
Hoe zien hedendaagse denkers als Sandel, Dworkin, Habermas en 

Selznick het eigen karakter van gemeenschappen, en met name van 

de staat? En is de door Dooyeweerd geponeerde soevereniteit in 

eigen kring nog steeds actueel? Een beschouwing. 

S 
oevereiniteit in eigen kring' is 

bij Dooyewecrd de aandui

ding van het sociologisch be

ginsel dat ge- meenschappen 

ccn cigen typi'>ch karakter hebben. Een 

gcmcenschap is <,oeverein in die zin dat 

ziJ haar karaktcr nict aan dat van ande

re gcmeenschappen ontleent. De soc

verciniteit is ntet absoluut, maar 

begrensd tot de cigen '>feer In deze bij

dragc wil ik kort schctsen 

hoc hedendaagse denke~ 

het eigcn karaktcr van ge

mccnschappcn, met name 

de staat, zien. In het hij

zonder zal ik aandacht 

schenken aan de bctekenis 

van grondrechten voor de 

normcring van het hande

len van de staat. Door he

dendaag'ie visies te ver

gelijken met die van 

Dooyewccrd hoop ik de 

actualiteit van het heginsel van soeve

reinitcit in eigcn kring aan te tonen. 

Michael Sandel 
Paul van Setcrs noemt in het inleidende 

artikel van de bundel 'Cedeeldc nor

men' Michael Sandel het prototype van 
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de gcmcenschapsdenker 1 Een gemeen

schap is mecr dan - zoals liheralen vin

den - een vrijwillige samcnwerking van 

individuen. Volgens Sandel hepaalt de 

gcmeenschapsband van gezin, stam, 

stad, klasse, natie of volk mcdc de idcn

titeit van individucn 2 

Sandel vindt de onderlinge solidariteit 

hinnen gemeenschappcn - gczin, fami

lie, kerk of volk- ook politick relevant. 

Zij bepalen mede wat 

rechtvaardig is. Als aileen 

wordt uitgegaan van indi

viduele rechten, heeft dat 

een sterk centraliscrend 

effect op hct ovcrheidsbe

leid. Sandel hcpleit daar

om ruimte voor lokale en 

intermediaire gemeen-

schappcn en mecr zeggen

schap van burgers daarin. 

Hij bepleit ook kleimcha

ligheid in hct hedrijfsle

ven. Tenslotte vindt hij dat de ovcrheid 

niet neutraal moct zijn in zaken van 

moraal en goede zcden. Hij wijst crop 

dat grondrechten niet aileen moctcn 

worden opgevat als rechten van indivi

duen, maar ook als waarhorgcn voor 

socialc institutcn, hiJvoorbeeld het 
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recht op privacy voor de bc,cherming 

van het huwclijk en de vrijheid van 

god.,dicnst nict aileen als individuclc 

keuzevrijheid, maar ook als vrijheid van 

godsdienstuitoefening, samen met an

deren.1 

Ronald Dworkin 
De Amcrikaan Dworkin (geboren in 

193 I) kan worden aangeduid a is een 

sociaal-liberaal.• Hij onderkcnt dat po

liticke gemccmchappcn een gemeen

schappclijk Ieven hebben, waarvan de 

kwaliteit de waardc van het Ieven van 

de afzonderlijke leden bcpaalt Hij 

wijst echter at dat de staat mag ingrij

pen in de privcsfeer van de burger. bij

voorbecld door homoseksuele hande

lingen te verbieden, ter willc van de 

kwaliteit van het gemeen<,chapsleven. 

De staat is als politieke gemeenschap 

een bcperkte gemeenschap. Hij sprcekt 

van cen 'com111!111ity of principle', die wordt 

gedragen door de algemenc plicht op 

gelijke wijze zorg te dragcn voor het 

welzijn van iedereen in de gemeen

schap. Om aile burgers gelijke kansen 

te bieden zijn inbreuken op de vrijheid 

van burgers gercchtvaardigd. 

