTOJS RELIGIE?
Geen kerkelijk geloof

Onorthodox
(theïstisch) geloof
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WEBER WIL RELIGIE UIT DE
WETENSCHAP HOUDEN

54

MAAR OOK IDEOLOGIE/POLITIEK
UIT DE UNIVERSITEIT
Een belangrijk onderwerp dat eveneens door
Weber wordt belicht, is dat van de
verhouding van wetenschap tot politiek. Of
van universiteit en politiek.

Weber zegt: “Man sagt und ich unterschreibe das:
Politik gehört nicht in den Hörsaal” (WAB, p.
24).
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STUDENTEN EN DOCENTEN
Weber denkt dat dit niet alleen een norm is voor
docenten, maar ook voor de studenten. In zijn
tijd waren heftige discussies over pacifisme.
Weber schrijft WAB in 1917. We zitten dan aan
het eind van de Eerste Wereldoorlog en
discussies over oorlogsdreiging waren tussen de
twee wereldoorlogen bitter en heftig. Zowel in
Duitsland als elders in Europa. Weber wil die
discussies uit de collegezaal houden.
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Terughoudendheid met politiek zou in het bijzonder gelden
wanneer de docenten zich professioneel met de politiek
bezighouden. Denk aan politicologen. Wat moeten die
politicologen dan wel doen? Bijvoorbeeld dit: wanneer het over
politiek gaat, de verschillende vormen van democratie
onderscheiden. Deze analyseren. Laten zien hoe ze functioneren.
Of laten zien welke gevolgen die vormen van democratie hebben
voor het leven van mensen. De taak van de docent is het zijn
gehoor zodanig voor te lichten “dass der Hörer in der Lage ist, den
Punkt zu finden, von dem aus er von seinen letzten Idealen aus Stellung dazu
Stellung nehmen kann” (WAB, p. 25). Met andere woorden de docent
licht voor, zodanig dat de student zich een oordeel kan vormen
tegen de achtergrond van zijn eigen waarden en idealen.
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WAT KAN DE DOCENT WEL?
KRITISCH VRAGEN STELLEN
De academische geleerde kan de studenten stimuleren tot het stellen
van kritische vragen. “Wenn jemand ein brauchbarer Lehrer ist, dann ist es seine
erste Aufgabe, seine Schüler unbequeme Tatsachen anerkennen zu lernen, solche,
meine ich, die für seine Parteimeinung unbequem ist; und es gibt für jede
Parteimeinung – z.B. auch für die meinige – solche äußerst unbequeme Tatsachen”
(WAB, p. 27).
Wanneer het de academische leraar lukt om zijn gehoor eraan te laten
wennen dat hij zulke vragen zal stellen dan heeft hij een “morele
prestatie” geleverd, zegt Weber (“sittliche Leistung”). Hoewel hij zich
realiseert dat dit misschien wel wat pathetisch klinkt.
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WETENSCHAP IS NIET ZONDER
VOORONDERSTELLINGEN
Weber schrijft: “Alle Theologie ist intellektuelle Rationalisierung religiösen Heilsbesitzes.
Keine Wissenschaft ist absolut voraussetzungslos, und keine kann für den, der diese
Voraussetzungen ablehnt, ihren eigenen Wert begründen” (WAB, p. 34).
Deze uitspraak heeft ook betekenis voor de rechtswetenschap. Men zou ook
kunnen zeggen: “Alle rechtswetenschap is rationalisering van bepaalde moreelpolitieke vooronderstellingen. Rechtswetenschap is nooit zonder vooronderstellingen”.
Wat zijn de vooronderstellingen van de Nederlandse staatsrechtwetenschap?
Dat zijn: rechtsstaat, democratie en mensenrechten.
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POPPERIAANSE
WETENSCHAPSOPVATTING
“Jeder von uns dagegen in der Wissenschaft weiß, dass, was
er gearbeitet hat, in 10, 20, 50 Jahren veraltet ist. Das ist
das Schicksal, ja: das ist der Sinn der Arbeit der
Wissenschaft, dem sie, in ganz spezifischen Sinne gegenüber
allen anderen Kulturelementen, für die er sonst noch gilt,
unterworfen und hingegeben ist: jede wissenschaftliche
‘Erfüllung’ bedeutet neue ‘Fragen’ und will ‘überboten’
werden und veralten” (WAB, p. 15)
Popperiaanse wetenschapsopvatting.
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MONTESQUIEU EN WIARDA
Ook voor theorieën over rechtsvinding
geldt dit natuurlijk. Is het nu denkbaar dat
een theorie over rechtsvinding uit 1963
voor deze tijd minder geschikt is als een
theorie uit 1748? Is het denkbaar dat
Montesquieu voor onze tijd een
belangrijker boodschap heeft dan
Wiarda?
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CONCLUSIE VAN WEBER OVER
WETENSCHAP
Maak van de collegezaal geen podium voor politieke propaganda
Stel kritische vragen, analyseer, argumenteer, maar laatste
waardebepalingen is voor de profeet en voor de demagoog.

