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En wie verwijzingen zoekt, diepzeekijken wil of juiste hogere
waarden wil koesteren, moet dat vooral doen, maar dit is genoeg.
Dit volstaat voor mij, als een heidens geloof in het tastbare.
Uit: Ramsey Nasr, ‘Wat ons rest’
www.kb.nl/dichters/nasr/nasr-watonsrest.html
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1

Hoe en wat*

Ik heb gezegd. Met deze drie korte woorden, mevrouw de rector, dames en heren, wordt
traditiegetrouw een oratie afgesloten. Het is in meerdere opzichten een merkwaardig
zinnetje. Het is om te beginnen een nogal abrupt einde van wat juist bedoeld is als een
belofte- en vreugdevolle aanvang: de aanvaarding van het ambt van hoogleraar. In zijn
oratie zet de beginnende hoogleraar een onderzoekslijn uit die hij de komende jaren wil
volgen. Ik heb gezegd breekt op brute wijze de nog maar net gestarte gedachtestroom af
die naar zijn aard geen einde kent. De wetenschap is een almaar voortgaande discussie,
waarin geen enkele deelnemer de pretentie kan hebben het ‘laatste woord’ te spreken.
Laatste woorden behoren eerder tot het domein van de religie, hoewel ze daar ook
steeds meer op hun retour zijn, althans in de verlichte wereld. De wetenschap werkt, zo
zou men kunnen zeggen onder verwijzing naar het bekende boek van Michael Ende,1
aan een ‘oneindig verhaal’. Tegelijkertijd is eindigheid eigen aan elke wetenschappelijke
tekst. Niet alleen omdat de kennishorizon van een wetenschapper noodzakelijk ergens
begint en ook ergens ophoudt (hij kan nu eenmaal niet alles weten), maar ook omdat
hij in een tekst niet alles kan zeggen. Hij kan niet blijven schrijven, op een bepaald
moment moet de tekst, in al haar voorlopigheid en onvolkomenheid, de deur uit en
de wereld in. Dat geldt ook voor een oratie. Ik heb gezegd wordt voorafgegaan door een
witregel, een korte typografische stilte, alsof het een dichtregel betreft. Er volgt nog een
punt – de laatste punt – en dan resteert slechts het lege wit van het papier. En gelukkig
maar, zult u denken, anders zouden we nooit aan de afsluitende borrel toekomen. Tot
slot valt op dat de zin in grammaticale zin gemankeerd is, doordat het lijdend voorwerp
ontbreekt. Ik heb gezegd, maar wat heb ik gezegd? Al wat in het voorafgaande is gezegd,
wordt verondersteld aanwezig te zijn in een direct object dat zelf afwezig is. Indirect
wordt dus de hele rede voor een laatste keer geëvoceerd, voordat de stilte weer intreedt.
Het publiek krijgt het woord terug en mag voor zichzelf bepalen wat het is dat ik heb
gezegd en wat het daarvan vindt.

*

1.

De volgende mensen wil ik hartelijk danken voor hun even kritische als constructieve commentaar op eerdere versies van deze tekst: Lyana Francot-Timmermans, Anna Jasiak, Hans
Lindahl, Klaas Rozemond, Pauline Westerman en Bertjan Wolthuis. Op alle punten die ik
nu niet of niet voldoende heb kunnen verwerken, hoop ik in de toekomst terug te komen.
Verder dank ik onze voormalige student-assistent Mark van Vliet voor het verzamelen van
artikelen en achtergrondinformatie.
Roman van Michael Ende, getiteld Die unendliche Geschichte. Von A bis Z (Ende 1979).
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Maar goed, laat ik niet te veel op de zaken vooruitlopen; ik ben nog niet eens werkelijk begonnen. Het is waarschijnlijk het beste om, zoals gebruikelijk, bij het begin te
beginnen: een vraag. Elk wetenschappelijk onderzoek begint met een vraag.2 Het aantal
vraagwoorden waarmee een vraag kan worden gesteld, is beperkt. Om de belangrijkste
te noemen: hoe, hoeveel, waar, waarom, wanneer, wat, welke, wie. Maar omdat een vraag
op een onbeperkt aantal zaken betrekking kan hebben, kunnen wetenschappers met
een eindige hoeveelheid vraagwoorden oneindig veel vragen stellen. In de vraag die ik
zou willen opwerpen, draait het om twee vraagwoorden: hoe en wat en hun onderlinge
relatie of, liever gezegd, de manier waarop het hoe het wat bepaalt en, omgekeerd, wat
het wat betekent voor het hoe. Wat ik zeg kan niet los worden gedacht van hoe ik het
zeg. Wanneer ik met een grote glimlach op mijn mond spijt betuig voor een door mij
gemaakte misstap, zal mijn spijtbetuiging op de ontvanger ervan ongetwijfeld ongeloofwaardig overkomen. Kijk ik er daarentegen ernstig bij en spreek ik mijn woorden
vol overtuiging uit, dan heb ik hopelijk meer kans van slagen om mijn vergissing goed
te maken. Het gaat mij, kort gezegd, om de noodzakelijke verbondenheid van vorm en
inhoud.
Ik vrees dat een deel van mijn toehoorders al wat onrustig begint te worden. Juristen
behoren nu eenmaal tot een ongeduldig slag mensen. Ze willen meestal, en met enig
recht, snel concreet resultaat zien. ‘Waar gaat dit naartoe? Wat hebben we eraan en wat
moeten we ermee? Een literair getoonzet begin is mooi, maar kom nu eindelijk eens ter
zake,’ hoor ik u denken. Tegelijkertijd zijn het diezelfde juristen die door buitenstaanders ervan worden beschuldigd, wederom niet zonder recht, de zaak nodeloos op de
spits te drijven, te vertragen en te traineren met hun regeltjes en procedures. Wanneer
de regering met spoed een wetsvoorstel door het parlement probeert te loodsen, staat
er altijd wel weer een jurist op die met juridische bedenkingen komt. In dat licht mag
het geen verbazing wekken dat het aantal juristen onder de Kamerleden de laatste jaren
almaar afneemt.3 Met één pennenstreek verwijzen rechters bestemmingsplannen naar
de prullenmand, waar lokale overheden jaren aan hebben gewerkt. Advocaten leggen
zich, op hun beurt, niet snel neer bij rechterlijke beslissingen; ze procederen desnoods
door tot en met de laatste instantie om hun gelijk te halen. Lijkt de zaak dan met
het oordeel van de hoogste rechter eindelijk helemaal te zijn afgesloten, dan proberen

2.
3.

Gadamer 1986, p. 368-384, spreekt in dit verband van de hermeneutische ‘Vorrang der
Frage’. Op de door Gadamer geschetste verhouding tussen vraag en antwoord wordt nader
ingegaan in Waldenfels 1994, p. 125-133.
Rijlaarsdam 2009.
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rechtswetenschappers deze weer open te breken door nieuwe feiten en gezichtspunten
aan te dragen. Nog lang nadat rechterlijke beslissingen onherroepelijk zijn geworden,
klinkt in de rechtswetenschap de roep om herziening en heropening van een zaak.
Waarde collega, ik vraag u dus nog even om geduld – u die het geduld van de samen
leving zelf zo vaak op de proef stelt.
In mijn vraagstelling zou ik willen aanknopen bij de aandacht voor of, zo u wilt, obsessie met ‘regeltjes en procedures’ waarvan juristen blijk geven. Ik verschuif daarmee het
perspectief van de inhoud van het recht (ofwel de materiële normen waaruit een rechtsorde bestaat) naar de vorm waarin het recht zich toont, de wijze waarop de inhoud van
het recht tot gelding wordt gebracht, de stijl waarvan het zich pleegt te bedienen. Het is
niet voor de vorm dat ik voor de vorm kies. Met mijn focus op de formele aspecten van
het recht hoop ik iets bestendigs te weten te komen over de eigenheid en eigenaardig
heid van het recht, meer dan wanneer ik me alleen zou richten op de toevallige en veranderlijke inhoud van de rechtsnormen. Ik beschouw het als de bijzondere verdienste
van het recht dat het in staat is, mits op passende wijze gehanteerd, om orde in de chaos te
scheppen, potentieel eindeloze discussies tot een einde – althans een voorlopig einde –
te brengen en aldus rechtsvrede te bewerkstelligen.4 Mijn vraag is eerst en vooral, heel
algemeen gesteld, hoe in het recht vorm en inhoud met elkaar zijn verbonden. Ofwel,
in termen van de taalhandelingstheorie: How to do things with law?5 Wat betekent het
dat een niet nader bepaalde rechtsinhoud op een bepaalde, specifiek juridische manier
wordt vormgegeven? En aan welke bedreigingen staan de vormen van het recht in
de huidige tijd bloot? De vormen van het recht kennen, doordat ze voortkomen uit
een eeuwenoude juridische traditie,6 een zekere bestendigheid, maar ze zijn zeker niet
onveranderlijk. Vormen en vormelijkheden veranderen, ten goede dan wel ten kwade,
of raken zelfs geheel in verval. Terwijl de Hoge Raad zijn uitspraken in het verleden in
één enkele zin afdeed (een heel lange zin weliswaar), heeft hij tegenwoordig steeds meer
zinnen nodig voordat hij eindelijk tot een oordeel komt.
Vanwege de beperkte tijd en mijn eigen beperktheid stel ik op deze plaats slechts enkele,
evenwel voor de rechtsstaat onmisbare, vormen van het recht aan de orde, te weten de
wetsvorm (paragraaf 4) en de wijze van oordeelsvorming en motivering in de rechtspraak (paragraaf 5). Hierbij zal ik ook ingaan op wat ik beschouw als de meest serieuze

4.
5.
6.

Kelsen 2007, p. 21: ‘[O]ne may say that law makes the use of force a monopoly of the community. And precisely by doing so, law pacifies the community’ (geciteerd uit de oorspronkelijke, uit het Duits vertaalde editie).
Austin 1962.
Berman 1983 gaat uitvoerig in op deze traditie.
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bedreigingen hiervoor. Bedreigingen ontstaan met name wanneer er druk van buiten het
recht wordt uitgeoefend om de overgeleverde, en in de overlevering beproefde, rechtsvormen op te geven of aan te passen aan wat ‘de eisen van de tijd’ worden genoemd. In
de huidige tijd wordt van allerlei kanten aan het recht getrokken: vanuit de politiek, de
maatschappij en de wetenschap. De slogans zijn bekend: het recht moet slagvaardiger
en flexibeler worden, beter aansluiten bij wat er in ‘de samenleving’ leeft en zich meer
openstellen voor wetenschappelijke inzichten enzovoorts. Door deze ontwikkelingen
– die ik gemakshalve samenvat onder de slagwoorden ‘politisering’, ‘vermaatschappelijking’ en ‘verwetenschappelijking’ van het recht – komen gevestigde rechtsvormen
onder druk te staan. Daarmee is uitdrukkelijk niet gezegd dat rechtsvormen in mijn
opvatting nooit zouden mogen veranderen of verdwijnen. Integendeel, wanneer vormen
versleten zijn geraakt en alleen nog voor de vorm in stand worden gehouden, mogen zij
wat mij betreft gerust worden vervangen. Waar ik kritisch tegenover sta zijn genoemde,
nog nader te duiden hedendaagse ontwikkelingen die, in mijn optiek, bedreigend zijn
voor de vervulling van de dubbele opgave waarvoor het recht in de rechtsstaat staat:
zowel het scheppen en in stand houden van orde (de rechtsorde7) als het, binnen de grenzen van de wet, ruimte geven en ruimte laten aan vrijheid (de rechtsorde als f reiheitliche
Ordnung 8).
Nadat ik enkele centrale rechtsvormen op het terrein van wetgeving en rechtspraak heb
behandeld, wend ik mij, tot slot, tot de rechtswetenschap en de ‘methodenstrijd’ die
daarbinnen wordt gevoerd (paragraaf 6). Ook daar staan de traditioneel gehanteerde
werkwijzen ter discussie. Niet langer is vanzelfsprekend dat de rechtswetenschap een
normatieve wetenschap is die zich bezighoudt met de ontsluiting van juridische teksten.
Steeds vaker wordt ze voorgesteld als een maatschappijwetenschap die onderzoekt met
welke juridische (en andere) middelen maatschappelijke problemen kunnen worden
opgelost, daarbij geholpen door andere, met name sociaalwetenschappelijke disciplines,
zoals de economie, de psychologie en de sociologie. In hoeverre betekent deze wens tot
vermaatschappelijking van de rechtswetenschap en tot doorbreking van disciplinaire
grenzen een aantasting van haar identiteit en integriteit als wetenschap? Of heeft het
oude en vertrouwde hermeneutische paradigma afgedaan en staan we aan de vooravond

7.

8.

In de samenleving zijn er – zowel in aanvulling op als in concurrentie met het recht – verschillende andere normatieve systemen die bijdragen aan (een specifieke vorm van) orde,
waaronder religie, moraal en gewoonte. Toch zijn er goede redenen, zoals hieronder zal
blijken, om in het bijzonder aandacht te besteden aan de rechtsorde zoals die door de rechtsstaat wordt gecreëerd.
Met dit begrip karakteriseren Gröschner & Lembcke 2006, p. 61 e.v., de republiek.
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van wat Thomas S. Kuhn een ‘wetenschappelijke revolutie’9 zou noemen? Wordt het
niet tijd om de deur naar de buitenwereld wijd open te zetten en een frisse wind te laten
waaien in de statige en stoffige kamers der rechtsgeleerdheid? Zoals ik hieronder zal
betogen, is er een direct verband tussen het methodendebat en het vraagstuk van de
rechtsvormen; afhankelijk van de ingenomen positie hecht men meer of minder aan het
behoud van bestaande rechtsvormen.
Alvorens op bovenstaande vragen in te gaan, begin ik eerst met een korte uiteenzetting
over de normatieve uitgangspunten van de rechtsstaat (paragraaf 2). In welke zin maakt
de heerschappij van de wet – ook wel aangeduid als de rule of law – het mogelijk om
orde en vrijheid samen te denken? Aan de hand hiervan ben ik, hopelijk, beter in staat
uit te leggen wat ik bedoel als ik spreek over het belang van de vorm in recht en rechtswetenschap en over de uitdagingen waarvoor de hierbinnen overgeleverde vormen
momenteel staan (paragraaf 3). Ik zie mij dus gedwongen uw geduld nog wat langer op
de proef te stellen.

9.

Kuhn 1996, met name p. 92-110.
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2

De heerschappij van de wet

Zuiver taalkundig gezien, is de rechtsstaat niet meer dan de samenvoeging van twee
begrippen: ‘recht’ en ‘staat’. Volgens M.C. Burkens e.a. gaat het niet om ‘een losse, of
min of meer toevallige verbinding, maar om een wezenlijke: in de rechtsstaat wordt de
grondslag van statelijk gezag in het recht gelegd (…)’.10 Hans Kelsen beschouwt deze
samenvoeging als overbodig: juridisch gezien, is de staat een organisatie die door middel
van het recht – via bijvoorbeeld wetgeving, bestuursbesluiten of rechterlijke uitspraken
– macht uitoefent.11 Elke staat in deze descriptieve zin is tegelijk een rechtsstaat. In
het gangbare rechtswetenschappelijke spreken wordt het predikaat ‘rechtsstaat’ echter
alleen toegekend aan staten waarin de machtsuitoefening, zoals Kees Schuyt stelt, ‘aan
maat en regel’ is gebonden.12 In deze normatieve zin is niet elke staat een rechtsstaat;
de staat moet er wel wat voor doen. Terwijl in de vroegmoderne tijd kon worden volstaan met een scheiding van machten en een binding van het overheidshandelen aan
de wet, wordt de rechtsstaat tegenwoordig – vaak met een beroep op vooraf gegeven
fundamentele rechten – voor de opgave gesteld individuele vrijheden te beschermen,
participatie van burgers in het politieke proces mogelijk te maken en zelfs een ‘menswaardig’ bestaan te garanderen.13 Waar ik naar op zoek ben, is een begripsbepaling tussen beide uitersten, die de rechtsstaat noch reduceert tot een betrekkelijk betekenisloos
pleonasme noch opblaast tot een almaar uitdijende catalogus van wensvoorstellingen,
maar die toch recht doet aan de normatieve kern van de rechtsstaatsidee. Enerzijds biedt
een zuiver descriptief begrip van de rechtsstaat te weinig, omdat het geen onderscheid
kan maken tussen verschillende staatsvormen; zelfs een despotisch regime mag een
‘rechtsstaat’ heten, wanneer het op basis van de wet wordt uitgeoefend. Anderzijds loopt
een normatief begrip het gevaar juist te veel te bieden: het recht wordt opgezadeld met
steeds nieuwe en meer omvattende politieke ambities. Hierdoor dreigt niet alleen een
overvraging en overspanning van het recht,14 maar blijft er ook steeds minder ruimte

10.
11.
12.
13.

Burkens e.a. 2006, p. 41 (cursivering in de oorspronkelijke tekst).
Zie voetnoot 4.
Schuyt 2006, p. 125 en 129.
Een dergelijke veelomvattende rechtsstaatsopvatting is onder meer te vinden in: Bovens
1999, Burkens e.a. 2006 en Witteveen 2001, hoofdstuk IX. Over de ontwikkeling van de
rechtsstaatsidee, zie verder paragraaf 4.
14. Dit wordt wel de ‘regulatieve crisis’ genoemd (vgl. Van Schooten-van der Meer 1997, p. 20).
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voor het individu om zijn leven naar eigen inzicht in te richten. Het gaat er mij om – in
het bekende woord van Aristoteles – het ‘juiste midden’ te vinden.15
Daartoe zoek ik aansluiting bij het hier te lande nog weinig bekende16 werk van de Britse politieke filosoof Michael Oakeshott. In enkele belangwekkende publicaties17 heeft
Oakeshott onderzocht wat de rule of law als een bijzonder verband of verbond van cives
(de ‘civil association’18) mogelijk maakt. Hij tracht het fenomeen van de rule of law te
doorgronden in haar hoedanigheid van ‘ideal character’,19 niet zozeer in de zin van ideaal als wel van idee of, beter gezegd, samenstel van ideeën. Het gaat hem er niet om hoe
de rechtsstaat20 feitelijk functioneert of zou behoren te functioneren, maar om de vraag
aan welke voorwaarden, theoretisch gezien, moet zijn voldaan om te kunnen spreken
van een door de rule of law geleide samenlevingsvorm. Oakeshotts opvatting van recht
en rechtsstaat is sterk verwant aan die van Kelsen,21 maar hij kent hieraan, in tegenstelling tot Kelsen, wel degelijk een normatieve betekenis toe. Hij vat de rule of law op als
een moreel verbond dat is gebaseerd op het gezag van vooraf bekendgemaakte, nietinstrumentele regels (ofwel wetten) die verplichtingen opleggen aan de bondgenoten
om zich bij het uitvoeren van zelfgekozen handelingen aan de voorgeschreven voorwaarden te houden. Grammaticaal gezien zijn deze voorwaarden adverbiaal van aard,
dat wil zeggen dat zij een bijwoordelijke kwalificatie geven aan de in het werkwoord

15. In de Ethica Nicomachea stelt Aristoteles: ‘moral qualities are so constituted as to be
destroyed by excess and by deficiency (…)’ (Aristotle 1994, p. 77).
16. Incidenteel wordt er naar Oakeshott verwezen (zoals in Taekema 2003, p. 175 vn.) of een
korte beschouwing aan zijn werk gewijd (vgl. Witteveen 2010). Een in het Nederlands vertaald portret is te vinden in Baudet & Visser 2010, p. 269-285. In het Engels taalgebied zijn
er verschillende monografieën over Oakeshott verschenen, waaronder Franco 1990, Isaacs
2006 en Nardin 2001. Een beknopte Duitstalige introductie biedt Kinzel 2007.
17. Ik richt mij hier met name op Oakeshott 1975b en 1999.
18. Oakeshott 1975b, p. 122 e.v.
19. Oakeshott 1975b, p. 31-32, legt – meer genuanceerd dan ik hier kan doen – uit wat hij
onder ‘ideal character’ verstaat. Vgl. ook Franco 1990, p. 179-180.
20. In het navolgende hanteer ik de begrippen ‘rule of law’ en ‘rechtsstaat’ als synoniemen.
Hoewel Oakeshott soms wel een onderscheid maakt, legt hij een expliciet verband tussen
zijn opvatting van de rule of law en vroegmoderne articulaties van de rechtsstaatsidee (zie
bijvoorbeeld Oakeshott 1975b, p. 245).
21. Oakeshott 1999, p. 174, geeft zelf aan dat zijn visie op de (rechts)staat zijn wortels heeft in
de werken van Bodin, Hobbes, Hegel en Jellinek en aansluit bij ‘the reflections of many
so-called “positivist” modern jurists’. Wat vooral met Kelsen overstemt, is Oakeshotts
beschrijving van de wijze waarop het recht tot stand komt (nl. op basis van een ‘recognized
procedure of legal innovation’, zoals Oakeshott 1975b, p. 139, stelt) en zijn begrip van geldigheid (opgevat als ‘authenticity’, vgl. Oakeshott 1999, p. 140). Zie ook voetnoot 100.
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uitgedrukte handeling. Zij drukken, met andere woorden, de modaliteit uit waarmee
de handeling mag worden uitgevoerd. Een regel kan niet voorschrijven welke keuze
iemand moet maken, maar bepaalt alleen aan welke voorwaarden moet worden voldaan
wanneer iemand een keuze maakt om iets te doen of na te laten. In beginsel zijn alle
handelingen toegestaan, mits zij op de wettelijk voorgeschreven wijze worden uitgevoerd.
Zoals artikel 5 Wegenverkeerswet bepaalt, zijn we vrij om te wandelen, te fietsen en
auto te rijden, zolang we maar geen gevaar op de weg veroorzaken of andere weggebruikers hinderen. In het strafrecht geldt er zelfs geen algemeen verbod op doden, zo stelt
Oakeshott: alleen doden op ‘moorddadige’ wijze is niet toegestaan!22 De voorwaarden
die in de wet aan het handelen worden gesteld, hebben niet tot doel een concreet belang
(‘substantive interest’23) te bevorderen of tegen te gaan. In die zin zijn de wetten behorend tot de rule of law niet-instrumenteel: ze zijn niet gericht op het bereiken van een
collectief doel of op een gemeenschappelijke behoeftebevrediging. Zo bepalen de regels
van het verkeersrecht niet de bestemming van de verkeersdeelnemers, maar alleen de
wijze waarop zij naar de door henzelf gekozen bestemming dienen te gaan.24 Ook hoeven de voorwaarden die in de wet zijn neergelegd niet te voldoen aan maatstaven van
juistheid, rechtvaardigheid of redelijkheid. ‘The sole terms of this relationship are the
recognition or the authenticity of the laws.’25
Volgens Oakeshott is de rule of law – die hij ook wel aanduidt met de begrippen ‘nomocracy’,26 ‘civitas peregrine’27 of ‘societas’28 – gebaseerd op drie voorwaarden.29 De eerste
voorwaarde is dat de bondgenoten weten wat de wetten zijn en hoe deze tot stand
komen. Daartoe dient een wetgevende instantie te worden ingesteld. Vanuit de rule of
law bezien, maakt het niet uit voor welke regeringsvorm wordt gekozen: monarchie,
aristocratie of democratie.30 Van belang is veeleer dat er een soevereine wetgevende macht
is, die de exclusieve en onvoorwaardelijke bevoegdheid heeft om wetten te maken, te
veranderen of weer in te trekken. De wetten zijn geen losse verzameling van regels, maar

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Oakeshott 1975b, p. 58 vn., spreekt van ‘murderously’.
Oakeshott 1999, p. 149.
Vgl. Franco, p. 225.
Oakeshott 1999, p. 149.
Oakeshott 1975b, p. 203.
Oakeshott 1975b, p. 299. Hieronder verstaat hij ‘an association, not of pilgrims travelling
to a common destination, but of adventurers’.
28. Oakeshott 1975b, p. 201.
29. Deze verzameling van voorwaarden duidt Oakeshott 1975b, p. 147, aan als ‘respublica’.
30. Er kan dus wel vanuit een ander gezichtspunt een voorkeur voor een van de regerings
vormen worden uitgesproken, maar daarover laat Oakeshott zich verder niet uit.
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vormen een in zichzelf besloten, samenhangend rechtssysteem (ook wel lex genoemd31).
In de wetten worden, na uitvoerige politieke beraadslaging, de voorwaarden vastgelegd
die aan het handelen van de bondgenoten worden gesteld. In deze beraadslaging spelen
individuele noch collectieve belangen een rol; het gaat er alleen om op morele (nietinstrumentele of procedurele) gronden32 te bepalen op welke wijze burgers hun eigen
belangen mogen nastreven. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de bestaande
maatschappelijke praktijken en de manier waarop deze gewoonlijk gereguleerd worden.
Wat de gemeenschap bindt, is de gedeelde erkenning van een bepaalde, aan de traditie
ontleende manier van doen.33 De traditie is dus een belangrijke inspiratiebron voor de
schepping van recht, hoewel deze niet onveranderlijk is. Het verbond maakt deel uit van
een levende traditie, die niet alleen naar het verleden kijkt maar zich ook, door middel van deliberatie, verder ontwikkelt.34 Een gemeenschappelijk einddoel ontbreekt: ‘In
political activity (…) men sail a boundless and bottomless sea.’35
De voorwaarden die in de wet aan het handelen worden gesteld, hebben onvermijdelijk
een onbepaald karakter. Onzekerheid is met andere woorden inherent aan het rechtssysteem. Om die reden is het, ten tweede, noodzakelijk dat er een rechterlijke instantie
bestaat die bevoegd is om, met behulp van vooraf bepaalde voorwaardelijke bewijsregels, vast te stellen of het handelen in een concreet geval voldoet aan de in de wet
gestelde algemene voorwaarden. De rechter oordeelt niet over de wenselijkheid van deze
voorwaarden (daarover gaat de wetgever), maar enkel over de juiste toepassing hiervan
op het concrete geval. De algemene normen van de wet zijn nooit direct toepasbaar
op een concrete situatie; er zijn geen eenvoudige gevallen waarbij de toepassing van de
wet automatisch is gegeven. De relatie tussen de conclusie van de rechter en de wet is
contingent, dat wil zeggen dat er altijd meerdere toepassingen mogelijk zijn. Met elke
toepassing van de wet wordt de betekenis ervan uitgebreid. Voor de door hem gekozen
toepassing geeft de rechter redenen die hij ontleent aan het rechtssysteem. Van deze
redenen kan niet worden gezegd dat ze juist of onjuist zijn, maar ze kunnen alleen in

