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door prof. mr. A.M. Donner 

Prof. mr. A.M. Donner is hoogleraar Staatsrecht aan 
de R. U. Groningen. 

Over 'discriminatie' 
naar aanleiding van het afscheidscollege van prof. mr. W.C.L. van der 
Grin ten over 'Discriminatie en burgerlijk recht', uitgegeven bij W.E.J. 
Tjeenk Willink, Zwolle, 1984. 

Vander Grinten heeft voor zijn afscheidscollege een onderwerp gekozen, dat hem de 
gelegenheid gaf om een aantal van zijn karakteristieke gaven en hoedanigheden te 
ontplooien. Het getheoretiseer wordt wat opzij geschoven en wij worden uitgenodigd 
om nude zaken eens te bezien, zoals zij zich in de dagelijkse praktijk aan ons 
voordoen. 

Hij neemt het aanstonds al op met een 
moeilijk grijpbare maar machtige factor, 
nl. het spraakgebruik. Zoals hij zegt 
heeft het woord discriminatie een ver
werpelijke, een 'pejoratieve' klank. De 
meesten gebruiken het dan ook aileen 
om er een ongeoorloofd of onaanvaard
baar onderscheid mee aan te duiden; is 
een onderscheid geoorloofd of onschul
dig dan is het geen discriminatie. Oat is 
wei begrijpelijk'), maar het leidt tot 
nietes-welles-situaties: 'Dit vind ik discri
minatie en bewijs mij maar eens dat het 
dat niet is!' tegen 'Bewijs mij maar eens 
dat dit discriminatie is!'. 
Niet alzo Vander Grinten. Hij verklaart 

het onjuist om het woord discriminatie zo 
in de hoek te zetten; het is gewoon: 'on
derscheid maken' en dat mag soms wei en 
soms niet. Zo is er dus geoorloofde en 
ongeoorloofde discriminatie. Vaak mag 
men niet discrimineren naar het geslacht, 
maar waarom een dames- of herenkapper 
niet bij voorkeur vrouwelijk resp. man
nelijk personeel in dienst zou mogen ne
men, is niet goed te zien; dat is geoorloof
de discriminatie. Discriminatie naar het 
ras staat in een slechte reuk, maar waar
om zou een Chinees restaurant niet bij 
voorkeur personeel uit het Oosten in 
dienst mogen nemen. En zo vervolgens. 
Deze tamelijk onbezorgde omgang met 

I) En soms is het noodzakelijk. Vooral in het publiekrecht zelf omdat de Grondwet zcgt. dat discriminatie 
niet is toegestaan. 
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hct woord discriminatie maakt het de 
spreker mogelijk om zeer snel te komen, 
waar hij wezen wil. De Grondwet mag 
dan wei in haar nieuwe art. 1 be pal en: 
'Discriminatie we gens godsdienst, Ievens
overtuiging, politieke gezindheid, ras, ge
slacht (of welke grond dan ook2