De demagoog en de profeet hebben geen plaats in
de collegezaal. Het is niet de taak van de docent de
student “zu stempeln nach seiner persönlichen politischen
Anschauung” (WAB, p. 25). De academische geleerde
heeft geen andere plicht als “die Wahrheit zu suchen”
(WAB, p. 26).
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VAN DE WETENSCHAP (1917)
NAAR DE EXECUTIEVE (1919)
In Politiek als Beroep gaat het
natuurlijk om het beroep van de
politicus. Maar zijn lezing gaat
over veel meer dan alleen politiek.
Het gaat ook over de neutraliteit
en de objectiviteit van de
ambtelijke dienst.
Die neutraliteit en objectiviteit is
een ideaal dat men met het
rechterlijk ideaal van neutraliteit
kan vergelijken.
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NEUTRALITEIT VAN DE AMBTELIJKE
DIENST
Het gaat Weber ook om de ontwikkeling van
de moderne ambtenarij als een “spezialistisch,
durch langjährige Vorbildung fachgeschulten,
hochqualifizierten geistigen Arbeiterschaft mit einer im
Interesse der Integrität hochentwickelten ständischen
Ehre, ohne welche die Gefahr furchtbarere Korruption
und gemeinen Banausentums als Schicksal über uns
schweben und auch die rein technische Leistung des
Staatsapparates bedrohen würde (…)” (PAB, p. 19)
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FACHBEAMTE EN POLITISCHE
BEAMTE
Weber vervolgt de ontwikkeling van de ambtenarij in
zowel historisch als geografisch perspectief. Hij laat zien
hoe de belangen van de ambtenarij en die van de koning
met elkaar spoorden en zij gemeenschappelijk de strijd
aanbonden met het parlement en de machtsaanspraken
die daar werden geformuleerd. Naarmate de politiek
professionaliseerde, dat wil zeggen politiek ook een
“beroep” werd, kwamen twee soorten functionarissen
naar voren. De ene noemt hij de “Fachbeamte”. De andere
de “politische Beamte” (PAB, p. 22).
65

DEFINITIE VAN DE AMBTENAAR
Van het ethos van die “vakambtenaar” geeft
Weber dan een beroemde typering die het
waard is om in het Duits te citeren. Weber legt
sterk de nadruk op de neutraliteit van zijn
optreden. En hij contrasteert dat met de
politieke beambte of wat wij tegenwoordig de
“politicus” noemen. Hij zegt:
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AMBTENAAR GEEN POLITIEK
BEDRIJVEN
„Der echte Beamte – das ist für die Beurteilung unseres früheren
Regimes entscheidend – soll seinem eigentlichen Beruf nach nicht
Politik treiben, sondern: ‚verwalten‘, unparteiisch vor allem, - auch für
die sogenannten ‚politischen‘ Verwaltungsbeamten gilt das, offiziell
wenigstens, soweit nicht die ‚Staatsräson‘, d.h. die Lebensinteressen der
herrschenden Ordnung, in Frage stehen. Sine ira et studio, ‚ohne Zorn
und Eingenommenheit‘ solle er seines Amtes walten. Er soll also gerade
das nicht tun, was der Politiker, der Führer sowohl wie seine
Gefolgschaft, immer und notwendig tun muss: kämpfen. Denn
Parteinahme, Kampf, Leidenschaft – ira et studium – sind das Element
des Politikers. Und vor allem: des politischen Führers. Dessen Handeln
steht unter einem ganz anderen, gerade entgegengesetzten Prinzip der
Verantwortung, als die des Beamten ist.“
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EER VAN DE AMBTENAAR
Wat is dan het specifieke van de ambtenaar? Wat is of behoort zijn ethos te zijn?
Weber heeft daarover opvattingen die sterk lijken op wat Radbruch zei over de
rechter.