31. Oakeshott 1975b, p. 129.
32. De term ‘moreel’ heeft in dit verband geen betrekking op kwesties rond goed en kwaad,
maar duidt erop dat in het politieke debat voorbij wordt gegaan aan de bevrediging van een
bepaalde behoefte of een ander gewenst gevolg (vgl. Oakeshott 1975b, p. 122 en 139).
33. Oakeshott 1991b, p. 56, omschrijft politiek als ‘the activity of attending to the general
arrangements of a collection of people who, in respect of their common recognition of a
manner of attending to its arrangements, compose a single community.’ Over zijn opvatting
van politiek zie ook: Oakeshott 1975b, p. 159-177.
34. Vgl. Oakeshott 1991a, p. 60 en Franco 1990, p. 182.
35. Oakeshott 1991b, p. 60.
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meerdere of mindere mate overtuigend zijn. Bij de wetsuitleg maakt de rechter gebruik
van een vorm van delibereren die Oakeshott karakteriseert als ‘retrospective casuistry’:
uit eerdere gevallen abstraheert de rechter de regel waarvan hij in het onderhavige geval
moet vaststellen of deze al dan niet is geschonden.36 Aan de schending van de wet verbindt de rechter een bepaald gevolg, waarvan een sanctie (bijvoorbeeld een boete of een
gevangenisstraf) maar een van de mogelijkheden is.37 De rechter is geen arbiter in een
belangenconflict, maar de bewaker van de eenheid van het rechtssysteem. Rechterlijke
oordelen hebben het karakter van een bevel, waaraan de bondgenoten gehoorzaamheid
verschuldigd zijn.
De derde en laatste voorwaarde voor een verbond in termen van de rule of law is macht:
er moeten uitvoerende instanties zijn die ervoor zorgen dat de bevelen van de rechter
daadwerkelijk worden opgevolgd.38 Hiertoe behoren ook de zogeheten ‘bewakers van
de vrede’ (‘custodians of peace’39), die zich bezighouden met het opsporen, vervolgen en
voorkomen van wetsovertredingen.
Een verbond dat aan deze drie voorwaarden voldoet is, als gezegd, niet gericht op het
bereiken van een gemeenschappelijk doel in de zin van een door allen gewenst eind
resultaat. Het verbond zelf is geen gedeeld belang of hoogste goed, behalve wanneer het
voortbestaan ervan door een externe bedreiging (zoals oorlog) op het spel staat. Ook
maken onvervreemdbare en onvoorwaardelijke rechten die aan de rechtsorde voorafgaan (zoals individuele vrijheidsrechten of mensenrechten) er geen deel van uit.40 Het
verbond is gebaseerd op legaliteit. Het enige wat de bondgenoten verbindt, is de collectieve aanvaarding van het gezag van de wet. Dat betekent dat allen zich hebben verplicht om zich bij hun zelf gekozen handelingen te houden aan de morele voorwaarden
die in de wet zijn neergelegd en die voor allen gelijkelijk gelden. Daarbij is het niet van

36. Oakeshott 1999, p. 158. Deze redeneervorm noemt Oakeshott (1975b, p. 136) ook wel
‘analogisch’, maar hij voegt er onmiddellijk aan toe dat het hierbij gaat om iets anders dan
enkel gevalsvergelijking: ‘The reasoning is analogical; it is not concerned with the similarities of “cases” but with what can be abstracted from a judicial conclusion, namely the
amplification of the meaning of lex.’
37. In tegenstelling tot Kelsen ziet Oakeshott het opleggen van een sanctie niet als onder
scheidend voor het recht (zie verder paragraaf 3).
38. Oakeshott 1975b, p. 143, spreekt van een ‘apparatus of rule’, dat ik hieronder – bij gebrek
aan een betere term – heb vertaald als ‘bestuursapparaat’.
39. Oakeshott 1999, p. 161.
40. Volgens Oakeshott 1975b, p. 172, betekent de rule of law juist een breuk met ‘the uncon
ditional state of affairs’, dat wil zeggen dat het altijd mogelijk is dat er in de wet voorwaarden aan het handelen worden gesteld.
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belang dat de bondgenoten de voorwaarden zelf hebben gekozen of aanvaard, maar
dat ze het rechtssysteem als geheel erkennen en het – met een term van Hegel – als
een ‘product van reflectief bewustzijn’41 opvatten. Het gezag van de wet bestaat uit de
erkenning van de geldigheid van de in de wet vastgelegde voorwaarden, ongeacht of
deze rechtvaardig zijn of niet. De rechtvaardigheid van het rechtssysteem (jus genoemd)
komt niet zozeer tot uitdrukking in het streven naar hogere waarden – zoals menselijke
volmaaktheid of zelfontplooiing – als wel in de formele beginselen die aan de wetsvorm
eigen zijn: ‘The only “justice” the rule of law can accomodate is faithfulness to the
formal principles inherent in the character of lex: non-instrumentality, indifference to
persons and interests, the exclusion of privi-lege and outlawry,42 and so on.’43
In de opvatting van Oakeshott heeft de rule of law een volstrekt niet-teleologisch en
niet-instrumenteel karakter. De wet heerst enkel omwille van zichzelf, bij wijze van
loi pour loi zou men kunnen zeggen, omdat de wet als vorm in zichzelf waarde heeft.
Een gemeenschappelijke oriëntatie ontbreekt; het gaat er enkel om een beschaafde,
‘burgerlijke’44 vorm van samenleven mogelijk te maken: ‘[Civil laws] do not specify a
public “interest” (there is none), but a public concern with the manners in which private
interest are pursued.’45 Op dit punt onderscheidt het zich van andere maatschappelijke
verbanden, zoals een onderneming of een vereniging. Bij een onderneming is winstmaximalisatie meestal het belangrijkste oogmerk. Het bestuur van een onderneming
bestaat uit managers die aan hun ondergeschikten instructies geven die het maken
van winst moeten bevorderen. Een vereniging kan verschillende doelstellingen hebben,

41. Geciteerd en toegelicht in Oakeshott 1999, p. 256.
42. Over de betekenis van outlawry, zie Friedman 2005, p. 179.
43. Oakeshott 1999, p. 173. Oakeshott (1975b, p. 153 vn.) spreekt in dit verband ook van de
‘inner morality’ van een rechtssysteem, waarmee hij verwijst naar Fullers ‘internal morality
of law’ (Fuller 1969, hoofdstuk 2). Er zijn veel overeenkomsten tussen de formele eisen die
Oakeshott aan wetgeving stelt, en de beginselen van Fuller. Oakeshott zou echter Fullers
verwachting niet delen dat de eerbieding van deze beginselen als vanzelf leidt tot inhoudelijk rechtvaardige wetgeving, aangezien hij van mening is dat de jus van lex alleen een
beperkte formele betekenis heeft. Hart 1958 gaat nog verder, wanneer hij stelt dat Fullers
beginselen niet moreel van aard zijn, maar enkel de effectiviteit (‘efficacy’) van het recht
betreffen. Hierin kan ik niets anders zien dan polemische overdrijving.
44. De term ‘civil’ heeft in het Engels beide betekenissen. ‘Burgerlijk’ moet in dit verband niet
worden opgevat in zijn pejoratieve betekenis van ‘bekrompen’ of als aanduiding van een
specifieke klasse in de samenleving, maar als verzamelnaam voor alle bondgenoten die zich
onder de heerschappij van de wet hebben gesteld.
45. Oakeshott 1975b, p. 254. Hij ontleent deze omschrijving aan Bodins begrip van
‘commandments’.
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bijvoorbeeld de bevordering van de sportprestaties van haar leden, het behoud van een
natuurgebied of simpelweg gezelligheid. De verenigingsleden zetten zich met elkaar in
om het doel dat ze zichzelf hebben gesteld, te bereiken. In een staat waar de wet heerst,
ontbreekt een dergelijk hoger doel. Het staat eenieder vrij, binnen de grenzen van de in
de wet gestelde voorwaarden, zelf te bepalen welke belangen of behoeften men wenst na
te streven. De wetgever geeft geen instructies aan zijn onderdanen, maar bepaalt slechts
op welke wijze de zelfgekozen handelingen mogen worden uitgevoerd. De bevelen van
de rechter zijn erop gericht te waarborgen dat de in de wet gestelde voorwaarden daadwerkelijk worden nageleefd, zo nodig met behulp van de inzet van dwang.
Omdat de rule of law geen hoogste goed kent, kunnen waarden als vrijheid, veiligheid
en orde ook niet als doelen van dit verbond worden opgevat. Volgens Oakeshott zijn
deze waarden inherent aan het verbond, maar zijn ze er niet het gevolg van:46
‘[A]ll this may be said to denote a certain kind of “freedom” which excludes only
the freedom to choose one’s obligations. But this “freedom” does not follow as a
consequence of this mode of association; it is inherent in its character. And this
is the case also with other common suggestions: that the virtue of this mode
of association is consequential “peace” (Hobbes) or “order”. A certain kind of
“peace” and “order” may perhaps, be said to characterize this mode of association, but not as a consequence.’
Anders gezegd, veiligheid en orde worden in het verbond niet opgevat als materiële
behoeften die door gemeenschappelijk inspanning worden bevredigd, maar enkel als
formele voorwaarden die het mogelijk maken dat burgers hun eigen behoeften en
doelen nastreven. Hetzelfde geldt voor vrijheid (en voor andere waarden, zoals geluk
of volmaaktheid).47 Zodra de verwezenlijking van een waarde tot doel van het verbond
wordt verheven, is het voorbij met de heerschappij van de wet. De rechtsstaat verkeert
dan in zijn tegendeel: de staat opgevat als een bedrijfsorganisatie of onderneming. De
belangrijkste tegenhanger van de rechtsstaat is de door Bacon beschreven technologische

46. Oakeshott 1999, p. 175. Burgerlijke vrijheid heeft volgens Oakeshott 1999, p. 158, niet te
maken met de keuze om zich met anderen te verbinden ter verwezenlijking van een gemeenschappelijk doel, maar juist met de afwezigheid van een dergelijke keuze of een dergelijk
doel. Met andere woorden, vrijheid is de negatieve vrijheid die elke burger heeft, binnen de
grenzen van de in de wet gestelde voorwaarden, om eigen keuzen te maken en eigen doelen
te stellen (vgl. Berlin 1969, p. 122).
47. Vgl. Franco 1990, p. 223-224.
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opvatting van de staat als een collectieve onderneming in dienst van een hoger doel. Dat
hogere doel is in de loop van de geschiedenis steeds weer anders ingevuld, onder meer
als uniformering van culturele en religieuze opvattingen, vergroting van de welvaart
of bevordering van de geestelijke volksgezondheid. In de staat als onderneming – door
Oakeshott ook wel aangeduid als ‘teleocracy’,48 ‘civitas cupiditatis’49 of ‘universitas’50
– sluiten de bondgenoten zich niet aaneen als rechtssubjecten (of personae), maar
als natuurlijke personen die een gemeenschappelijke behoefte of een gedeeld belang
nastreven. Aan het hoofd staat de regering die als een manager instructies geeft aan
haar ondergeschikten om het hogere doel dichterbij te brengen. De hierbij horende
stijl van politiek bedrijven karakteriseert Oakeshott als ‘rationalistisch’: het menselijk
handelen wordt onderworpen aan een uniforme standaard van volmaaktheid.51 Terwijl
de regering in de rechtsstaat vooral een ‘ceremoniemeester’52 is die iedereen zijn eigen
feestje laat vieren, kan de manager van de staat als onderneming worden vergeleken met
een agent van de modepolitie53 die mensen dwingend voorschrijft hoe ze zich moeten
kleden.
In de moderne tijd heeft de opvatting van de staat als onderneming aan populariteit
gewonnen door de opkomst van wat Oakeshott het ‘gemankeerde individu’ (‘individual manqué ’54) noemt. Er heeft zich, mede onder invloed van armoede, een menstype
ontwikkeld dat grote moeite heeft om aansluiting te vinden bij de moderniteit en zich
geen raad weet met de hem geboden vrijheid. Hij voelt zich ontheemd en onzeker en
kan zichzelf niet goed redden. Uit schuldgevoel over zijn eigen falen ontwikkelt hij
zich tot een militante anti-individualist die wenst af te rekenen met het individu en het
morele prestige dat het geniet. Zodra hij ontdekt dat er meer mensen zoals hij zijn en

48. Oakeshott 1975b, p. 205.
49. Oakeshott 1975b, p. 290. Hieronder verstaat hij ‘a corporate productive enterprise, centred
upon the exploitation of the material and human resources of an estate’.
50. Oakeshott 1975b, p. 204-206.
51. Oakeshott 1991a, p. 9-10. Deze politieke stijl duidt hij ook wel aan als ‘ideologisch’
(Oakeshott 1991b, p. 54). Elders spreekt hij over de ‘politics of faith’ als politieke stijl die
menselijke volmaaktheid als hoogste goed nastreeft (Oakeshott 1996, p. 27). Hiertegenover
plaatst hij de ‘politics of scepticism’, die geworteld is ‘in the radical belief that human perfection is an illusion, or in the less radical belief that we know too little about the conditions
of human perfection for it to be wise to concentrate our energies in a single direction by
associating its pursuit with the activity of governing’ (Oakeshott 1996, p. 31).
52. Oakeshott 1975b, p. 202.
53. Oakeshott 1975b, p. 202, spreekt van een ‘arbiter of fashion’.
54. Oakeshott 1975b, p. 276.
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hij zich met hen aaneensluit, ontstaat de ‘massamens’.55 De massamens streeft naar een
staat waarin iedereen gelijk is en iedereen zich voor hetzelfde doel inzet. De rule of law
wordt gedragen door een geheel ander type mens, namelijk door individualisten, die
zich juist van hun medemens willen onderscheiden, die zichzelf willen ontplooien en
hun eigen keuzen willen maken. Het zijn geen pelgrims die met elkaar optrekken in de
richting van hetzelfde eindpunt, maar avonturiers56 of – paradoxaal uitgedrukt – een
‘gemeenschap van einzelgängers’,57 die in hun onderwerping aan de wet met elkaar zijn
verbonden. Voor hen is de staat er alleen om ervoor te zorgen dat ze in vrijheid en op
een geordende en beschaafde wijze met elkaar kunnen leven.
In hedendaagse Europese staten zijn volgens Oakeshott elementen van beide staats
opvattingen terug te vinden. Deze ambivalentie is een weerspiegeling van de twee
verschillende neigingen van de menselijke natuur: enerzijds om te volgen en zich te
schikken, anderzijds om het leven in eigen hand te nemen. De beide staatsopvattingen
zijn noch met elkaar te verenigen noch tot elkaar te herleiden. Het zijn geen vrienden
van elkaar maar ook weer geen opponenten (‘foes’); hun relatie is er volgens Oakeshott
eerder een van ‘sweet enemies’.58 Het leidt geen twijfel waar zijn voorkeur ligt. De staat
als onderneming beschouwt hij als een ‘relic of servility of which it is proper for European peoples to be profoundly ashamed’.59 Bovendien is het in zijn optiek een intern
tegenstrijdig begrip: een onderneming is een vrijwillig verbond – de bondgenoten hebben er zelf voor gekozen om zich aan te sluiten en kunnen er te allen tijde weer uit
stappen – terwijl de staat een op dwang gebaseerde organisatie is waaraan de leden zich
niet zomaar kunnen onttrekken. Een staat die als onderneming optreedt, dwingt haar
leden om zich voor het gemeenschappelijke doel in te zetten, waardoor zij hun vrijheid
en autonomie verliezen. Om die reden stelt Oakeshott dat de rechtsstaat – hoewel deze

55. Zie hierover ook: Oakeshott 1991c. Op dit punt zijn interessante parallellen te trekken met
onder meer de karakterisering van ‘das Man’ in Heidegger 1986, p. 126-130, en met de
beschrijving van de ‘revolte der horden’ in Ortega y Gasset 1998.
56. Zie voetnoot 27. De dominante morele karaktertrek van de moderne Europese mens bestaat
volgens Oakeshott 1975b, p. 251, uit de wens om ‘distinct’ te zijn.
57. In zijn fantastische roman Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär geeft Moers 1999, p. 283, een
omschrijving van een nomadenvolk genaamd ‘Gimpel’, die ook goed toepasbaar is op de
cives uit Oakeshotts civitas: ‘eingefleischte Individualisten..., so etwas wie ein wandelndes
Paradox, eine Notgemeinschaft von Einzelgängern’. Nader bezien, zijn de ‘Gimpel’ eigenlijk ongelukkige pelgrims, die wanhopig op zijn zoek zijn naar de stad Anagrom Ataf (palindroom van ‘fata morgana’).
58. Oakeshott 1975b, p. 326.
59. Oakeshott 1975b, p. 321.
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nergens toe leidt of niets concreets oplevert (of misschien juist wel daarom) – van de
bestaande staatsopvattingen de meest beschaafde is: ‘The rule of law bakes no bread, it
is unable to distribute loaves or fishes (it has none), and it cannot protect itself against
external assault, but it remains the most civilized and least burdensome conception of
a state yet to be devised.’60
Oakeshotts opvatting van de rule of law mag op het eerste gezicht moeilijk praktisch
uitvoerbaar lijken. Oakeshott is de eerste om toe te geven dat geen enkele hedendaagse
staat in Europa volledig aan zijn vereisten voldoet (als enige ‘mogelijke’ uitzondering
noemt hij Andorra!).61 Het gaat hem er echter om, als filosoof in de traditie van het
Britse idealisme, de voorwaarden te bepalen waaraan de rechtsstaat, theoretisch gezien,
moet voldoen. In de praktijk kunnen staten in meerdere of mindere mate van dit ‘ideal
character’62 afwijken. Dat neemt niet weg dat de theorie als mogelijke toetssteen voor
die praktijk nog steeds betekenis heeft. Ook is Oakeshott bij herhaling beschuldigd van
formalisme,63 estheticisme64 of zelfs nihilisme65. Deze verwijten zijn onterecht, want
hij kent wel degelijk een morele betekenis toe aan het recht en de rechtsstaat. Omdat
hij sceptisch staat tegenover het menselijke vermogen om het volmaakte te kennen,66
bepleit hij een staatsvorm waarin burgers zo veel mogelijk vrij worden gelaten om hun
leven op eigen wijze te leiden. De enige beperking die wordt gesteld, is dat ze zich houden aan de in de wet vastgelegde maatstaven van beschaafd gedrag. Deze maatstaven
zijn ontleend aan het moreel-juridische zelfbesef van de bondgenoten, zoals dat in de
praktijk van hun handelen gestalte krijgt.
Toch zijn er enige kanttekeningen bij zijn opvatting te plaatsen. Om te beginnen kan
men zich afvragen of het mogelijk is om bij de politieke beraadslaging over wetgeving
af te zien van elke verwijzing naar belangen of doelen. Hoe kan men zich een goed
oordeel vormen over de kwaliteit van een wetsvoorstel zonder mede het belang of doel
dat ermee wordt gediend in beschouwing te nemen? In onze moderne, posttraditionele

60. Oakeshott 1999, p. 178. Oakeshott 1999, p. 176, sluit overigens niet uit dat door het voldoen aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden, bij wijze van ‘bijproduct’, bepaalde
behoeften kunnen worden bevredigd.
61. Oakeshott 1975b, p. 176.
62. Zie voetnoot 19.
63. Franco 1990, p. 180 en 222.
64. Franco 1990, p. 142.
65. Crick 1963.
66. Deze sceptische visie werkt hij uit in Oakeshott 1996 (zie ook voetnoot 51). Een typering
als ‘sceptical idealist’ (Tseng 2003) is meer op zijn plaats.
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samenleving is de voortzetting van een traditie niet langer meer een doel in zichzelf.67
Maar ook als we een bepaalde traditie als leidraad nemen voor de schepping van nieuw
recht (zonder welke we volgens Oakeshott ‘stuurloos’ zouden zijn), dan nog zijn er verschillende manieren om die traditie uit te leggen of voort te zetten.68 Men kan dus niet
blindvaren op de traditie. In het politieke debat zal daarom ook aandacht moeten worden besteed aan de gewenste gevolgen van wetgeving. Dat lijkt Oakeshott niet geheel
uit te sluiten wanneer hij erkent dat actief overheidsingrijpen soms gerechtvaardigd
kan zijn, bijvoorbeeld om marktwerking in stand te houden, fraude te voorkomen of
milieuvervuiling tegen te gaan.69 Waar hij echter op wijst, is dat deze gewenste gevolgen
geen doelen in zichzelf mogen worden, maar enkel formele randvoorwaarden zijn die
een goed functioneren van de rechtsstaat mogelijk maken. Een bepaald doel mag dus
niet dusdanig worden verabsoluteerd dat er nauwelijks tot geen handelingsvrijheid voor
het individu meer overblijft. De wet dicteert geen handelingen, maar specificeert alleen
op welke wijze men zelfgekozen handelingen moet uitvoeren. Zo mag de wet wel van
ondernemers vragen om bij hun bedrijfsvoering bepaalde, noodzakelijk geachte milieuvoorwaarden in acht te nemen (zonder welke het leven of de ‘leefbaarheid’ ernstig zou

67. De socioloog Anthony Giddens 1990, p. 36, stelt: ‘Inherent in the idea of modernity is the
contrast with tradition.’ Dat betekent niet dat er geen tradities meer zijn, maar ze hebben
zich volgens hem wel moeten aanpassen aan de eisen van de zgn. reflexieve moderniteit: ‘In
general, traditions only persist in so far as the are made available to discursive justification and
are prepared to enter into open dialogue not only with other traditions but with alternative
modes of doing things’ (Giddens 1994, p. 105; cursivering in de oorspronkelijke tekst).
68. Oakeshott 1991b, p. 57, behandelt het voorbeeld van het toekennen van stemrecht aan
vrouwen. Hij ziet dat niet als een afwijking maar juist als een voortzetting van de traditie:
‘the only cogent reason to be advanced for the technical “enfranchisement” of women was
that in all or most other important respects they had already been enfranchised.’ Eerdere
emancipatoire ontwikkelingen binnen de traditie zelf vormden dus het doorslaggevende
argument om stemrecht aan vrouwen toe te kennen. Volgens Oakeshott dienen politieke
voorstellen niet te worden getoetst niet aan abstracte doelen, regels of beginselen, maar
enkel aan het criterium van coherentie (vgl. Franco 1990, p. 132-133). Aangezien tradities, zoals hij erkent, voortdurend in beweging zijn en uit verschillende, soms tegengestelde
strevingen bestaan, kan een traditie zich nooit alleen op basis van coherentie ontwikkelen.
Prioriteitstelling is onvermijdelijk: aan sommige belangen – i.c., gelijke behandeling van
mannen en vrouwen – zal meer gewicht moeten worden toegekend dan aan andere – i.c.,
bevoorrechting van mannen – want anders zal alles bij het oude blijven. Dat laat onverlet
dat het, rechtssociologisch gezien, onverstandig kan zijn om wetgeving uit te vaardigen die
te veel ‘op de troepen vooruitloopt’ (vgl. Allott 1980, p. 36).
69. Vgl. Franco 1990, p. 226.
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worden bedreigd), maar niet om zich actief voor het milieu in te zetten.70 De vraag
blijft alleen welke randvoorwaarden moeten zijn vervuld om de rechtsstaat goed te laten
functioneren en op welke manier deze moeten worden ingevuld, opdat wordt voor
komen dat met het vaststellen van randvoorwaarden toch weer, via de achterdeur als het
ware, specifieke doelen of belangen het recht gaan domineren.71 Waar het Oakeshott
vooral om gaat, is een politiek van gematigdheid, terughoudendheid en geleidelijke
verandering, die niet bovenaf wordt opgelegd maar zich vanuit bestaande praktijken
ontwikkelt.72
Meer principieel is de vraag of een politieke gemeenschap zich zonder een bepaalde,
niet noodzakelijk concreet ingevulde of gedeelde, notie van een algemeen belang laat
denken. Er moet iets zijn dat de bondgenoten met elkaar verbindt, dat verder gaat
dan enkel het respect voor de wet. Bij politieke beraadslaging over wetgeving gaat het
eerst en vooral om de vraag wat goed is voor de gemeenschap in haar geheel.73 Ook
in Oakeshotts opvatting van de rule of law is er een idee van een algemeen belang
aanwijsbaar, hoe rudimentair ook, wanneer hij stelt dat de rechtsstaat er is om een
beschaafde, burgerlijke vorm van samenleven mogelijk te maken. Wat die ‘beschaafde’
en ‘burgerlijke’ samenlevingsvorm is en hoe die het beste beschermd kan worden, zal
in het politieke debat moeten worden uitgemaakt. Bij deze beraadslaging zal – gegeven
onze liberale traditie, als ik het zo mag uitdrukken – aan vrijheid veel waarde worden
gehecht, maar geen allesoverheersende, omdat ze met andere waarden, zoals gelijkheid
en solidariteit, moet concurreren.
Tot slot is de vraag of de twee dominante staatsopvattingen – de rechtsstaat en de staat
als onderneming – elkaar noodzakelijk uitsluiten, zoals Oakeshott veronderstelt.74 Als

