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Heeft de overheid een taak bij het beschermen van menselijke waardigheid? 

Wanneer wordt de verantwoordelijkheid voor eigen lichaam een zaak van de 

overheid? Aan de hand van de discussie over het verbieden van kooigevechten, 

in de gemeenteraad van Nijmegen analyseert de auteur de morele argumenta

tie van de overheid op het raakvlak van individuele wilsbeschikking en 'collec

tieve' normen en waarden: 'Er is meer tussen hemel en aarde dan aileen vrij

heid en gelijkheid. Niet alles wat juridisch is toegestaan, is ethisch geoorloofd.' 

Sinds een aantal jaren worden er in ons land onder benamingen zoals 'Ultimate 

~ Fight' en 'kooigevecht' vechtsportevenementen commercieel georganiseerd, bui

ten de sportbonden om. In deze evenementen gaat het erom de tegenstander uit 

te schakelen door hem letsel toe te brengen. Daartoe worden zo min mogelijk re

gels gesteld en zijn de technieken uit alle verschillende vechtsporten geoorloofd. 

Verschillende burgemeesters, waaronder die van Nijmegen, hebben deze kooige

vechten verboden wegens strijd met de open bare orde of de zedelijkheid, hetgeen 

tot rechtszaken heeft geleid die door de exploitanten uit hoofde van de onderne

mers- en de consumentenvrijheid werden aangespannen. Deze kwestie weerspie

gelt dilemma's waarvoor de overheid komt te staan als het vertrekpunt van haar 

beleid de vrije wilsbeschikking van individuen is, die anderen niet schaden. Zij 

biedt daarom een aanknopingspunt om te onderzoeken of de overheid behalve de 

individuele vrijheid nog andere normen en waarden in de samenleving hand

haaft, welke dat zijn en of er over zulke normen en waarden consensus kan ont

staan in een moreel gefragmenteerde samenleving, waarin de binding van de bur

gers aan gemeenschappelijke morele overtuigingen sterk verminderd is. Bij dit 

onderzoek zal ik zoveelmogelijk gebruik maken van de morele argumenten die 

in de politieke praktijk door de deelnemers aan het debat gebruikt worden. 

Het besluitvormingskader van de overheid 

In de Tweede Kamer hebben zich in de periode 1995-1997 enkele gedachtenwisse

lingen over het a! of niet toestaan van kooigevechten voorgedaan tussen Kamer-
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~7· Waarom zou 

de rechtsgrond 

'zedelijl<heid' 

niet een nieuwe 

betekenis kunnen 

krijgen als het om 

de aantasting van 

normen en 

waarden gaat op 

andere terreinen 

dan de seksualiteit, 

bijvoorbeeld 

gewelddadigheid? 

!eden, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en de 

minister van Justitie. Kamer en regering zijn tegen kooigevechten, maar Iaten 

optreden over aan de gemeentebesturen. De conclusie van de bewindspersonen 

was 'dat de huidige plaatselijke verordening, aileen al daar waar het gaat om 

een combinatie van openbare veiligheid en goede zeden, ook nu al het lokale 

bestuur de mogelijkheid geeft 0111 dit soort evenementen wel degelijk te verbie

den'. Zij verwijzen daarbij naar het besluit van de toen111alige burge111eester van 

Breda 0111 op grand van goede zeden, 111enselijke waardigheid en openbare veilig

heid het dwergwerpen in zijn stad te verbieden. 

Met name de rechtsgrond 'goede zeden', of'zedelijkheid' zoals het in artikel 

2.2.2 van de Model Algemene Plaatselijke Verordening van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten heet, zou een aanknopingspunt kunnen bieden voor 

bestuurders die normen en waarden willen handhaven. Zeden zijn im111ers door 

normen, waarden en deugden goed gekwalificeerde gebruiken. De burge111eester 

van Nijmegen noemt deze rechtsgrond als hij stelt 'dat hier sprake is van ge

weldsamusement, een vorm van amusement die ik in strijd acht met de zedelijk

heid en die een ontwrichtende uitwerking zal hebben op de normale gang van 

zaken binnen de gemeente Nijmegen'. De Vereniging van Nederlandse Gemeen

ten (vNG) heeft haar ]eden geadviseerd om de vergunning te weigeren indien de 

reglementen het de deelnemers niet verbieden om bepaalde vechttechnieken te 

gebruiken of om hulpmiddelen te gebruiken in een onbeschermd )'ull contact

gevecht, dan wel de vergunning te verlenen onder strikte voorschriften die met 

name betrekking hebben op de organisatie van het evenement, welke voorwaar

den de aanwezigheid van een reglement en licenties, de gelijkwaardigheid van 

de tegenstanders, medisch toezicht, een minimumleeftijd van 16 jaar voor de 

toeschouwers (welke overeenkomt met de leeftijdsgrens voor de verhuur van 

geweldsvideo's) etcetera voorschrijven. De VNG stelt dat 'voor wat betreft het 

belang van de veiligheid van personen, de zedelijkheid en de gezondheid' uit

gangspunt zou moeten zijn dat de deelnemers 'elkaar niet mogen bijten, kopsto

ten geven, in de ogen prikken, aanvallen op geslachtsdelen ofwapens, stokken 

en staven gebruiken in een onbeschermd full contact-gevecht' en 'dat de scheids

rechters en ringartsen het gevecht onmiddellijk moeten staken indien een van 

de deelnemers zich niet meer kan verdedigen of een open wand heeft'. De VNG 

meent dat aldus de meest harde vechtevenementen kunnen worden geweerd en 

de overige vechtevenementen alleen onder zeer strikte voorwaarden plaatsvin

den. De Tweede Kamer kent dit advies van de VNG en is daar nooit op teruggeko

men, zodat men mag aannemen dat de gevolgde gedragslijn haar instemming 

heeft. Evenmin is de Kamer teruggekomen op de toezegging van de staatssecre

taris van vws om een commissie in te stellen die onder meer de ethische aspec

ten van de materie nader moest onderzoeken. De nakoming van deze toezegging 

is verzand nadat zij geweigerd had de VNG ter zake subsidie te verstrekken. 



oordelen zouden 

tezeer situationeel 

bepaald en te 

subjectief zij n om 

duidelijkheid te 

kunnen 

verschaffen. 

Helaas worden in de argumentatie van de VNG veiligheid, gezondheid en zedelijk

heid steeds in een adem genoemd, zodat het moeilijk te bepalen is op welke wijze 

de drie begrippen afzonderlijk, en met name de zedelijkheid, in concrete normen 

geoperationaliseerd worden. Oat geldt ook voor de onderhavige casus. In zijn 

'Tweede beslissing op het bezwaarschrift' hanteert de Nijmeegse burgemeester 

deze rechtsgrond nauwelijks meer en beperkt hij zich overwegend tot de openba

re-orde-op-lange-termijn. Deze verschuiving in de argumentatie werd ingegeven 

door overwegingen van opportuniteit. De verwachting was dat het beroep op de 

zedelijkheid geen stand zou houden voor de rechter. 

