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Het is de grondrechten eigenaardlg vergaan. 
Zij zijn opgekomen als vnjheidsrechten, die 
een grens stellen aan de overheidsbemoei
lng. Zo is het met de vrijheid van godsdienst, 
de vrijheid van men1ngsuiting, de vrijheid van 
verenig1ng en vergadering, het briefgeheim 
en ga zo maar door. Ook het onteigenings
recht hoort 1n de riJ thuis, want het verbiedt 
ontneming van de eigendommen zonder be
hoorlijke schadevergoeding. Bovendien be
hoort de geliJkheld voor de wet ertoe, die het 
onmogeiiJk maakt om eerste- en tweede
rangs burgers te maken, door aan de een 
meer bescherm1ng te bieden dan aan de 
ander. 
Oat was een duidelljke opstand tegen de 
opvatt1ngen onder het oude regime, dat de 
samenlev1ng als een grote familie be
schouwde en de overheid als familiehoofd 
gerecht1gd achtte zich met alles te be
moeien. 
Tegen deze grondrechten 1s opgemerkt dat 
zij niet alleen-zaligmakend waren en dat zij 
lang niet tegen aile onrecht en onderdruk
king beschermden. Hoe stond het met de 
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vriJheid tegenover de patroon, de kerk, de 
inrichting, enz. En dan was er de bekende 
klacht van Anatole France: 'Mooie vrijheid, 
om 's winters onder de bruggen van de 
Se1ne te mogen slapenl' Alles gerechtvaar
digde opmerkingen, maar die aileen maar 
bewezen, dat grondrechten op zich zelf niet 
genoeg zijn en zeker niet alleen-zaligma
kend. Het ongeluk is geweest dat men als 
het ware op de 'band-wagon' van de toch 
wei zeer gewaardeerde grondrechten 
sprong en het meerdere dat - terecht -
verlangd werd 66k onder het etiket 'grond
recht' aan de politieke markt bracht. Naast 
de 'klassieke' grondrechten moesten er ook 
'sociale' grondrechten komen en al deze 
grondrechten moesten zo mogelijk naast 
een verticale werking (n .1. vert1caal tussen 
overheid en burger) ook een 'horizontale' 
dito krijgen. Wij moesten niet aileen nega
tieve, maar ook positieve vrijheid krijgen. Zul
ke operaties met het begrip grondrecht heb
ben een opvallend warm onthaal gevonden. 
Bij de voorbereiding van de grondwetsher
Zieninq-1983 hebben het voormaliqe kabi-
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net-Den Uyl en de Tweede Kamer nog een 
reeks 'sociale grondrechten' als gelijkwaar
dig met de 'klassieke' opgenomen en heb
ben wat met die horizontale werking 'geflirt' ,
een duidelijk standpunt durfde men wei niet 
aan, maar dat moest dan maar aan de wijs
heid van de rechter worden overgelaten. 
Het resultaat van deze operatie is geweest 
dat het begrip grondrecht zijn preciese bete
kenis heeft verloren en dat de grondrechten 
een halve slag zijn omgedraaid. Naast schild 

' In bemoeizucht geven 
kamerleden niet aan 
ministers of ambtenaren 
toe: het zijn allemaal 
onverbeterlijke 
verbeteraars. ' 