), is niet 
toegestaan', maar dat is een verbod aan 
de overheid. Of men het ook tot anderen 
kan richten, tot u en mij en tot allerlei 
particuliere organisaties en groepen, dat 
hangt er, op zijn zachtst gezegd, nog 
maar van af. Het is het vraagstuk dat 
bekend staat als het dilemma of de 
grondrechten aileen verticale dan wei 
ook horizontale werking hebben; gelden 
de grondrechten aileen tegen de overheid 
of gelden zij ook tegen andere 'sociale en 
economische machten' en zelfs tegen 
mijn buurman of mijn huisbaas? Vander 
Grinten heeft daar geen twijfel over. Ik 
mag kopen bij wie ik wil, ik mag cadeau
tjes geven aan wie ik wil, ik mag (behou
dens de legitieme portie) nalaten aan wie 
ik wil, ik kies mijn echtgenoot en mijn 
vrienden in vrijheid, sluit mij aan bij 
groepen die ik wil- als zij mij ook willen. 
Zouden wij in ons onderling verkeer 
moeten oppassen voor discriminatie, 
voor onderscheid maken, dan bleef er 
van onze vrijheid van handelen niet veel 
over- een wonderlijke consequentie, 
want de grondrechten willen die vrijhcid 
juist beschermen en wei tegen de over
heid. 
Trouwens als de vrijheid van spreken, 
zoals die tegen de overheid geldt, op 
dezelfde wijze zou gelden binnen een 
partij of binnen een kerkgenootschap, 
dan hadden deze niet vee I zin meer. En 
als de vrijheid van vergadering en de
monstratie die tegen de overheid geldt, 
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op dezelfde wijze binnen fabriek of kan
toor zou gelden. dan liepen aile produk
tie- en andere werkschema's in de war. 
En ga zo maar voort. 
Dat betekent niet, dat in kerk, partij enz. 
geen vrijheid van meningsuiting te pas 
komt of dat in ondernemingen niet verga
derd en gedemonstreerd kan. worden 
( denk maar aan stakingen), want zulks 
zou in strijd zijn met 'redelijkheid en 
billijkheid', met de goede trouw en 'de 
zorgvuldigheid welke in het maatschap
pelijk verkeer betaamt', om slechts een 
paar maatstaven te noemen, waaraan het 
burgerlijk recht onze omgang in groepen 
of als enkelingen onderwerpt. Wij kun
nen het aan de experten overlaten om te 
heslissen in hoeverre die maatstaven ver
want zijn aan de grondrechten, doch 
waar het op aan komt is dat die soepele 
maatstaven uit de ervaring zijn gegroeid 
en passen bij de eisen en de aard van de 
verschillende vormen, waarin het rechts
verkeer tussen particulieren zich afspeelt. 
Wat in een verhouding tussen overheid 
en burgers wei geoorloofd is, is het in 
onze omgang met elkaar daarom nog 
niet; en omgekeerd! Het lijkt soms wei 
w, maar wij zijn nog geen ambtenaren 
van de overheid, die zich ambtelijk heb
ben op te stellen en zich steeds voor ogen 
hebben te houden, wat het openbaar be
lang vergt'). 
Vander Grinten is veel te goed bij de 
katholieke maatschappijleer opgevoed 
dan dat hij de tweedeling van staat en 
samenleving klakkeloos absoluut en be
slissend zou maken. Hij heeft oog voor 
de betrekkelijkheden van de onderschei
ding tussen de verhouding overheid/bur
gers en de verhouding tussen de burgers 
onderling. Ook in de Iaatste komen do-

2) De tussen haakjcs gcplaatstc woorden. ingevoegd hij amendcmcnt-Bakkcr. maken. zoab v.d.G. 
opmerkt. de hepaling krachteloos en moctcn dan ook met vele korreb zout worden gcnomcn. 

3) Die henadcring komt men wei tegen in de voorlichting van W. Breedvcld. Trouw 7 juni 19?14. hlz. 5. die 
aan het CDA als kcrnvraag stelt: 'mogcn wij burgers het recht toekennen (curs. van mij. D.) zulkc 
opvattingcn (over 'homofilic') te praktizeren·. Blijkhaar is de tijd voorhij. waarin men voor hcperkingcn 
van de handclings- en keuzevrijheid van de menscn nog een goede rechtsgrond verlangde en moe ten nu 
de zaken andcrs worden gesteld. met name door hct CDA 1 
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minante machtsposities voor, waartegen 
wij op min of meer analoge wijze be
schermd moeten worden. Maar dat dit de 
gelijkschakeling, waar de ridders van de 
horizontale werking der grondrechten op 
aansturen, zou kunnen rechtvaardigen, 
dat verwerpt hij hartstochtelijk. Het Ie
ven is vee! te rijk aan verscheidenheid; 
vrijheid en gebondenheid hangen te vee! 
van de omstandigheden af, dan dat wij de 
eenvormigheid, die voor de beteugeling 
van de staatsmacht vereist is, zouden mo
gen en kunnen overnemen voor de maat
schappelijke situaties, waar het burger
lijk recht over gaat. 
Als hij komt tot de vraag, welk onder
scheid maken dan niet geoorloofd is, ook 
niet in het burgerlijk rechtsverkeer. dan 
horen wij over de menselijke waardig
heid als centraal rechtsbeginsel. Hij zegt 
behartigenswaardige dingen waar men ai
leen maar mee kan instemmen. Discrimi
natie is ongeoorloofd indien het onder
scheid maken als denigrerend of diffame
rend moet worden beschouwd voor men
sen, die tot een bepaalde groep behoren. 
Alsdan wordt tekort gedaan aan de ge
lijkwaardigheid van de mensen (biz. 8). 
Maar wanneer moet het onderscheid rna
ken zo worden 'beschouwd?' Als het de
nigrerend bedoeld wordt door hem die 
onderscheid maakt? Of als het als deni
grerend gevoeld wordt door hem die zo 
behandeld wordt? Of als de omstanders 
het als denigrerend ondervinden? En. zo 
dat laatste, welke omstanders dan? 
De moeilijkheid lijkt mij. dat het ant
woord niet te vinden is in het: Men moet 
ieder zijn gang Iaten gaan en elkaar gelijk 
behandelen. Want het gaat meestal niet 
in de eerste plaats om een 'zijn eigen 
gang kunnen gaan', maar om een 'erbij 
horen', een verlangen om door de ander 
aanvaard en opgenomen te worden, niet 
aileen maar als een mens als ieder ander 
(alsof wij allemaal produkten van een
zelfde machine zouden wezen). maar a is 
een mens in zijn verscheidenheid en per-
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soonlijke identiteit. En dat laatste maakt 
het probleem zo gecompliceerd, maat
schappelijk, juridisch, maar ook zedelijk. 