Zedelijkheid blijkt dus in het bestuursrecht als zelfstandige rechtsgrond aan be

tekenis te hebben ingeboet. Deze ontwikkeling sluit aan op een ontwikkeling in 

het strafrecht. In Boek 11 titel XIV WvS 'Misdrijven tegen de zeden' staan vrijwel 

aileen nog seksuele delicten genoemd. Tegelijk is aanstootgevendheid voor een 

meerderheid van de bevolking (het criterium dat de Hoge Raad aanlegt bij de be

oordeling van schendingen van de zedelijkheid) op seksueel gebied volgens de 

jurisprudentie niet meer aantoonbaar. Men ervaart het daarom als een enigszins 

ouderwets en ongemakkelijk begrip. Deze situatie wordt door de burgemeester 

en de raad van Nijmegen overigens niet als bevredigend ervaren. Een beleid 

tegen 'zinloos geweld' in het publieke domein valt niet te voeren zonder morele 

discussie en standpuntbepaling in de gemeenteraad. Door zich niet open te stet

len voor morele argumentatie gaat de rechter teveel op de stoel van het bestuur 

zitten. Gevolg van deze ontwikkeling is dat het wel door de rechter geaccepteer

de openbare-orde-begrip wordt opgerekt. Het omvat niet aileen meer de afWezig

heid van wanordelijkheden, maar ook de afWezigheid van aanstootgevende acti

viteiten en voorstellingen in de openbare ruimte. Het begrip groeit aldus uit tot 

'morele open bare orde'. Het is de vraag of dat wenselijk is. Waarom zou de 

rechtsgrond 'zedelijkheid' niet een nieuwe betekenis kunnen krijgen als het om 

de aantasting van normen en waarden gaat op andere terreinen dan de seksuali

teit, bijvoorbeeld gewelddadigheid? Zo een zelfstandige rol voor zedelijkheid als 

rechtsgrond zou aansluiten bij de werking die het begrip 'goede zeden' in het 

privaatrecht nog wel heeft. Dit bevat onder meer de bepaling dat overeenkom

sten in strijd met de goede zeden nietig zijn, zodat nakoming niet kan worden 

gevorderd. Bijvoorbeeld een overeenkomst om zichzelf tegen betaling te vermin

ken, of een overeenkomst tot betaald draagmoederschap zijn aldus nietig. Tegen 

een revitalisering van de zedelijkheid als rechtsgrond wordt wel het beginsel van 

behoorlijk bestuur aangevoerd, dat erop wijst dat de overheid van tevoren duide

lijk moet stellen welke rechtsnormen zij aan haar beleid ten grondslag legt op

dat de burger weet waar hij aan toe is. Morele oordelen zouden tezeer situatio

neel bepaald en te subjectief zijn om deze duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

Uit het navolgende dee! van onze analyse zal moeten blijken of deze tegenwer

ping standhoudt. 
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samenleving 

gelulddger als 

iedereen zelf kan 

bepalen hoe hij wil 

leven, zolang hij 

anderen niet 

schaadt? 

De aangevoerde morele argumenten 

De exploitant van de kooigevechten beroept zich erop dat hij niemand schaadt. 

Niet expliciet. maar impliciet kunnen we in zijn verweer ook het stand punt aan

treffen dat de bezoekers en de vechters vrijwillig tot hun beslissing komen. In de 

literatuur wordt dit het 'adult informed consent'-argument genoemd, dat in combi

natie met het door de exploitant wel aangevoerde 'no harm'-principe, herkend 

kan worden als een argumentatie. zoals die in de liberate morele traditie en de 

ethische theorie van het liberalisme wordt beschreven. De kern van het liberale 

morele argument. zoals wij dat uit de theorie kennen, is: individuen moeten vrij 

zijn om zelf te bepalen hoe zij will en !even zolang ze elkaar maar niet schaden. 

Dat betekent dat de overheid moreel neutraalmoet zijn en er geen morele opvat

ting op na mag houden over wat individuen doen. 

Men kan de vraag stellen hoe deze morele claim op individuele vrijheid kan wor

den verantwoord. Draagt de claim bij aan een gelukkiger Ieven? De exploitant 

doet geen inhoudelijke morele uitspraak over de kooigevechten. Hij zou in prin

cipe alles kunnen exploiteren zolang hij er klan ten voor vindt en zolang er geen 

schade aan anderen optreedt. Wordt de samenleving gelukkiger als iedereen zelf 

kan bepalen hoe hij willeven, zolang hij anderen niet schaadt? Het antwoord 

van de liberalen is dat niemand voor een ander kan bepalen hoe hij gelukkig 

wordt. Een gevleugelde uitdrukking in dit verband is de uitspraak van Mill dat 

spelletjes spelen evenveel waard is als gedichten voordragen. Daarom moet dit 

aan de individuele vrijheid worden overgelaten. 

Binnen deze liberate traditie zijn nog verschillende varian ten te onderkennen. 

Om te beginnen een variant, die de individuele vrijheid zo groot mogelijk wil 

maken. De libertarist Hayek is hiervan een representant. Ook utilitaristische 

auteurs als Rawls, Ackerman en Larmore bepleiten een moreel neutrale staat. 

Liberalisme is in deze optiek vooral een procedurele politieke filosofie, die indi

viduen in staat stelt zelf te bepalen hoe zij willen Ieven. 

Er is ook een variant die men ontplooiingsliberalisme noemt. Volgens deze 

variant wordt een liberale staat gerechtvaardigd omdat deze het best bepaalde 

deugden zou bevorderen. Volgens Barry en Galston die hiervan de representanten 

worden genoemd, berust liberalisme op een concept van het goede Ieven, een Ie

ven van zelfbeheersing, zelfexpressie, het actief nastreven van kennis en een aan

vaarding van morele verantwoordelijkheid. Volgens liberalen die dit ontplooiings

liberalisme aanhangen heeft de overheid een belangrijke taak bij het opvoeden 

van mensen tot morele wezens. Er dient in het rechtsbewustzijn van de burgers 

bijvoorbeeld een innerlijke weerstand te bestaan tegen bet plegen van geweld. 