70. De algemene zorgplicht, neergelegd in artikel 1.1a Wet milieubeheer, gaat gevaarlijk dicht
in de richting van dat laatste.
71. Franco 1990, p. 235-236, trekt – niet zonder enige grond – de volgende conclusie:
‘Oakeshott’s political philosophy is highly original and enormously suggestive, but it ultimately remains too sketchy and laconic on important issues.’
72. Dit doet denken aan Poppers notie van ‘piecemeal social engineering’. Volgens Popper 1991,
p. 65, erkent de piecemeal engineer dat ‘only a minority of social institutions are consciously
designed while the vast majority have just “grown”, as the undesigned results of human
actions’. Oakeshott zou evenwel – net als Hayek overigens (zie Popper 1991, p. 64 vn.) –
niet gelukkig zijn met de bevoorrechte positie die Popper toekent aan techniek en techno
logische kennis bij de ‘sturing’ van de samenleving.
73. Ofwel om wat Rousseau 1975 de ‘volonté générale’ noemde.
74. Franco 1990, p. 229, stelt zelfs dat er in een moderne Europese staat een ‘proper mix’ van
beide staatsopvattingen moet worden gemaakt.
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de rule of law niet kan voorzien in het levensonderhoud van de bondgenoten – ‘it is
unable to distribute loaves or fishes’ – en ook de veiligheid niet kan garanderen – ‘it cannot protect itself against external assault’ – zal het zich toch soms, zeker in tijden van
crisis, in dienst moeten stellen van het hogere doel van overleven. De rechtsstaat hoeft
dan niet meteen te worden opgedoekt maar neemt, omwille van het voortbestaan van
zijn burgers en van zichzelf als staat, in ieder geval op een beperkt aantal terreinen en/
of voor een beperkte tijdsperiode, elementen van de staat als onderneming over, zonder
noodzakelijk hierin helemaal op te gaan (hoewel die mogelijkheid altijd blijft bestaan).
Op dit punt kom ik nog uitgebreid terug in paragraaf 4.3.
Daar staat tegenover dat Oakeshott, meer dan veel hedendaagse denkers, oog heeft
voor de rol van autoriteit in het recht. Tegenwoordig bestaat de neiging, met name
onder vertegenwoordigers van de discours-ethiek, om de rechtsstaat te reduceren tot
een debatclub waarin de deelnemers uiteindelijk allen instemmen met de voorgestelde
wetgeving – of althans zouden moeten instemmen wanneer zij redelijk zijn.75 Hoewel
Oakeshott het belang van deliberatie erkent (evenwel niet noodzakelijk in een democratische setting), koppelt hij het gezag van de wet los van de uitkomst van die deliberatie.
We zijn als burgers aan het recht gebonden, ook al kunnen we ons niet, of niet altijd,
met de inhoud ervan verenigen. Ook in de rechtsstaat geldt het beroemde adagium
van Hobbes: ‘It is not Wisdom, but Authority that makes a Law.’ 76 Bovendien kan met
Oakeshotts opvatting weerwerk worden geboden tegen al te drieste pogingen om de
rechtsstaat om te vormen tot een onderneming. Het is voor machthebbers heel verleidelijk om in naam van een hogere waarde – bijvoorbeeld de ‘volksverheffing’, volks
gezondheid of veiligheid – de vrijheid van de onderdanen vergaand in te perken. Onder
bepaalde omstandigheden is dat wellicht wenselijk of onvermijdelijk, maar daartoe mag
niet te lichtvaardig worden overgegaan. Juist omdat we niet weten wat het hoogste
goed is, of omdat de meningen daarover altijd verdeeld zullen blijven (ook onder zogenaamde redelijke mensen), moet er aan diversiteit zo veel mogelijk – binnen door de

75. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de theorie over deliberatieve democratie van
Gutmann en Thompson, waarover Westerman 2008, p. 174, opmerkt: ‘Only preferences
which are morally just count as good arguments. The citizen is only granted a platform if
(s)he is reasonable.’ Ook Habermas vat democratie op als een op redelijkheid gebaseerd politiek discours, zoals onder meer blijkt uit zijn formulering van het Diskursprinzip: ‘Gültig
sind genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer
an rationalen Diskursen zustimmen können’ (Habermas 1992, p. 138).
76. Hobbes 2005, p. 55. Aan het werk van Hobbes heeft Oakeshott 1975a een gezaghebbende
studie gewijd.
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wet te stellen grenzen – ruimte worden gelaten. Dit is geen nieuw geluid binnen de liberale politieke theorie.77 Wat Oakeshott met name onderscheidt van gangbaar liberaal
denken is dat hij weigert om vrijheid (in economische of andere zin) tot een absolute
waarde te verheffen.78 Volgens hem is vrijheid geen doel van de rechtsstaat, maar een
inherente eigenschap ervan. Vrijheid wordt gewaarborgd door het voorhanden zijn van
bepaalde juridische procedures (zoals habeas corpus), maar het is geen ideaal dat aan
het recht voorafgaat of waarop het gericht zou moeten zijn: ‘[T]he freedom we wish to
enjoy is not an “ideal” which we premeditate independently of our political experience,
it is what is already intimated in that experience.’79 Met andere woorden, vrijheid is
een concrete manier van leven, geen speculatief idee. Om die reden verzet Oakeshott
zich tegen de erkenning van abstracte vrijheidsrechten waaraan een onvoorwaardelijke
gelding wordt toegekend, onafhankelijk van bestaande praktijken. Ook ziet hij, contra
Hobbes, veiligheid of orde niet als hoogste doel van de rule of law. De rechtsstaat dient
er, in de visie van Oakeshott, enkel toe een beschaafde samenlevingsvorm in stand te
houden, waarbinnen iedere burger zijn eigen doelen kan nastreven. Daartoe worden
er in de wet formele voorwaarden aan het handelen gesteld, die alleen bepalen hoe iets
moet worden uitgevoerd, niet wat er gedaan moet worden.
In deze opvatting van de rechtsstaat staat de vorm centraal. Alles draait om de wijze
waarop wetten tot stand komen en worden uitgevoerd en burgers vervolgens, op grond
van deze wetten, hun handelingen mogen verrichten. Het algemeen belang waarop
wetgeving zich richt, is vooral gelegen in de gedeelde zorg om de manier waarop burgers
hun eigen belangen nastreven. Deze voor de rechtsstaat wezenlijke verbinding tussen
recht en vorm wordt gelegd in wat ik de ‘rechtsvormen’ noem. Wat zijn nu deze rechtsvormen?

77. Al in 1859 hield John Stuart Mill een gloedvol pleidooi voor vrijheid en diversiteit (zie Mill
2000).
78. Franco 1990, p. 221, beschouwt het als de belangrijkste verdienste van Oakeshott dat hij het
liberalisme heeft bevrijd van utilisme, materialisme en ‘economisme’. Over de verhouding
tussen Oakeshott en andere liberale denkers (in het bijzonder Hayek, Nozick, Rawls en
Rorty), zie verder: Franco 1990, p. 220-236.
79. Oakeshott 1991b, p. 54.
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3

Recht en vorm

Een rechtsnorm ontstaat niet uit het niets, maar is op een bepaald moment, door de
daartoe bevoegde instantie en volgens een voorgeschreven procedure, in het leven geroepen. Bij de vaststelling van de norm wordt voor een specifieke vormgeving van de
norm gekozen; de norm krijgt bijvoorbeeld de vorm van een gebod of verbod, dat meer
of minder ruim geformuleerd kan worden, dat voor bepaalde of onbepaalde tijd geldt
voor alle burgers of voor een specifieke groep enzovoorts. Vervolgens worden er bij de
voltrekking van de rechtsnorm – dat wil zeggen de toepassing, uitvoering en handhaving ervan in de rechtspraktijk – ook weer bepaalde vormen in acht genomen. Het
bestuur neemt binnen een gestelde termijn een besluit, maakt dat bekend en geeft belanghebbenden de mogelijkheid hiertegen bezwaar aan te tekenen. Komt de zaak voor
de rechter, dan zal hij eerst beide partijen horen alvorens een oordeel te vellen dat met
redenen is omkleed.
Met ‘rechtsvormen’ doel ik op dit geheel aan vormen dat aangeeft op welke wijze rechtsnormen allereerst in het leven geroepen en vervolgens toegepast, uitgevoerd en gehandhaafd worden of behoren te worden.80 Deze vormen kunnen expliciet door de wet zijn
voorgeschreven of door de gewoonte, in de praktijk van het recht, zijn ontwikkeld.
Ze maken de schepping en de voltrekking van rechtsnormen mogelijk, maar verbinden hieraan tegelijkertijd al dan niet dwingende voorwaarden. Vanuit het bevoegde
gezag bezien zijn rechtsnormen primair instructienormen: zij dragen de gedragsdrager
op om aan de schending van een norm het in de norm vastgelegde gevolg te verbinden.81 Meestal is dat een sanctie waarbij aan een persoon iets wordt ontnomen wat
waarde voor hem heeft: zijn bezit, zijn vrijheid of zelfs – in geval van de doodstraf – zijn
leven. Voor de rechtsonderhorigen komen deze instructienormen overeen met gedrags
normen, die bepalen welke handelingen geboden, verboden of toegestaan zijn. Omdat

80. Hiermee wijk ik af van het gangbare juridische taalgebruik, waarbij ‘rechtsvormen’ een
verzamelbegrip is voor verschillende, juridisch onderscheiden ondernemingen (bijvoorbeeld
een NV of een BV). In zijn afscheidsbundel spreekt Ruiter ook over ‘rechtsvormen’, maar
dan in de specifieke betekenis van ‘logische betrekkingen tussen rechtsnormen’ (Ruiter
2008, p. 7). Ik dank Caroline Raat voor deze verwijzing.
81. Volgens Kelsen 2007, p. 18, verwijst het begrip ‘recht’ naar een specifieke sociale techniek
die bestaat uit ‘bringing about the desired social conduct of men through the threat of a
measure of coercion which is to be applied in case of contrary conduct’. Hart 1991, p. 77-96,
voegt hieraan toe dat het recht, behalve instructienormen (die hij primary rules noemt), ook
nog rechtsnormen bevat die de bevoegdheid geven om nieuwe rechtsnormen in het leven te
roepen (de zogeheten secondary rules).
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een rechtsnorm een sanctie (of een ander gevolg) verbindt aan een bepaald gedrag,
wordt het tegengestelde gedrag voor het rechtssubject tot een juridische plicht.82 In
termen van Oakeshott: de wet schrijft dwingend voor op welke wijze een zelfgekozen
handeling dient te worden verricht. Wanneer u van iemand anders een fiets leent, dan
mag u er gerust op fietsen, maar u mag zich de fiets niet wederrechtelijk toe-eigenen
en deze ook niet, zonder toestemming van de eigenaar, vernielen of bekladden. In de
laatstgenoemde gevallen kan de rechter u bevelen de fiets aan de eigenaar terug te geven
dan wel deze in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Wanneer u daartoe niet in staat
bent, kunt u worden veroordeeld tot het betalen van een geldsom. Instructienormen
zijn er niet alleen in het strafrecht, maar in alle rechtsgebieden; wat alleen varieert zijn,
behalve de inhoud van de normen, de aard van de sancties en de wijze waarop deze
worden opgelegd. Het recht is dus, zoals Kelsen aangeeft,83 in essentie een op dwang
gebaseerde ordening waarbij alleen bepaalde individuen en instanties, onder bepaalde
voorwaarden, gemachtigd zijn om geweld te gebruiken.
Als bij de schepping of voltrekking van een rechtsnorm (of een verzameling rechts
normen) is verzuimd de voorgeschreven vormen in acht te nemen, kan het recht hieraan
verschillende gevolgen verbinden. De meest vergaande consequentie is nietigheid: de
norm wordt, juridisch gezien, geacht niet te bestaan of niet te zijn voltrokken. Wordt een
aangenomen wetsvoorstel niet bekrachtigd met een handtekening van de koningin en
de verantwoordelijke minister(s), dan krijgt het geen kracht van wet. Het vormverzuim
kan reparabel zijn: bij herstel van het vormverzuim wordt de nietigheid opgeheven (de
vereiste handtekeningen worden alsnog gezet, waarna de wet in werking treedt), of
niet-reparabel, waarbij de nietigheid definitief is en alleen door een nieuwe procedure
ongedaan kan worden gemaakt, mits het recht daarin voorziet (er wordt een nieuw
wetsvoorstel ingediend of een zaak wordt opnieuw aanhangig gemaakt). Sommige verzuimen leiden alleen tot vertraging: de procedure wordt aangehouden totdat het vormverzuim is hersteld (een bewijsstuk wordt bijvoorbeeld alsnog overlegd). Aan andere
verzuimen verbindt het recht geen enkele consequentie. In het wetgevingsproces is het
gebruikelijk dat deskundigen en belangenorganisaties op het terrein van het onderhavige wetsvoorstel worden geraadpleegd. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan mag
dat, politiek gesproken, zeer onwenselijk of onverstandig zijn, maar juridisch blijft het
zonder gevolgen: er wordt geen nietigheid uitgesproken en ook wordt de procedure niet
aangehouden. Bepaalde vormvereisten lijken vooral een rituele betekenis te hebben,

82. Kelsen 2007, p. 62.
83. Kelsen 2007, p. 21.
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zoals het ophangen van het portret van de koningin in de rechtszaal.84 Daarmee bedoel
ik uitdrukkelijk niet dat ze zinloos zijn, maar dat hun betekenis eerder in de politieksymbolische85 dan in de juridische sfeer moet worden gezocht. Een proces kan ook
zonder het portret van de koningin doorgang vinden, alleen zorgt de aanwezigheid van
haar portret ervoor dat in de rechtszaal waarden als rechtseenheid en onafhankelijkheid
van de rechtspraak86 uitdrukking krijgen.
Op alle niveaus van het rechtssysteem – van de schepping van een algemene rechtsnorm
tot en met de toepassing ervan in het concrete geval – is een veelheid aan rechtsvormen
te vinden. Deze rechtsvormen manifesteren zich in zeer uiteenlopende aspecten van de
rechtsschepping en -voltrekking. Om enkele belangrijke aspecten te noemen:
– De tijd: de termijn waarbinnen bijvoorbeeld een rechter of een bestuursorgaan een
beslissing neemt en er vervolgens bezwaar tegen die beslissing kan worden aan
getekend; de termijn waarbinnen een amendement op een wetsvoorstel in het parlement kan worden ingediend; de verjaringstermijn van een misdrijf; de tijdsduur van
een opgelegde sanctie (zoals een taakstraf of een gevangenisstraf); de spreektijd van
(proces)partijen enzovoorts.
– De ruimte: het gebied waarbinnen een rechtsnorm, geografisch en juridisch gezien,
gelding heeft; de indeling en inrichting van voor het recht relevante ruimtes (waaronder rechtszalen, gemeentehuizen en gevangenissen); symbolische verdelingen van
de ruimte, zoals die tussen het publieke en het private domein.87
– De rolverdeling: de personen en instanties die bevoegd of gemachtigd zijn rechtens
relevante handelingen te verrichten (het indienen van een wetsvoorstel, het nemen
van een besluit, het sluiten van een contract enzovoorts); de al dan niet hiërarchische verhouding tussen deze personen en instanties; de taken en bevoegdheden die
aan hen zijn toegekend.
– Taalgebruik en discursieve structuren: het taalgebruik betreft de wijze waarop een
rechtsnorm, een besluit of een rechterlijke uitspraak wordt geformuleerd, ver
antwoord en toegelicht, met inbegrip van de hierin gehanteerde woordkeus, toon
en stijl. Onder ‘discursieve structuren’ versta ik de vormen van overleg, inspraak,

84.
85.
86.
87.

Zie hierover verder Hol 2006.
Vgl. Edelman 1967.
Zie Van Lent 2008, p. 189.
Deze verdeling staat in de huidige tijd steeds meer onder druk (vgl. Pessers 2003).
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discussie en deliberatie die aan de schepping of voltrekking van een rechtsnorm
voorafgaan of die hierop volgen.
– Modaliteiten van handhaving en controle: een ruime categorie waartoe ik gemakshalve alle middelen reken die ervoor moeten zorgen dat de in de rechtsnorm vervatte
juridische plicht, ofwel de gedragsnorm, wordt nageleefd (bijvoorbeeld door het
dreigen met of het opleggen van een sanctie of door het geven van voorlichting),
alsmede de middelen die ervoor moeten zorgen dat de handhaving van de gedragsnorm op een rechtmatige wijze geschiedt (zoals door middel van toezicht of rechterlijke toetsing).
In de verschillende rechtsordes en rechtsgebieden worden per aspect andere keuzen
gemaakt: de gestelde termijnen en spreektijden verschillen, de verhouding tussen de
machten wordt anders ingevuld, de rechtsnormen worden meer of minder vaag geformuleerd, de sancties zijn meer of minder afschrikwekkend enzovoorts. Als er in de
gemaakte keuzen een bepaalde lijn, een bepaald patroon te ontwaren valt, kunnen we
spreken van een stijl.88 Een stijl wordt gekenmerkt door een specifieke combinatie van
keuzen die er per aspect worden gemaakt. Een stijl is, met andere woorden, een specifieke bundeling van vormen waaraan een bepaalde (beschrijvende of waarderende)
kwalificatie wordt gegeven. De combinatie van een vage normstelling met handhaving
door middel van overreding duidt op een communicatieve reguleringsstijl, terwijl de
verbinding van scherpe normen en harde sancties ‘instrumenteel’ wordt genoemd.89
Rechtsvormen worden zowel om pragmatische als om morele redenen gehanteerd. Het
is bijvoorbeeld heel praktisch om voor de oplossing van een geschil tussen twee of meer
partijen een juridische procedure te hebben, waarin is bepaald wie wanneer mag spreken, en hoe lang, en wie uiteindelijk een bindend oordeel mag vellen. Tegelijk geeft een
evenredige verdeling van spreektijd over de betrokken partijen ook uitdrukking aan een
bepaalde opvatting van een eerlijk proces: er moet ruimte zijn voor hoor en wederhoor.
Sommige rechtsvormen zijn wellicht niet erg praktisch, maar worden desondanks, om
redenen van principiële aard, in stand gehouden. De slagvaardigheid van het bestuur
wordt mogelijk beperkt door de rechtsvormen van bezwaar en beroep,90 maar uit
oogpunt van rechtsbescherming wordt hierin toch voorzien. Omgekeerd kunnen er

88. Zie hierover ook: Westerman 2006, met name p. 42-45.
89. Witteveen & Van Klink 1999.
90. Om die reden is de Crisis- en herstelwet ingevoerd, die ervoor moet zorgen dat er in het
‘ruimtelijke domein’ snel knopen worden doorgehakt en projecten worden doorgevoerd. Of
deze wet daadwerkelijk de beoogde tijdswinst en kostenbesparing tot gevolg zal hebben,
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pragmatische redenen zijn die op een gegeven moment zwaarder wegen dan morele
overwegingen. Zoals mijn collega Veraart exact een halfjaar geleden op deze plek heeft
betoogd, dienen procedures van rechtsherstel niet eindeloos voort te slepen.91 Ook kan
het op een gegeven moment raadzaam zijn om de vervolging van oorlogsmisdadigers te
staken, omdat er bijvoorbeeld ernstige problemen zijn met de bewijsvoering of omdat
de verdachte niet langer geestelijk of fysiek bij machte is het proces te volgen – hoezeer
dat ook tegen gevoelens van rechtvaardigheid indruist. Procedures moeten een keer, ten
behoeve van de rechtsvrede en de rechtszekerheid, tot een einde komen.
Van een rechtsstaat, zoals hiervoor beschreven, mag worden verwacht dat er bijzondere
waarde wordt gehecht aan de rechtsvormen die in de wet zijn vastgelegd en in de rechtspraktijk zijn ontwikkeld – niet enkel om pragmatische maar vooral om morele, nietinstrumentele redenen. De rechtsstaat onderscheidt zich in mijn opvatting van andere
staatsvormen niet zozeer door de inhoud van de rechtsnormen (dat wil zeggen, de voorwaarden die aan het handelen van burgers worden gesteld), maar vooral door de wijze
waarop de rechtsnormen tot stand komen en worden voltrokken. In een rechtsstaat
worden er andere, en veelal zwaardere, eisen gesteld aan met name: 92
– De totstandkoming van wetten: een wet wordt pas na een langdurige en zorgvuldige
procedure vastgesteld. Van deze procedure maakt in ieder geval uitvoerige politieke beraadslaging door de wetgevende macht deel uit. Hierbij gaat het er volgens
Oakeshott om, vast te stellen op welke wijze burgers hun eigen belangen mogen
nastreven; niet om hen te dwingen een bepaald collectief belang te dienen.
– De formulering van wetten: de wet is in algemene termen gesteld en geldt derhalve
gelijkelijk voor alle rechtssubjecten op een bepaald rechtsgebied. De normen zijn
zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk geformuleerd. Uitgaande van Oakeshott
kan hieraan nog worden toegevoegd dat de wet weliswaar voorwaarden stelt aan het
handelen van burgers, maar geen handelingen categorisch verbiedt of voorschrijft.93

wordt door bestuursrechtjuristen overigens ernstig betwijfeld (vgl. onder meer Michiels
2009).
91. Veraart 2010.
92. Deze opsomming is, evenals de gegeven voorbeelden, geenszins uitputtend bedoeld. Over
de exacte invulling van deze eisen kan worden getwist, maar ik volg hier de klassieke, op
Oakeshott geïnspireerde weergave. Op deze vereisten wordt in paragraaf 4 verder ingegaan.
93. Volgens Oakeshott onderscheiden de morele regels van het civiele verbond zich van andere morele overwegingen door onder meer de precisie waarmee ze zijn geformuleerd en de
beperktheid van de erin gestelde voorwaarden (zie Franco 1990, p. 183).
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– De handhaving van wetten: de rechter stelt, om te beginnen, in het concrete geval
vast of de wet is geschonden. Tot de wet rekent Oakeshott ook algemene regels die
ontleend zijn aan uitspraken van eerdere rechters. Aan de schending van de wet
verbindt de rechter een sanctie (of een ander gevolg). Vervolgens zorgen uitvoerende
instanties ervoor dat de bevelen van de rechter daadwerkelijk worden opgevolgd,
desnoods met harde hand. Daarnaast is het bestuursapparaat94 verantwoordelijk
voor het opsporen, vervolgen en voorkomen van wetsovertredingen.
– De controle op de handhaving: de burger kan zich wenden tot een onafhankelijke
rechter, die beoordeelt of de toepassing van de wet in het concrete geval (door een eerdere rechter of het bestuursapparaat) op een rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.
– De rechterlijke motivering: omdat de wet meestal voor meerderlei uitleg vatbaar
is, geeft de rechter argumenten voor de hem gekozen uitleg. Daarbij dient hij te
laten zien dat zijn uitleg aansluit bij eerdere toepassingen van de wet (zie verder
paragraaf 5.2).
Rechtsvormen zijn geen statisch gegeven: in de loop van de tijd raken rechtsvormen
in onbruik, ontwikkelen zich nieuwe, of krijgen bestaande rechtsvormen een andere
invulling. Desondanks gaat van een gegeven verzameling rechtsvormen onvermijdelijk
een zekere conserverende werking uit: de rechtsvormen zelf zorgen ervoor dat bestaande
vormen niet opeens worden afgeschaft of dat er zomaar vanuit het niets nieuwe worden
ingevoerd. Zoals de Duitse socioloog Luhmann aangeeft, is het recht tegelijk een cognitief open en operationeel gesloten systeem.95 Dat wil zeggen dat het rechtssysteem weliswaar informatie van buitenaf, uit andere betekenissystemen, in zich kan opnemen, maar
alleen volgens zijn eigen wetten en wetmatigheden. Aan deze operationele geslotenheid
ontleent het recht zijn autonomie. Autonomie betekent in dit verband ‘zelfbegrenzing’
(‘Selbstlimitierung’).96 Het recht bepaalt zelf, aan de hand van interne maatstaven, wat
het wel en niet tot het recht rekent. Het rechtssysteem trekt, met andere woorden, zijn
eigen grenzen: ‘nur das Rechtssystem selbst [kann] seine Schließung bewirken, seine
Operationen reproduzieren, seine Grenzen definieren (…)’.97 Dat betekent niet dat het
recht zich niets aantrekt van eventuele veranderingen in zijn omgeving, bijvoorbeeld
onder invloed van de publieke opinie. Maar het recht kiest zelf de vorm waarin het op

94.
95.
96.
97.