Rechtsvorming moet integer zijn, dat 

wil zeggcn in overcenstemming met de 

rccht.,Jwginselen die leiden tot het bes

te recht.' 

Jiirgen Habermas 
Habermas (geboren in 1929) is bekend 

van zijn Thcorie des kommtwik!ltivm 

Handclns ( 19/l I). Hct socialc handelen is 

op overecnstemming gericht, is com

municaticf. Volgens Hahermas institu

tionalisecrt het rcchbsystcem de 

solidaire, communicatieve verhoudin

gen uit de alledaagse lecfwcreld, zoals 

familie en scholing, en verlcent ze 

cventueelmet machtsmiddelen - in aile 

maatschappelijke sfcren geldigheid. 

Rechtvaardighcidwragcn moeten wor

den beantwoord volgens hct principe 

van een rationele discussie, dat wil zeg

gen dat aile mogelijke betrokkenen 

zich in het antwoord zouden kunnen 

vinden. Rcchtvaardigheid is vooral pro

cedureel. niet materieel. 

Hahermas wijst de eenzijdigheid van 

zowellibcralen als communitaristen af. 

Hij wil de ideecn van volkssoevcreini

teit en van individuelc autonomic com

binercn in de idee van de demo

cratische rechtsstaat. De democratische 

rechtsstaat verondcrstelt de pluriformi

teit van normen en waarden in de sa

menlcving, maar deze kunnen aileen 

langs de wcg van een rationele discussic 

tot gedceldc (rechts)normen wordenh 

Philip Selznick 
Selznick strecft naar een normatieve 

thcorie over de mcn-;elijke -;amenlc

ving 7 Hij benadrukt het hclang van in

tegrale participatie voor de vorming tot 

verantwoordclijke per<;onen. Het gezin 

i'> het ideaaltype van cen verband waar

in de gehele mens aan bod komt. 

Sclznick ziet de gemeenschap als een 

heterogecn geheel. cen waaicr van vcr

banden en activiteiten. len gemecn

schap is federaal opgcbouwd uit insti

tutie<; als gezinnen, <,cholen, partijen, 

ovcrheidsinstantie'> en vrijwilligc orga

nisaties. Hij pleit voor 'rcs/JOilsivc iltSIIlu

lions', die oog hcbhen voor hun plaats in 

hct geheel.' 

Met erkenning van de pluraliteit moct 

wei gezocht worden naar het algemeen 

belang. Daarhij spelen recht.,bcginselen 

en morelc beginselcn een bclangriJkc 

rol. Het verband tussen rccht en moraal 

vraa.gt on1 'rc-;ponsicf rcche () 

Herman Dooyeweerd 
Wanneer we het - tc heknopt weergc

gevcn - hedendaagse dcnken over ge-
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mccnschappcn vcrgclijkcn met dat van 

Dooyewecrd valt op hoc onbepaald het 

hegrip 'gemeenschap' is. Van Seters 

merkt (lLI';sen haakjes) op: '1\lerkwaar

digerwij-. zijn de gemeenschapsdenkers 

cr in al die jaren niet in geslaagd een 

overtuigende uitwcrking te geven aan 

het begrip 'gemeenschap'.' 1' 

Sandel vat allcrlei verbanden onder het 

hegrip gemeemchap, van gezin tot 

volk. Dworkin heeft er 

Cemeen-.chaps- en maatschapsbetrek

kingen veronderstellen elkaar, ze zijn 

correlaat. Wanncer cen aantal personen 

ovcrccnkon1cn ccn vcrcniging op te 

richten is de overeenkomst een wilwcr

klaring van gelijke partijen (maat

schapsverhouding). Wanneer eenmaal 

de vereniging is opgericht ocfcnt het 

hc-.tuur gezag uit over de !eden (ge

meenschapsverhouding) AI-. de vereni-

ging ccn ovcreenkomst 

oog voor dat de staat als 

politieke gemeenschap 

een beperkte gemeen

schap is. Haherma-.' theo

rre van het communi

catieve handelcn laat wei-

Wanneer we het 
sluit met haar !eden of met 

andere collectiviteiten is 

dat weer een maatschaps

verhouding, die het be

<,taan van de vereniging als 

gemeenschap veronder

stelt. 

hedendaagse 

denken over 

gemeenschappen 
nig ruin1tc voor ccn onl

lijnd gemccnschapshegrip 

Selznick heschouwt de ge

mccnschap als een federa

tie van allerlei in<.tituties. 