„Ehre des Beamten ist die Fähigkeit, wenn – trotz seiner Vorstellungen – die ihm
vorgesetzte Behörde auf einem ihm falsch erscheinenden Befehl beharrt, ihn auf
Verantwortung des Befehlenden gewissenhaft und genau so auszuführen, als ob er
seiner eigenen Überzeugung entspräche: ohne diese im höchsten Sinn sittliche
Disziplin und Selbstverleugnung zerfiele der ganze Apparat“ (PAB, p. 28).
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HET POSITIVISTISCH
WETENSCHAPSIDEAAL EN HET RECHT
1. De wetenschap levert ons neutrale en objectieve
kennis
2. De rechter past het recht toe en doet dat op een
neutrale en objectieve manier (syllogisme, Montesquieu)
3. De ambtenaar past de heersende politiek inzichten
toe die een democratische legitimatie hebben
2 en 3 tezamen zijn gebaseerd op het
Verlichtingsideaal van een burger die door niemand
anders geregeerd kan worden dan door zichzelf. Of
door mensen die hij/zij boven zich duldt. Dát is de
essentie van democratie
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THE FIVE MODELS: WELK MODEL IS
HET MEEST ‘NEUTRAAL’?
Cliteur, Paul, and Ellian, Afshin, “The
Five Models for State and Religion:

Atheism, Theocracy, State Church,
Multiculturalism, and Secularism”, in:
Vienna Journal of International
Constitutional Law (ICL-Journal), 2020,
pp. 103-132, full-text and in open
access here:
https://ap.lc/fhgRT
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WAT VOOR SOORT NEUTRALITEIT?
Vraag: Wat voor soort neutraliteit?
Antwoord: religieuze neutraliteit

Vraag: Waarom is die belangrijk?
Antwoord: Omdat de staat alle burgers gelijk moet behandelen. Alle
burgers hebben dus gelijke godsdienstvrijheid
Vraag: Maar er komt toch ongelijkheid voor
Antwoord: Dat zou kunnen, maar dan is die in strijd met het ideaal
van gelijkheid
Hier gaat het om Sollen, niet om (beschrijving van) Sein. Om
“ought”, niet om “is”
71

DAVID CAMERON: VK MOET
“EVANGELISCH” WORDEN
De Britse premier David Cameron deed een
controversiële uitspraak in april 2014. Hij
noemde Groot-Brittannië een “christelijk land”.
Hij verklaarde zelfs dat Groot-Brittannië weer
“evangelisch” moest worden.
Hoe te beoordelen met de Sein Sollenonderscheiding?
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PROTEST DOOR 25 PUBLIEKE
INTELLECTUELEN
Een groep van vijfentwintig publieke figuren
verweet de minister-president dat hij verdeeldheid
in het land zaaide.
Philip Pullman, Anthony Grayling, sir Terry
Pratchett en enkele Nobelprijswinnaars, om er
een paar te noemen. Cameron “schaadde de
samenleving”, zeiden ze zelfs.
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NAZIR-ALI
bisschop Michael Nazir-Ali: Groot-Brittannië is
veel verschuldigd aan de joods-christelijke
traditie.
Anderen beweren dat de waarden die
daarvan zijn afgeleid nu op zichzelf staan en
dat ze ook kunnen worden verkregen uit
andere wereldbeelden.
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NAZIR-ALI
We “teren op kapitaal uit het verleden
dat steeds meer tekenen van uitputting
vertoont.”
De suggestie is: we varen het nihilisme
tegemoet bij geloofsafval.
75