tegen overheidsbemoeiing zijn zij nu ook 
verplichting tot overheidsbemoeiing gewor
den. De sociale grondrechten- men leze er 
de artikelen 19-23 G.W. maar op na- leg
gen de overhe1d een aantal zorgpl1chten op: 
zij moet wat d6en. En van de weeromstuit 
gaat men zich afvragen of de reeds bekende 
'klassieke' grondrechten ook niet zorgplich
ten inhouden: brengt echte drukpersvnjheid 
niet mee, dat de overheid bladen, die financi
eel in moeilijkheden verkeren, moet subsidie
ren ter bevordering van de geschakeerdheid 
van de pers? De gedachte van horizontale 
werking bevordert de overheidsbemoeiing 
echter pas goed. Wie moet onze vrijheid 
tegen ouders, werkgevers, leraren, vereni
gingen enz. beschermen? Wei, de overheid 
natuurlijk! 
Zo is het blaadje omgekeerd. Wat een rem 
op de staat was, wordt zo de motor voor 
'meer staat'. Heeft men dat dan niet be
dacht? Daar hebben wij toch 'Den Haag' 
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voor en ons parlement? Wie zo vraagt, heeft 
een paar dingen niet begrepen. Het is de 
overheid, elke overheid, een doom in het oog 
als zij zich ergens niet mee mag bemoeien. 
De verwezenlijking van de klassieke grond
rechten is een lange weg van terugdringen 
geweest. Telkens weer werd de vraag opge
worpen of aldie vrijheid geen kwaad kon, of 
men nu echt alles uit handen moest geven. 
Telkens weer moest geantwoord worden: 
het is misschien krankzinnig wat wlj doen, 
maar het staat nu eenmaal vierkant in de 
grondwet. En de volksvertegenwoordigers 
dan? Zij kunnen immers geen geruchtje van 
een misstand horen, of zij staan klaar met de 
vraag of daar niet wat aan gedaan moet 
worden. In bemoeizucht geven kamerleden 
niets aan ministers of ambtenaren toe: het 
zijn allemaal onverbetelijke verbeteraars. Zo 
is nu eenmaal de keerzijde van de medaille 
'overheid', d1e t6ch een medallle blijft. 
Als gevolg van deze verandering in onze 
grondrecht- en vrijheidsbegrippen is een 
nieuw probleeem boven de horizon geko
men, n.l. dat van botsing van grondrechten. 
Door de uitzetting van het grondrechtsbe
gnp, waardoor het nu eens negatieve, dan 
wei positieve strekking heeft, nu eens over
heidsbemoeiing beperkt, dan weer over
heidsbemoeienis stimuleert, is het 1n zichzelf 
tegenstrijdig geworden. Zolang grondrech
ten maar een strekking hadden, n.l. over
heidshanden thuis, kon er geen botsing ont
staan. Ook wanneer de vnJheid van gods
dienst en de vnjheid van meningsuit1ng of de 
vriJheid van vereniging en vergadering b1j 
eenzelfde geval in het geding waren, dan gaf 
dat geen botsing. lntegendeel, zo'n samen
loop betekende: nu zeker handen thuis en 
opgepast. Doch nu grondrechten zowel 
kunnen betekenen: 'handen thu1s!' als 'han
den uit de mouwen!' is er een botsing denk
baar. Zelfs een grondrecht kan tot botsing 
leiden. Het mooiste voorbeeld is nog altiJd 
dat van de kerstpotten van het Leger des 
Heils. Toen, zoals elk jaar, aan Amsterdam 
vergunning werd gevraagd, die patten te 
plaatsen, werd de vraag opgeworpen, of dat 
wei kon, nu het Leger des Hells, zoals ver-
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Boekbespreking 

luidt, discrimineert tegen homosexuelen. 
Mocht zulke ongelijke behandeling wei 'ge
sanctioneerd' worden? Doch als de vergun
ntng werd geweigerd, werd er dan niet tus
sen godsdienstige genootschappen gedis
crimineerd? Een onoplosbaar probleem: lk 
weet niet met welke redenering het pro
bleem ten stadhuize onder tafel is gewerkt, 
maar de potten zijn er wei gekomen. 