Een derde variant vormt het zogenaamde klassieke liberalisme, dat zijn oar

sprang onder meer vindt in de Schotse Verlichting van Hume en Smith. De 

Schotten zagen de vrije markteconomie en de rechtsstaat als het hoogste stadi-



um van beschaving. De markteconomie schept overvloed en overvloed maakt 

beschaving mogelijk in de vorm van de wens om gerespecteerd en gewaardeerd 

te worden door de medemensen. De ondeugden die aan de mens kleven kunnen 

op individueel niveau niet door de rede worden bedwongen en op maatschappe

lijk niveau niet door de staatsmacht, maar zij kunnen in een vrije marktecono

mie wei elkaar in bedwang houden en zelfs de welvaart bevorderen. Huidige aan

hangers van dit klassieke liberalisme stellen dat dit vrije spel der maatschappelij

ke krachten zich dient af te spelen binnen een kader van duidelijke spelregels, 

bepaalde principes zowel op juridisch als op zedelijk vlak. Tot deze principes die 

onder meer 66k door de liberale overheid bevorderd moeten worden - en daar

mee wordt de neutraliteitsidee dus verlaten- behoren verdraagzaamheid, verant

woordelijkheidsgevoel, voor zichzelf en voor zijn naasten zorgen, inzet voor de 

publieke zaak en het gebruik maken van democratische rechten. De negatieve 

kanten van de individualisering wil men tegengaan. Tegelijk benadrukt men dat 

deze morele revival het beste van de onderlinge sociale controle door burgers en 

hun organisaties zelf kan komen, de overheid past terughoudendheid. 

Een eerste vraag die bij dit liberale model rijst, is: kan ook 'aanstoot geven' als 

een vorm van schade worden beschouwd? De liberaal zal dit niet zonder meer 

beamen. 'Het valt moeilijk vol te houden dat elke handeling van een individu, 

die niet de goedkeuring van anderen wegdraagt, hen per definitie geweld aan

doet. Dat iemand een handeling als schandalig, verwerpelijk of onsmakelijk 

beschouwt, wil nog niet zeggen dat zijn domein wordt geschonden'. Aan de 

andere kant is de liberaal geen libertijn, die vindt dat 'alles moet kunnen'. 

Waarschijnlijk zou hij ermee instemmen dat de kooigevechten in elk geval niet 

waarneembaar mogen zijn voor derden die daarop geen prijs stellen. Waar hij 

niet mee instemt is dat het enkele feit dat bekend is dat kooigevechten worden 

gehouden a! schadelijk zou kunnen zijn voor anderen of de gemeenschap. 

Een andere vraag luidt hoe in de liberale manier van denken wordt geoordeeld 

over schade aan zichzelf. Moe ten mensen dat ook zelf we ten? Mogen anderen en 

in het bijzonder de overheid hen daarvan weerhouden? Dat laatste is in de casus 

het geval als de Nijmeegse burgemeester in zijn allereerste oordeel stelt dat hij 

opkomt voor de veiligheid en de gezondheid van de vechters. Later hanteert hij 

dit stand punt niet meer. Op welk moreel argument kan zo'n standpunt gefun

deerd worden? Overrulen zulke argumenten de individuele autonomie? Als van 

het wegvallen van het vermogen tot zelfbeschikking sprake was, kon de burge

meester iemand onder curatele stellen of in een psychiatrische inrichting Iaten 

opnemen. Thans geldt daartoe eerder het criterium dat men een gevaar voor de 

omgeving vormt. Bij het deelnemen aan kooigevechten is van aantasting van de 

eigen autonomie geen sprake, wei van schade aan de eigen gezondheid. Ook de 

geschiedenis van het duelleerverbod (verbod tot tweegevecht, artikel 152 e.v. 

Wetboek van Strafrecht) biedt een aanknopingspunt. De grondslag voor dit ver-
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bod lag in de inbreuk die het ereduel maakte op het monopolie van de overheid 

om conflicten te beslechten. In de literatuur wordt evenwel ook het gevaar voor 

!even en gezondheid van de deelnemers als primaire grondslag genoemd. 

Het liberale antwoord op de vraag of de overheid mensen ervan mag weerhou

den zichzelf te schaden, neigt ernaar ontkennend te zijn. De liberale opvatting 

luidt dat mensen zelf dienen te kunnen beslissen over hun lichaam, zo bleek in 

de discussie over orgaandonatie. Als liberalen die vrijheid beperken, bijvoorbeeld 

door een verbod op handel in organen te accepteren, ontlenen zij de morele ar

gumenten aan andere morele tradities, bijvoorbeeld de christelijke. Anderzijds 

nam de voorman van de Liberale Unie, Goeman Borgesius, rond de Eerste We

reldoorlog actief dee! aan de strijd tegen het alcoholisme en was dit ook een pro

grampunt van die partij. En thans steunt een meerderheid van de VVD het ver

bod op harddrugs niet alleen vanwege de maatschappelijke schade. Daarentegen 

werd bijvoorbeeld de plicht tot het clragen van een valhelm of een autogorclel in 

cle jaren '70 alleen maar door cle liberal en aanvaarcl omclat cle kostbare revalicla

tie na een onge1uk grote financiele schade voor cle gemeenschap met zich mee

bracht, niet vanwege het risico clat men voor zichzelf nam. Tijclens een recent 

clebat in cle partij werd wel gesteld clat voor cle vvn ook het verminderen van cle 

eigen autonomie en zelfreclzaamheicl mor·eel niet aanvaarclbaar zijn. Bijvoor

beelcl zichzelf afhankelijk maken door clrugsverslaving of door te weigeren om 

volcloencle inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt, wercl afgekeurcl. Naclat cle VVD

partijraacl van 22 juni 1996 clit type moraliseren evenwel krachtig van cle hand 

hac! gewezen, is cle cliscussie tot een voorlopig eincle gekomen met cle geamen

cleercle aanvaarcling van het rapport 'Vrij en verantwoorclelijk' door cle partijraacl 

van 24 mei 1997. Over schacle aan zichzelfworclt in dit stuk niet meer gespro

ken. De vvn-fractie in Nijmegen zegt in het raaclsclebat over de kooigevechten 

met zoveel woorden: 'Ons probleem zit niet zozeer bij cle gevolgen voor cle vrij

willige cleelnemers aan een clergelijk toernooi'. De liberale positie is clus ambiva

lent. Men kan aan cleze politieke overtuiging zowel argumenten voor als tegen 

kooigevechten ontlenen. 

De Nijmeegse burgemeester betoogt clat er op langere termijn wel clegelijk spra

ke zal zijn van schacle. Hij stelt clat agressie worclt aangewakkerd door geweld in 

films, in vicleospelletjes en clat clit ook gelclt voor kooivechten. Het toestaan van 

kooigevechten is het toestaan van een positieve waardering voor gewelcl. De 

staatssecretaris van vws stelt in haar antwoorcl aan het Kamerlicl Rijpstra, clat 

haar grootste beclenking tegen cleze evenementen is, clat het toebrengen van 

zwaar lichamelijk letsel als cle gewoonste zaak van cle were lei en zelfs als bron 

van vermaak worclt gepresenteercl. Een tolerante houcling claartegenover acht zij 

misplaatst. Daarbij denkt zij ook aan cle negatieve effecten op met name cle 

jeugcl die aanwezig is bij dit soort evenementen, clan wel er via video-opnames 

kennis van neem t. 