Zie voetnoot 38.
Zie met name Luhmann 1995, hoofdstuk 2.
Luhmann 1995, p. 62.
Luhmann 1995, p. 69.
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die veranderingen reageert: ‘Eine Änderung is gar nicht anders möglich, als dass das
Rechtssystem selbst die Formen wählt, in denen es einem Wandel der öffentlichen Meinung Rechnung trägt (…).’98 Ook Kelsen geeft aan dat het recht zorg draagt voor zijn
eigen reproductie.99 Het bestaande rechtssysteem bepaalt zowel de wijze waarop nieuwe
rechtsnormen worden gemaakt als (tot op zekere hoogte) de inhoud van deze normen:
‘Das Recht regelt seine eigene Erzeugung; und zwar in der Weise, dass eine Rechtsnorm
das Verfahren, in dem eine andere Rechtsnorm erzeugt wird, und – in verschiedenem
Grade – auch den Inhalt der zu erzeugenden Norm regelt.’100
Ondanks de operationele geslotenheid van het rechtssysteem zijn ook rechtsvormen
niet immuun tegen verandering, al gaat het dan steeds om een door het recht zelf
bemiddelde verandering. Bovengenoemde eisen, die betrekking hebben op de totstandkoming en voltrekking van rechtsnormen, behoren al eeuwenlang tot de harde kern van
de rechtsstaatsidee.101 Maar op gezette tijden, vaak op momenten van crisis en grote
onzekerheid, wordt de maatschappelijke druk op het recht opgevoerd om de gevestigde
rechtsvormen te verzwakken of juist te versterken, tijdelijk buiten werking te stellen of
zelfs helemaal op te geven. Als acuut optreden is vereist, komt het recht altijd te laat.
In zijn roman Das abenteuerliche Herz schrijft Ernst Jünger: ‘[A]uch der schnellste Takt
der Gesetzgebung bleibt hinter dem Marsche des Lebens, das in jedem Augenblick
sein Recht verlangt, zurück.’102 In het maatschappelijk gekrakeel worden radicale
aanpassingen van de bestaande vormen bepleit of geheel nieuwe vormen voorgesteld,

98. Luhmann 1995, p. 94. Volgens Luhmann 1995, p. 131, bestaat de ‘vorm van het recht’ uit
de wijze waarop het rechtssysteem zich afgrenst van andere maatschappelijke systemen, met
name door onderscheid te maken tussen recht en onrecht.
99. Tegen Kelsen voert Luhmann 1995, p. 73, aan dat ‘[d]ie Einheit des Systems nicht in das
System eingeführt werden kann’. Dat laat onverlet dat het rechtssysteem gericht moet
zijn op consistentie, dat wil zeggen dat alleen normen tot het recht worden toegelaten die
verenigbaar zijn met andere, eerder erkende rechtsnormen. Zonder dit ‘principle of non-
contradiction’ (en dus uiteindelijk de aanvaarding van de Grundnorm) is legaliteit niet
denkbaar (vgl. Kelsen 2007, p. 406-407).
100. Kelsen 1994, p. 74 (waarbij Oakeshott 1999, p. 139, zich aansluit; zie voetnoot 21).
Overigens spreekt Kelsen in dit verband niet van ‘autonomie’, omdat hij uitgaat van een
ander, kantiaans begrip hiervan (dat in paragraaf 4 kort aan de orde komt). Volgens hem
kan er alleen van ‘autonomie van het recht’ worden gesproken vanuit het perspectief van
degene die het recht toepast: hij moet de geldigheid van de Grundnorm hebben aanvaard.
Voor de rechtssubjecten heeft het recht evenwel altijd een heteronoom karakter (vgl. Kelsen
1979, p. 41).
101. Zie voetnoot 20.
102. Jünger 1987, p. 54.
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die de ingesleten juridische patronen en routines doelmatiger en doeltreffender moeten
maken. Niet elke verandering betekent vanzelfsprekend een verslechtering. Zo mag de
uitbreiding van de beroepsmogelijkheden in het bestuursrecht, uit het oogpunt van
controle op het bestuurshandelen, ongetwijfeld een verbetering worden genoemd.103
Wanneer er voor bepaalde rechtsvormen geen goede pragmatische en morele rechtvaardiging meer te geven valt of wanneer er betere voorhanden zijn, dan moeten we niet
aarzelen deze te vervangen.
Treft de verandering evenwel een voor de rechtsstaat wezenlijke rechtsvorm, dan spreek
ik van een bedreiging. In de huidige tijd zie ik met name drie tendensen die de gevestigde rechtsvormen bedreigen. Deze tendensen vat ik, zoals eerder aangegeven, samen
onder de noemers van politisering, vermaatschappelijking en verwetenschappelijking
van het recht. Onder politisering versta ik de neiging om het recht te hanteren als een
middel ter verwezenlijking van een bepaald politiek doel. De rechtsstaat wordt omgevormd tot een onderneming, waarbij de burgers niet langer de vrijheid wordt gelaten
hun eigen projecten te verwezenlijken, maar waarin ze worden gedwongen zich voor
dat ene doel in te zetten. In de hedendaagse politiek staat, naast thema’s als gezondheid, duurzaamheid en integratie, vooral veiligheid hoog op de politieke agenda. In zijn
rapport Onzekere veiligheid stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) voor om in de Grondwet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk wetboek het voorzorgsbeginsel op te nemen, volgens welk eenieder de verantwoordelijkheid
heeft ‘potentiële risico’s te identificeren door actief op zoek te gaan naar onzekerheid
en zo nodig maatregelen te nemen, ook als nog onzekerheden blijven bestaan (…)’.104
Wanneer de WRR zijn zin krijgt, dan zijn we niet langer burgers onderworpen aan de
rule of law, maar worden we allen beambten in dienst van de veiligheidsstaat.105
Tot de vermaatschappelijking van het recht reken ik alle pogingen die erop gericht
zijn, hoe vergeefs wellicht ook, het tussenschot tussen recht en samenleving weg te
nemen. Wanneer ‘de maatschappij’ om hardere straffen vraagt, dan moet het recht
daarin voorzien. Of, als zich in de samenleving een gewoonte heeft gevestigd en mensen
daaraan gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen (bijvoorbeeld bij onderhandelingen
in de precontractuele fase106), dan dienen die verwachtingen ook juridisch te worden

103. De ontwikkeling van de rechtsbescherming in het bestuursrecht wordt in vogelvlucht
beschreven in Michiels 2006, p. 174-175.
104. WRR 2008, p. 147 (cursivering in de oorspronkelijke tekst).
105. Voor een polemische reactie, zie: Frissen 2008.
106. Asser-Van den Berg 2007, p. 58-79.
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g ehonoreerd. In rechtssociologische noties als ‘recht der werkelijkheid’,107 ‘levend
recht’108 of ‘sociale gelding van het recht’109 klinkt deze wens tot gelijkschakeling van
sociale normen en rechtsnormen door. Maar ook de rechtspraktijk is niet ongevoelig
gebleken voor de lokroepen van de samenleving. Door de toenemende oriëntatie op
vage normen en gevolgen wordt volgens Westerman de vermaatschappelijking van
het recht bevorderd.110 Deze ontwikkeling houdt zowel een miskenning van als een
bedreiging voor het autonome karakter van het recht in. Een miskenning, want het
recht bepaalt zelf, aan de hand van eigen maatstaven, wat het op welke wijze wenst te
reguleren. Tegelijk is het een bedreiging, omdat maatschappelijke prikkels weliswaar
niet direct in de code van het recht kunnen worden omgezet maar toch, in termen
van Luhmann, tot ‘irritaties’ en ‘storingen’ in het rechtssysteem kunnen leiden, met
alle onvoorziene en mogelijk ongewenste gevolgen vandien.111 Hiermee wil ik geenszins
ontkennen dat er tussen recht en samenleving contact mogelijk is. Autonomie betekent
zelfbegrenzing, niet autisme.112 Met Luhmann ben ik van mening dat het rechtssysteem
deel uitmaakt van het maatschappelijk systeem en hieraan op specifieke wijze gestalte geeft: ‘Das Rechtssystem vollzieht Gesellschaft, indem es sich in der Gesellschaft
ausdifferenziert.’113 Als onderdeel van de maatschappij heeft het recht evenwel zijn eigen
wetten en wetmatigheden, zijn eigen taalgebruik en werkwijzen ontwikkeld. Het is deze
eigenheid die onder druk komt te staan als gevolg van de vermaatschappelijking van

107. Zoals de naam luidt van het tijdschrift dat de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke
bestudering van het Recht (VSR) drie keer per jaar uitbrengt. Al in 1910 gebruikte I. Henri
Hijmans dit begrip als titel voor zijn oratie, gehouden aan de UvA.
108. In de hedendaagse rechtssociologie wordt op dit aan Ehrlich ontleende begrip teruggegrepen
om juridische erkenning te vragen voor in de maatschappij levende (ofwel sociale) normen
(zie onder meer: Cotterrell 2008 en Hertogh 2008).
109. Zie: Alexy 2002, p. 139-141.
110. Al spreekt zij liever van ‘informalisering’, omdat dit begrip niet een ‘boedelscheiding’ tussen
recht en samenleving vooronderstelt. Om dezelfde reden geeft zij de voorkeur aan ‘formalisering’ boven ‘juridisering’ (vgl. Westerman 2003, p. 51 vn.). Deze begrippen verhullen
echter waar het om gaat, namelijk dat vanuit het recht de grens tussen juridische en sociale
normen wordt getrokken. Het feit dat deze ‘boedelscheiding’ – met elke nieuwe wet of
rechterlijke uitspraak – steeds opnieuw wordt voltrokken, neemt niet weg dat er sprake is
van een scheiding (of afgrenzing). Zie hierover ook Van Roermund 2001.
111. Luhmann 1995, p. 277. Oakeshott 1991b, p. 48, drukt het nog sterker uit: ‘[T]o try to do
something which is inherently impossible is always a corrupting enterprise.’
112. Beck 1994, p. 25, spreekt van een ‘virtual autism’, maar hij miskent hiermee dat Luhmann
aan systemen een cognitieve openheid toekent (zie hierboven).
113. Luhmann 1995, p. 34. Ook Kelsen 2003 stelt dat de staat, die hij als een ‘Rechtsorganisation’
(p. 43) opvat, een ‘Form sozialer Einheit’ (p. 42, cursivering in de oorspronkelijke tekst) is.
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het recht. De omgekeerde ontwikkeling, meestal aangeduid als de ‘juridisering’ van de
maatschappij,114 wordt vooral als politieke slogan gehanteerd door hen die zich verzetten tegen de verspreiding van rechtsvormen in maatschappelijke domeinen waarin het
recht zich tot dan toe weinig had laten gelden. Voor dit verzet zijn soms goede redenen,
soms ook niet.115
De verwetenschappelijking van het recht verwijst, tot slot, naar de invloed die de wetenschap uitoefent, of tracht uit te oefenen, op de totstandkoming en voltrekking van
rechtsnormen. In toenemende mate bemoeien deskundigen uit diverse disciplines
– zoals de psychologie, de sociologie, de economie, de ethiek en de rechtswetenschap
zelf – zich met de inhoud en werkwijzen van het recht. Het staat hun natuurlijk vrij om
in het publieke debat vrijblijvend hun mening te ventileren.116 Problematisch wordt het
wanneer een deskundige onder het mom van wetenschap politiek bedrijft en een complex politiek, moreel of juridisch vraagstuk reduceert tot een technische kwestie waarvoor specialistische kennis is vereist – over statistiek, waarneming, menselijk gedrag,
milieueffecten, efficiëntie enzovoorts. Daarmee wordt miskend dat elke belangen
afweging normatieve keuzen met zich brengt, die zich niet eenvoudig laten afleiden
uit wetenschappelijk vastgestelde ‘feiten’. Bovendien worden niet-specialisten van het
debat uitgesloten. Een voorbeeld hiervan biedt Van Gestels voorstel om de rechtswetenschap in een vroeg stadium te betrekken bij de totstandkoming van wetgeving. Om het
wetgevingsproces meer evidence-based te maken, zou er vanuit de rechtsgeleerdheid als
‘ankerdiscipline’117 ex ante-onderzoek moeten worden uitgevoerd naar mogelijke effecten van voorgenomen wetgeving. Hierbij wordt volgens Van Gestel:118
‘de onderbouwing van de keuze voor een wettelijke regeling afgezet tegen mogelijke alternatieven – inclusief voortzetting van de status-quo – en wordt bezien
in hoeverre de instrumentenkeuze is gebaseerd op de best mogelijke theoretische
kennis die op dat moment voorhanden is. Geleerd moet worden hoe men k ritisch

114. Een analyse van het bestuurlijke debat hierover geeft Wolthuis 2005.
115. Er is mijns inziens niets op tegen dat bedrijven gedragscodes voor hun medewerkers opstellen, maar dat bijvoorbeeld een gevangenisdirecteur verantwoording moet afleggen aan niet
minder dan negen toezichthouders gaat wat ver. Dit laatste voorbeeld is afkomstig van De
Ridder en ontleend aan Westerman 2003, p. 52.
116. Van deze vrijheid heb ik onlangs met twee collega’s ook gebruikgemaakt (vgl. Veraart,
Hallebeek & Van Klink 2010).
117. Van Gestel 2009, p. 35.
118. Van Gestel 2009, p. 36.
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kan kijken naar de empirische onderbouwing van regelgeving opdat “wens
denken” en eenzijdige voorstellingen van zaken kunnen worden d
 oorgeprikt.’
Nog afgezien van de vraag of de rechtswetenschap tot een dergelijke empirische analyse
in staat is,119 is het voorstel zowel aanmatigend als politiek naïef. Het is aanmatigend,
want impliciet wordt ervan uitgegaan dat politici (en andere deelnemers aan het wet
gevingsproces) niet uit zichzelf kritisch kijken of kunnen kijken naar empirische
gegevens – het moet worden ‘geleerd’. Daarnaast is het politiek naïef te veronderstellen dat in het wetgevingsproces de politieke besluitvorming wordt voorgegaan door
een fase van ‘neutrale’ informatiewinning. Van Gestel stelt: ‘De politiek moet knopen
doorhakken, maar wel liefst nadat alle argumenten op tafel liggen en gewogen zijn.’120
Vanaf het allereerste begin, bij de onderkenning en definiëring van het probleem, en
vervolgens bij de selectie van mogelijke oplossingen en de weging van argumenten, is
het wetgevingsproces echter doortrokken van politiek. In de politiek is er geen neutraal
gezichtspunt van waaruit de problematiek op een technisch-zakelijke wijze kan worden
geanalyseerd; ‘feiten’ worden altijd waargenomen en beoordeeld vanuit een specifieke
partij-ideologische positie. ‘Wensdenken’ en ‘eenzijdige voorstellingen van zaken’ horen
nu eenmaal onlosmakelijk bij de politieke rationaliteit.121
Het is tot daar aan toe dat een wetenschapper soms in de verleiding komt om op de stoel
van de wetgever, het bestuur of de rechter te gaan zitten. Wie wil zich niet, gevangen in
een notendop, koning wanen van een oneindige ruimte?122 Echt ernstig wordt het pas,
wanneer de gezagsdrager zich achter de mening van de expert gaat verschuilen, geen
eigen afweging meer maakt en geen verantwoordelijkheid meer neemt voor de te nemen
beslissing. Het gevaar is dan dat de rechtsstaat verwordt tot een technocratie, waarbij
deskundigen de dienst uitmaken.123
Deze tendensen komen meestal niet in isolement voor, maar versterken elkaar. Zo
kan op grond van wetenschappelijke gegevens worden gepleit voor vergaande juridische maatregelen ter bescherming van het milieu. Of maatschappelijke onvrede wordt

119. Meer fundamenteel kan men zich afvragen of de wetenschap in algemene zin tot dergelijke
voorspellingen in staat is.
120. Van Gestel, p. 36 (mijn cursivering).
121. Snellen 2007, p. 82.
122. Parafrase van de beroemde uitspraak van Hamlet uit Shakespeare 1983, p. 954: ‘O God,
I could be bounded in a nutshell, and count myself a king of infinite space (…).’ Hamlet
voegt hier nog aan toe: ‘were it not that I have bad dreams.’
123. Dit dreigde onder meer te gebeuren bij de politieke besluitvorming over de toelaatbaarheid
van embryoselectie (zie Van Beers 2009, p. 108-112).
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opgevoerd om politieke doelen via het recht te bereiken. Problemen met niet-westerse
allochtonen zijn voor politici uit rechts-populistische hoek geregeld aanleiding om artikel 1 Grondwet ter discussie te stellen.124 In het navolgende wil ik laten zien hoe deze
tendensen zich voordoen in zowel wetgeving als rechtspraak.

124. In zijn verkiezingsprogramma ‘Klare wijn’ stelt Wilders voor deze grondwetsbepaling af te
schaffen. In een later interview geeft hij als motivering: ‘We lijden aan een gelijkheidssyndroom waardoor we de maatregelen die nodig zijn, niet kunnen nemen. Maar de problemen
rond criminaliteit, werkloosheid, taalbeheersing, huiselijk geweld, zijn zo groot dat ze reden
genoeg zijn om groepen anders te behandelen. Niet-westerse allochtonen zijn vier, vijf keer
zo vaak vertegenwoordigd in al die statistieken’ (Van Zanten 2006). Eerder al had Fortuyn
in een geruchtmakend interview voor afschaffing gepleit (Poorthuis & Wansink 2002).
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4

Mutaties van de wetsvorm125

4.1

Van machtsstaat tot rechtsstaat

Van oudsher speelt de wet een centrale rol in het denken over de rechtsstaat. Dat zagen
we hierboven al bij Oakeshott, die de rule of law karakteriseerde als een moreel verbond dat is gebaseerd op het gezag van de wet.126 Ook in de klassieke opvatting van de
rechtsstaat die in de dogmatiek van het staats- en bestuursrecht is ontwikkeld, neemt
de wet een bijzondere plaats in.127 Historisch gezien, is de rechtsstaatsidee ontstaan uit
het verzet tegen de idee van de ‘machtsstaat’. Elzinga beschrijft de ontwikkeling naar
de hedendaagse rechtsstaat in termen van een voortdurend streven naar machtsreductie
zowel door als in het recht.128 Als nulpunt van deze imaginaire geschiedenis fungeert de
absolute, ‘primitieve’ middeleeuwse staat. In de absolute staat, zo wordt verondersteld,
heeft de heerser (de vorst) welhaast onbeperkte macht. Hij kan vrijelijk over het recht en
de rechtsonderhorigen beschikken en hoeft niets tegen zich te laten gelden. Op papier
zijn er weliswaar algemene principes van goddelijk recht en natuurrecht vastgelegd,
waaraan elke heerser zich zou moeten houden. Maar in de praktijk blijkt de vorst zich
hieraan weinig gelegen te laten liggen. Aangezien de vorst zelf de schepper van recht
is, staat hij boven de wet en kan hij deze ook niet schenden.129 Tijdens de verlichting
wordt geijverd voor een rationeel gelegitimeerde staat die op voorzienbare en verantwoordbare wijze macht uitoefent.130 In de loop van de achttiende en negentiende eeuw
krijgt deze staat in diverse West-Europese landen op verschillende manieren gestalte.
Gemeenschappelijk aan deze ontwikkeling is, ten eerste, dat er een ontpersoonlijking
van de statelijke macht plaatsvindt. Niet langer komt macht toe aan de persoon maar
aan het orgaan. In landen waar het koningschap zich handhaaft, wordt de macht van
de vorst ingebed in een breder verband met andere staatsorganen. Ten tweede komt in
de plaats van de geestelijke binding aan vaag omschreven beginselen van goddelijk recht
en natuurrecht de, niet minder geestelijke, binding aan het door de staat gepositiveerde

125. Ik spreek van ‘wetsvorm’, omdat ik me in het navolgende vooral richt op formele aspecten
van de wet.
126. Oakeshott spreekt bij voorkeur van ‘lex’ om aan te geven dat het gaat om de wet als algemeen idee, geabstraheerd van haar concrete verschijningsvormen (vgl. ook Franco 1990,
p. 185).
127. Onderstaande beschrijving van de ontwikkeling van de rechtsstaatsidee is grotendeels ontleend aan Van Klink 2002, hoofdstuk 9 en 10.
128. Elzinga 1989, p. 45-47.
129. Burkens e.a. 2006, p. 11.
130. Populier 1997, p. 47.
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recht. De wet vormt de grondslag voor machtsoefening door de staat. De macht van
de staat wordt getransformeerd tot bevoegdheid. Macht verdwijnt daarmee niet, maar
krijgt een andere gedaante: ‘Blote macht is formeel rechtsmacht geworden.’131
In de klassieke, ook wel als ‘liberaal’ gekenschetste, opvatting van de rechtsstaat staat
de vrijheid van de burger voorop. Als meest bedreigend voor de individuele vrijheid van
de burger wordt het eigenmachtig optreden van het bestuur en de rechter beschouwd.
Ter beperking van hun macht dient het handelen van beide instanties zo veel mogelijk
onder de heerschappij van de wet te worden gebracht. Het bestuur mag enkel op grond
van, en strikt binnen het kader van, een voorafgaande wet rechten en plichten voor
de burger in het leven roepen. De rechter is niet gemachtigd zelf recht te scheppen of
buiten de wet om recht te vinden, maar toetst alleen de bestuurlijke toepassing van de
wet op wetmatigheid; aldus vertolkt de rechter de stem van de wet. De enige beperking
die aan het handelen van de wetgever wordt gesteld, is dat de door hem uitgevaardigde
regels algemeen van aard dienen te zijn. Dit uitgangspunt komt tot uitdrukking in het
legaliteitsbeginsel dat inhoudt dat ‘aan de vrijheid van de burger (…) door de overheid
geen andere beperkingen [mogen] worden gesteld dan die welke in voor allen gelijkelijk
geldende, door de volksvertegenwoordiging aanvaarde wetten zijn neergelegd’.132
De wet speelt dus een cruciale rol bij het aan banden leggen van de macht van de overheid in de klassieke opvatting van de rechtsstaat. Zoals Stout aangeeft, ‘is [de liberale
rechtsstaat] als het ware vanuit de wetgever opgebouwd’.133 De klassieke rechtsstaat
wordt daarom ook wel – met misplaatst dedain – aangeduid als ‘wettenstaat’.134 De
vraag is waaraan de wet haar bevoorrechte status als waarborg tegen ongebreidelde
machtsuitoefening te danken heeft. Dat heeft niet zozeer te maken met eventuele inhoudelijke kwaliteiten van de wet, dat wil zeggen met de morele of politieke wenselijkheid
van de erin gestelde normen. Het zijn daarentegen vooral formele kwaliteiten die de
heerschappij van de wet in de klassieke rechtsstaat rechtvaardigen, te weten de wijze
van totstandkoming en de formulering van de wet. De eerste formele kwaliteit, de wijze
van totstandkoming, betreft enerzijds de samenstelling van de wetgevende macht en
anderzijds de beraadslaging die daarbinnen plaatsvindt. In sommige versies van de
klassieke-rechtsstaatsidee wordt er een noodzakelijke verbondenheid tussen rechtsstaat

131. Elzinga 1989, p. 47.
132. Hirsch Ballin 1991, p. 74. Uit dit beginsel kunnen nog drie andere beginselen van de klassieke rechtsstaat worden afgeleid: het democratiebeginsel, het beginsel van machtenscheiding
en de erkenning van individuele vrijheidsrechten (zie Van Klink 2002, p. 139-140).
133. Stout 1994, p. 18.
134. Populier 1997, p. 55.
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en democratie geponeerd (maar zeker niet in alle, zie bijvoorbeeld Oakeshott). Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat wetgeving wordt gemaakt door het volk of door vertegenwoordigers van het volk. Volgens Rousseau ontstaat er vrijheid in politieke zin wanneer alle burgers participeren in het wetgevingsproces.135 De wet is dan niet langer een
bevel van hogerhand, maar een uitdrukking van de algemene wil (de ‘volonté générale’)
waaraan iedereen mede heeft vormgegeven. Als de burger zich aan de wet houdt, dan
doet hij wat hij eerder heeft gezegd te willen. En doen wat je wilt, is toch de ultieme
vrijheid? Houdt de burger zich niet aan de wet, dan kan hij daartoe door het collectief
worden gedwongen; wat neerkomt op hem te dwingen vrij te zijn, zoals Rousseau het
paradoxaal formuleert. Het wetgevingsproces maakt autonomie in de zin van Kant
mogelijk op collectief niveau: de burgers bepalen zelf na onderling beraad wat zij als het
algemeen belang zien.136 Hiertegenover staat de heteronomie die de machtsuitoefening
in de absolute staat zou karakteriseren.137
In andere versies van de klassieke rechtsstaat (zoals die van Oakeshott) wordt vooral
de nadruk gelegd op de wijze van beraadslaging: over de wet wordt in een collectief
verband, dat niet noodzakelijk democratisch hoeft te zijn samengesteld, gedebatteerd.
Deze wijze van delibereren kan worden herleid tot Aristoteles’ doctrine van de wijsheid
van velen.138 Volgens deze doctrine nemen mensen met elkaar, hoewel ieder individu op
zichzelf minder verstandig is dan de wijste persoon, als ze verzameld zijn in een lichaam
dat tot collectie besluitvorming in staat is, betere en slimmere beslissingen. Terwijl de
wijste persoon alleen bij zichzelf te rade kan gaan, kan het collectief profiteren van de
kennis, de ervaring en het oordeelvermogen van ieder individu. Om echter te voorkomen dat de discussie eindeloos doorgaat, is het noodzakelijk dat er op een bepaald
moment wordt gestemd. De regel die een einde van het debat mogelijk maakt, is beslissen bij meerderheid van stemmen.
De tweede formele kwaliteit van de wet is gelegen in de algemeenheidseis waaraan zij
geacht wordt te voldoen. Deze eis houdt in dat rechtsnormen algemeen geformuleerd
moeten zijn. De algemeenheid van de wet betreft vier verschillende aspecten:139

135. Rousseau 1975, p. 247.
136. Kant 1991, p. 59-66.
137. Van Schooten-van der Meer 1997, p. 15. Op de vraag in hoeverre deze dichotomie houdbaar
is, ga ik hier verder niet in. Maar ik verklap geen geheim wanneer ik stel dat mijn visie op
dit punt dichter bij die van Kelsen staat (zie voetnoot 100).
138. Waldron 1999, p. 93-117.
139. Böhtlingk & Logemann 1966, p. 19-20.
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– algemeenheid naar plaats: de rechtsnorm moet overal – althans binnen het gehele
rechtsgebied waarover de wetgever jurisdictie heeft – gelden;
– algemeenheid naar tijd: de rechtsnorm moet vanaf zijn inwerkingtreding altijd
gelden;
– algemeenheid naar rechtssubject: de rechtsnorm moet voor eenieder gelden, ofwel de
in de norm genoemde personen mogen niet bij voorbaat identificeerbaar zijn;
– algemeenheid naar rechtsfeit (ook wel ‘abstractheid’ genoemd): de rechtsnorm moet
meermaals toegepast kunnen worden, dat wil zeggen het rechtsfeit waarop de norm
betrekking heeft, moet een herhaalbaar feit zijn.
Al deze betekenissen van algemeenheid zijn van belang voor de beteugeling van de
macht van de overheid, met inbegrip van de wetgever. De wetgever mag niet buiten
zijn territoir normen stellen, maar ook binnen zijn territoir geen verschillende juridische regimes hanteren (zoals wanneer hij verschillende belastingstelsels zou hanteren
voor verschillende provincies). Wetgeving dient bovendien bestendig te zijn en dus niet
voortdurend te worden gewijzigd of ingetrokken. Daarnaast mag de wetgever geen normen uitvaardigen die op unieke, van tevoren te bepalen personen of situaties betrekking
hebben.
Wat de klassieke rechtsstaat met name onderscheidt van de machtsstaat is, samen
vattend, dat algemene wetten er de dienst uitmaken. Er is – in de beroemde formulering van Locke – een ‘Government of law, not of men’.140 De algemeenheid van de wet
staat ervoor garant dat de ingrepen van de overheid niet willekeurig zijn. Rechtsnormen
worden voor iedereen in vergelijkbare situaties op dezelfde manier toegepast. Doordat
de wet democratisch of in ieder geval na uitvoerige deliberatie tot stand is gekomen, verschaft zij legitimatie aan het optreden van de overheid. Beperking van de vrijheid van de
burgers is alleen gerechtvaardigd, voor zover de wet daartoe van tevoren de bevoegdheid
verleent. De wet biedt het kader voor overheidsoptreden en begrenst daarmee tegelijk
de mogelijkheden tot overheidsoptreden. Voorwaarde hierbij is wel dat de wetgever de
bevoegdheden tot eenzijdig optreden van de overheid scherp en limitatief omschrijft.
Het bestuur dient vervolgens bij de toepassing van de algemene wet op concrete gevallen zich strikt binnen het wettelijk kader te houden. Als sluitstuk van dit bouwwerk
fungeert de rechter, die erop toeziet dat het bestuur inderdaad binnen dit kader blijft.