Met zijn preadvies over de onderlinge ver
houding van grondrechten gaat Koekkoek 
nu het probleem van de botsing te lijf. Hij 
geeft een overzicht van de gevallen, waarin 
zich z.i. reeds een botsing heeft voorgedaan 
en signaleert gevallen, waarin zich botsingen 
kunnen voordoen. Zou ik de strekking van 
zijn betoog moeten weergeven, dan zou ik 
menen dat hij het vraagstuk van ztjn scherp
te wil ontdoen door te tonen, dat botsing van 
grondrechten voortaan aan de lopende 
band zal voorkomen. Wij moeten ons daar 
niet door Iaten schokken, maar zulke botsin
gen oplossen of apaiseren, door hen tegen 
elkaar af te wegen en dan de wetgever, maar 
liever nog de rechter, te Iaten uitmaken, welk 
grondrecht in het concrete geval moet voor
gaan en in hoeverre het moet voorgaan. 
In die ltjn neemt hij soms te snel een botsing 
aan. Zo wanneer htj bijv. (biz. 42/43) met de 
kort -gedingrechter in Den Haag aanneemt 
dat een ambtenaar in functie (i.e de lnspec
teur van de Volksgezondheid) een beroep 
zou kunnen doen op de vrijheid van me
ningsurtrng ter verdediging van voorlichting, 
die hij urt hoofde van zijn ambt geeft. Keren 
wij h1er de zaak niet btnnenstebuiten: de 
overheid dte zich tegenover de burger op de 
vrijhe1d van men1ngsuitrng beroeptt Gelden 
grondrechten dan niet tegen de overheid, 
grondrechten van de overheid zijn wei heel 
gek. De vraag was gewoon of de ambtenaar 
uit hoofde van zijn functie tot de bewuste 
oordelen bevoegd was. Nrks, vrijheid van 
menrngsuitingt Oat is een grondrecht van 
burgers tegen de overheid. Het zou de ver
keerde wereld zijn als de overheid (zij was 
partij) zich tegenover de burgers op dat 
grondrecht ging beroepen. Zo is het ook met 
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zijn kritiek op het arrest van de Hoge Raad 
van 24 juni 1983 (biz 39), n.l. dat deze niet 
zou hebben gezien dat de vrijheid van me
ningsuiting in het geding was. De rechter 
heeft daar eenvoudig aangenomen, dat art. 
7 van de Grondwet zich tot de overhetd richt, 
geen horizontale werking heeft en dus bij 
geschillen tussen particulieren over wat bij 
publikaties in de pers betaamt, geen rol 
speelt. Hij verwijt de Hoge Raad dat deze de 
grondrechten (nog) niet ziet, zoals hij meent 
dat ze gezien moeten worden. 
Koekkoek ontwerpt n.l. grondrechten met 
verdiepingen. Er zijn volgens hem staats
rechtelijke grondrechten, bestuursrechtelijke 
grondrechten, strafrechtelijke grondrechten 
en burgerrechtelijke grondrechten. Die eer
ste, dat zijn de grondrechten tegen de staat, 
waar het staatsrecht zich mee bezig houdt. 
Omdat hij er zelf ook niet veel over spreekt, 
neem ik aan dat ook de bestuursrechtelijke 
en strafrechtelijke grondrechten zich vooral 
tegen de staat (het bestuur, de politie, het 
Openbaar Ministerie en de rechter) richten. 
Oat lijkt een 'distinction without a dtfference' 
en daarom ga ik eraan voorbij. Belangrijker 
lijkt mij de categorie van de 'burgerrechtelij
ke grondrechten', de grondrechten in hun 
effect op de rechtsbetrekkingen tussen par
ticulieren onderlrng, met andere woorden de 
grondrechten in hun horizontale werking. 
Tegen de hele constructie voel ik bezwaar. lk 
noem slechts dat als grondrecht aileen geldt 
wat in de grondwet als zodanig wordt ge
noemd. Het gevolg is dat orider de burger
rechtelijke grondrechten het recht ontbreekt, 
dat, als men daar dan al van grondrechten 
spreken wil, zeker een centrale plaats zou 
verdienen, n.l. de contractvrijheid. Zo zijn er 
meer oneffenheden. Waarom het onteige
ningsrecht tot de burgerrechtelijke categorie 
wordt gerekend is mij niet duidelijk; de Ontei
·Jeningswet is bestuursrecht, ook al wordt 
de onteigening door de gewone rechter uit
gesproken. (Dan zou men de Kieswet ook 
wei burgerrechtelijk kunnen noemen, want 
geschillen over het kiesrecht behoren naar 
ons recht bij de gewone rechter.) De beken
de woorden van art. 7 G.W. 'behoudens 
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ieders verantwoordelijkheid volgens de wet' 
bevatten niet, zoals Koekkoek meent, een 
verwijzing naar het burgerlijk recht, maar -
zeker als men de drukpersvrijheid als een 
'klassiek' (staatsrechtelijk) grondrecht ziet -
naar het strafrecht (drukpersdelicten). 1