In de sociale lilosolie van 

Dooyeweerd is er niet cen 

overkoepelcnde gemcen

-.chap, ook niet de staat als 

territoriaal verband. De 

vergelijken met dat 
Voor Sandel is een ge

meenschap mecr dan cen 

vrijwillige vorm van sa

menwerking. In dit ver

band i-. het onderschcid 

van belang dat Dooye

wecrd maakt tusscn insti

tutaire en andere gemcen

<>chappen 

van Dooyeweerd 

valt op hoe 

onbepaald het 

be grip 

'gemeenschap' is. 

ecnhcid van de mensengemeenschap is 

hoventijdelijk van aard. Zij komt tot 

uitdrukking in bet bijhelse grondmoticf 

van schepping, zondeval en verlossing 

door Christus, waarin aile mensen de

len. 

len helangrijk onderscheid dat Dooye

wccrd maakt in maatschappelijke ver

houdingen is het onderschcid tusscn 

gemeenschaps- en maatschapsbetrek

kingen. In een gemeenschap - bijvoor

beeld kerk of staat zijn mensen tot 

een hogere eenheid mel elkaar gebon

den. In een gemeenschap is in het alge

meen sprake van gezagsverhoudingen. 

Voor cen maatschapshetrekking - er is 

helaa<. geen hetere term is kenmer

kend dat individuen of groepen op ge

li,kc voet ten opzichte van elkaar staan. 
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ln-.titutairc gemecnschappen omvalten 

de !eden gedurende kortere of langere 

tijd van hun Ieven ongeacht of zij dat 

willcn of niet. Cezin, staat en kerk zijn 

institutaire gemeenschappen. Andere 

verbanden zijn vrijwillige organisaties 

in die zin dat de !eden vrij zijn toe of 

uit te treden. Dat geldt voor kerkleden 

die de jaren des onderscheids hebben 

ook, maar kinderen kunnen bijvoor

beeld als dooplid ongeacht hun wil 

deel uitmaken van een kerkgemeen

schap 

De soevereiniteit in eigen kring geeft 

bij Dooyeweerd uitdrukking aan de ty

pische eigen aard van gemeenschap

pen. Als concreet verband fungeert een 

staat in aile aspecten waaronder men de 

werkelijkheid kan heschouwen: psy-
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chologisch, historisch, sociaal, econo

misch, esthetisch, juridisch, theolo

gisch. Kenmerkend voor de staat is 

evenwel de typisch cultuurhistorische 

functie zijn dwangmonopolie, en zijn 

typisch juridische functie als publiek

rechtelijke rcchtsgemeenschap. Beide 

typische functies geven richting aan de 

andere functics van de staat, bijvoor

beeld de economische. 

Het onderscheid tussen de staat (inclu

sief de gedecentraliseerdc rechtsge

meenschappen daarin) en andere 

gemecnschappen werkt verhclderend 

voor een bcter begrip van 'gemecn

schap' Ccmeenschappcn zijn niet altijd 

gemakkclijk te typcren, maar de aan

duiding van cen gezin als morele ge

meenschap van ouders en kindcren, van 

een kcrk als geloofsgemeenschap, een 

school als pedagogische en didactische 

gcmeenschap van leraren en kinderen, 

cen partij als gemeemchap die bijcen

gehouden wordt door een bepaalde po

liticke overtuiging, of van cen bedrijf 

als typisch economische gemccnschap 

zegt iets over de pluriformiteit van ge-

meenschappen. 