ACHTERGROND EN RELEVANTIE
VAN DE VRAAG
Toegenomen polarisatie
Toegenomen diversiteit en pluriformiteit
Religieus fundamentalisme dat leidt tot terrorisme
Opkomend links en rechts extremisme

Verlies aan natiegevoel
Toenemende internationalisering
Europese zoektocht naar “de waarden van Europa”
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WAT ZOU EEN “EUROPEES MODEL”
MOETEN ZIJN?
Article 2 of the Treaty on the European Union (TEU) formulates the
values on which the Union is built. The article reads:
“The Union is founded on the values of respect for human dignity,
freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human
rights, including the rights of persons belonging to minorities. These
values are common to the Member States in a society in which
pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality
between women and men prevail.”
Ergo: 1. Human dignity, 2. Freedom and equality, 3. Democracy, the
rule of law and human rights, 4. Pluralism, non-discrimination,
tolerance, justice, solidarity and equality between women and men.
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ANYTHING GOES OR THE RIGHT
ANSWER?
Leidt Article 2 of the Treaty on the European
Union (TEU) tot één ideaal model?
Of is het is dit artikel verenigbaar met alles?
Is artikel 2 verenigbaar met theocratie? Met
afgedwongen atheïsme?

78

VRAGEN BIJ NAZIR-ALI
Eerst wordt vaak gezegd dat we veel te danken
hebben aan de joods-christelijke traditie. Maar, zo
kan men dan vragen, waarom alleen aan de joodschristelijke traditie? Waarom niet aan de heidense
tradities, die toch ook veel invloed hebben gehad –
vooral in Groot-Brittannië? Of aan de Griekse
filosofie? Of aan het Romeinse recht? Waarom niet
de invloed van de Noormannen genoemd?
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DE FUNDERINGSVRAAG
Maar het meest principiële argument tegen zijn apologie voor de
christelijke traditie als bron van onze hedendaagse waarden, lijkt mij
dat religie nu eenmaal geen waarden kan “funderen”, zoals Nazir-Ali
beweert dat het geval is.
Er kan heel goed een psychologische relatie zijn tussen religie en
moraal in de zin dat religie morele ideeën kan beïnvloeden. Dat is
ook heel vaak het geval. Niemand zal dat betwisten.

Als tweede: er kan een sociologische relatie zijn tussen religie en
moraal in de zin dat de dominante religie in een land, cultuur en staat
de collectieve moraal in een land, cultuur en staat kan beïnvloeden.
Ook dat is natuurlijk vaak het geval.
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DE LEGITIMATIEVRAAG: KAN
RELIGIE MORAAL FUNDEREN?
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MOET EEN STAAT DIE “UITVINDING”
DOEN? EN MAG DAT?
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1. DE ATHEÏSTISCHE STAAT
Eerst de atheïstische staat. Atheïsme, in zijn meest elementaire vorm,
is a-theïsme, i.e. de ontkenning van de aanspraken van het theïsme.
Theïsme is het geloof in het bestaan van een specifieke god: een
persoonlijke, transcendente, volkomen goede, almachtige schepper
van hemel en aarde. Voor deze god is de naam van “God”
gereserveerd.
Staatsatheïsme dient men te onderscheiden van privé-atheïsme. Dat
laatste betekent: het is een eigen overtuiging van individuen zonder
de pretentie en de ambitie om politieke macht te bereiken.
De Sovjet-Unie was een atheïstische staat vóór 1989.
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2. THEOCRATIE
Letterlijk: een staat geregeerd door God zelf, die wordt afgezet
tegen een staat bestuurd door gewone stervelingen.
Maar God zal zich moeten bedienen van plaatvervangers van Hem
op aarde. Dat zijn mensen die zich beroepen op de status dat zij
weten wat God wil.