140. Locke 1963, p. 159.
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4.2

Recht en sociale rechtvaardigheid

Met de opkomst van de verzorgingsstaat in de twintigste eeuw komen de wet en de
wetsvorm onder grote druk te staan. De staat wordt, in termen van Oakeshott, omgevormd tot een collectieve onderneming die sociale rechtvaardigheid tot doel heeft.
Terwijl in de klassieke rechtsstaat de meeste aandacht uitgaat naar de beteugeling
van overheidsmacht, richt de verzorgingsstaat zich vooral tegen vormen van macht en
machtsmisbruik in de verhouding tussen burgers onderling. In de klassieke rechtsstaat
worden alle burgers op dezelfde wijze aan de algemeen geldende wet onderworpen.
Door aldus voorbij te gaan aan feitelijke verschillen in kennis, macht en inkomen,
wordt echter de facto de ongelijkheid tussen mensen bestendigd. De algemeenheid van
de wet, die als een van de belangrijkste waarborgen tegen machtsmisbruik door de
overheid wordt gezien, zorgt er – eenvoudig gesteld – voor dat de rijken rijker worden
en de armen arm blijven. De verzorgingsstaat tracht de bestaande maatschappelijke
ongelijkheid met behulp van recht en beleid te lijf te gaan. Iedere burger, ongeacht
zijn of haar afkomst, sekse, politieke overtuiging, seksuele voorkeuren enzovoorts moet
gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien. Daartoe vindt er bijvoorbeeld inkomens
nivellering in de belastingwetgeving plaats; wordt op uitgebreide schaal subsidie verleend aan het onderwijs en aan sociale en culturele instellingen; komt er een wettelijk
stelsel van bijstandsverlening tot stand; en wordt voorkeursbehandeling van vrouwen,
allochtonen en andere minderheidsgroepen bij wet mogelijk gemaakt.
De juridische prijs die voor een dergelijke ingrijpende interventie in maatschappelijke
verhoudingen moet worden betaald, is dat de heerschappij van de wet langzamerhand
teloorgaat. Nadat Struycken reeds in 1924 op de fundamentele spanning tussen de
verzorgingsstaat en de rechtsstaat had gewezen,141 luidt Böhtlingk in zijn oratie uit 1958
opnieuw op indringende wijze de noodklok over de staat van het recht. Door toedoen
van de verzorgingsstaat komt de rechtsstaat in liberale zin onder steeds grotere druk
te staan: ‘De groei van de welvaartsstaat gaat ten dele tegen de oude rechtsstaatsgedachte in en ten dele er langs heen, maar gaat in beide gevallen ten koste ervan.’142 In
de verzorgingsstaat komen verschillende nieuwe rechtsfiguren op, die op gespannen
voet staan met de beginselen van de klassieke rechtsstaat. Er wordt in toenemende
mate regelgevende bevoegdheid overgedragen aan personen of instanties die daartoe
eerder niet gemachtigd waren, zoals een minister of een ambtenaar. Vaak wordt volstaan met een ‘lege’ formele wet – ook wel ‘raamwet’ of ‘kaderwet’ genoemd – waarvan

141. Vgl. het in voetnoot 154 weergegeven citaat.
142. Böhtlingk 1958, p. 6.
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de inhoud geheel of grotendeels door lagere regelgevers wordt bepaald. Wat nog ernstiger is is dat, ten tweede, het gebruik van het zogenoemde freie Ermessen toeneemt,
ofwel de beleidsvrijheid die bestuursorganen hebben bij de uitoefening van hun taken.
In de verzorgingsstaat houdt het bestuur zich niet alleen bezig met handhaving van de
bestaande orde, maar heeft het bovenal de taak om een rechtvaardiger orde te creëren.
Om deze taak goed te kunnen vervullen, heeft het bestuur veel bewegingsvrijheid
nodig. Dit tast volgens Böhtlingk ‘het beginsel van de heerschappij van de wet in zijn
kern’ aan:143
‘Immers bij een vérgaand freies Ermessen wordt de burger niet meer beheerst door
algemene wetgeving in abstracto, onpartijdige en voor allen gelijke, in herhaalbare situaties geldende rechtsregels, vastgesteld door daartoe gekwalificeerde en
bij voorkeur gekozen wetgevende ambten, doch door zgn. wetgeving in concreto, incidentele beschikkingen, die niet in zichzelf een waarborg voor onpartijdige en gelijke behandeling bevatten en die vastgesteld worden door ambten,
die niet dáárvoor doch slechts voor een oorspronkelijk als tamelijk mechanische
gedachte uitvoering in het leven zijn geroepen. In de liberale rechtsstaat is geen
enkel ambt bevoegd tot het scheppen van ge- en verboden in concreto. Een zo
vérgaande bevoegdheid vertrouwt men zelfs aan de wetgevers niet toe: zij mogen
niet anders dan bij algemene regeling ge- of verbieden. En de administratie mag
zelfs dit laatste niet.’
Böhtlingk erkent dat beide rechtsfiguren noodzakelijk zijn om het bestuur in de verzorgingsstaat voldoende slagvaardig te maken, maar tekent tevens aan dat deze moeilijk verenigbaar zijn met de uitgangspunten van de klassieke rechtsstaat. Een andere,
hiermee samenhangende klacht is dat wetgeving steeds vaker door de overheid wordt
gebruikt als een instrument om maatschappelijke problemen op te lossen. De wet is niet
langer de neerslag van algemeen aanvaarde normen en waarden, maar primair een middel tot sociale verandering, die door de meerderheid van het parlement wordt gewenst.
De wetgever is meer gericht op modificatie dan op codificatie. Het gevolg daarvan is
volgens Koopmans dat de wet ‘veel sterker het stempel van politieke handeling [draagt]:
in plaats van een kristalliserende heeft hij een richtingbepalende functie gekregen’.144

143. Böhtlingk 1958, p. 7.
144. Koopmans 1970, p. 223.
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Onder druk van politisering staat, met andere woorden, de autonomie van het recht op
het spel.
De afnemende betekenis van de wet als grondslag voor machtsuitoefening door de overheid is ervoor verantwoordelijk dat de transformatie van blote macht tot rechtsmacht,
die in de klassieke rechtsstaat werd voltrokken, weer deels ongedaan wordt gemaakt.
Het overheidsoptreden verliest in toenemende mate zijn rechtskarakter. Ten eerste is de
machtsuitoefening door de overheid in de verzorgingsstaat vaak persoonlijk van aard:
het is met name de dienstdoende bestuurder die in het concrete geval bepaalt wat rechtens heeft te gelden. Deze macht is, ten tweede, betrekkelijk ongebonden. Het bestuur
is bij het nemen van besluiten en het geven van nadere regels maar in zeer beperkte
mate gebonden door de formele wet. Voorts laat de wetgever zich bij het stellen van de
wet steeds minder leiden door de algemeenheidseis. Wetgeving moet juist zo concreet
mogelijk zijn om aan de bijzondere noden van specifieke groepen uit de samenleving
tegemoet te kunnen komen. Ten slotte komt de machtenscheiding in gevaar, doordat de functies van wetgeving en bestuur niet meer door verschillende organen worden uitgevoerd. Het bestuur, dat niet democratisch is gelegitimeerd, is mede-wetgever
geworden. Het schrikbeeld van de machtsstaat – een ‘government of men, not of law’
– doemt op. Het recht komt daarmee gevaarlijk dicht in de buurt van blote macht.
Om de verzorgingsstaat tot een (sociale) rechtsstaat te kunnen verheffen, dient deze
verstrengeling tussen recht en macht ongedaan te worden gemaakt. Daartoe zijn er
in de rechtswetenschappelijke literatuur verschillende strategieën ontwikkeld. Deze
strategieën kunnen grofweg in twee categorieën worden ondergebracht: restauratie- en
compensatiestrategieën.145 De restauratiestrategieën zijn erop gericht de heerschappij
van de wet te herstellen. Een belangrijk middel daartoe is de herijking van het klassiekrechtsstatelijke wetsbegrip. Dit materiële wetsbegrip omvat algemene, burgers bindende
rechtsnormen die door het volk of vertegenwoordigers van het volk zijn vastgesteld. In
de verzorgingsstaat grijpt de overheid, behalve door het stellen van ge- en verboden,
op vele andere manieren in het leven van burgers in, onder meer door subsidiëring.
Opdat ook dergelijke overheidsinterventies onder het bereik van de wet kunnen worden
gebracht, wordt voorgesteld de verzameling rechtsnormen die een grondslag in een formele wet dient te krijgen, uit te breiden naar alle rechtsnormen,146 naar rechtsnormen
die ingrijpende besluiten betreffen147 of naar rechtsnormen die eenzijdige verplichtingen

145. Zie verder Van Klink 2002, p. 163-168.
146. Böhtlingk 1958, p. 17.
147. Van der Vlies 1984, met name p. 105-106.
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met zich brengen.148 Bij de compensatiestrategieën wordt, gegeven de verminderde betekenis van de wet, gezocht naar alternatieven voor centrale sturing. Uitgangspunt is
dat de wetgever de rechtsvorming zo veel mogelijk dient over te laten aan de burgers
zelf, onder meer via (geconditioneerde) zelfregulering.149 In het kader van compensatie
wordt ook gepleit voor versterking van de positie van de rechter in de trias politica
door hem de bevoegdheid te geven wetten in formele zin aan de Grondwet te toetsen
(constitutionele toetsing).
Een middenweg tussen restauratie en compensatie biedt de communicatieve benadering van wetgeving, die weliswaar de binding aan de wet niet geheel opheft, maar deze
dusdanig vrijblijvend invult dat aan uitvoerende instanties en de rechter grote vrijheid
wordt gelaten bij de uitvoering en uitleg van de wet.150 De communicatieve benadering
van wetgeving is ontwikkeld als een alternatief voor de gangbare, ‘instrumentele’ sturingswijze waarbij het in de wet geboden of verboden gedrag scherp wordt omschreven en op niet-naleving van de norm afschrikwekkende sancties worden gesteld. Bij
communicatieve sturing legt de wetgever in de wet vaag omschreven aspiratieve normen vast, die in dialoog met zowel juridische en politieke actoren en instanties als
vertegenwoordigers van het maatschappelijk veld verder uitgewerkt worden. Aspiratieve
normen zijn rechtsnormen die uitdrukking geven aan fundamentele waarden die in
de samenleving breed worden gedeeld, maar waarvan de betekenis nog niet uitgekristalliseerd is. Aangezien de doelstellingen die met communicatieve wetgeving worden
nagestreefd een idealistisch karakter hebben, kunnen ze moeilijk in duidelijke, scherpe
normen worden omgezet. Voorbeelden uit ons rechtsstelsel zijn: het gebod om zorg te
dragen voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek, vastgelegd in de Arbeids
omstandighedenwet, en het discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling. Bovendien wordt bij de handhaving meer de nadruk
gelegd op overtuiging dan op bestraffing. Het gaat er vooral om in de samenleving een
discussie op gang te brengen, die op termijn ook tot gedragsverandering moet leiden.
Daartoe worden er in de wet overlegstructuren in het leven geroepen, die de communicatie tussen de betrokken partijen moeten bevorderen. Zo heeft de wetgever bij

148. Van Ommeren 1996, p. 91.
149. Een overzicht van de zogeheten alternatieve sturingsinstrumenten is te vinden in Van Klink
2002, p. 158-160.
150. Hierbij dient te worden aangetekend dat de communicatieve benadering niet is ontwikkeld
als panacee tegen het verval van de rechtsstaat (vgl. Witteveen 1990 en Van Klink 1998, met
name hoofdstuk 3), maar wel als zodanig kan worden uitgelegd (vgl. Van Schooten-van der
Meer 1997, p. 182).
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de handhaving van de gelijkebehandelingsnorm een centrale plaats toegekend aan de
Commissie Gelijke Behandeling. Hoewel deze Commissie niet-bindende oordelen uitspreekt, blijken haar oordelen toch vaak te worden opgevolgd en ook de discussie binnen het werkverband te stimuleren.151 Een communicatieve aanpak kan dus wel degelijk
effectief zijn in beïnvloeding van gedrag, maar de manier waarop deze het handelen
stuurt, verschilt van reguliere, instrumentele wetgeving: de wet presenteert zich niet als
een bevel maar als een ‘Kommunikationsangebot’152 aan de burger.153
Het rechtsstaatsdenken verkeerde lange tijd in een crisisstemming. Kon de ontwikkeling van de machtsstaat naar de klassieke rechtsstaat nog worden beschreven in termen
van een steeds verdergaande machtsreductie, met de opkomst van de verzorgingsstaat
lijkt de voortgang van de beschaving opeens te stokken. Het overheidsoptreden krijgt
in toenemende mate het karakter van een blote machtsdaad in plaats van een gezaghebbende bevoegdheidsuitoefening. De gesignaleerde crisis bestaat er, kort gezegd, uit dat
in de verzorgingsstaat zowel de wettelijke grondslag als het maatschappelijk draagvlak
voor het overheidsoptreden wordt aangetast. Daarnaast is de overheid steeds minder in
staat haar ambitieuze doelstellingen, gericht op de ontplooiing van de burger, waar te
maken. De wetsvorm ondergaat ingrijpende mutaties. Waar in de klassieke rechtsstaat
een voorkeur bestond voor een normstelling die algemeen, scherp en afdwingbaar was,
komen er nieuwe rechtsfiguren op waarin normen worden gehanteerd die juist concreet
zijn (de ‘incidentele beschikkingen’ waarover Böhtlingk eerder sprak), vaag geformuleerd zijn (bij raam- of kaderwetgeving ontbreekt zelfs elke normering) en/of beperkte
sanctiemogelijkheden kennen (bij communicatieve sturing). Als gevolg van de erosie
van de klassieke wetsvorm wordt de normstelling in toenemende mate overgedragen
aan uitvoerende instanties en de rechter of zelfs, in geval van zelfregulering, aan vertegenwoordigers van het maatschappelijk veld. Dit betekent, inhoudelijk gezien, een
verlies aan vrijheid: de wetgever bepaalt niet langer de voorwaarden waaraan burgers
zich moeten houden bij hun zelfgekozen handelingen (zoals in Oakeshotts opvatting
van de rule of law), maar lagere regelgevers geven dwingende voorschriften hoe burgers
zich moeten gedragen.154

151. Zie verder Van Klink 1998, hoofdstuk 8.
152. Dit begrip is ontleend aan Voß 1989, p. 209.
153. Voor een fundamentele kritiek op de uitgangspunten van de communicatieve benadering
van wetgeving zie Lindahl 2000.
154. Struycken 1924, p. 65-66, schreef al: ‘Van de wettelijk geregelde en gewaarborgde vrijheid
bleef dus niets over: niet de wet, het bureau schrijft voor wat men te doen en te laten heeft.
Maar daarbij blijft het niet: de afhankelijkheid van den burger van het goeddunken der
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Toch lijkt aan het einde van de vorige eeuw het optimisme te zegevieren. De heerschappij van de wet is weliswaar aangetast, maar de algemene verwachting is, althans in de
rechtswetenschappelijke literatuur, dat met de vereiste restauratie en compensatie het
project van de rechtsstaat weer vlot getrokken kan worden. In de woorden van Elzinga:
‘De geweldige potentie van in vrijwilligheid aanvaarde sociale of maatschappelijke normativiteit laat zien dat de democratische rechtsstaat een grote toekomst heeft. Er is een
hechte basis voor nog veel verdergaande vormen van machtsregulering door en in het
recht.’155

4.3

Noodwetgeving als mimicry

Met één klap wordt deze hoopvolle verwachting de grond in geboord, als op een zonnige
dinsdagochtend in New York, op 11 september 2001, twee Boeings de Twin Towers van
het World Trade Center doorboren. Een daverende klap, die niet alleen de Verenigde
Staten op hun grondvesten doet schudden, maar ook nog lang nadreunt in de rechts
ordes die nauw met de Amerikaanse zijn verbonden. In reactie op deze en latere aanslagen156 worden in heel West-Europa drastische maatregelen genomen die bedreigend zijn
voor de rechtsstaat en de hierbinnen overgeleverde rechtsvormen. Ook de Nederlandse
regering reageert snel. Al op 5 oktober 2001, nog geen maand na de aanslag, komt zij
met het actieplan ‘Terrorismebestrijding en veiligheid’, waarin een uitgebreid pakket
aan anti-terrorismemaatregelen is opgenomen.157 Voorgesteld wordt onder meer om de
bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit te breiden, de samenwerking
tussen deze diensten en de politie te verbeteren, de mogelijkheden van biometrische
identificatie te onderzoeken, personen en goederen beter te beschermen en de externe
grenscontrole te versterken. Een groot deel van deze voorstellen wordt vastgelegd in
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die op 7 februari 2002 in werking
treedt.158 In de nota ‘Naar een veiliger samenleving’, uitgebracht in oktober 2002,

administratie tast veel dieper zijn leven aan: de administratie bepaalt niet alleen, wat hij
te doen en te laten heeft, zij bepaalt ook óf en hoe hij zijn bedrijf zal uitoefenen, welken
omvang, welke karakter zijne zaken zullen hebben, welke zijne winsten, zijne verliezen zullen zijn, waarmede hij zich zal voeden, kleeden en verwarmen, in één woord, zij bepaalt naar
eigen goedvinden ieder bedrijfs- en verbruiksleven.’
155. Elzinga 1989, p. 59.
156. Ik doel hier met name op de bomaanslagen in Madrid op 11 maart 2004 en in London op
7 juli 2005. In Nederland heeft ook de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 de
politieke bereidheid tot het nemen van bijzondere maatregelen versterkt.
157. Actieplan ‘Terrorismebestrijding en veiligheid’, Kamerstukken II 2001/02, 27 925, nr. 10.
158. Stb. 2002, 148.
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 orden nadere maatregelen aangekondigd, zoals invoering van het preventief fouilw
leren159 en uitbreiding van de identificatieplicht.160 In hetzelfde jaar dient de regering
een voorstel voor de Wet terroristische misdrijven in, dat gebaseerd is op het Europese
Kaderbesluit inzake de bestrijding van terrorisme.161 In het wetsvoorstel worden misdrijven die eerder al strafbaar waren gesteld, zoals doodslag, zware mishandeling, gijzeling of ontvoering, wanneer zij met een ‘terroristisch oogmerk’ worden uitgevoerd, als
‘misdrijven van terroristische aard’ gekwalificeerd en kan er een hogere straf worden
opgelegd. Hieraan wordt later nog toegevoegd dat ook de rekrutering voor de gewelddadige islamitische strijd (de jihad) en het samenspannen tot het plegen van terroristische misdrijven strafbaar zijn. Deze wet treedt op 1 september 2004 in werking.162
Ruim een week daarna kondigen de toenmalige ministers Donner (Justitie) en Remkes
(Binnenlandse Zaken) in een brief aan het parlement aan dat de minister van Justitie,
in geval van een acute terreurdreiging, een zogeheten doorzettingsmacht heeft.163 Dat
betekent dat de minister in een dergelijk geval alle maatregelen mag nemen die hij
noodzakelijk acht, ook op terreinen van andere ministers.164 Hierbij wordt met name
gedacht aan ontruimingen en wegversperringen, het stilleggen van het treinverkeer en
het staken van het telefoonverkeer. Over dit geheel aan maatregelen – waarvan ik hier
slechts enkele voorbeelden noem165 – stellen de verantwoordelijke ministers Donner en

159. Op grond van bepaalde ‘aanwijzingen’ of in vooraf aangewezen veiligheidsgebieden mag
elke burger, zonder dat er een concrete verdenking tegen hem bestaat, onderzocht worden
op het bezit van onder meer wapens. Zie ook voetnoot 187.
160. Vanaf 1 januari 2005 is elke burger vanaf 14 jaar, ingevolge de Wet op de uitgebreide
identificatieplicht, verplicht zich tegenover de politie, de marechaussee of een toezicht
houder te identificeren (voor een toelichting op de wet, zie Van Kempen 2006).
161. Kaderbesluit 2002/475/JBZ, gepubliceerd op 22 juni 2002 in PbEU, L 164.
162. Stb. 2004, 290.
163. Kamerstukken II, 2003/04, 29 754, nr. 1.
164. In de brief wordt het als volgt geformuleerd (p. 9, mijn cursivering): ‘Binnen het kabinet is
afgesproken, dat iedere minister direct zijn/haar medewerking verleent ter uitvoering van
de te treffen maatregelen. In bedreigende situaties, waar overleg of overeenstemming, gezien
de urgentie niet meer tot de mogelijkheden behoort zal het, zoals aangegeven tijdens het
debat met de Tweede Kamer op 14 april jl., uiteindelijk de minister van Justitie zijn die, in
zijn hoedanigheid van coördinerend minister van terrorismebestrijding de doorslaggevende
bevoegdheid heeft om de noodzakelijke maatregelen te treffen, eventueel met bevoegd
heden die liggen op het terrein van andere ministers.’
165. Een meer uitgebreid overzicht biedt Van Klink 2009, p. 198-204.
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Remkes vast dat het een toepassing van het strafrecht mogelijk maakt ‘die eerder lijkt
op een oorlogssituatie of een andere uitzonderingstoestand’.166
Onder de noemer van terrorismebestrijding wordt er – van het centrum van het strafrecht
tot aan de randen van het staats- en bestuursrecht – een bijzonder type van wetgeving
ingezet, die ik als ‘noodwetgeving’ zou willen karakteriseren. Onder ‘noodwetgeving’
versta ik wetgeving die in reactie op een dreigende, vermeende of daadwerkelijke noodtoestand wordt uitgevaardigd en die de juridische grondslag biedt voor het nemen van
buitengewone maatregelen die een einde moeten maken aan deze noodtoestand. Een
noodtoestand is een situatie van existentiële dreiging waarbij het voortbestaan van de
staat op het spel staat, doordat de politieke, juridische, economische en/of sociale structuren waarop hij rust ernstig worden aangetast, hetzij door natuurlijke oorzaken (zoals
bij een natuurramp) hetzij door menselijk handelen. Het menselijk handelen kan erop
gericht zijn de noodtoestand doelbewust in het leven te roepen (zoals bij een staatsgreep of een terroristische aanslag) of kan deze onbedoeld en ongewild, als bijproduct
van een andere activiteit, tot stand brengen (in geval van een economische crisis). In
reactie op deze uitzonderlijke situatie vaardigt de wetgever wetgeving uit die in haar
normstelling, zowel qua inhoud als qua vorm, uitzonderlijk te noemen is. Inhoudelijk
gezien is de normstelling uitzonderlijk, omdat ze inbreuken mogelijk maakt op wat in
extensieve varianten van de rechtsstaatsidee als welhaast onaantastbare rechten worden
beschouwd: de vrijheid om te zeggen en te denken wat men wil, de vrijheid om de eigen
godsdienst op eigen wijze te belijden, het recht om met rust gelaten te worden enzovoorts.167 Formeel gezien, wijkt de normstelling af van wat in de rechtsstaat gangbaar
is, doordat ze breekt met de klassieke wetsvorm, in het bijzonder met de vereisten van
algemeenheid, een scherpe normstelling en een adequate sanctionering.
Om te beginnen richten de normen die in noodwetgeving zijn vervat, zich vaak
– expliciet of impliciet – op specifieke, bij voorbaat als verdacht aangemerkte, groepen
of situaties.168 De wet geldt niet langer ‘zonder aanziens des persoons’, maar beoogt