) 

Doch dit is het kleine gehakketak, dat tot de 
professorale beleefdheid behoort. Mijn echte 
bezwaar gaat tegen de vermenigvuldiging 
van grondrechten, die Koekkoek met zijn 
gelaagde constructie bewerkt. Bij die verme
nigvuldiging worden de botsingen legio. 
Vooral tussen de zgn. burgerrechtelijke 
grondrechten. Met mijn vrijheid van me
ningsuiting kan ik uw privacy schenden. Met 
mijn recht op gelijke behandeling uw recht 
op vereniging en vergadering. En ga zo maar 
voort. Als ik een geschil met u heb, dan sta ik 
sterk als ik een van mijn grondrechten in het 
vuur kan brengen ... tenzij u van uw kant ook 
een grondrecht inroept. Wat wonder als de 
rechtswereld zulke botsingen van grond
rechten als een opgetuigde belangenstrijd 
beschouwt en partijen ervan verdenkt dat zij 
die grondrechten hebben ingeroepen om in 
de krant te komen en op de t.v. en, wie 
weet?, misschien wei kamervragen uit te 
Iokken. Dan worden inderdaad 'grond
rechtsconflicten' een gewone zaak. Men lost 
ze op, niet door knopen door te hakken, 
maar door af te wegen en te bemiddelen. 
lk vind dat verkeerd om meer dan een reden. 
Het voornaamste is wei, dat zodoende het 
grondrecht van zijn voetstuk wordt gehaald. 
Tot nog toe is een grondrecht iets onaan
tastbaars. Als het in geding komt, dan buigt 
men zich ernstig over de vraag, wat het 
grondrecht wei en niet toelaat en inhoudt. 
Daar kunnen zelfs internationale gerechten 
aan te pas komen. Maar wanneer wij door al 
die botsingen en de daarvoor gevonden, 
afwegende oplossingen, vertrouwd raken 
met de gedachte, dat een grondrecht maar 
een betrekkelijke zaak is, zal dan die ge
dachte niet gemeengoed · worden? Zodat 
ook als ik mij tegen de overheid op mijn 
grondrecht beroep, rnij zal worden geant
woord: Alles goed en wei, maar er is nog iets 
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meer in de wereld dan uw grondrecht! U 
moet Ieven en Iaten Ieven. Zal de rechter in 
zulke gevallen ook niet gaan afwegen? 
Wordt dit geen salarni-tactiek, waarbij van 
afweging tot afweging, van 'botsing' tot 'bot
sing' dat harde grondrecht schilfertje voor 
schilfertje wordt weggeschaafd? 
Mijn tweede bezwaar (of is het hetzelfde 
maar onder een andere hoek?) gaat tegen 
dat proces van afwegen zelf. Het is een 
toverwoord van onze tijd, ook in de recht
spraak. Men is gaan zien dat rechtspreken 
meer is dan aan de hand van een strikte 
redenering beslissen, wie gelijk heeft. Meest
al zit er in wat beide partijen zeggen wei iets 
waars; dan moet er zorgvuldig worden afge
wogen om tot het voor beide partijen meest 
redelijke oordeel te komen. Niet dat hoek1ge, 
kant1ge, forrnal1st'1sche! Zoek via afweg'1ng 
naar een bevredigend vonnis. De recht
spraak wordt op oude gebouwen immers 
afgebeeld als een geblinddoekte vrouw met 
een weegschaal. Of en in hoeverre die 
weegschaal doorslaat, kan zij niet zien, dat 
moet zij voelen. Die blinddoek betekent im
mers dat er moet worden geoordeeld zon
der aanzien des persoons: zij moet niet naar 
de mensen kijken, maar naar hun rechten en 
belangen. De mensen kunnen voor haar ai
leen maar typen, standaardfiguren zijn. Af
wegen IS niet de uiterste verfijning, maar een 
verlegenheidsoplossing, omdat wij het ook 
niet precies weten. 
Oat is heel algemeen gesteld en daarom n1et 
geheel juist. Maar ten aanzien van de zgn. 
burgerrechtelijke grondrechten is het, dunkt 
mij, in de roos. Wat daar botst zijn sorns 
vage grootheden, zoals recht op geliJke be
handeling, recht op de persoonlijke levens
sfeer, met eindeloos veel facetten. Als die 
worden 1ngeroepen, zal men alt'1jd zeggen: 
orn dat te kunnen beoordelen moet 1k veel 