Ook dit kunnen wij opvatten als een liberaal argument, waarbij niet de directe 

schade op korte termijn, maar de indirecte schade op lange termijn meegewogen 

wordt. De burgemeester verwijst naar een flink aantal rapporten en beleidsdocu

menten die aannemelijk moeten maken dat deze schade inderdaad optreedt. De 

exploitant wijst op contra-expertise. Men kan stellen dat bij onzekerheid het 

voorzorgbeginsel door de burgemeester kan worden aangeroepen, zoals dat bij

voorbeeld ook functioneert in het milieubeleid, waar het betreft de gevolgen van 

hedendaags gedrag voor een mogelijke klimaatverandering in de toekomst. 

Zolang niet bewezen is dat kooigevechten niet schadelijk zijn, is het juist om 

geen vergunning te geven. De burgemeester van Nijmegen betoogt dan ook dat 

het toestaan van een positieve waardering voor geweld tegenstrijdig is met het 

streven van de gemeente om agressie tegen te gaan en een gemeente te besturen 

waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Een verlening van de vergunning zou 

het gemeentelijk anti-agressiebeleid ongeloofWaardig maken. De burgemeester 

beroept zich hier op de integriteit van het beleid. Integriteit wil zeggen: heel

heid, consequent zijn. Het argument sluit aan op de door andere gemeenten ook 

wei gehanteerde overweging dat het toestaan van kooigevechten in feite het faci

literen van criminele organisaties behelzen kan. 

Het gelijkheidsbeginsel 

De exploitant beroept zich ook op gelijke behandeling met andere evenementen, 

die wei zijn toegestaan, zoals een optreden van de groep 'Rock-bitch' en de 'High-life 

Hennepbeurs'. De rechter heeft dit beroep verworpen, hij vond dat muziekoptre

dens niet vergeleken kunnen worden met vechtevenementen. En de burgemeester 

verklaarde geen verstoring van de openbare orde te verwachten door het zijns in

ziens tamelijk besloten optreden van 'Rock-bitch', waardoor van een vergunning

plicht ook geen sprake was. Omdat de organiserende instelling subsidie van de ge

meente ontvangt, is in de gemeenteraad achterafbesloten dater in het vervolg 

voorzichtiger moet worden geprogrammeerd. Doorslaggevend argument daarbij 

was dat het geen grensverleggende kunst betreft, het optreden werd door de raad 

niet beschouwd als een representatie van avant-garde op seksueel gebied. Wellicht 

kan dit verschil in behandeling ook worden verklaard doordat aanstootgevend

heid voor een meerderheid van de bevolking op seksueel gebied volgens de juris

pruden tie niet meer aantoonbaar is. Deze verklaring wordt ondersteund door het 

beroep dat de burgemeester doet op het- anders dan het geweld als gevolg van 

voetbalwedstrijden - niet ingeburgerd zijn van kooigevechten, waardoor deze hef

tige reacties bij de Nijmeegse burgerij zouden oproepen. Als deze verklaring 

klopt, dan speelt de zedelijkheid als rechtsgrond voor het weigeren van een ver

gunning dus wei een rol: omdat de burgers wei aanstoot nemen aan geweld en 

niet (meer) aan seks, wordt het eerste niet toegestaan en het tweede wei. 
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Dat roept de vraag op waarom de burgers heftig zouden reageren op gewelddadi

ge vechtevenementen. Welke zeden zijn hier in het geding en waarom is dat bij 

seksuele uitspattingen niet meer het geval? Zou geweld als amusement op den 

duur ook kunnen inburgeren, of blijft zich hier iets moreels tegen verzetten? 

Hoe kan dat morele worden gelnterpreteerd? Misschien geven de morele argu

mentaties, die in het navolgende worden behandeld, daarop een antwoord. 

Algerneen welzijn 

De Nijmeegse burgemeester spreekt van een gemeenteraad die een beslissing 

neemt over het algemeen welzijn van de gemeente, die haar morele gevoelens tot 

uitdrukking brengt, over het ten onrechte juridiseren van deze beslissing, over 

het niet passend zijn van kooigevechten in een maatschappelijk gebeuren of een 

ordelijk gemeenschapsleven. Hierin kunnen wij een niet-liberale morele argu

mentatie proeven. Deze wordt weliswaar nog niet nader benoemd in termen van 

bepaalde waarden, normen of deugden, maar kan wei worden beschouwd als een 

verwerping namens de politieke gemeenschap Nijmegen van een activiteit die 

men 'niet passend' vindt en die dus niet aan de individuele vrijheid wordt overge

laten. De burgemeester spreekt in dit verband met afkeer van 'individualisme, 

onverschilligheid en gelegenheidsnormen' en hij opteert voor 'algemene normen' 

uit de sociologie, de filosofie en de theologie. Het is een pleidooi dat doet denken 

aan de rol van een algemeen rechtvaardigheidsbegrip, zoals dat het geval was in 

het denken over de staat bij Aristoteles, Augustinus en Thomas. In dit algemene 

rechtvaardigheidsbegrip was een opvatting over het goede Ieven opgenomen, die 

vervolgens de specifieke rechtvaardigheidsopvattingen (verdelende, correctieve en 

ruilrechtvaardigheid) inkleurde en hun plaats wees. Het goede ging vooraf aan 

het rechtvaardige, terwijl moderne liberale staatsopvattingen precies het omge

keerde pretenderen. Zij vertrekken vanuit de autonomie van vrije en gelijke indi

viduen en eisen van de staat morele neutraliteit. 