166. Deze uitspraak is van 14 september 2004 en wordt aangehaald in Koelewijn & Kreling
2004.
167. Böhler 2004, p. 29, spreekt van ‘natuurlijke’ rechten. In haar boek laat ze aan de hand van
verschillende casus zien dat met name de vrijheidsrechten op het spel staan bij de hedendaagse terrorismebestrijding. Aangezien ik mij in deze rede vooral met de formele aspecten
van het recht bezighoud, ga ik hier niet verder op in.
168. In het laatste geval kan, met Van Gestel 2004, worden gesproken van ‘incident-’ of ‘gelegenheidswetgeving’ (voor een nadere analyse, zie Jasiak 2010). Incidentwetgeving is echter
maar een randverschijnsel, een incident zogezegd, van een veel bredere ontwikkeling waarbij de wetgever zijn toevlucht neemt tot noodmaatregelen.
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juist concrete (groepen van) burgers te identificeren en te isoleren als zijnde risicovol,
nog voordat ze iets strafbaars hebben gedaan. Daardoor komt de wet ook in strijd met
het rechtsstatelijke uitgangspunt van gelijkheid voor de wet.169 Een voorbeeld hiervan
biedt de Sanctieregeling Iran, die Ashley Terlouw in haar oratie vorig jaar stevig heeft
bekritiseerd.170 Medio 2008 heeft minister van Buitenlandse Zaken Verhagen, in overeenstemming met de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Plassterk, een ministeriële regeling vastgesteld,171 op grond waarvan Iraniërs de toegang
wordt ontzegd tot vijf locaties op het gebied van de kernfysica en negen onderdelen van
studierichtingen in de techniek en natuurkunde. Universiteiten en nucleaire instellingen die dit ‘kennisembargo’ overtreden, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Deze
regeling treft zowel vreemdelingen als Nederlanders met een dubbele, zowel Nederlandse als Iraanse, nationaliteit.172 Zoals Terlouw betoogt, is er geen goede grond om het
verbod specifiek op deze groep burgers toe te spitsen en is het derhalve discriminatoir:
‘Categoraal Iraanse studenten en wetenschappers weren van bepaalde kennisgebieden
en locaties (...) is niet proportioneel en er zijn alternatieven die niet of tot minder onderscheid leiden.’173 Een mogelijk nevengevolg van dit verbod is dat ‘ook anderen dan de
overheid de betrokkenen als een gevaarlijke groep gaan beschouwen en als zodanig gaan
behandelen’.174 De algemeenheid van de wet (en daarmee de gelijkheid voor de wet)
komt ook onder druk te staan wanneer de wet op zich algemeen is geformuleerd maar
uit de wetsgeschiedenis naar voren komt dat deze zich in feite richt op een specifieke
groep of situatie. Zo bevat de Wet terroristische misdrijven een algemeen verbod op
het ‘werven voor de vreemde krijgsdienst of de gewapende strijd’, terwijl de regering
specifiek doelde op rekrutering ten behoeve van de jihad.175 Een andere mogelijkheid is

169. Over de relatie tussen algemeenheid van de wet en gelijkheid voor de wet in de klassiekliberale opvatting van de rechtsstaat, zie onder meer Burkens e.a. 2006, p. 43.
170. Terlouw 2009 doet de regeling af als ‘schijnregelgeving’ (p. 74) en ‘irrationele regel
geving’ (p. 76), die ingegeven zou zijn door ‘angst voor het onbekende, voor dé onbekende’
(p. 15-16). In de rechtssociologie wordt in dit verband ook wel gesproken van ‘symbool
wetgeving’ of, meer specifiek, van ‘illusiewetgeving’ (vgl. Van Klink 1998, p. 71-73).
171. Wijziging Sanctieregeling Iran 2007, Staatscourant 1 juli 2008, nr. 124, p. 9. De hierna
volgende weergave is gebaseerd op Terlouw 2009, p. 33-34.
172. Een eerdere sanctieregeling richtte zich nog niet specifiek tot Iraniërs (vgl. Terlouw 2009,
p. 34).
173. Terlouw 2009, p. 77. Op 3 februari 2010 heeft de rechter de Wijziging Sanctieregeling
onverbindend verklaard vanwege strijd met art. 26 IVBPR (Rb. Den Haag, LJN 1862).
174. Terlouw 2009, p. 77.
175. Böhler 2004, p. 244.
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dat bij de uitvoering van de algemene wet op bijzondere groepen van burgers of situaties
wordt gefocust. Het is onvermijdelijk dat bij de opsporing van terroristische (en andere)
misdrijven, stereotypen over wat potentieel gevaarlijke situaties of personen zijn een
rol spelen – niet alles en iedereen kan ‘verdacht’ zijn. Zoals onder meer blijkt uit de
handhaving van de identificatieplicht, werkt de politie met (weinig expliciet gemaakte)
inschattingen van ‘risicogebieden’ en ‘risicoburgers’.176 Dergelijke stereotypen hebben
ongetwijfeld enige basis in de werkelijkheid, maar het blijven generaliseringen die in het
concrete geval niet hoeven op te gaan.177
Vervolgens wordt veel noodwetgeving gekenmerkt door een vage normstelling, die
enerzijds het bestuursapparaat veel vrijheid geeft bij de uitvoering ervan en anderzijds
de rechter weinig aanknopingspunten biedt bij de uitleg. Een voorbeeld is het begrip
‘terroristisch oogmerk’ uit de Wet terroristische misdrijven, dat, in aansluiting op het
Europese Kaderbesluit, wordt omschreven als ‘het oogmerk om de bevolking of een
deel van de bevolking ernstig vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen iets te doen, niet te doen of te
dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale
structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te
vernietigen’. Böhler tekent aan dat ‘gekozen definitie van terrorisme (...) dusdanig multi-interpretabel is dat een te brede toepassing niet uitgesloten kan worden’.178 Van elke
wetsovertreding – zeker als er sprake is van een ernstig misdrijf waarop de wet betrekking heeft (waaronder doodslag, zware mishandeling, gijzeling of ontvoering) – kan
men immers zeggen dat zij de overheid ‘op onrechtmatige wijze dwingt iets te dulden’,
namelijk een inbreuk op de rechtsorde. Bovendien kan aan verschillende vormen van
burgerlijk verzet, zoals een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid of een staking, het
oogmerk worden toegeschreven om de ‘fundamentele structuren van een land ernstig
te ontwrichten’.179 Sterker nog, die ontwrichting of de dreiging ervan geeft aan het
burgerlijk verzet juist zijn urgentie. Maar zijn ze daarmee gelijk ook terroristisch? Als

176. Van Klink & Zeegers 2008, p. 52-53. Het begrip ‘risicoburgers’ is ontleend aan
Van Gunsteren 2004, p. 81 e.v.
177. Deze eigenschap delen ze met de common-sense presumptions waarvan rechters in strafzaken
uitgaan, zoals beschreven door Crombag, Van Koppen & Wagenaar 1992, p. 57 (zie ook
paragraaf 5.2).
178. Böhler 2004, p. 143.
179. Buruma & Muller 2003, p. 2141-2142, schrijven: ‘Elke vakbondsactie, elke actie van een
actiegroep die gericht is op het forceren van een overheidsbesluit valt er daardoor juridisch
onder.’
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gevolg van deze ruime omschrijving komt de rechter in een bij uitstek politieke180 positie terecht: hij moet steeds weer in het concrete geval, aan de hand van de door hem zelf
te ontwikkelen maatstaven, bepalen wie vriend en vijand is – dat wil zeggen, wie wel of
geen ‘terrorist’ genoemd mag worden.181
Daarnaast staat deze normstelling op gespannen voet met een belangrijk uitgangspunt
van het strafrecht, namelijk dat het zich alleen op waarneembare handelingen richt en
niet op de innerlijke geestesgesteldheid van de burger.182 Het strafrecht is een reactief
instrument, dat in beginsel pas in werking treedt nadat de daad is uitgevoerd. De intentie waarmee een handeling wordt verricht, is dus niet zozeer relevant maar veeleer wat
men daadwerkelijk doet. Dat verandert met deze wet: het vermeende oogmerk van de
dader is doorslaggevend bij de bepaling of een misdrijf al dan niet als ‘terroristisch’ kan
worden aangemerkt. Hoewel dat oogmerk uit concrete gegevens (zoals de aanwezigheid
van anti-westerse propaganda) afgeleid dient te worden, zal er altijd een sprong moeten
worden gemaakt van deze waarneembare gegevens naar een per definitie niet-waarneembare intentie. Dit geldt ook voor het verbod op samenspanning tot het plegen
van een terroristisch misdrijf, dat in dezelfde wet is neergelegd. Het gaat hierbij ‘enkel’
om plannen waarvan men nooit zeker weet of deze echt bedoeld zijn om te worden
uitgevoerd.183

180. Volgens Schmitt 2002, p. 26, berust politiek uiteindelijk op de onderscheiding van vriend
en vijand: ‘Die spezifische Unterscheidung, auf welche sich die politische Handlungen und
Motive zurückführen lassen, ist die von Freund und Feind ’ (cursivering in de oorspronkelijke tekst).
181. Tot op heden is de rechter terughoudend geweest met de vaststelling van een terroristisch
oogmerk. Althans het Gerechtshof Den Haag kwam in 2008 bij zeven moslimextremisten behorend tot de zgn. Hofstadgroep tot een vrijspraak, maar de Hoge Raad heeft deze
vrijspraak inmiddels weer ongedaan gemaakt in zijn uitspraak van 2 februari 2010 (LJN
BK5182, HR 09/01620). Dat doet echter niets af aan de vaststelling dat art. 83a Wetboek
van Strafrecht een vergaande politisering van de rechtspraak betekent.
182. Het Nederlandse strafrecht wordt veelal gekarakteriseerd als ‘daadstrafrecht’, dat in contrast staat met intentie- of Gesinnungsstrafrecht (vgl. De Hullu 2009, p. 377).
183. Zie hierover verder Böhler 2004, p. 247-255. Nog een stap verder in de richting van Gesinnungsstrafrecht gaat het wetsvoorstel Apologieverbod (Kamerstukken II, 2004/05, 29 754, nr.
2), waarin de verheerlijking, vergoelijking, bagatellisering en ontkenning van zeer ernstige
misdrijven strafbaar wordt gesteld, dat toenmalig minister van Justitie Donner heeft opgesteld maar uiteindelijk weer, na consultatie van enkele adviesorganen, heeft ingetrokken.
Vervolgens heeft toenmalig Tweede-Kamerlid Tineke Huizinga (ChristenUnie) op 1 juni
2006 een initiatief-wetsvoorstel ingediend dat de ontkenning van volkerenmoord strafbaar
stelt (het zgn. negationisme, zie Kamerstukken II 2005/06, 30 579, nr. 2). Dit wetsvoorstel
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Een ander voorbeeld van een vage normstelling is het criterium waarmee de bevoegdheid van een politieagent om naar een identiteitsbewijs te vragen in het kader van de
handhaving van de identificatieplicht wordt afgebakend. Ingevolge artikel 8a Politiewet
is een ambtenaar van politie bevoegd tot het vorderen van inzage van identiteitsbewijs
‘voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak’.184
Met het behulp van dit niet erg behulpzame criterium beoogde de regering de uitgebreide identificatieplicht te onderscheiden van een algemene identificatieplicht, maar in
de uitvoeringspraktijk blijkt dit onderscheid nauwelijks te kunnen worden gemaakt.185
Volgens Van Kempen is de rechtsbescherming in het geding:186
‘Doordat dit criterium de bevoegdheid niet heel scherp omlijnt en bovendien ruimte voor subjectieve afweging laat, biedt de uitgebreide Wet op de
identificatieplicht slechts in geringe mate vooraf rechtsbescherming. De vraag is
of het beter is gesteld met de rechtsbescherming achteraf, dus nadat de bevoegdheid eenmaal is uitgeoefend.’
Als laatste voorbeeld vermeld ik hier kort dat voor de inzet van een groot aantal bijzondere opsporingsmethoden, zoals observatie, infiltratie, tappen en afluisteren, niet langer
een ‘redelijk vermoeden van een strafbaar feit’ is vereist, maar kan worden volstaan met
niet nader bepaalde ‘aanwijzingen’.187

is op 9 juli 2009, met enige aanpassingen, opnieuw ingediend door Tweede-Kamerlid Joël
Voordewind (ChristenUnie) en ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer.
184. Mijn cursivering.
185. Van Klink & Zeegers 2008, p. 53. Uit evaluatieonderzoek in opdracht van het WODC
komt naar voren dat aanvankelijk ‘bij een aanzienlijk aantal opsporingsambtenaren de
indruk bestond dat met de invoering van de [Wet op de uitgebreide identificatieplicht] een
algemene identificatieplicht werd geïntroduceerd’ (Everwijn, Jongebreur & Lolkema 2009,
p. 12). Later werden de betrokken ambtenaren hierover geïnformeerd, maar het probleem
blijft dat er bijna altijd wel een aanleiding kan worden gevonden om iemand om een identiteitsbewijs te vragen. Hierdoor vervaagt het onderscheid tussen een uitgebreide en een
algemene identificatieplicht. Van Kempen 2006, p. 15 e.v., spreekt ook consequent over
een algemene identificatieplicht (en, niet zonder ironie, over de ‘uitgebreide Wet op de identificatieplicht’ in plaats van de ‘Wet op de uitgebreide identificatieplicht’, zoals de officiële
aanduiding luidt).
186. Van Kempen 2006, p. 30-31.
187. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere
wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische
misdrijven (Stb. 2006, 731). Zie onder meer Prakken 2004.
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Ten slotte kan worden geconstateerd dat de wetgever zijn toevlucht neemt tot harde
sancties. Voor misdrijven die in de Wet terroristische misdrijven worden genoemd en
die met een ‘terroristisch oogmerk’ zijn gepleegd, is de maximumstraf aanzienlijk verhoogd, in veel gevallen met de helft.188 Dit sluit aan bij de maatschappelijke roep om
zwaardere straffen, waaraan het recht ook steeds meer gehoor lijkt te geven.189 Böhler
wijst er echter op dat in de rechtsstraat ‘excessief staatsgeweld’ is uitgebannen en ‘verlicht straffen’ – wat niet noodzakelijk gelijk staat aan licht straffen190 – het uitgangspunt
is.191 De vraag is derhalve of de huidige straffen nog wel proportioneel genoemd kunnen
worden. Daarnaast kan men zich afvragen of terroristen zich door welke sanctie hoe
hard ook laten afschrikken192 en of een andere, op proactie en preventie gerichte aanpak
niet meer voor de hand ligt.193 Enigszins gechargeerd kan men zeggen dat noodwetgeving het slechtste van twee reguleringsstijlen combineert: van de instrumentele stijl de
nadruk op harde sancties en van de communicatieve stijl de vage normstelling.
Door de inzet van noodwetgeving is de inmiddels wat versleten geraakte discussie over
de heerschappij van de wet, die naar aanleiding van de opkomst van de verzorgingsstaat
werd gevoerd,194 opeens weer actueel. Noodwetgeving is een mimicry van wetgeving:
ze hult zich weliswaar in de kleren van de wet, maar op wezenlijke punten komt zij
in strijd met de eisen die in de rechtsstaat niet alleen aan de inhoud maar ook aan de

188. In beginsel is de strafmaat voor alle misdrijven die in het Wetboek van Strafrecht wordt met
de helft verhoogd. Dit geldt niet voor onder meer moord (waarop al levenslang stond) en
doodslag (waarop levenslang is gesteld).
189. Dirkzwager e.a. 2009, p. 9, stellen dat Nederland in West-Europa momenteel ‘vrijwel koploper [is] geworden in het toepassen van gevangenisstraf’; alleen Engeland en Spanje passen vaker gevangenisstraf toe. Van de speciale preventieve werking van straffen hebben ze
evenwel geen hoge verwachtingen (p. 28).
190. Foucault 1975 betoogt dat de straffen in de loop van de tijd juist steeds ingrijpender geworden, omdat het accent is verschoven van lijfstraffen (in de middeleeuwen) naar ‘straffen van
de geest’ die op morele verbetering zijn gericht (in de moderne tijd).
191. Böhler 2004, p. 47.
192. Het fenomeen van zelfmoordterrorisme laat zien dat er mensen bestaan die bereid zijn de
ultieme prijs voor hun handelingen te betalen, namelijk het verlies van het eigen leven.
193. Proactie en preventie zijn erop gericht de voedingsbodem voor terrorisme weg te nemen.
Vgl. Muller & Petit 2008, p. 280.
194. Het stof dat over deze discussie was neergedaald, verdween ook niet met de oratie van
Bovens 1999. Het ‘huis van de rechtsstaat’ kreeg er een extra verdieping bij met zgn. digitale
rechten, maar voor het overige bleef het vooral een gezellige grabbelton aan ‘gezichtspunten’. Voor een kritiek, zie: Van Klink 2005.
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vorm van de wet worden gesteld. Met het vreemdelingenrecht195 behoort zij tot één
van de meest gepolitiseerde delen van het hedendaagse recht. Het gezegde luidt: nood
breekt wet. Maar noodwetgeving maakt het, paradoxaal uitgedrukt, mogelijk in en met
behulp van de wet de wet te breken. Juist omdat ze zich als ‘gewone’ wetgeving voordoet, valt het uitzonderlijke karakter ervan minder op.196 Van de besproken voorbeelden
kan men wellicht, met enige goede wil, beweren dat ze de rechtsvorm tot het uiterste
oprekken, maar nog net als recht herkenbaar zijn. De grondrechten worden weliswaar
in meerdere of mindere mate ingeperkt, maar de Grondwet wordt niet volledig buiten werking geplaatst; de machtenscheiding wordt niet geheel opgeheven, al krijgt het
bestuur steeds meer macht toebedeeld; en er blijft voor de rechter nog enig recht over
om toe te passen.197 Het wordt echter steeds moeilijker om een onderscheid te maken
tussen een op de wet gebaseerde rechtstoepassing enerzijds en een ongebonden of ‘vrije’
rechtschepping anderzijds. Daardoor dreigt er, in de woorden van Agamben, een ‘zone
of absolute indeterminacy between anomaly and law’ te ontstaan.198
Het sluitstuk van deze ontwikkeling vormt de instelling van de doorzettingsmacht waaraan ik hierboven al even refereerde. Zoals aangegeven, eigende de minister van Justitie
zich deze bevoegdheid eigenmachtig toe in een brief, gedateerd op 10 september 2004,
aan het parlement. De regering ging ruim een jaar later, via een voorlopige voorziening,
met deze bevoegdheidstoe-eigening akkoord.199 Inmiddels heeft zij, meer dan vijf jaar
na dato, een wetsvoorstel hieromtrent ter advisering naar de Raad van State gestuurd.200

195. Net als in de hedendaagse noodwetgeving gaat het er in het vreemdelingrecht (in het bijzonder het asielrecht) om een grens te trekken tussen vrienden en vijanden. In het eerste
geval loopt de scheidslijn tussen vrede- en vrijheidslievende burgers en (vermeende of daadwerkelijke) terroristen, in het tweede geval tussen ‘echte’ vreemdelingen en economische
vluchtelingen of ‘gelukzoekers’. Voor de betekenis van grenzen in het vreemdelingenrecht,
zie Lindahl 2008.
196. Dit is een omkering van mimicry in de natuur, zoals in 1862 beschreven door de Britse
entomoloog Henry Walter Bates. Hierbij bootst een ongevaarlijke soort juist een gevaarlijke soort na ter voorkoming dat hij ten prooi valt aan een gemeenschappelijke vijand.
Zo doen sommige zweefvliegen wespen na, teneinde vogels af te schrikken. Bron: www.
natuurinformatie.nl.
197. Zie hierover verder Van Klink 2007, p. 140.
198. Agamben 2005, p. 57.
199. Besluit houdende tijdelijke herinrichting van ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter (Stb. 2005, 662), dat op 21 december 2005 in
werking is getreden.
200. Het wetsvoorstel zal, naar verwachting, binnenkort bij de Tweede Kamer worden ingediend.
Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2011 (bron: w ww.rijksbegroting.nl/
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Opvallend genoeg wordt hiermee de omgekeerde wetgevingsprocedure gevolgd: eerst
kent de minister van Justitie zichzelf, bij wijze van auto-autorisatie, een zeer vergaande
bevoegdheid toe; daarna voorziet de regering, met terugwerkende kracht, deze van een
voorlopige juridische grondslag; en pas jaren later volgt er een wetsvoorstel dat moet
zorgen voor de vereiste formele legitimatie, in de vorm van een wet in formele zin. Op
de website van het ministerie van Justitie stond tot voor kort 201 de volgende toelichting
op het wetsvoorstel te lezen:
‘Het wetsvoorstel beoogt te verzekeren dat in geval van dreiging van een terroristisch misdrijf de noodzakelijke maatregelen onverwijld genomen kunnen
worden door de vakminister in overeenstemming met de minister van Justitie en
in uitzonderlijke gevallen door de minister van Justitie. De minister van Justitie
is er als coördinerend minister voor terrorismebestrijding voor verantwoordelijk
dat al het mogelijke wordt gedaan om een terroristisch misdrijf te voorkomen
of te beëindigen. Voor die gevallen waarin de onverwijlde uitoefening van een
bevoegdheid noodzakelijk is om maatregelen te nemen ter voorkoming van een
terroristische aanslag en overleg of overeenstemming met de daartoe bevoegde
ministers binnen de beschikbare tijd waarin de maatregelen genomen moeten worden niet mogelijk is, heeft de minister van Justitie de doorslaggevende
bevoegdheid om de noodzakelijke maatregelen te treffen, zonodig met bevoegdheden die liggen op het terrein van andere ministers.’