Voor de staatsleer is cruciaal hoc de 

verhouding tusscn de staat als beperkte, 

politicke gemecnschap (Dworkin) en 

andere gcmcenschappcn moet worden 

gczien Habermas wijst tcrecht op de 

integrcrende functie van hct recht. 

Door hct publiekrecht en het burgerlijk 

recht integreert de staat burgers en hun 

organisatics in het staatsverband en 

maakt hij hun ondcrlinge rcchtsverkeer 

mogelijk. De staat slokt individucn en 

gemcenschappen niet op. Hij integreert 

ze extern, in juridisch opzicht, onder 

erkenning van hun individuclc en col

lectieve vrijhcid De vrijheid van gc

meenschappen binnen de staat is de 

juridische erkenning van hun soeve

reiniteit in cigen kring. 

Soevereiniteit in eigen kring rickt naar 

hokjesgeest. De soeverciniteit van de 

enc kring verondcrstelt evcnwcl die van 

de andere. Dooyeweerd spreekt in dit 

verband van de vervlechting van maat

schappelijke verhoudingen Hct bur

gerlijk huwelijk vcrtoont als sociale 

vorm de vervlcchting en daarmee de in-

Habermas wijst terecht ofl de integrerende functie uan het recht (joto ANP) 
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tegraue van hct huweliJk, de liddeband 

tussen man en vrouw, in de statelijke 

wetgcving. De wet kan de interne steer 

van het huwelijk niet regelen. 'De wet 

heschouwt het huwelijk aileen in zi1n 

hurgerlijkc hetrckkingen', zcgt artikel 

I :lO van het llurgcrlijk Wethoek wij-;e

IIJk 

In hct gemcenschapsdenken wordt 

soms geen ondcrscheid gemaakt tussen 

onderdclen van de staat en maatschap

pelijke organisaties. Zo noemt Sandel 

lokale en intcrmediaire gemeenschap

pen Ill een adem. Selznick maakt even

min een onderscheid tu'.sen statelijke 

en niet-stateli,ke in-;tituties. Dat onder

'>cheid i'> wei van helang. Cemeenten 

en provinues zijn als onderdelen van 

de <;taat publiekrechtclijke rechtsgc

meenschappen, genormeerd door het 

algemeen helang Scholen, bedrijven of 

kerken zijn gecn gcdecentraliscerdc on

derdelen van de '>taat, maar gemeen

schappen met cen cigen karakter dat 

niet van dat van de staat kan worden af

geleid 

Grondrechten 
De liherale grondrecht'>theorie vat de 

grondrechten op als lmner mdividuele 

rechten (Dworkin, Haherma-;) Sandel 

i'> op het spoor dat de grondrcchtcn 

niet aileen de vrijheid van hct individu, 

maar ook de vrijheid van gemeenschap

pen tegenover de staat waarborgen. 

Crondrechten begrenzen en normcren 

de hcvocgdheid van de overheid. Zij 

z1jn mede uitdrukking van de JUridische 

soevcreiniteit 111 eigen kring van niet

stateliJke gemeenschappen Te denken 

valt aan de god.,dienstvrijheid voor 

kerkgemeenschappen ol de vereni

gingsvrijheid voor politiekc partijen. 

Crondrechten z1jn uitdrukking van 

rechtsheginselen, van vrijhcid in al haar 

facetten igodsd1enst, meningsuiting, 
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privacy), zoals Dworkin en Selznick 

ook onderkennen. In een sociale 

rcchtsstaat bepcrkcn zij nict aileen de 

hcvocgdheid van de overhcid, maar ge

ven ziJ ook richting aan de uitocfening 

ervan. l'vlet name de sociale rechten ge

ven uitdrukking aan hct juridisch-ethi

sche begin-;el van de menselijke 

waardigheid. Zij vormen ccn antwoord 

op de maatschappelijke noden, die in 

Zuid-Airika andcrs zijn dan in Neder

land. Sociale rechten zijn formulerin

gen van staatsdocleinden. De t-cali

sering ervan versterkt de sociale cohe

sie, de integratie van burgers en hun 

verhandcn in het staatsverhand. Burger-; 