Op welke 'algemene normen' doelt de burgemeester? In de aan de casus ten 

grondslag liggende stukken, spreekt hij zich daarover niet uit. Ook de notulen 

van de gemeenteraadsvergadering verschaffen nauwelijks uitsluitsel over de 

vraag welke concrete normen en waarden de fracties op het oog hebben. Het 

raadslid Van Bergen stelt dat een vechtsport die bedoeld is om letsel te geven, 

hem te ver gaat. Het raadslid Van Hees stelt dat als mensen elkaar willen aftui

gen, zij dat zelf moe ten we ten. Toch volgt hij - en dat doen ook de andere raadsle

den op een na- de burgemeester. De ene tegenstemmer is het VVD-raadslid Boe

lens, dat persoonlijk kooigevechten afkeurt, maar op grand van liberale uitgangs

punten tach een andere afWeging maakt. Geven de politieke partijen en hun pro

grams meer uitsluitsel? De lokale verkiezingsprogramma's 1998-2002 van de 

Nijmeegse politieke partijen GroenLinks, PvdA, o66 en CDA spreken zich over dit 



onderwerp niet uit. Voor wat betreft de programs van de landelijke partijen 

spreekt het nieuwe ontwerpbeginselprogram van de Partij van de Arbeid van de 

'gedeelde moraal van de rechtsstaat die de individuele vrijheid beperkt'. Welke 

moraal dat precies is wordt daar echter niet nader aangeduid. Elders in het docu

ment wordt wel gesproken over 'een fatsoenlijke samenleving', welk begrip ook 

door de voorzitter van de beginselprogramcommissie wordt gehanteerd in een 

lezing over de rechtsstaat. In die lezing verwijst hij naar de lsraelische filosoof 

Margalit, die in het navolgende aan de orde komt. Het beginselprogram van de 

vvn en het landelijk verkiezingsprogram van het CDA wijzen hier op de menselij

ke waardigheid als norm. Ik ga daarom op beide begrippen afzonderlijk in. 

De goede smaakfhet fatsoen 

Het vvn-Kamerlid Rijpstra stelde dat de beoefening van deze 'vechtsport' in strijd 

is met de goede smaak en daarmee een negatieve invloed heeft op het besefvan 

normen en waarden van burgers ten opzichte van elkaar. De goede smaak is het 

vermogen om over schoonheid te oordelen en harmonieuze verhoudingen te be

werkstelligen. Hoewel het daarmee niet geheel samenvalt kunnen wij dit argu

ment van 'goede smaak' opvatten in samenhang met het door de vvn-leider Bol

kestein bepleite 'fatsoen'. Fatsoen is alles wat geacht wordt te behoren tot de 

maatschappelijke gemanierdheid. Het staat voor maatschappelijke waardigheid 

en eerbaarheid, geen armetierige indruk te willen maken. In die zin is het ver

bonden met het burgerlijk ethos van soberheid, spaarzaamheid, discipline, res

pect voor de regels, vormelijkheid, berekenbaarheid en zekerheid en is het de te

genhanger van hedonisme, mystiek, extase en geweld. Bolkestein meende dat de 

overheid de norm van het fatsoen niet kon voorschrijven. Burgers moesten daar

aan onderling zelf appelleren en het onderwijs diende ertoe bij te dragen. Daar

mee bleef hij binnen het kader van de libertaristische en utilitaristische stromin

gen binnen de liberate traditie. Zijn partijgenoot Rijpstra ziet er echter voldoende 

grond voor overheidsoptreden in. Hij betoont zich aldus waarschijnlijk een aan

hanger van het ontplooiings-, respectievelijk het 'klassieke' liberalisme. 

Ook een actuele wijsgerig-ethische auteur, A. Margalit, bepleit een fatsoenlijke 

samenleving. Hij maakt onderscheid tussen een civilized society, dat is een samen

leving waarin mensen elkaar niet vernederen, en een 'decent society'. Met een 

decent society bedoelt hij een samenleving waarin mensen door de maatschappe

lijke instituties niet vernederd worden, maar hun zelfrespect behouden, omdat 

zij allen !eden zijn van de Family of Man. Hij sluit daarmee aan bij Shklar, Rorty 

en ten onzent Boutellier, die stellen dat het vermijden van wreedheid en verne

dering voorrang heeft boven gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Hij gaat 

dus verder dan het liberalisme. Het gaat Margalit echter vooral om vernederende 

instituties, zoals het gevangeniswezen, de sociale dienst of de immigratiedienst. 
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De vraag of mensen er door de overheid van mogen worden weerhouden zichzelf 

te schaden, als zij daar zelf geen bezwaar tegen hebben, beantwoordt Margalit 

ontkennend, zolang er sprake is vrije contractuele relaties. Hij noemt in dit ver

band sadisme en masochisme. Het gaat hierbij weliswaar om activiteiten die 

door betrokkenen worden ondernomen met het oog op genot en niet op het uit

schakelen van de ander. Toch is duidelijk dat bij kooigevechten van zulke con

tractuele relaties wel sprake is. De theorie van Margalit zal kooigevechten wel 

onbeschaafd noemen, maar waarschijnlijk niet in strijd met een decent society. 

Dat betekent dat de verwijzing in het PvdA-beginselprogramma naar Margalit 

geen handvatten behelst om kooigevechten te verbieden. Daarvoor is een andere 

opvatting van fatsoen of zijn andere morele argumenten nodig. Zo'n argument 

is de menselijke waardigheid. 

De rnenselijl<e waardigheid 

Het vvn-Kamerlid Rijpstra noemt kooigevechten ook mensonterende en barbaarse 

toestanden. In haar antwoord stelt staatssecretaris Terpstra dat zij free fight in een 

kooi buitengewoon vindt indruisen tegen de menselijke waardigheid. Ook het Ka

merlid Rouvoet voert in zijn vragen de menselijke waardigheid aan als criterium 

tegenover de individuele vrijheid. De oorsprong van het begrip 'menselijke waar

digheid' ligt vermoedelijk in de christelijke traditie, de mens als bekroning van 

de schepping, geschapen naar Gods beeld en beheerder over de andere schepse

len. Daaruit vloeit een accent voort op de vrijheid en de onafhankelijkheid van de 

mens en op zijn onaantastbare waarde. In het moderne, geseculariseerde huma

nisme wordt menselijke waardigheid basis voor zedelijke autonomie van het indi

vidu. Zijn waardigheid is niet het resultaat van een louter subjectieve optie. Men

selijke waardigheid is een zelfevidente morele oerervaring. De medemens toont 

zich niet als een neutraal ding, dat wij kunnen mishandelen, verschoppen ofver

kopen. De Wilde zegt: 'De menselijke waardigheid is niet gebonden aan prestatie, 

zij gaat niet verloren bij wanprestatie. De mens draagt haar als persoon. Deze 

waardigheid heeft een element van heiligheid en onschendbaarheid in zich. Zij 

dwingt niet tot achting, maar tot ontzag. Zij behoort ontzien te worden, gerespec

teerd. Wij weten ons verplicht tot eerbiediging van de persoon van ieder, die een 

menselijk aangezicht draagt'. Simone Weil gaat nog een stap verder: 'In ieder 

mens is iets van het heilige. Maar dat is beslist niet diens persoon, nog minder de 

menselijke persoon in het algemeen. Nee, hijzelf, die mens, is het. Als het heilige 

in een mens die algemene menselijke persoon zou zijn, dan kon ik een ander best 

de ogen uitsteken. Als blinde zou die man ofvrouw precies dezelfde menselijke 

persoon zijn als voordien. Want ik heb immers aileen de ogen van die ander ver

nietigd ( ... ). Wat is het dat mij verhindert om een ander de ogen uit te steken, als 