2010/voorbereiding/begroting,kst132822b_35.html, voor het laatst gecheckt op 1 augustus
2010).
201. Ten tijde van het uitspreken van mijn oratie kon de tekst nog worden geraadpleegd,
maar met de migratie naar de nieuwe site www.rijksoverheid.nl blijkt deze opeens te
zijn verdwenen. De tekst staat nog wel op de site van Internet Archive: web.archive.org/
web/20070911232900/www.justitie.nl/onderwerpen/wetgeving/wetgevingsprogramma/
staats-en-bestuursrecht/wetsvoorstel-doorzettingsmacht.aspx (voor het laatst gecheckt op
1 augustus 2010). Op de site van de rijksoverheid is momenteel slechts weinig en weinig
actuele informatie hierover te vinden. Aangezien de aangehaalde tekst in grote lijnen overeenkomt met de voorlopige voorziening in het Koninklijk Besluit, genoemd in voetnoot
199, en met de toelichting in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (rapport van
24 november 2009, p. 10, beschikbaar op: www.rijksoverheid.nl, voor het laatst gecheckt
op 1 augustus 2010), ben ik ervan uitgegaan dat dit nog steeds een adequate weergave van
het wetsvoorstel is. Het bevreemdt wel dat het zo moeilijk is om informatie te vinden over
dit, rechtsstatelijk gezien, zeer problematische sluitstuk van de terrorismebestrijding.
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De minister van Justitie komt daarmee in de positie van de soeverein, zoals Carl Schmitt
die heeft omschreven: ‘Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.’202
Het is aan de minister van Justitie, als ‘coördinerend minister voor terrorisme
bestrijding’, om te bepalen dat er zich een noodtoestand voordoet, waarin overleg met
andere minister niet meer mogelijk is, wat er dan moet gebeuren, welke ‘noodzakelijke
maatregelen’ er moeten worden getroffen en wanneer een terugkeer naar de ‘normale’
situatie mogelijk is. Deze uitzonderlijke bevoegdheid geeft de betrokken minister de
mogelijkheid om – op basis van zijn subjectieve inschatting dat er zich een ‘uitzonderlijk geval’ voordoet – besluiten te nemen die de gehele rechtsorde voor een niet nader
bepaalde tijdsperiode, buiten werking stellen. Met Schmitt ben ik het eens dat dit laat
zien dat in uitzonderlijke omstandigheden de verbinding die in de rechtsstaat wordt
gelegd tussen recht en staat, wordt verbroken:203
‘Ist dieser Zustand eingetreten, so ist klar, dass der Staat bestehen bliebt,
während das Recht zurückzieht. (…) Im Ausnahmefall suspendiert der Staat das
Recht, kraft eines Selbsterhaltungsrechtes, wie man sagt. Die zwei Elemente des
Begriffes ‘Rechts-Ordnung’ treten hier einander gegenüber und beweisen ihre
begriffliche Selbständigkeit. So wie im Normallfall das selbständige Moment
der Entscheidung auf ein Minimum werden kann, wird im Ausnahmefall die
Norm vernichtet.’
Maar, in tegenstelling tot Schmitt204 ben ik van mening dat de besluiten die in deze uitzonderingstoestand worden genomen, geen ‘recht’ mogen heten, omdat er geen sprake
kan zijn van een toepassing van een hogere rechtsnorm. De bevoegdheid van onze
minister van Justitie – die nog steeds wacht op een adequate juridische autorisatie – is,
juridisch gezien, nergens aan gebonden, zodat er ook niet veel toe te passen valt.205 De

202. Schmitt 1996, p. 13.
203. Schmitt 1996, p. 18-19. Hij reageert hiermee polemisch op Kelsens stelling dat de grondslag
voor de rechtsstaat in het recht zelf, te weten in de Grundnorm, te vinden zou zijn.
204. Schmitt 1996, p. 19, poneert de volgende paradox: ‘[D]ie Autorität beweist, dass sie, um
Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht.’ Hierbij sluit Agamben 1998, p. 18-19,
zich aan. Bij beide auteurs blijft evenwel onduidelijk wat zij in dit verband onder ‘recht’
verstaan.
205. In het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (genoemd in voetnoot 201; kortweg: Handboek) – dat volgens de site www.rijksoverheid.nl een ‘levend document’ is dat periodiek naar
bevind van zaken wordt aangepast (‘geactualiseerd’ in het eufemistische bestuursjargon) –
wordt ervan uitgegaan dat de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB) de hoogste
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brief waarmee de minister zichzelf autoriseerde, is niets anders dan een vrijbrief om alles
te doen wat hij noodzakelijk acht, een carte blanche die hij zichzelf via het parlement liet
bezorgen. Bovendien stelt deze bevoegdheid de minister van Justitie in staat om het geldende recht geheel of gedeeltelijk opzij te zetten, zonder dat andere betrokken ministers
zijn geconsulteerd, wanneer daartoe – naar zijn eigen inschatting – de tijd ontbreekt.
Het parlement staat zelfs volledig buitenspel. In haar meest extreme vorm kan noodwetgeving er dus toe leiden dat het rechtssysteem voor onbepaalde tijd wordt opgeheven
en geheel wordt overgenomen door het sturingssysteem van de politiek.
Noodwetgeving is op zich geen nieuw verschijnsel. Zo heeft de burgemeester altijd de
mogelijkheid om, met instemming van de gemeenteraad, bij een dreigende calamiteit
(bijvoorbeeld bij vrees voor rellen) voor een beperkte tijdsduur een noodverordening uit
te vaardigen. En in geval van oorlog is er de Oorlogswet voor Nederland, die buitengewone bevoegdheden toekent aan het militaire en het burgerlijke gezag. Kenmerkend
voor noodwetgeving nieuwe stijl, die ter bestrijding van het terrorisme wordt ingezet,
is echter dat het geen tijdelijke maatregelen betreft op een specifiek terrein of voor een
specifieke situatie, maar dat het gaat om een permanente, of althans niet in tijd afgebakende, wijziging van het bestaande recht, die niet alleen het terrein van terrorismebestrijding raakt, maar gaandeweg ook de aanpak van andere vormen van criminaliteit,
zoals georganiseerde criminaliteit, beïnvloedt.206 Terwijl noodwetgeving in het verleden
tot doel had een terugkeer naar de ‘gewone’ toestand mogelijk te maken (waarna ze werd

instantie inzake crisisbeheersing is. In het schema van het ‘crisisbeheersingsstelsel’ (in bijlage A) staat de MCCB ook bovenaan, na een slash gevolgd door de ministerraad; de minister
van Justitie staat, opvallend genoeg, niet als afzonderlijke instantie in het schema vermeld.
De MCCB, ingesteld bij het besluit van de minister-president van 3 juli 2009 (Stcrt.,
nr. 11200, 24 juli 2009), is verantwoordelijk voor de ‘voorbereiding, respons en nazorg van
intersectorale crises’ (Handboek, p. 7). Vaste leden zijn de minister-president, de minister
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie. In uitzonderlijke
omstandigheden is de minister van Justitie bij de uitoefening van zijn doorzettingsmacht
– aldus het Handboek op p. 10 – gemachtigd eigenmachtig op te treden, zolang hij zich maar
aan de besluiten van het MCCB houdt: ‘Als door noodlottig tijdsverloop er spoed geboden
is, kan de minister van Justitie zijn doorzettingsmacht aanwenden ook als de ministeriële
commissie ingeval van een terroristische dreiging of aanslag bijeen is, zij het dat de minister
van Justitie gebonden is aan de besluiten van de commissie, welke besluiten tevens betrekking kunnen hebben op de aanwending van de doorzettingsmacht.’ De vraag is echter wat
in een noodtoestand, zowel de facto als de jure, de betekenis is of kan zijn van een dergelijke
binding aan besluiten, waarvan de juridische status onduidelijk en de inhoud onbepaald is
(ze ‘kunnen’ betrekking hebben op het gebruik van de doorzettingsmacht).
206. Muller, Spaaij & Ruitenberg 2004, p. 182.
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ingetrokken), is ze tegenwoordig gericht op de normalisering van het buitengewone (en
blijft ze ‘tot nader order’ van kracht). Zoals Agamben aangeeft, dreigt de uitzondering
tot regel te worden verheven: ‘What happened and still is happening before our eyes is
that “juridically empty” space of the state of exception (…) has transgressed its spatiotemporal boundaries and now, overflowing outside them, is starting to coincide with
the normal order, in which everything again becomes possible.’207 De noodtoestand
wordt als het ware in het recht verankerd, waardoor het recht in een permanente staat
van strijdbaarheid en agitatie verkeert. De oorlog wordt het recht, dat naar zijn aard op
behoud van vrede – de rechtsvrede – is gericht, binnengehaald.
Volgens Oakeshott is de rechtsstaat niet met oorlogsvoering verenigbaar. Hij stelt: ‘War
in a modern European state is the enemy of civil association; belligerence is alien to civil
association.’208 Zodra de staat zich op oorlogspad begeeft, neemt hij onvermijdelijk de
gedaante aan van een onderneming die op de bevrediging van één enkele behoefte is
gericht, namelijk veiligheid. De heerschappij van de wet gaat daarmee onherroepelijk
verloren:209
‘So far from its begin the case (as Hegel suggested) that the character of an association in terms of the rule of law is most fully expressed when it is engrossed
in the pursuit of policy or when it is at war, these are the occasions when it is
least itself. And although, even in these circumstances, the rule of law may (as
Hobbes thought) be formally rescued by invoking such legal doctrines as that of
the “eminent domain” of a government to be exercised ex justa causa, this is only
another way of saying that necessity knows no law.’
Onder invloed van de war on terror 210 ontwikkelt de rechtsstaat zich gaandeweg, zoals
Böhler het uitdrukt, tot een ‘veiligheidsstaat’.211 Als gevolg hiervan staan niet alleen de

207. Agamben 1998, p. 38. Agamben 2005, p. 2, zegt het als volgt: ‘Faced with the unstoppable
progression of what has been called a “global civil war,” the state of exception tends increas
ingly to appear as the dominant paradigm of government in contemporary politics.’
208. Oakeshott 1975b, p. 274. Volgens Oakeshott is de ervaring van oorlog in het moderne
Europa de belangrijkste voedingsbodem voor de overtuiging dat de staat een onderneming
is (vgl. Franco 1990, p. 211).
209. Oakeshott 1999, p. 178.
210. Hoewel President Obama van de VS dit begrip niet meer wenst te hanteren, is de oorlog
daarmee nog niet voorbij. Er word nu gesteld dat de VS ‘at war with al Qaeda’ is (bron:
Ward & Lake 2009).
211. Dit begrip wordt gehanteerd in Böhler 2006.
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vrijheidsrechten op het spel maar ook, zoals ik hierboven heb laten zien, de wetsvorm
die vrijheid, gelijkheid en rechtszekerheid moet waarborgen. De wet, of wat daarvoor
moet doorgaan, stelt niet enkel meer voorwaarden aan zelfgekozen handelingen, maar
gaat zich indringend met zowel het handelen als het denken van de burger bemoeien.
De wet wordt een instrument tot vergaande disciplinering van de burger.212 Zoals Van
Gunsteren aangeeft, neemt de dwang tot conformisme toe: ‘Van de burgers wordt verwacht dat zij zich normaal, dat wil zeggen als goede en gewone burgers, gedragen.
Normaliteit wordt de norm voor goed burgerschap. Wie afwijkend gedrag vertoont is
daarmee verdacht.’213
Dat laat onverlet dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden, wanneer het voortbestaan
van de staat en zijn burgers wordt bedreigd, voor een bepaalde periode uitzonderlijke
maatregelen vereist zijn.214 Deze maatregelen kunnen er in extremo toe leiden dat het
bestaande rechtssysteem tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten werking wordt geplaatst.
De orde moet eerst worden hersteld, voordat er weer sprake kan zijn van een rechtsorde.215 Hier stuit de zelfbegrenzing van het recht op een harde grens: het recht kan
zijn autonomie alleen bewaren, wanneer de politiek de grens ervan blijft bewaken.216
Elke staat, ook de rechtsstaat, heeft een dergelijk ‘veiligheidsventiel’ nodig om zich te
wapenen tegen aanvallen op de staatsveiligheid. Een (grond)wettelijke regeling van de
uitzondering kan, zoals Boldt het uitdrukt, niet meer zijn dan een ‘konstitutionelles
Feigenblatt für eine tatsächlich nicht mehr geregelte Eingriffsbefugnis’.217 Het komt
erop neer dat er in de staat een persoon of instantie wordt aangewezen die de volmacht
krijgt om alles te doen wat hij noodzakelijk acht ter beëindiging van de noodtoestand.
Dit geeft een minister geen vrijbrief om zichzelf per brief een dergelijke verstrekkende
bevoegdheid toe te bedelen, maar geeft wel de grenzen aan van wat nog zinvol juridisch

212. Over de disciplinerende werking van de uitgebreide identificatieplicht, zie Van Klink &
Zeegers 2008, p. 42-49.
213. Van Gunsteren 2004, p. 23.
214. Oakeshott 1999, p. 174, schrijft: ‘(…) mere “survival” may become a want but only in circumstances of threatened extinction.’
215. Schmitt 1996, p. 19, stelt: ‘Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre. Die
Ordnung muss hergestellt sein, damit die Rechtsordnung eine Sinn hat.’
216. Zo althans vat ik de belangrijkste bijdrage van Schmitt 1996 aan de rechtstheorie op (vgl.
ook voetnoot 203).
217. Boldt 1992, p. 376. Schmitt 1996, p. 20 (cursivering in de oorspronkelijke tekst), drukt het
als volgt uit: ‘Die rechtsstaatliche Tendenz, den Ausnahmezustand möglichst eingehend zu
regeln, bedeutet ja nur den Versuch, den Fall genau zu umschreiben, in welchem das Recht
sich selber suspendiert.’
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genormeerd kan worden. Wat me vooral ernstige zorgen baart, is dat op basis van
een onbepaald vijandbeeld 218 en een onbekende dreiging, voor een onbeperkte tijd, in
verschillende rechtsgebieden, fundamentele veranderingen van de wetsvorm worden
doorgevoerd, die met elkaar een einde maken aan de heerschappij van de wet.

218. Habermas 2003, p. 35, stelt: ‘One cannot lead a war against a “network”.’ Voor een deconstructie van de tegenstelling vriend-vijand, zie Derrida 2003, p. 95 e.v. Vgl. ook Van Klink
& Lembcke 2007, p. 18-25.
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5

Motivering van het genoeg

5.1

De rechtspraak ter discussie

In de rechtsstaat is het gebruikelijk dat gezagsdragers verantwoording afleggen van het
door hen uitgeoefende gezag. De rechter doet dat in de vorm van een motivering bij zijn
oordeel. Artikel 121 Grondwet schrijft voor dat ‘de vonnissen de gronden [inhouden]
waarop zij rusten’. Deze motiveringsplicht gold eerst alleen voor vonnissen, maar is
door de Hoge Raad uitgebreid tot alle rechterlijke uitspraken (zowel in dagvaardingsals verzoekschriftprocedures).219 De afgelopen twintig jaar is de wijze waarop de rechter
tot zijn oordeel komt en daarvan in zijn motivering verantwoording aflegt steeds meer
onder druk komen te staan. Vanuit de maatschappij wordt met name op vereenvoudiging van het juridische taalgebruik aangedrongen – de uitspraak moet ook voor leken
begrijpelijk zijn. Althans die druk wordt binnen de rechterlijke macht zelf ervaren, zoals
onder meer blijkt uit de instelling van persrechters en uit een experiment met verkorte
vonnissen in het strafrecht. In 2004 is het Project Motiveringsverbetering in Straf
vonnissen (PROMIS) gestart, dat tot doel heeft de kwaliteit van de rechterlijke uitspraken te verbeteren. Vonnissen zouden niet alleen korter, maar vooral ook begrijpelijker
moeten worden. Uit een interne evaluatie van de Raad voor de Rechtspraak komt naar
voren dat PROMIS vooralsnog een belofte is gebleven, want het merendeel van de vonnissen (60 procent) voldoet nog steeds niet aan de gestelde norm.220
In de wetenschap doen zich twee verschillende ontwikkelingen voor. Enerzijds wordt
er met name vanuit de sociale wetenschappen, waaronder de psychologie, sociologie
en economie, op aangedrongen dat de rechter bij zijn oordeelsvorming gebruikmaakt
van de empirische inzichten die in deze wetenschappen zijn verzameld, bijvoorbeeld
ten aanzien van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen,221 de sociale gevolgen
van rechterlijke oordelen222 en de kosten-batenverhouding van de in het geding zijnde
belangen.223 Een minder vergaande variant van deze stelling is dat de rechter, als hij van

219. Asser-Vranken 1995, nr. 218.
220. Bron: Verlaan 2009.
221. Zie onder meer Crombag, Van Koppen & Wagenaar 1992, p. 250-290.
222. Op grond van de (in zijn ogen) onwenselijke sociale gevolgen van de reguliere rechtspraak
heeft Bruinsma 1996 gepleit voor zogeheten kadi-rechtspraak, die niet aan de regels van het
recht is gebonden.
223. Posner is een van de bekendste pleitbezorgers van de economische benadering van het recht
(vgl. onder meer Posner 2007), die ook in Nederland voeten aan de grond heeft gekregen
(voor een algemene inleiding, zie Holzhauer & Teijl 1995).
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empirische inzichten gebruikmaakt (bijvoorbeeld door zich op deskundigen te beroepen), dat ook op een goede, wetenschappelijk verantwoorde wijze moet doen. De rechtspraak moet, kort gezegd, beter empirisch geïnformeerd worden.
Anderzijds worden er vanuit de rechtswetenschap steeds zwaardere eisen gesteld aan de
rechterlijke motivering. Vranken karakteriseert de stijl van de Nederlandse rechtspraak
aan de hand van drie kenmerken.224 Ten eerste formuleert de Nederlandse rechter zijn
beslissing zakelijk en to the point; hij gaat maar zeer beperkt in op achtergronden van
de zaak en onthoudt zich meestal geheel van persoonlijke ontboezemingen. Ten tweede
komt steeds vaker in zijn oordeel ‘het keuze- en waarderingsmoment’225 tot uitdrukking. Op dit punt zou er sprake zijn van een ‘stijlbreuk’226: in de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw werd nog de indruk gewekt dat beslissingen “min of meer logisch
uit de wet voortvloeiden’.227 Ten derde ziet de rechter af van een openlijke afweging van
verschillende mogelijke oplossingen. Hij kiest uiteindelijk voor een bepaalde oplossing,
maar laat na te beargumenteren waarom andere oplossingen naar zijn mening tekortschieten. Dit laatste kenmerk is volgens Vranken in strijd met het ‘discursieve karakter
van het recht’.228 Het recht is in zijn optiek ‘een discursieve grootheid, dat wil zeggen het
altijd voorlopige resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging, zowel
in abstracto als bij de beslissing in concreto’.229 Hieruit leidt hij af dat de rechter een
motiveringsplicht heeft, die het volgende inhoudt:230
‘Hij dient het eindresultaat van zijn proces van meningsvorming en overtuiging
begrijpelijk en aanvaardbaar te maken. Voorwaarde is dat hij inzicht verschaft
in het wat en waarom van de argumenten die tot zijn beslissing hebben geleid. Op de inhoud en overtuigingskracht van deze argumenten kan hij worden
aangesproken, eerst natuurlijk door de partijen zelf in hoger beroep of cassatie,
maar evenzeer door het juridisch forum en soms, wanneer de beslissing tot zover
doordringt, tevens door een ruimere kring belangstellenden.’

224. Asser-Vranken 1995, nr. 245-247.
225. Asser-Vranken 1995, nr. 246.
226. Ibid.
227. Ibid.
228. Ibid.
229. Asser-Vranken 1995, nr. 105.
230. Asser-Vranken 1995, nr. 217.
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De rechter dient, kortom, zijn beslissing af te stemmen ‘op de in het juridische forum
en in de maatschappij levende opvattingen’.231 Vranken is voorstander van een gedifferentieerde motiveringsplicht, die afhangt van de aard van het recht, het rechtsgebied,
de procesrechtelijke context en de stand van de discussie in literatuur en rechtspraak.232
Op de rechter rust in zijn opvatting een verzwaarde motiveringsplicht, ‘indien de aan
de orde gestelde kwestie in literatuur, lagere rechtspraak of in de maatschappij veel
discussie heeft uitgelokt en/of indien er krachtige argumenten zijn aangevoerd voor
een wijziging, bijstelling of aanscherping van de bestaande jurisprudentie’.233 Hetzelfde
geldt voor gevallen waarin de rechter rechtsvormend optreedt, zoals wanneer hij een
‘leemte’ in het recht opvult.
Daarnaast wordt het in het Nederlandse recht geldende uitgangspunt dat de rechter met
één stem dient te spreken ter discussie gesteld. Mijn gewaardeerde voorganger Arend
Soeteman heeft in zijn afscheidsrede gepleit voor invoering van een systeem van concurring en dissenting opinions, in ieder geval op het niveau van de Hoge Raad. Dit zou
volgens hem leiden tot een betere argumentatie, aangezien ‘rechters bij meningsverschil
met elkaar publiekelijk de discussie aangaan over wat in de casus echt van belang is’.234
Het gezag van de rechtspraak zou daarmee eveneens gediend zijn:235
‘Ik waag de veronderstelling dat het het gezag van de rechtspraak (...) ten goede
komt wanneer partijen en andere geïnteresseerden niet met weinig zeggende
formuleringen naar huis worden gestuurd, maar wanneer zij in voorkomende
gevallen kunnen lezen dat sommige raadsheren het met hen eens waren, terwijl
andere daar heel anders over dachten en wanneer ze kunnen lezen dat de dames
en heren in de HR daar inhoudelijk met elkaar over in de slag zijn gegaan. Dat
past ook in deze tijd van mondige burgers. Ook als ze in het ongelijk worden
gesteld willen ze weten waarom.’

231. Asser-Vranken 1995, nr. 104.
232. Asser-Vranken 1995, nrs. 227-239.
233. Asser-Vranken 1995, nr. 240.
234. Soeteman 2009, p. 21-22.
235. Soeteman 2009, p. 23.
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5.2

De stem van de wet

Wanneer de rechter aan al deze, niet altijd even gemakkelijk met elkaar verenigbare236
eisen en verwachtingen tegemoet zou proberen te komen, dreigt ernstige overbelasting.
Waar moet hij de tijd vandaan halen? Hoe kan hij zich in de meest uiteenlopende
wetenschappelijke disciplines bekwamen? Zijn naam is immers niet Hercules.237 Meer
principieel is de vraag of dit van hem mag worden verwacht. Tegen de geest van de
tijd in zou ik willen pleiten voor een modus van oordeelsvorming en motivering die
de rechter niet overvraagt en die ook recht doet aan de plaats die de rechter inneemt
in de rechtsstaat. Bovengenoemde voorstellen tot wijziging van de bestaande praktijk
van oordeelsvorming en motivering zijn gebaseerd op een miskenning van de aard van
het recht in het algemeen en de rol van rechter daarbinnen in het bijzonder. Hoeveel
discussie ook voorafgaat aan en volgt op de schepping en voltrekking van het recht,
het recht is ‘uiteindelijk’238 geen discursieve grootheid. Het recht biedt juist een geïnstitutionaliseerde methode om aan juridische discussies die in de maatschappij en in de
wetenschap worden gevoerd en die naar hun aard – bij afwezigheid van een gezaghebbende instantie die ‘het laatste woord’ kan spreken – oneindig zijn, een einde te maken.
Dit ‘einde’ mag dan vanuit het abstracte gezichtspunt van de wetenschap, sub specie
aeternitates zogezegd, een ‘voorlopig’ eindpunt lijken in het almaar voortgaande ‘proces
van meningsvorming en overtuiging’; voor de betrokken partijen in het concrete geval
is dit eindpunt behoorlijk definitief wanneer er verder geen rechtsgang meer openstaat
om het ter discussie te stellen. En dat is maar goed ook, want anders zouden juridische
procedures zich eindeloos voortslepen. Om deze afsluiting van potentieel oneindige
discussies te kunnen bewerkstelligen, vooronderstelt het recht gezag – gezag dat voor
zijn gelding niet afhankelijk is van goede redenen. Zoals Hannah Arendt betoogt, is
gezag onverenigbaar met overreding:239 ‘Authority (...) is incompatible with persuasion,
which presupposes equality and works through a process of argumentation. Where
arguments are used, authority is left in abeyance.’240 Oakeshott voegt hieraan toe dat

236. Een meer uitgebreide argumentatie of een beter empirisch geïnformeerd oordeel leidt niet
noodzakelijk tot een bondiger en begrijpelijker uitspraak. Zo was het ingewikkelde statistische ‘bewijs’ (in de vorm van kansberekeningen) in de zaak van Lucia de Berk voor nietdeskundigen niet te volgen.
237. Dit is de naam die Dworkin 1978, hoofdstuk 4, geeft aan zijn ideale rechter, die niet wordt
gehinderd door de menselijke beperkingen van tijd en capaciteit.
238. Asser-Vranken 1995, nr. 248, spreekt over ‘het uiteindelijk discursieve karakter van het
recht’ (cursivering in de oorspronkelijke tekst).
239. En noch met dwang: ‘Where force is used, authority has failed’ (Arendt 1961, p. 93).
240. Arendt 1961, p. 93.
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de heerschappij van de wet impliceert dat we als burgers aan het recht zijn gebonden,
ook al kunnen we ons niet, of niet altijd, met de inhoud ervan verenigen.241 Dit geldt
eveneens voor het rechterlijk oordeel, dat voor partijen een bevel is waaraan zij juridisch
gebonden zijn, hoezeer ze het wellicht ook oneens zijn en blijven met de uitspraak van
de rechter en de door hem gegeven motivering. De rechter is dus niet zozeer een deelnemer aan het eeuwig voortgaande debat over de betekenis van het recht, als wel een
gezagsinstantie die, aan de hand van de wet, bindend vaststelt wat het recht in het hier
en nu, voor het onderhavige geval, betekent.
De rechter is eerst en vooral – in het bekende woord van Montesquieu242 – de ‘stem’
of vertolker van de wet. Elke concretisering van een hogere rechtsnorm brengt evenwel
in meerdere of mindere mate vrijheid met zich.243 ‘Rechtspreken is kiezen,’ stelt Vranken terecht.244 Om die reden mag van de rechter worden verwacht dat hij, als hij de
algemene wet op het concrete geval toepast, in ieder geval laat zien dat de door hem
gemaakte keuze een mogelijke en verdedigbare, niet noodzakelijk de ‘enig juiste’,245 concretisering van de toepasselijke rechtsnorm(en) is. Voor de gelding van het recht in het
concrete geval doen de omvang en kwaliteit van de motivering er, strikt genomen, niet
toe – ook beknopt of slecht gemotiveerde rechterlijke uitspraken zijn bindend voor de
betrokken partijen (zolang zij niet door een hogere rechter herroepen zijn). Maar voor
de aanvaardbaarheid van het rechtssysteem in zijn geheel is het wenselijk dat het recht
zich, niet alleen bij de schepping maar ook de bij de voltrekking ervan, als een ‘product
van reflectief bewustzijn’ manifesteert. Partijen moeten, kort gezegd, de indruk krijgen
dat hun mening is gehoord en dat over hun zaak serieus is nagedacht. Daarnaast is
het van belang dat andere rechters, die dezelfde zaak in hoger beroep opnieuw moeten
beoordelen of die met een vergelijkbaar geval worden geconfronteerd, inzicht krijgen in
de overwegingen van de rechter. Daartoe is het niet nodig dat de rechter met alle opvattingen die in het ‘juridisch forum’ en ‘de maatschappij’ leven in debat gaat en uitvoerig
de pro’s en contra’s van elke denkbare oplossing afweegt. Als een rechtswetenschapper