Ligt het aan het kader. waarin ik de rede 
mocht aanhoren, dat ik die complicatie 
zo sterk gevoel? Wij zijn geneigd om bij 
het spreken van menselijke waardigheid 
vooral te denken aan de onafhankelijk
heid en ook bij de ontplooiing de coke
ling op zichzelf te bezien. Mede daarom 
nemen wij. indien het crop aankomt de 
gelijkwaardigheid te betrachten, al gauw 
onze toevlucht tot de gelijkheid. Omdat 
wij beseffen niet te mogen oordelen over 
elkaars waarde en identiteit, stellen wij er 
ons dan maar mee tevreden om elkaar 
'gelijk te behandelen', te zeggen dat ieder 
voor de wet gelijk is of ctat allen gelijke
lijk beschermd moeten worden. Met 
rechtsregels komt men uit de aard van 
hun ontoereikendheid dan ook niet vee! 
verder. 
Zien wij zodoende echter niet aan de 
helft van de werkelijkheid voorbij? Want 
het menselijk bestaan. het mens-zijn is 
een samenstel van afhankelijkheden en 
onafhankelijkheden. Als wij overleven 
en naar een zekere onatbankelijkheid en 
een eigen plaats toegroeien. dan is dat 
omdat er anderen zijn die zich ons aan
trekken, eerst de ouders. dan het gezin en 
de familie en vervolgens nog andere, wis
selende groepen. De mens wordt niet vrij 
geboren. zoals velen Rousseau. die Wein
reb-achtige figuur, napraten. Hij wordt 
geboren in de diepste afhankelijkheid en 
hulpeloosheid en komt pas tot wasdom 
omdat er anderen zijn. die hem opnemen 
en beseffen dat hij 'erbij hoorf. En dan 
begint in het gezin en later in allerlei 
verbanden de dialectiek van het 'erbij 
horen'. die begint met de afhankelijkheid 
van de zorg en trouw van anderen, maar 
allengs verandert in een ook zelf voor die 
anderen zorgen en hun op zijn beurt 
trouw bewijzen. De mens is niet aileen en 
misschien zelfs niet in de eerste plaats 
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cen enkeling, maar eveneens een groeps
wezen. dat zich pas in en door de groepen 
kan ontplooien. 
Er is daarbij geen 'gelijkheid'. Overal 
vinden wij sterkeren en zwakkeren, slim
merds en domoren, rijken en armen, ac
tieven en passieven, gezonden en gehan
dicapten. welbespraakten en stillen. De 
samenleving (en heel wat groepsvor
ming) berust op de veronderstelling dat 
de bevoordeelde aan zijn voordeel ook 
de verplichting ontleent om met zijn hoe
danigheden en bekwaamheden andercn 
van dienst te zijn, te beschermen en tot 
voorspraak te zijn. Niet dat de samenle
ving een samenstel van charitatieve acti
viteiten zou wezen. Het is vee! interes
santer en wonderlijker. De sterkere moet 
wei beschermen en voor anderen opko
men. want dat is zijn functie, zijn ont
plooiing. Hij blijft aileen maar sterk als 
hij zich sterk toont en daarmee van dienst 
is. Zo verzamelt de sterkere een groep of 
clientenkring om zich been. of komt in 
een bestaande groep naar voren. Hij kan 
van zijn krachten pas genieten en ze ont
plooien. als hij er ook anderen ( een beet
je) van Ia at profiteren. Zo worden die 
anderen dan wei van hem afhankelijk. 
maar hij wordt evenzo van die anderen 
afhankelijk; dat is de groepsvorming. De 
individualistisch-materialistische benade
ring, die gemeengoed is geworden. zegt 
wei dat zulke zorg aileen maar voortkomt 
uit eigenbelang. Daar is vee! van waar. 
maar heeft de menselijke waardigheid er 
heus niets mee te maken? De sterkere 
heeft ook een behoefte om zich te tonen, 
om zich nuttig te maken. om zin te geven 
aan zijn bestaan en zijn krachten. Daar
voor heeft hij anderen nodig. Maar hij 
krijgt en houdt hen pas als hij ook de zin 
van hun bestaan en de zin van het 'sa
men' erkent. Oat is dan de weg niet naar 
gelijkheid. maar naar gelijkwaardigheid
een lange weg. waarop wij als mensen en 
als mensheid -laat ons zeggen: 'maar 
moeizaam vooruit komen.' 
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Zelfstandigheid en vn]heid beginnen hun 
schimmige abstractie paste verliezen. als 
wij zien dat zij zich ontsluiten in vertrou
wen op zich zelf en vertrouwen op ande
ren (verwanten, vrienden. genoten. (reis-) 
gezellen). Het aantrekkelijke van de wa