ik er de vrijheid toe heb en het plezier? Omdat er vanaf de geboorte tot aan de 



dood toe diep in het menselijke hart iets is, dat ondanks de verpletterende erva

ring van alle begane, ondergane en waargenomen misdaden, onverflauwd erop 

wacht dat men wel doet en geen lcwaad berokkent. Dat nu is hetgeen in elk mens 

heilig is. Het goede is de enige bron van het heilige'. Dit geldt niet alleen ande

ren. In de christelijke opvatting heeft de mens het eigen lichaam in bruikleen en 

dient er als goed rentmeester mee om te gaan. Oak de humanistische opvatting 

kent in de idee van de humanitas een nastrevenswaardige toestand van innerlijke 

beschaving, die de mens pas werkelijk tot mens maakt en hem doet uitstijgen 

boven barbarij. Het menselijke cultiveert men niet door toe te geven aan het drift

matige, maar door cultivering van het redelijke. De Wilde operationaliseert het 

begrip menselijke waardigheid onder andere als volgt: in de omgang hoort het 

respect voor de persoon de dragende grand te zijn voor alle verdere verhandeling. 

Dit persoonsrespect is het dat de omgang menselijk maakt. Het houdt nieuwsgie

righeid, verbazing, winzucht etcetera in toom. De strijd tussen tegenstanders 

wordt er door op een menselijk plan gebracht, terwijl deze strijd zonder het per

soonsrespect verwordt tot grof driftenspel in sport en zakendoen, beestelijke 

moord of kille verdelging. In het spel neemt de persoon regels in acht, waardoor 

hij zich distantieert van zijn instinctieve aandriften. Het gaat niet om de knik

kers, maar om het spel; het spel is een oefening in respect voor zichzelf en voor 

anderen. Sportief is wie zichzelf en de anderen als persoon behandelt. Het maat

schappelijk leven heeft pas dan een zekere mate van gezondheid, wanneer het 

respect voor de menselijke persoon erin aanwezig is. Een maatschappij waarin de 

heersende praktijk is dat de ene mens voor de ander slechts winstobject is, is tot 

in het merg bedorven. In het recht geldt dat, oak waar een mens zijn vrijheid 

misbruikt, het respect voor zijn persoon onveranderd blijft. De misdadiger wordt 

door de politie beschermd tegen de menigte die hem willynchen. De behande

ling in gevangenis en rechtszaal wordt gedragen door het persoonsrespect. 

Evenals bij het vorige morele argument doet zich het interessante verschijnsel 

voor dat een Kamerlid en een staatssecretaris van de VVD voorrang geven aan een 

morele norm als menselijke waardigheid boven individuele autonomie. Deze 

norm is oak inderdaad te vinden in het VVD-beginselprogram, dat in artikel 3 

zegt: 'Een veelvormige samenleving, die bovenal gekenmerkt behoort te zijn door 

naastenliefde en erkenning van de menselijke waardigheid, biedt de beste voor

waarden voor verwezenlijking van het liberale mensbeeld'. Tach vloeit uit deze 

stelling nag niet automatisch voort dat de overheid een taak heeft om mensen 

tegen zichzelf te beschermen als zij hun eigen waardigheid aantasten. Elders in 

dit beginselprogram heet het dat 'het de plicht van de overheid is ervoor te zor

gen dat ieder een zo groat mogelijke vrijheid genit?t. Taken die in de samenleving 

als belangrijk worden onderkend en die niet of niet zelfstandig door individuen 

of groepen van individuen kunnen worden vervuld, behoort de overheid te 

stimuleren of op zich te nemen'. Tot deze 'secundaire' staatstaken wordt soms 
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ook gerekend de overdracht, met name aan de jeugd, van de waarden en morele 

standaarden, die de waarborg vormen van de democratische rechtsstaat en de 

rechten van het individu. 'Dit vereist een zekere generalistische en humanistische 

vorming, die de zelfregulerende orde niet kan verzorgen en daarom tot de staats

taken gerekend moet worden'. De vraag of hiervan sprake is bij het vormen van 

een oordeel over kooigevechten is niet zonder meer bevestigend te beantwoorden, 

maar er ligt zeker een aanknopingspunt in. Het is van belang om hierbij in acht 

te nemen, net als hierboven bij het fatsoensfgoede smaakargument gememoreerd 

is, dat liberalen in de vvo weliswaar van mening kunnen zijn dat de politiek 

geen taak heeft, maar dat zij kooigevechten wel degelijk afkeuren en ook van me

ning zijn dat burgers onderling van hun afkeuring blijk moeten geven. Zelfs poli

tici kunnen en moeten dat doen, als zij maar niet langs de weg van het overheids

optreden een verbod bewerkstelligen. Het vvo-standpunt verschilt hier van het 

stand punt van de exploitant, die geen morele opvatting over de kooigevechten 

huldigt en in die zin eerder libertijns ('alles moet kunnen') is. Het verkiezings

programma, Samenleven doe je niet alleen, van het CDA stelt in artikel 2.3.2: 'via wet

telijke normstelling dienen openbare manifestaties en evenementen aan mense

lijke waardigheid te kunnen worden getoetst'. CDA vindt dat deze opvatting van 

de menselijke waardigheid door de overheid als norm mag worden gesteld aan 

publieke evenementen, zoals kooigevechten, en tot een weigering van de vergun

ning mag leiden. De menselijke waardigheid, opgevat volgens de bovengenoemde 

christelijke interpretatie, prevaleert dan boven de individuele autonomie. 

Tolerantie, fair play, subsidiariteit en gerechtigheid 

Het vvo-Kamerlid Rijpstra stelt dat de sportwereld de plicht heeft om tolerantie 

en fair play te bewaken en te verdedigen. Hier worden normen naar voren ge

bracht die door de sportwereld zelf moeten worden bewaakt. De staatssecretaris 

heeft overlegd met de vechtsportbonden, die zich bereid hebben verklaard om 

de normen te handhaven en hen die zich daaraan, blijkens deelname aan kooi

gevechten, niet houden te royeren. De VNG wijst er in haar advies aan de ge

meentebesturen echter op dat bij de kooigevechten vanwege de commerciele 

exploitatie (in tegenstelling tot wedstrijden georganiseerd door sportbonden) 

sprake is van 'ontsporting': aspecten, die kenmerkend zijn voor de gebruikelijke 

sportbeoefening, zoals het verleggen van de eigen grenzen en bet verbeteren van 

de eigen prestaties, leiden op het terrein van de kooigevechten tot vermindering 

van het aantal regels. Het spelelement raakt daarmee op de achtergrond. Er is 

sprake van een voortschrijdende verharding. De sportbonden staan machteloos 

tegenover deze free riders, die zich aan hun normstelling onttrekken. Hierbij slui