Theocratieën zijn Saoedi-Arabië (een monarchie) en Iran (een
republiek)
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SAOEDI-ARABIË
Politieke partijen zijn illegaal in Saoedi-Arabië, net als vakbonden. Er
zijn geen algemene verkiezingen. De koning regeert bij decreet. Er is
geen onafhankelijke rechterlijke macht. De koning benoemt alle
rechters, en het koningshuis dient als hoogste hof van beroep.
De officiële staatsreligie is het wahabisme, centraal daarin staat het
geloof in de eenheid van God.
Het feit dat religie niet alleen een instrument is dat gebruikt wordt
door de overheid zelf, maar ook tegen de heersende Saoedische
familie werd duidelijk in 2001. In 2001 kondigde sjeik Hamoud bin
Oqla al-Shuaibi een fatwa af tegen de koninklijke al-Saudfamilie die
de familie in de ban deed.
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APOSTASIE ALS MENSENRECHT
Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
aangenomen door de Verenigde Naties in 1948:
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of
overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij
met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn
godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan,
door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van
de geboden en voorschriften.
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3. STAATSRELIGIES
Theocratieën hebben een staatsreligie die exclusief is. Landen met
staatsreligies verlenen wel een geprivilegieerde positie aan één
religie, maar sluiten de andere religies niet geheel uit.
Het was om die reden dat James Madison het Eerste Amendement
van de Amerikaanse grondwet schreef:

 Congress shall make no law respecting an establishment
of religion, or prohibiting the free exercise thereof.
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NOORSE STAATSKERK
In mei 2014 besloot Noorwegen om de protestantse, Lutherse kerk te
scheiden van de staat.
“De Noorse Kerk blijft een speciale basis hebben in de grondwet en
de staat zal worden gebouwd op ‘ons christelijke en humanistische
erfgoed’”
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4. MULTICULTURELE STAAT
Multiculturalisme is ontwikkeld door theoretici als Bikhu Parekh en
Charles Taylor, die religieuze en etnische gemeenschappen
bijzondere rechten ten opzichte van de nationale staat wilden geven,
bijvoorbeeld om hun eigen juridische geschillen op te lossen.
Bij een secularisatiecijfer van 50% blijft dan de helft van de
bevolking niet vertegenwoordigd door de overheid/staat.
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AFWIJZING VAN
MULTICULTURALISME DOOR POLITICI
In 2010 verklaarde de Duitse
bondskanselier Angela Merkel
multiculturalisme dood. Dezelfde
boodschap kwam van de Franse
president Nicolas Sarkozy. Een
andere stem in het antimulticulturalismekoor was die van
de Britse premier David
Cameron, die zei dat de
staatsmulticulturalisme had
gefaald.
Tegenwoordig door Eric
Zemmour.
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5. LAÏCITÉ OF RELIGIEUS
NEUTRALE STAAT
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GEEN EIGEN WETTEN VOOR ETNISCHE
EN RELIGIEUZE MINDERHEDEN: “ONE
LAW FOR ALL”
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BESTRIJDING VAN SEPARATISME
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LAÏCITÉ ALS AGNOSTISCH
Een “agnosticus” is iemand die geen standpunt inneemt
over de vraag of God wel of niet bestaat. Hij schort
het oordeel op. Of agnosticisme een vruchtbaar
standpunt is vanuit het perspectief van het individu is
binnen de context van dit artikel niet relevant, maar dat
het een volstrekt legitiem en zelfs superieur standpunt is
voor een staat om zich aan vast te houden, lijkt me een
redelijke positie om te verdedigen.
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LAÏCITÉ À LA MACRON
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“VIVRE ENSEMBLE”
De agnostische staat maakt geen onderscheid tussen zijn burgers. Hij
behandelt alle burgers gelijk. Hij bestrijdt de religieuze overtuigingen
van zijn burgers niet en laat ze allemaal de goden van hun eigen
keuze vereren. Maar geen van deze goden kunnen staatssteun
claimen.
Éric Besson, in een speech gedateerd 5 januari 2010: “La France n’est
ni un peuple, ni une langue, ni un territoire, ni une religion, c’est un
conglomérat de peuples qui veulent vivre ensemble”. Geciteerd in:
Finkelkraut, Alain, L’identité malheureuse, Éditions Stock, Parijs 2013,
blz. 105.
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WAT ÉRIC BESSON HIER SCHRIJFT
IS: RENAN (1823-1892)
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VERGETEN
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