en hun organi'>aties behoeven daarhij 

nict aan de kant tc hlijven staan. De 

overhcid kan hen inschakelen bij de 

uitvoering van staatstaken, evcnwel on

der erkenning van hun individuele en 

collcctievc vrijhcid. Soevcrcinitcit in 

eigen kring houdt in dat de Staat en an

dere gemeenschappen de hun toeko

mendc rol vervullen. Wat dat bctrcft is 

Dooyeweerd nog volop actueel. 
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In memoriam P.J. van Niekerk (1948-1994) 

Dit in memoriam is geschreven up de dag waarop miJn collcga en vriend Peet 

van Niekerk hcgraven wordt. Pcct van 1'.1iekcrk was vanaf medio juni I <)CJ4 a is 

gastondcrzoeker verhondcn aan het Schoordijk lmtituut van de Katholieke 

llniver-;itert Hrahant. bnd augll',tus onderbrak bij zijn vcrblijt om zijn verjaar

dag temidden van zijn gezin thuis in Zuid-Airika te kun11cn vieren. Op I okto

ber 's avonds tcrugrijdcnd van Johannesburg naar l'otcheh,troom botstc zijn 

auto frontaal op een tegenligger. Hij wa<. op '>lag dood. 46 jaar wa<; hij 

Peel van Nickerk studeerde politieke wetemchappen en hlmolic in 

Bloemfontein, hlmolic en kumtgeschicdenis aan de VriJe llnrversiteit te 

Amsterdam en rechtcn in l'otchcfstroom. In I ')82 promoveerde hij in frankfurt 

am !\lain tot doctor in de hlosohe, cum laude, over de politieke hlosohe van 

Haherma<;. 11 Vanal I 'Ji\2 was hi1 verhonden a an de l'otchefstroom<.e 

llnivn'>iteit voor Christelijk Hoger Onderwijs, scdcrt I LJHH a is hoogleraar pu

bliekrccht en rcchtslilmohc 

Hct ondcrzocbprogramma van l'cet van Niekerk voor een vcrbli)l van in totaal 

een jaar- te Tilhur-g paste perfect op het proliel van het Schoordi1k lmtituut 

grondslagen van het recht e11 rcchtwcrgclijking. In een aantal art1kelcn wilde h1j 

de hetekenis van de rechtstheorie voor onder meer de rechtwergelijking in het 

Iicht stellcn. Als kenner van Hahcrmas was hij ook in staat cen hrug tc slaan tus

sen de rechtsthcoretisch ingestelde dcnkers in het SchoordiJk lnstituut en hct 

gedachtengoed van Dooyewecrd ll 

Het verzock van de rcdactie van Chri<,len-Democrati-;che Vcrkenningcn aan 

om heiden om het hedendaagse gemccnschapsclcnken ( communitarisme) en de 

idee van <,oevercinitert in eigen kring met elkaar te vcrgeliJken paste heel goed 

in l'cch programma. Ter gclegenheicl van de oprichting van het Schoordijk in

stituut wcrd in I ')'J3 een internationaal congres over LIII' end Collllllllllil<~ridllillll 

gehouden. Tevcn<. verscheen cen hundel onder de titel 'Ceclcelde normenc 

Ccmeen'>chapsdenken en het recht' In cleze hundel had Peet met name de hij

clragen over Dworkin, Hahcrmas en Selznick gelezen en van kanttckeningcn 

voorzien tcr- voorhcreiding van ons artikel voor C:DV Dit artikel over gemeen

schap<,denkcn en soevcreiniteit in eigen kring is opgcdrager1 aan deze bcgaatde 

mens, zo vol van wetenschappelijke ijver. 

Prof.mr. A.K. Koekkoek 
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