penkreet der Franse revolutie 'Vrijheid. 
gelijkheid en broederschap'. ligt voor een 
groot dee! in dat laatste woord en de 
kreet is dan ook verschraald en verloe
derd omdat wij met dat woord niet goed 
raad geweten hebben en ons dus op de 
twee voorgaande hebben geconcentreerd 
zonder te beseffen dat zij tezamen met 
dat derde woord moeten worden geno
men. Wij weten er n6g geen raad mee en 
vervlakken die broederschap, het erbij 
horen, tot 'solidariteit'. Bij aile mensen
rechten. die wij aan vrijheid en gelijkheid 
hebben ontleend, is het 'zachte' mensen
recht om 'erbij te horen' en niet van aile 
kanten te moeten ondervinden 'Jij hoort 
er niet bij !', verwaarloosd. Het is dan ook 
wei het moeilijkst in vaste instellingen en 
regels te concretiseren. 
Immers ook dat 'zachte recht' heeft zijn 
keerzijde. Wij kunnen er wei dierbaar 
over doen en zingen 'Aile Menschen wer
den Bruder'. maar zo simpel is het niet. 
Groepsvorming. vriendschap. gezel
schap enz. zijn eerste levensbehoeften 
maar zij brengen scheiding tussen dege
nen met wie wij wei en met wie wij niet of 
minder bevriend en vertrouwd zijn. De 
zorg voor elkaar maakt vanzelf scheiding, 
want onze bekwaamheden daartoe zijn 
maar beperkt. De sterke moet wei kiezen 
voor wie hij zorgen kan en de anderen 
kiezen ook aan wiens zorg zij zich toever
trouwen. (Vaak is er niet vee! te kiezen 
en hebben beiden 'de dingen maar te 
nemen, zoals zij zijn'.) AI behoort ieder 
wei ergens bij. dat hem meer of minder 
draagt, verdraagt. beschermt en stuwt. de 
ene groep is de andere niet. Het ellebo
genwerk om vooruit te komen en te 
overleven doet zich niet aileen tussen 
enkelingen maar minstens zozeer tussen 
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groepen voor. Oat is het drama: zonder 
groepsvorming geen ontplooiing en tege
lijkertijd belemmert deze de ontplooiing 
zowel van wie binnen als van wie buiten 
zijn. Aan die schaduwzijden worden wij 
voortdurend herinnerd door critici, want 
er is nu eenmaal een veel dikkere bater
ham te verdienen met het aanwijzen van 
tekorten dan met dat van de verwonder
lijkheden van het bestaan en de groeps
vorming. 