ten nog twee morele principes aan: subsidiariteit en gerechtigheid, die niet met 

zoveel woorden worden genoemd, maar wel alles met het voorgaande te maken 
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hebben. Het subsidiariteitsbeginsel wordt gedefinieerd als 'hogere bestuursla

genjmeer omvattende gemeenschappen moeten geen taken op zich nemen die 

lagere bestuurslagenjkleinschaliger gemeenschappen kunnen uitvoeren', respec

tievelijk 'hogere bestuurslagenjmeer omvattende gemeenschappen moeten lage

re bestuurslagenjkleinschaliger gemeenschappen in staat stellen en ondersteu

nen om hun taak te kunnen uitoefenen'. Dit subsidiariteitsbeginsel is enerzijds 

herkenbaar in het stand punt van de regering dat de gemeentebesturen goed in 

staat zijn om met kooigevechten om te gaan en in de beslissing van de regering 

om dit beleid dan ook aan de gemeenten over te Iaten. Aldus treedt de overheid 

in haar decentrale verschijningsvonn op. 

In andere vorm is het subsidiariteitsbeginsel herkenbaar in de onderkenning 

van de regering dat maatschappelijke organisaties, zoals de sportbonden, een 

eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de handhaving van aan de 

sport inherente normen zoals tolerantie en fair play. Het subsidiariteitsbeginsel 

behelst dat de overheid hierin een taak heeft, als de sportorganisaties daartoe op 

eigen kracht niet voldoende in staat zijn. Terecht heeft de staatssecretaris bezien 

of mogelijk een dee! van de kooigevechtwereld alsnog in een sportief samenwer

kingsverband zou kunnen worden opgenomen teneinde maatschappelijke mar

ginalisering tegen te gaan. Voor zover dat laatste niet lukt, wordt het vergunnin

genbeleid van de overheid toch duidelijk afgestemd op de normen die in de geor

ganiseerde sportwereld Ieven. Aldus wordt getracht om de vechtevenementen 

zoveel mogelijk te Iaten voldoen aan de normen van de sportwereld, in plaats 

van aan die van de vrije markt. Deze benadering spoort met pleidooien als van 

de Amerikaanse filosoof Michael Walzer en de Nederlander Herman Dooyeweerd 

om de verschillende maatschappelijke sferen zich te Iaten ontwikkelen overeen

komstig hun eigen normativiteit en niet de normen van de ene sfeer te Iaten 

heersen in de andere. Met name de politieke en de economische sfeer vertonen 

gulzige trekken. Het wordt als een taak van de overheid beschouwd om de ver

schillende sferen tegen elkaar te beschermen. Zulke pleidooien refereren aan het 

gerechtigheidsbeginsel: de verschillende maatschappelijke sferen tot hun recht 

te Iaten komen overeenkomstig hun eigen normativiteit. 

Consensus, compromis of dis sensus? 

Overzien we nu het geheel van gebruikte morele argumenten dan constateren 

we dat de exploitant van de kooigevechten zich beroept op een liberalejlibertijn

se morele argumentatie: individuen moeten zelfkunnen beslissen hoe zij met 

hun lichaam omgaan, c.q. welk amusement zij waarderen, zolang zij anderen 

niet schaden. De burgemeester bewandelt twee wegen: enerzijds voegt hij zich in 

de liberale argumentatie en tracht aan te tonen dater indirect en op langere ter

mijn wel schade optreedt. Hij vindt hierbij de staatssecretaris aan zijn zijde. Te-
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gelijk opent de burgemeester een ander discours: er is bier sprake van een moreel 

gevoelen van de Nijmeegse gemeenschap, waarin kooigevechten niet passen. 

Steun voor zijn morele pleidooi vindt hij bij opvattingen die de goede smaakjhet 

fatsoen, de menselijke waardigheid en het daarvan afgeleide fair play boger ach

ten dan de individuele autonomie. Er is aldus sprake van een overlappende con

sensus over het openbare orde-op-lange-termijn-argument en het menselijke 

waardigheidsmotief, respectievelijk het goede smaakjfatsoensmotief. Deze over

lappende consensus lijkt het overheidsoptreden te dragen. Niet tot deze consen

sus behoort het stand punt van hen die de individuele autonomie in combinatie 

met het niet-schadenbeginsel aanhangen en daaraan in de politiek (een dee! van 

de Nijmeegse vvn-fractie) en de maatschappij (de exploitant) voorrang geven 

boven de motieven die samen de overlappende consensus gestalte geven. 

Een compromis tussen deze elkaar wederzijds uitsluitende stand pun ten lijkt 

mogelijk op verschillende manieren: 

(1) Op de eerste plaats in het besloten houden van de voorstellingen op grond 

van het geen aanstoot geven, waarin de liberalen iets van het schadebeginsel 

terugvinden en degenen die samen de overlappende consensus vormen in elk 

geval de publieke ruimte vrij houden van aantastingen van de menselijke waar

digheid. In het geval de vechtevenementen besloten zouden zijn, zijn het echter 

geen voor het publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak meer en hoeft er 

geen vergunning te worden aangevraagd. Er moet daarbij overigens werkelijk 

sprake zijn van een beperking van de kring van personen. 

(2) De oplossing die door de overheid wei wordt gebruikt voor het tolereren van 

de verkoop van porno ('niet zichtbaar vanaf de open bare weg') en in het conve

nant met de videotheken is opgenomen ('kasten uit het zicht van minderjari

gen') voldoet niet aan het criterium van beslotenheid en kan dus als een zelf

standige compromisvariant naar voren worden gebracht. 

(3) Een derde mogelijkheid voor een compromis lijkt daarin te kunnen bestaan 

dat de kooigevechten worden toegestaan, maar dat tegelijk een gemeentelijke 

voorlichtingscampagne wordt gevoerd om het bezoek eraan moreel afte keuren. 

Het gemeentebestuur stelt zich dan in feite als een private deelnemer aan het 

morele discours op, het neemt bijvoorbeeld de positie in die morele actoren als 

kerken of actiegroepen kunnen innemen, maar het gemeentebestuur is geen pri

vate actor. Anderzijds moet erkend worden dat de overheid zich wei vaker in 

deze positie begeeft, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de gezondheidswaarschuwing 

op pakjes sigaretten en bij tabaksreclame. 