1) Het effect van art. 7 voor geschillen van particulieren over 
de onrechtmatighe1d van publikaties e.d is vooral dat de 
rechter, ook al gaat het over een ovengens puur burgerrech
teliJke zaak. geen censuur mag opleggen' Net zoals de 
bepalingen over beweg1ngsvri]heid zich ertegen verzetten 
dat de rechter (dus de overheid) in overigens puur burger
rechterlljke geschillen straatverboden oplegt (biz. 44) 
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meer van de omstandigheden weten. Pas 
als ik aile elementen op tafel heb, kan ik gaan 
afwegen. Anders gezegd, het zijn grond
rechten, die ertoe nopen om de mensen het 
hemd van het lijf te vragen, wil men ze eerlijk 
beschermen en hun recht afbakenen in het 
concrete geval. Dan kan een redelijk oordeel 
worden geveld. 
Onvermijdelijk dringt zulke botsingsjurispru
dentie in aile hoeken en gaten door en be
vordert daar redelijke gedragspatronen voor 
niet al te ongelijke, althans goed met elkaar 
te vergelijken mensen. Zo worden ook door 
de botsingen de grondrechten een voertuig 
van bemoeiing. lk ben er te oud voor, maar 
Koekkoek is nog jong. Hij zou het best eens 
kunnen beleven dat er een beweging ont
staat voor rechtsbescherming tegen de 
rechter. 
Vooralsnog ben ik dus geen groot voorstan
der van een vermenigvuldiging van qrond
rechten . Daarvoor zijn deze miJ in hun uit
zonderlijkheid te waardevol. Het is als een 
van die medicamenten, die als men er te vee I 
en te vaak van gebruikt, zeer schadelijk blij
ken te zijn. Het zijn in de eerste plaats rech
ten tegen de overheid. Oat zij soms zgn. 
horizontale werking kunnen hebben, sluit ik 
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niet uit, maar zo consequent en systema
tisch de zaken uitbouwen als Koekkoek 
voorstelt, lijkt mij gevaarlijk. Hij moet dat m.i. 
zelf ook wei voelen. Want hij worstelt met het 
befaamde onderwerp 'gelijke behandeling' 
en daaraan valt nu goed te demonstreren, 
hoe bij een te ver doorvoeren de grondrech
ten in hun teqendeel kunnen verkeren. 

Als de leuze van de gelijke behandeling 
wordt aangeheven, zou men moeten vraqen: 

Wie wilt u gelijk behandelen? En welke on
gelijke behandeling van anderen bent u be
reid op de koop toe te nemen, opdat zij, die u 
op het oog hebt, maar als gelijken zullen 
worden behandeld? Het is, zo vertelt men 
ons, om de vrije ontplooiing van de mens 
begonnen, maar de toepassing van het 
'ieder is gelijk' zal van ons inwisselbare stan
daardprodukten maken. U kunt zich wei op 
uw gelijk recht beroepen, maar wetgever en 
rechter zullen repliceren: Ho-ho, dat zullen 
wij nog eens tegen het gelijk recht van uw 
buurman afwegen! Zo gaat dat. Wetgever en 
rechter zijn, evenals het bestuur, nu eenmaal 
overheden, d.w.z. waar zij de vinger achter 
gekregen hebben .... 
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