Daar in Nijmegen, in de Stevenskerk. 
kon men de groepsvorming nu eens in 
haar liefelijkheid beleven. Als manifesta
tie van het 'Hij hoort bij ons· en 'Wij 
horen bij hem' huldigde de katholieke 
universiteit iemand die tot haar sieraad 
geworden is. Het mooie was. dat hier niet 
een groep bijeenkwam, al had zij het 
georganiseerd, maar dat daar allerlei 
grcepen elkaar troffen. ook de Neder
landse rechtsgeleerdheid ( een formidabe
le groep!), 66k de kring van de SER en 
allerlei anderen, die allemaal het gevoel 
hadden: Als van der Grinten gevierd 
moet worden, dan horen wij erbij want 
hij is 66k van ons. Het groepsverschijnsel 
kortom, zo open en onschuldig als men 
het maar dromen kan, maar toch een 
groepsverschijnsel met een onmiskenba
re identiteit- een identiteit en van de 
gevierde en van de vierenden in hun ver
bondenheid en vrijheid. Hier kwam geen 
discriminatie of onderscheid aan te pas. 
Tegen niemand was gezegd: ·u hoort er 
niet bi j ·. maar of u h66rt te komen, staat 
tot uw eigen beslissing en waardering. 
(En het was stampvol.) Het zou onbe
gonnen werk zijn om te onderscheiden 
hoeveel nude gene die afscheid nam te 
danken heeft aan zijn universiteit en hoe
vee! de universiteit te danken heeft aan 
hem- daarvoor is het vee I te harmonieus 
gegroeid. (Gek eigenlijk, want aan het 
woord 'harmonieus' zullen zij die Van 

der Grinten oppervlakkig kennen, niet 
aanstonds denken: dat komt pas achter
af!) Harmonieus was ook dat het boven 
zichzelf uitwijzen van deze verbinding 
van onafhankelijkheid en afhankelijk
heid, de dank aan God. ieder zo bewust 
was, dat het slechts bescheidenlijk uitge
sproken behoefde te worden. 
Men behoeft nog geen verharde scepticus 
te wezen om desondanks te pruttelen, dat 
zelfs in die Stevenskerk dan toch maar 
een 'in-crowd·, een establishment. bijeen 
was dat weliswaar niemand uitsloot maar 
toch. rondkijkend, tevreden vaststelde 
dat 'iedereen' er was. nl. iedereen die 
erbij hoorde. en dat de spreker met zijn 
nuchter betoog bezig was om dit soort 
groepsvorming te verdedigen en te recht
vaardigen. Doch zo'n scepticus ziet dan 
voorbij. dat hij in de spreker een andere 
scepticus tegenover zich vond. die hem 
eigenlijk vroeg: En wat wilt u dan? Het 
onderscheid-maken voork6men door aile 
onderscheid zelf weg te werken? Wat 
bleef er dan van de menselijke waardig
heid nog over? En wat van de ·samenle
ving' zelf- die toch strikt genomen een 
paraplu-term is voor een eindeloos geva
rieerd en voortdurend wisselend proces 
van groepsvorming?j) 
Die groepsvorming hangt samen met al
lerlei gegevens. die zich. natuurlijk of 
niet, als van buiten aan ons opleggen. Zij 
hangt ook samen met een basis-principe 
van de industriele maatschappij. de ar
beidsverdeling. Doch wat haar zo netelig 
maakt. is. zoals gezegd. dat het 'erbij 
horen' twee kanten heeft. Ieder vindt. 
grof gesproken. wei een kring die hem 
opneemt (a! is het een verpleeginrich
ting). maar terwijl hem of haar gezegd 
wordt 'je hoort bij ons'. wijst hij dat soms 
af omdat hij niet bij deze. maar bij een 
andere groep wil horen of misschien wei 
bij geen enkele groep wil horen. Onze 
opvattingen van vrijheid en geliikheid 