(4) Een vierde compromis ligt in het verbinden van reglementerende voorwaar

den aan de vergunning, zoals voorgesteld door de VNG. De scherpste kanten wor

den dan aan de kooigevechten ontnomen, maar tegelijk wordt de resterende ver

harding wei toegestaan. De exploitant toonde zich in Nijmegen hiertoe bereid, 

de burgemeester vond dit niet op zijn weg liggen. Een variant op deze compro-
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misvorm is het aileen toestaan van kooigevechten als zij door een sportbond 

worden georganiseerd. Daannee zou de theorie van Walzer en Dooyeweerd in 

praktijk worden gebracht. De overheid zou daarmee de vraag naar de morele 

aanvaardbaarheid in feite verplaatsen naar de georganiseerde sportwereld, het

geen ook aansluit bij de opvatting van de burgemeester dat normen en waarden 

een kwestie van de burgerij zijn. 

De burgemeester en de raad van Nijmegen zagen geen reden om voor een van 

deze varianten te kiezen. Vanwege de integriteit van het gemeentelijk beleid om 

agressie tegen te gaan, hadden zij er geen behoefte aan om de kooigevechten een 

acceptabel gezicht te geven, noch om deze buiten het zicht van minderjarigen te 

tolereren, laat staan om deze toe te staan. Uit dit begrijpelijke standpunt blijkt 

ook dater sprake is van onverzoenbare morele argumenten: men kan niet tege

lijkertijd kiezen voor individuele vrijheidjniet schaden en voor menselijke waar

digheidfatsoenjgoede smaakjopenbare orde-op-lange-termijn. Het naast elkaar 

bestaan van zulke strijdige opvattingen noemen wij dissensus. Wordt deze situ

atie geaccepteerd door betrokkenen, dan is er een agreement to disagree. De 

Nijmeegse vvo-fractie vertoont dit stadium, er mocht immers verdeeld worden 

gestemd en een stemverklaring afgelegd. Verwacht mag worden dat kwesties als 

deze zich nog wel enige tijd zullen aandienen, nude politiek het marktmecha

nisme in onze samenleving laat oprukken. Oat betekent ook dat de tegenstelling 

tussen de aanhangers van libertaristische en utilitaristische varianten van de 

liberale traditie en de aanhangers van de overlappende consensus zich zal blij

ven voordoen. Moeten wij ons erbij neerleggen dat zich hier twee onverzoenbare 

morele argumentaties aandienen, moeten wij compromissen zoe ken, of kan er 

gestreefd worden naar overbrugging van de tegenstelling? Voor compromissen 

hebben wij een aantal varianten opgevoerd. Geen van deze is bevredigend. 

Daarom tot slot een poging om de tegenstelling te overbruggen. 

In het kader van zo'n poging is de restrictie relevant die Hayek en Mill bij hun 

fundamentele interpretatie van de condition humainc maken. Zij erkennen dat 

mensen elkaar in de intieme sfeer wellicht wel werkelijk kunnen kennen, maar 

stellen dat dit op algemeen maatschappelijk niveau niet mogelijk is. Maar is dat 

werkelijk zo? Kan men het beginsel van de menselijke waardigheid niet beschou

wen als een waarde die voor alle mensen geldt, ook op maatschappelijk niveau? 

Kan de, ook binnen de liberale traditie erkende, notie van menselijke wa~u·dig

heid, niet- behalve in de richting van individuele autonomic- 66k leiden tot het 

stellen van een door het overheidsbeleid te handhaven ondergrens in de omgang 

met het eigen lichaam, respectievelijk de lichamen van medemensen, die van 

respect voor eigen en andermans waardigheid getuigt? 

Het begrip 'ondergrens' is hier essentieel. De liberalen zullen beducht zijn voor 

moreel paternalisme op basis van niet door ieder gedeelde levensbeschouwin

gen. Een door menselijke waardigheid bepaalde ondergrens in de omgang met 
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het eigen lichaam werpt echter ook een dam op tegen vrijblijvendheid en liberti

nisme, waarvan liberalen evenmin voorstanders zijn. De vraag is of liberalen niet 

zouden kunnen erkennen dat het begrip 'menselijke waardigheid' tot het stellen 

van zo'n ondergrens zou kunnen leiden, terwijl de aanhangers van de joodse, de 

christelijke, de burgerlijke en de humanistische tradities zouden moeten erken

nen dat hier voor de overheid een beperkte taak is weggelegd, die met dit begrip 

'ondergrens' kan worden weergegeven. Het meerdere dat boven die ondergrens 

uitgaat wordt daarmee niet moreel aanvaardbaar verklaard, maar als opgave toe

gewezen aan het moreel discours in de vrije maatschappelijke sfeer tussen de aan

hangers van de onderscheiden tradities. Kan zo'n ondergrens gedefinieerd wor

den? De criteria die de VNG opsomt, zouden voor de bepaling van die ondergrens 

een geschikte concretisering in normen kunnen bieden. Volgens cleze criteria 

zouden de vechters 'elkaar niet mogen bijten, kopstoten geven, in de ogen prik

ken, aanvallen op geslachtsdelen ofwapens, stokken en staven gebruiken in een 

onbeschermd full contact' gevecht', moet er sprake zijn van gelijkwaardigheid 

van de tegenstanders en zouden 'de scheiclsrechters en ringartsen het gevecht 

onmiddellijk moeten staken indien een van de deelnemers zich niet meer kan 

verdedigen of een open wond heeft'. In cle Nijmeegse situ a tie he eft de exploitant 

zich voor de rechter bereid verklaarcl deze regels te aanvaarden. Op basis van 

deze definitie zou op de voorgestelde wijze een consensus denkbaar kunnen zijn 

tussen standpunten die tot dusver in het politieke debat onverzoenbaar blijken 

te zijn. Deze consensus zou de even beperkte, als essentiele overheidstaak kun

nen dragen om een ondergrens te stellen aan commerciele (en niet-commerciele) 

activiteiten waarbij de menselijke waardigheid in het geding is. Tegelijk ontslaat 

zo'n door de overheid gehandhaafde ondergrens de burgers niet van het morele 

clebat met elkaar over datgene wat deze grens te boven gaat. Niet alles wat juri

disch is toegestaan, is ethisch geoorloofd. 

Biedt cle hier geschetste morele argumentatie een voldoende inhoudelijke norm

stelling en is de overheid bevoegd om zulke normen - a! is het maar in de vorm 

van een overlappende consensus- te stellen, zonder het verwijt van subjectivis

me en onvoorspelbaarheid tegengeworpen te krijgen door de rechter? Oat lijkt 

mij een uitdaging voor juristen. Vooralsnog lijkt het mij dat de rechtsgrond 

'zedelijkheid' of 'goede zeden' uit de Algemene Plaatselijke Verordening voldoen

de hanteerbaar kan worden gemaakt om de overheicl de mogelijkheid te bieden 

inhoudelijk een stand punt in te nemen terzake van gedragingen van burgers, 

die als moreel verwerpelijk kunnen worden beschouwd. Er is meer tussen heme! 

en aarde dan aileen vrijheid en gelijkheid. 
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