4) Dit is geen onderwaardering van 'de' samcnleving of 'de" gemeenschap. maar cen pogen om die twee op 
wat mensclijker maat tc houdcn. 
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brengen mede, dat de mensen vrij zijn 
zich van een groep en van de afhankelijk
heden, die zij meebrengt, los te maken, 
hun eigen weg te gaan en zich bij een 
andere groep aan te sluiten. Gelijke kan
sen! Ieder kiest zijn eigen vrienden ... ja 
maar dat geldt oak van de ander en al zal 
niemand gauw een ander afwijzen die 
vriendschap zoekt, het zal niet zomaar 
onze naaste vriend worden. Ieder kan 
zich bij een groep aansluiten (soms kan 
dat oak gewoon niet) maar als hij aan de 
rand blijft. kan hij niet verlangen bij de 
kern te worden ingelijfd: dat beslist hij 
niet aileen, maar dat beslist de groep. De 
vrijheid moet wederkerig blijven. 
Dit is de zachte kern van de discrimina
tieproblematiek: een zachte kern want zij 
is met rechtsmiddelen, met regels, beve
len en verboden niet op te lassen en, 
indien dat tach zou worden geprobeerd, 
wordt zij zo sponsig, dat men eerder ver
der van huis raakt dan dichterbij. De 
zaak zit niet op bepaalde handelingen of 
gedragingen, maar op intenties en menta
liteiten vast. Eenzelfde gedrag kan in het 
ene geval of bij de ene persoon onberis
pelijk althans zonder bezwaar zijn. ter
wijl het in een andere situatie of tussen 
andere personen onduldbaar wordt. Het 
hangt er maar vanaf. Het heeft een zach
te kern omdat de juridische problematiek 
samenhangt met en meestal wordt be
heerst door zeden en morele factoren. 
Die zeden veranderen voortdurend, naar 
tijd, plaats, enz.: waar een vorige periode 
zich niet aan stootte en wat in een ko
mende periode weer het normale kan 
zijn, dat is in deze periode niet te verdra
gen. Dat wij rustig verhalen over 'onbe
trouwbare roomsen', 'schijnheilige calvi
nisten', 'hebzuchtige liberalen' en 'betwe
terige socialisten' over ons heen kunnen 
Iaten gaan. komt omdat dat nu eenmaal 
bij onze manier van samenleven behoort. 
Het is beledigend, maar wij zijn zulke 
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vooroordelen gewend en doen ze af met 
een: kijk naar jezelf! Doch laat zoiets 
gebeuren met een groep, die nog niet 
gevestigd, aanvaard en geemancipeerd is, 
en het wordt anders. Wordt zo'n groep 
eenmaal geemancipeerd dan is zij tame
lijk 'onkwetsbaar' en dan wordt haar re
actie op een 'Juilie hoort er niet bij' een 
( onuitgesproken) 'Oat zul je nog eens 
merken'. (Zo bezien is de sensibilisatie 
op anti-semitische uitingen niet aileen 
maar een teken van vooruitgang;.) 
Moree! is het weinig anders. Het hangt 
van de omstandigheden af, of iemand of 
een groep het 'Hier zijn wij onder elkaar 
en daar hoort u niet bij' als een vanzelf
sprekende en gerechtvaardigde aanzeg
ging kan (of moet) beschouwen, dan wei 
als een diepe belediging. Iemand met 
zelfvertrouwen neemt het (misschien 
schouderophalend en wat medelijdend) 
voor kennisgeving aan, een ander zal uit
zinnig van drift worden. Verdraagzaam
heid kan evengoed het afwijzen als het 
aanvaarden van groepsvorming meebren
gen- als dat niet zo zou zijn, dan is er aan 
die verdraagzaamheid een luchtje. Dat 
bedoel ik met het beweren dat het discri
minatieprobleem een zachte kern heeft, 
een kern die zich niet hard laat maken. 
ook niet door het recht. 

Daarom is oak de door Van der Grinten 
zelf gewezen weg maar half begaanbaar. 
Deze realist heeft n.l. romantische trek
ken. Dat blijkt als hij, na zijn waarschu
wing voor wettelijke regelingen, de rech
ter als reddende engel opvoert. Wij moe
ten de vragen van geoorloofd of ongeoor
loofd onderscheid maken aan de rechter 
overlaten, zo zegt hi j. Oat verraste mi j 
even, want aan het begin van zijn rede 
had hij nag (terecht) gespot met het rege
ringsstandpunt bij de behandeling der 
grondwetsherziening, dat de rechter 
maar moet uitmaken waar en in hoeverre 

5) Het is eerder een Iitteken. Hopelijk vcrgroeit hct nog cens. 
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grondrechten ook zg. horizontale wer
king hebben. Oat noemde hij 'met een 
kluitje in het riet gestuurd' (biz. 5). Doet 
hij hier niet iets dergelijks'? 
Wij moeten opppassen en de rechter niet 
tot orakel van het recht willen maken. 
Met aile eerbied gezegd. rechters zijn als 
categoric niet minder rare stoethaspels 
dan politici, ambtenaren of professoren 
en hun horizon is even beperkt en onze
ker als die van iedereen. Zij komen wei 
uit zaken die per regeling niet op te los
sen zijn. doch dan moet men hun wei 
duidelijke beslissingsnormen meegeven, 
die aanwijzen in welke richting zij het 
moeten zoeken en hoever zij zo ongeveer 
kunnen gaan. Anders worden het, net als 
ieder ander, verdwaalde kinderen in het 
donkere bomenbos. 
Romantiseert Vander Grinten het rech
tersrecht niet omdat hij in de huidige 
situatie. na het zonderlinge voorontwerp
gelijke behandeling, van de wetgever 
voorlopig niet vee! goeds verwacht? 
Maar moeten wij ons bij die legislatieve 
en politieke ontreddering dan maar neer
leggen? Hij zelf geeft genoeg argumenten 
(en hij heeft er nog vee! meer achter de 
hand) om vierkant te kunnen stellen, dat 
het tijd wordt de zaken eens om te keren. 
Wij moeten ons uitgangspunt niet nemen 
in de vooronderstelling dat wetgever en 
rechter behoren uit te maken wanneer 
onderscheid maken ( discriminatie) nog 
wei geoorloofd en duldbaar zou zijn. ln
tegendeeL het recht moet zich beperken 
tot de bepaling op welke punt en en in 
welke gevallen dat in de regel heel nor
male onderscheid maken onrechtmatig 
wordt. 
Het gaat immers vee! te ver datu en ik. 
iedere keer dat wij een homofiel of een 
'hokkend' paar niet in dienst nemen of 
niet een kamer in ons huis verhuren (de 
ene homofiel is de andere niet en het ene 
'hokkende' paar is ook het andere niet; 
vaak zal men geen bezwaar voelen en het 
zelfs niet eens opmerken. maar er zijn 
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gevallen ... ), a an een loket of voor een 
commissie moeten komen uitleggen wat 
wei onze motieven zijn geweest en dan 
maar moeten afwachten wat 'de autori
teiten' dan in hun wijsheid wei believen 
te beslissen. Het CDA zou er goed aan 
doen om de zaken wat minder toe te 
spitsen op het befaamde geval van de 
homofiele onderwijzer of onderwijzeres 
en als het deze gevallen slechts tot aanlei
ding nam om te overwegen of men zich 
niet van aanvang af (mede vanuit eigen 
kring) op het verkeerde been heeft Iaten 
zetten. Er zijn toch, ook als men van 
zulke uitgezochte gevallen afziet, meer 
dan genoeg aanwijzingen en voorbeelden 
dat wij er met dat gedruil over 'gelijke 
behandeling' grondig naast zitten en pro
beren te praten (met gezag!) over dingen 
waarover men niet goed meer praten 
kan. De kern is een zaak van intenties, 
van houding en van zeden. Die verande
ren en zij veranderen soms snel- maar 
wie ze wil sturen en kanaliseren belem
mert door zijn intense bemoeiing de ver
andering vaak meer dan hij haar bevor
dert. 
Het is moeilijk voor de hedendaagse poli
tick (ook voor het CDA) om eens wat 
over te kunnen Iaten; zij staat graag 
overal met de neus bovenop en williefst 
regels en maatstaven, aan de hand waar
van statistisch kan worden vastgesteld, 
hoever wij al zijn. Daarop is a! de reactie 
gekomen van het streven naar deregule
ring ( een streven dat op de moeili jkheid 
stuit, dat de mensen het niet maar zo 
weer leren het zelf te doen. als men hun 
eenmaal hun zelfstandigheid van oorde
len en zich gedragen heeft ontnomen). 
Vander Grinten heeft groot gelijk als hij 
meent dat voor die andere aanpak de 
maatstaven van het burgerlijk recht en 
zeker die van het nieuwe B. W. meer en 
betere aanknopingspunten bieden dan 
het op de overheid gemunte eerste artikel 
van de Grondwet, maar dan moeten die 
aanknopingspunten ook duidelijk wor-
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den benadrukt en kan men niet tot de 
rechters zeggen: 'Zie maar wat u er van 
maakf. 's Lands raadzaal inruilen voor 
de raadkamers der rechtbanken en hoven 
of de vertrekken van de rechtbankpresi
denten is geen oplossing, maar een (be
denkelijke) verplaatsing van het pro-
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bleem, een probleem. ik herhaal het, met 
een zachte kern welke met de harde mid
delen van het recht moeilijk te opereren 
valt. 