241. Zie paragraaf 2.
242. Over zijn opvatting van de rol van de rechter, zie Montesquieu 1955, XI.6.
243. Vgl. Kelsen 1994, p. 94-95.
244. Asser-Vranken 1995, nr. 217.
245. Kelsen 1994, p. 96, stelt: ‘Es gibt slechthin keine – als positiv-rechtlich charakterisierbare –
Methode, nach der von mehreren sprachlichen Bedeutungen einer Norm nur die eine als
“richtig” ausgeziechnet werden könnte (…).’ Ook Dworkin, die de ‘one right answer thesis’
verdedigt (vgl. Dworkin 1978, p. 279-290), biedt een dergelijke methode niet. Zijn beroep
op algemene rechtsbeginselen maakt het nog moeilijker, zo niet onmogelijk, om in een
concreet geval tot een eenduidige vaststelling van de norminhoud te komen.
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niet tevreden is met een rechterlijke motivering, dan moet hij er zelf maar één opstellen,
zoals Klaas Rozemond opmerkte.246
Ik zou daarom willen pleiten – variërend op het door Bob Goudzwaard ontwikkelde en
nog steeds relevante begrip van de ‘economie van het genoeg’247 – voor een ‘motivering
van het genoeg’. De rede vindt altijd redenen om het oordeel van de rechter in twijfel
te trekken of te bekritiseren.248 Er is altijd wel, vanuit een bepaalde morele of politieke
overtuiging, een betere oplossing of een betere verdediging van de gekozen oplossing
denkbaar. Omdat in onze onttoverde wereld algemeen gedeelde absolute waarden ontbreken, kunnen we tot in lengte van dagen blijven discussiëren over de betekenis van
de in het geding zijnde waarden en hun onderlinge verhouding.249 Maar op een gegeven moment is het genoeg. Van de rechter mag ten minste worden verwacht dat hij
laat zien dat zijn oordeel is gebaseerd op een mogelijke toepassing van een of meer
hogere rechtsnormen, aansluit bij eerdere toepassingen van die norm(en) door andere
rechters en steun vindt in het systeem van het recht of de wetsgeschiedenis. Zoals uit
Oakeshotts karakterisering van het rechterlijk redeneren als ‘retrospective casuistry’
volgt,250 gaat het er vooral om dat elke nieuwe rechtstoepassing zich zo veel mogelijk als een voortzetting van eerdere rechtstoepassingen presenteert. Als de rechter op

246. In zijn lezing ‘Casuïstiek en constructivisme in het strafrecht’, gehouden op de landelijke
Strafrechtsdag van 21 mei 2010 (niet gepubliceerd), stelt Rozemond: ‘Het is niet de primaire taak van de rechtspraak om methodologische en theoretische inzichten verder te uit
te werken. Daarom moeten wetenschappers niet te snel zijn met het verwijt dat rechters te
weinig aan methodologie en theorievorming doen. Dat moeten wetenschappers vooral zelf
doen.’
247. Zie onder meer Goudzwaard & De Lange 1986.
248. Het was niet voor niets dat bij Descartes de rede geen einde kon maken aan zijn voort
durende twijfel. Alleen in het vertrouwen dat God hem niet bedroog, kon hij op zijn rede
vertrouwen. Voor zijn Godsbewijs, zie Descartes 1953, p. 147-153.
249. Van deze ‘Entzauberung der Welt’, die kenmerkend is voor de moderne tijd, heeft de socioloog Max Weber een indringende analyse gemaakt. Volgens Weber 1996 heeft wetenschappelijk onderzoek ervoor gezorgd dat de ‘laatste en subliemste’ waarden van het publieke
naar het private domein zijn overgeheveld. De wetenschap kan alleen morele keuzen verhelderen, maar niet aangeven welke de juiste is; dat blijft een zaak van het individu.
250. Dat betekent dat uit eerdere gevallen een algemene regel wordt afgeleid die op het onder
havige wordt toegepast (vgl. voetnoot 36). Omdat deze regel nooit deductief uit het bestaande rechtssysteem (lex) kan worden afgeleid, moet de rechter een rechtvaardiging hiervan
geven: ‘This rule, enunciated by a “judge”, has to be “justified”, and it may be “justified”
only in an argument which purports to exhibit it as a meaning which lex as it has come to
be can tolerate; that is, in reasoning which displays its contingent relationship with lex’
(Oakeshott 1975b, p. 137).
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b elangrijke punten afwijkt van eerdere toepassingen van de betreffende rechtsnorm(en)
of hieraan iets substantieel nieuws toevoegt, dient hij de door hem gemaakte keuze toe
te lichten en te verantwoorden. Voor het kritisch oog van de wetenschap251 zal deze
motivering onvermijdelijk tekortschieten; wetenschappelijke gezien is er een structureel
motiveringstekort. Maar de rechtszaal is niet de plaats voor eindeloze wetenschappelijke
discussies. Aan het onderhavige geschil moet een einde worden gemaakt, een knoop
moet worden doorgehakt, en daartoe volstaat een motivering van het genoeg.
Het lijkt me daarbij wenselijk dat de rechtbank met één stem spreekt en niet zijn innerlijke gespletenheid etaleert in de vorm van een concurring of dissenting opinion. Zoals
Oakeshott aangeeft,252 is de relatie tussen de wet en de toepassing ervan contingent,
dat wil zeggen dat er altijd meerdere toepassingen mogelijk zijn. Maar het lijkt me,
vanwege zowel de aanvaardbaarheid van het rechterlijk oordeel als de eenheid van de
rechtspraak, niet raadzaam om die contingentie in de uitspraak zelf tot uitdrukking te
brengen. Zodra de indruk wordt gewekt – terecht of onterecht – dat de uitkomst van
een zaak enkel afhankelijk is van de toevallige samenstelling van de rechtbank, dan is
het gedaan met de heerschappij van de wet. Bovendien wordt de verkeerde suggestie
gewekt dat het recht uiteindelijk toch een ‘discursieve grootheid’ is, terwijl juist op het
moment dat de rechter zijn oordeelt velt, het recht geen vrijblijvend discussiestuk is, maar
een dwingend bevel. Met zijn dictum spreekt de rechter het laatste woord – ‘Ik heb
gezegd’ – en de rechtsgenoten hebben hieraan gehoor te geven.
Ten aanzien van de bijdrage van deskundigen aan de rechterlijke oordeelsvorming zou
ik het volgende willen opmerken. Op zichzelf verzet niets in het recht zich tegen de
inschakeling van deskundigen bij de vaststelling van de feiten. Tegelijkertijd kan van
de rechter niet worden verwacht dat hij de inbreng van een deskundige volledig op zijn
wetenschappelijke merites zal kunnen beoordelen. Hij beoordeelt kennis van buiten het
recht en de rechtswetenschap ten principale vanuit wat ik zou willen noemen een ‘gecultiveerd lekenperspectief’. Dat wil zeggen, juist omdat hij zich geen expertstatus kan en
mag aanmeten op terreinen buiten zijn eigenlijke expertise, moet hij van zijn positie
als leek gebruikmaken om de extern aangedragen kennis kritisch te ondervragen aan
de hand van algemene methodologische vragen die zijn ‘boerenverstand’ hem ingeven:
is wat als feit wordt gepresenteerd wel een vaststaand feit? Op grond waarvan wordt

251. Wetenschappelijke expertise is, zoals Giddens 1994, p. 84, aangeeft, ‘tied not to formulaic
truth but to a belief in the corrigibility of knowledge, a belief that depends upon a methodological skepticism’.
252. Zie paragraaf 2.
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dit als feit geponeerd? Zijn er tegengestelde opvattingen? Is de deskundige wel deskundig op het onderhavige terrein? Hoe is zijn reputatie? Als de rechter het nuttig of
nodig acht om van externe expertise gebruik te maken – of en wanneer hij dat moet
doen, is weer andere vraag253 – dan dient hij dat in ieder geval op een kritische manier
te doen. Zoals Luhmann aangeeft, vindt er altijd een transformatie van deze kennis
plaats: ‘Das Rechtssystem kann demnach externe Fakten zu Kenntnis nehmen, aber
nur als intern erzeugte Information (...).’254 De rechter moet de wetenschappelijke kennis vereenvoudigen om deze geschikt te maken voor de rechtstoepassing. Daarbij zal hij
ongetwijfeld fouten maken, soms zelf grove en pijnlijke fouten255 – hij is en blijft tenslotte leek. Luhmann stelt: ‘In allen kognitiven Operationen nimmt das Rechtssystem
in Anspruch, sich rechtskräftig irren zu können und im Anschluss daran dann selbst
zu entscheiden, ob etwas un was zu tun ist, wenn der Irrtum sich herausstellt.’256 Deze
bewuste en gewilde volharding in zijn lekenstatus zorgt er evenwel voor dat de rechter
zich onafhankelijk kan blijven opstellen tegenover de kennisaanspraken van de diverse
wetenschappelijke disciplines. Bovendien houdt de rechter daarmee aansluiting bij de
common-sense presumptions 257 van de ‘gewone’ burger en kan hij aldus als schakel blijven
fungeren tussen het rechtssysteem aan de ene kant en de leefwereld van de burger aan
de andere.258 Voorkomen moet worden dat de productie van feiten in het recht geheel of
gedeeltelijk wordt overgedragen aan deskundigen.
Voor de waardering van de feiten van het geval in juridische termen (ofwel de juridische
kwalificatie) ligt de situatie geheel anders. Hier bevindt de rechter zich op zijn eigen
terrein en hier oriënteert hij zich, zoals dat in de rechtsstaat hoort, primair op de wet
en op de uitleg die hieraan is gegeven door eerdere rechters, op de achterliggende ratio,
het systeem van het recht en de bedoelingen van de historische wetgever (voor zover
die achtergehaald kunnen worden en niet achterhaald zijn). Er zal dan onvermijdelijk
altijd enige interpretatievrijheid overblijven, omdat een norm immers nooit geheel zijn

253. Zie hierover ook Luhmann 1995, p. 88-89.
254. Luhmann 1995, p. 84 (vgl. ook p. 91-92).
255. Geruchtmakende zaken, die in de media en de wetenschap veel aandacht hebben gekregen,
zijn onder meer de Schiedammer parkmoord (Van Koppen 2003) en de zaak Lucia de B.,
inmiddels weer Lucia de Berk (Derksen 2006).
256. Luhmann 1995, p. 90.
257. Zie voetnoot 179.
258. Het onderscheid tussen System en Lebenswelt wordt uitgewerkt in Habermas 1985, p. 171293. Voor een toepassing van dit onderscheid op de rechtspraktijk, zie onder meer De Bruyn
2006, p. 103-112.
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eigen toepassing kan dicteren. Om in dit ‘freie Feld für den richterlichen Eigenbau’259
zijn weg te vinden, zal de rechter een beroep moeten doen op zijn eigen politieke en
morele overtuigingen. Daarbij is het wenselijk dat hij aansluiting zoekt, in de eerder
aangehaalde woorden van Vranken, bij ‘de in het juridische forum en in de maatschappij levende opvattingen’. Deze opvattingen zullen evenwel niet altijd duidelijk zijn of
tot een eenduidige oplossing in het concrete geval leiden. Vanuit het standpunt van het
positieve recht bezien zijn de verschillende opvattingen gelijkwaardig en kan er dus geen
rangorde hiertussen worden aangebracht. Kelsen stelt:260
‘[D]ie Interpretation eines Gesetzes [muß] nicht notwendig zu einer einzigen Entscheidung als der allen richtigen, sondern möglicherweise zu mehreren führen, die alle – sofern sie nur an der anzuwendenden Norm gemessen
werden – gleichwertig sind, wenn auch nur eine einzige von ihnen im Akt des
richterlichten Urteils positives Recht wird.’
De rechter zal dus zelf een keuze moeten maken uit de verschillende normatieve opvattingen die de toepassing van een rechtsnorm mede kunnen bepalen. Experts kunnen
hem van advies dienen, maar waar het gaat om fundamentele morele en politieke keuzen kan niemand een bijzondere expertise doen gelden.
De begrijpelijkheid van het rechterlijk oordeel voor leken lijkt mij, tot slot, niet de eerste
zorg van de rechter te zijn. Hij hoeft zijn oordeel natuurlijk niet nodeloos ingewikkeld
te maken, maar onvermijdelijk is dat de code van het recht voor niet-ingewijden altijd
iets van een geheimtaal zal houden. Partijen kunnen, wanneer ze niet of niet geheel
begrijpen wat de rechter heeft geoordeeld, te rade gaan bij hun advocaat of anders bij
een medewerker van rechtshulp. Journalisten zijn vaardig genoeg om bij ter zake kundige rechtswetenschappers informatie in te winnen en die vervolgens te verspreiden
onder het brede publiek. Laat de rechter, zou ik zeggen, vooral zijn aandacht geven aan
de juridische kwaliteit van zijn oordeel.

259. Deze formulering is ontleend aan Ehrlich 1996, p. 238.
260. Kelsen 1994, p. 94-95.
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6

De rechtswetenschap als hoeder van de rechtsvormen

Niet alleen in het recht, ten aanzien van de wetsvorm en de rechterlijke motivering
en oordeelsvorming, maar ook in de rechtswetenschap, die deze rechtsvormen bestudeert, staan de gevestigde werkwijzen onder druk. De rechtswetenschap wordt,
a lgemeen gesteld, twee tegengestelde richtingen uit getrokken. Aan de ene kant vraagt
‘de maatschappij’ – met name overheden en bedrijven – om toegepast onderzoek waarin
concrete vragen over de toepassing van het recht op een bepaald terrein centraal staan.
Vanwege de toegenomen afhankelijkheid van contractonderzoek houden steeds meer
onderzoekers zich hiermee bezig. Kenmerkend voor dit type onderzoek is met name dat
de vragen meestal grotendeels of geheel door de opdrachtgever worden bepaald, zich
richten op specifieke onderwerpen en voortkomen uit actuele maatschappelijke kwesties. Aan de andere kant klinkt vanuit de wetenschap juist de roep om fundamenteel,
onafhankelijk en algemeen wetenschappelijk onderzoek. Rechtsgeleerden ondervinden
in toenemende mate problemen bij de wetenschappelijke verantwoording van hun onderzoek tegenover niet-vakgenoten. Hoe legt een rechtswetenschapper bijvoorbeeld aan
een socioloog of een natuurwetenschapper uit hoe juridische ‘data’ verzameld en geïnterpreteerd worden? Gebeurt dat wel op een objectieve en controleerbare manier? Welke
criteria voor de selectie van het materiaal worden daarbij aangelegd en aan de hand
van welke maatstaven worden de data vervolgens beoordeeld? Voor veel onderzoekers
lijkt het zo vanzelfsprekend te zijn wat ze doen, dat ze er grote moeite mee hebben
de gehanteerde aanpak te beschrijven en te rechtvaardigen voor buitenstaanders. Dat
probleem komt met name naar voren bij subsidieaanvragen voor rechtswetenschappelijk onderzoek die mede door niet-juristen worden beoordeeld. Onder juristen bestaat
de indruk dat rechtswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen verhoudingsgewijs minder vaak financiële middelen toegekend krijgen dan onderzoeksvoorstellen uit andere,
en dan vooral de empirische disciplines.261 In reactie hierop worden er steeds vaker
vanuit de rechtswetenschap onderzoeksvoorstellen met een multi- of interdisciplinair
karakter ingediend, waaraan een grotere kans op honorering wordt toegedicht. Deze
tegengestelde tendensen leiden tot eenzelfde uitkomst, namelijk dat het gangbare dogmatische of doctrinaire onderzoek dat zich bezighoudt met de systematische reflectie

261. Volgens Buruma 2007, p. 1043, wordt aan rechtswetenschappelijk onderzoek minder geld
uitgegeven dan aan ander onderzoek, ‘omdat juristen er minder dan bijvoorbeeld cognitiepsychologen in slagen anderen te overtuigen van het belang en de kwaliteit van hun onderzoeksvoorstellen’.

73

Rechtsvormen_3.indd 73

6-10-2010 14:05:54

op het geldende recht steeds meer in de knel komt. Hoe moet de rechtswetenschap zich
verhouden tot deze uitdagingen?

6.1

Object en methode van de rechtswetenschap

De rechtswetenschap is een wetenschap in verwarring – om te beginnen al over de vraag
of het een wetenschap betreft.262 Is de rechtswetenschap wel een ‘echte’ wetenschap, of
is ze vooral een ondersteunende discipline die de rechtspraktijk van actuele juridische
informatie voorziet? Dit is geen nieuwe vraag; al in 1946 stelde Kranenburg deze vraag
aan de orde: ‘Over aard en wezen der rechtswetenschap en over haar methoden bestaat,
ondanks haar ouderdom, groot meeningsverschil. In de laatste decennia meer dan ooit;
is zij wel een “wetenschap”?’263 Volgens Van den Bergh staat vast ‘dat ze nooit een zuivere wetenschap geweest is en ook nooit zal kunnen worden. Haar object, het recht,
maakt dat onmogelijk’.264 Hij ziet de rechtswetenschap als een ‘theoretisch-praktisch
complex’, dat wil zeggen iets tussen wetenschap en praktijk in waarbij ‘theorieën altijd
worden getoetst aan de praktische rechtszin (ratio juris) en omgekeerd de praktijk nooit
direct ter sprake komt, maar alleen in termen van een analyse die gebaseerd is op theoretische inzichten. (…) Rechtswetenschap houdt het midden tussen zuivere theorie en
ongereflecteerde actie.’265 Dat weerhoudt hem er niet van om van ‘rechtswetenschap’ te
blijven spreken, ook al zou het dan geen ‘zuivere’ wetenschap zijn. Kranenburg daarentegen had geen enkele twijfel over de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap:
‘De rechtswetenschap, als complex van onderling samenhangende oordelen, die kunnen worden begrepen en geleerd, bestaat daadwerkelijk; geen normaal denkend mensch
kan meer daaraan twijfelen.’266
Van oudsher is de band tussen de rechtswetenschap en de rechtspraktijk altijd zeer
hecht geweest, hechter dan in veel andere wetenschappelijke disciplines, zoals de wiskunde, de (theoretische) natuurkunde en de geschiedwetenschap. De rechtsgeleerdheid
heeft het altijd tot haar taak gerekend om de praktijkjuristen op de hoogte te brengen
en te houden van de inhoud van het geldende recht en wetsvoorstellen en rechterlijke
uitspraken van commentaar te voorzien. Er verschijnen veel vakpublicaties die niet
meer doen – en ook niet meer voorwenden te doen – dan het weergeven van bestaande

262. Onderstaande karakterisering van de rechtswetenschap is grotendeels ontleend aan Van
Klink & Broekers-Knol 2009, p. 285-301.
263. Kranenburg 1946, p. 5. Voor andere en nog eerdere bronnen, zie Smits 2009, p. 17-18.
264. Van den Bergh 2007, p. 5.
265. Van den Bergh 2007, p. 5.
266. Kranenburg 1946, p. 30.
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k ennis. In haar rapport Naar prestatie-indicatoren voor rechtswetenschappelijk onderzoek
velt de Commissie-Smits hierover een hard oordeel:267
‘In disciplines zoals economie en psychologie bestaat een zelfstandig academisch
debat dat relatief losstaat van de beroepspraktijk van practici. In de juridische
discipline is dit deels anders. Traditioneel is er kruisbestuiving tussen de rechts
praktijk en de activiteiten van universitaire onderzoekers. Zo schrijven onderzoekers over rechterlijke uitspraken en wetgeving; de rechterlijke macht en de
wetgever nemen op hun beurt kennis van wat over het recht door onderzoekers
wordt geschreven. Veel juridische tijdschriften richten zich ook op voorlichting
van de praktijk. Het is goed om vast te stellen dat het overgrote deel van dit type
onderzoek niet voldoet aan de eisen van originaliteit, diepgang en grondigheid.
Het betreft in meerderheid vakpublicaties, grotendeels gericht op reproductie
van bestaande kennis.’
Voorlichting aan de rechtspraktijk is een belangrijke taak, maar maakt de rechts
wetenschap nog niet tot een wetenschap. Wetenschap is meer dan het verzamelen en
weergeven van gegevens; deze gegevens moeten ook uitgelegd, verklaard en beoordeeld
worden, kortom in een breder verband worden geplaatst. Westerman en Wissink stellen: ‘Iemand die veel weet van het recht mag wellicht rechtsgeleerd heten, maar rechtswetenschapper kan alleen diegene zich noemen die deze weetjes interpreteert en in een
zinvol verband weet te zetten.’268 Dat zinvolle verband kan er onder meer uit bestaan dat
het geldende recht in historisch perspectief wordt geplaatst (hoe heeft het recht zich in
de loop van de tijd ontwikkeld?); dat het wordt beoordeeld aan de hand van juridische
of ethische maatstaven (is het recht in overeenstemming met hogere rechtsbeginselen of
is het rechtvaardig?); dat het wordt vergeleken met recht in andere landen (wat zijn de
verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende rechtstelsels?) enzovoorts.
Als wetenschap moet de rechtswetenschap, als zij meer beoogt dan het enkel inventariseren en reproduceren van juridische ‘weetjes’, rekenschap afleggen van object en
methode van haar onderzoek. Het object van rechtswetenschappelijk onderzoek lijkt
simpelweg in de naamgeving van de discipline besloten te liggen: het is de wetenschap
van het recht. De rechtswetenschap heeft rechtsnormen als object en is derhalve een

267. Commissie-Smits 2007, p. 7.
268. Westerman & Wissink 2008, p. 503.
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normatieve wetenschap (evenals de ethiek, die zich met morele normen bezighoudt).269
Daarmee zijn we er nog niet. De vraag is: wat is het recht en waar kan het worden
gevonden? Dit is het klassieke vraagstuk van de rechtsbronnen, waarover al veel is
geschreven. Algemeen genomen bestaan er hierover drie verschillende opvattingen: de
positivistische, de natuurrechtelijke en de realistische opvatting. Volgens de positivistische opvatting is het recht een verzameling opdrachten aan het bevoegde gezag om een
voorgeschreven sanctie op te leggen bij de schending van een rechtsnorm. Een norm
is alleen een rechtsnorm, wanneer deze uitvoering geeft aan een hogere rechtsnorm en
volgens de voorgeschreven procedure tot stand is gebracht. De natuurrechtelijke opvatting ziet het recht als een uitdrukking van rechtvaardigheid. Het is niet voldoende dat
rechtsnormen volgens een bepaalde procedure tot stand zijn gekomen, zoals het positivisme stelt, maar zij moeten ook verenigbaar zijn met fundamentele morele waarden
die ofwel aan een specifieke plaats en tijd zijn gebonden (dan wordt ook wel gesproken
van ‘cultuurrecht’) ofwel als algemeen geldend worden opgevat (natuurrecht in strikte
zin). Recht dat in strijd komt met de rechtvaardigheid is in deze opvatting geen recht,
maar onrecht. De realistische opvatting beschouwt het recht tot slot als een product van
menselijke interactie: voor hun onderlinge verkeer hebben mensen regels nodig die ze
met elkaar vaststellen. In deze opvatting is recht vooral gewoonterecht – het belangrijkste recht, niet afkomstig van de staat, maar van de burgers zelf. Alleen recht waarnaar
mensen werkelijk handelen is in deze opvatting recht (het ‘levende recht’ ofwel het
‘recht der werkelijkheid’); recht op papier dat niet wordt nageleefd, is een dode letter.270
In de rechtswetenschap was de positivistische rechtsopvatting lange tijd het meest gangbaar, maar met de opkomst van de mensenrechten wint de natuurrechtelijke opvatting
de laatste decennia sterk aan terrein. De realistische opvatting is vooral populair onder
empirisch ingestelde rechtswetenschappers die wantrouwig staan tegenover van bovenaf
opgelegde regels. In deze controverse zal elke rechtswetenschapper voor zichzelf een
keuze moeten maken en deze keuze tegenover zijn vakgenoten moeten verdedigen. Aan

269. Hiermee bedoel ik niet dat de kerntaak van de rechtswetenschap is om vast te stellen hoe het
recht zou behoren te zijn, zoals Smits 2009, p. 70-77, betoogt. Onder ‘normatief’ versta ik
in dit verband – in aansluiting op onder meer Kelsen 2003 – dat de rechtswetenschap zich
bezighoudt met de bestudering van normen (terwijl de natuur- en sociale wetenschappen
feiten bestuderen). De rechtswetenschap stelt de geldigheid van rechtsnormen vast; de vraag
naar de wenselijkheid van het geldende recht behoort tot het terrein van de politiek en de
moraal.
270. Smits 2009, p. 79, karakteriseert het recht als een ‘evolutionaire en daarmee spontane
orde’, die hij contrasteert met de ‘door autoriteiten maakbare orde’ waarvan het positivisme
uitgaat.
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elke opvatting kleven voor- en nadelen. Een voordeel van de positivistische opvatting
is dat hiermee een helder onderscheid gemaakt kan worden tussen rechtsnormen en
andere, bijvoorbeeld morele, godsdienstige of sociale normen. Een nadeel is dat normen, ongeacht hun inhoud, tot rechtsnormen kunnen worden verklaard zolang deze
op de voorgeschreven wijze tot stand zijn gebracht – dus ook normen die algemeen als
onrechtvaardig beschouwd worden. In de natuurrechtelijke opvatting kan daarentegen
wel onderscheid worden gemaakt tussen recht en onrecht, maar daar staat tegenover
dat de inhoud van het recht erg onbepaald wordt wanneer het met rechtvaardigheid
wordt gelijkgeschakeld. Als de opvattingen over wat rechtvaardig of onrechtvaardig is
uiteenlopen – en dat zal al snel gebeuren, enkele evidente gevallen daargelaten (zoals
de rassenwetten van Neurenberg) – wiens opvatting moet dan de doorslag geven? De
realistische opvatting lijkt op het eerste gezicht heel democratisch, want iedere burger
wordt betrokken bij de rechtsvorming, maar heeft weinig oog voor feitelijke machtsverschillen en belangentegenstellingen tussen burgers. Het ‘levende recht’ dat in het
maatschappelijk verkeer geldt, is vaak het recht van de sterkste, terwijl in de rechtsstaat
iedereen dezelfde rechten en plichten heeft.
In deze rede, evenals in eerdere publicaties,271 heb ik mij aangesloten bij een aan Kelsen
ontleende positivistische rechtsopvatting, onder meer omdat hierin een helder onderscheid wordt gemaakt tussen rechts- en andere normen en tussen een beschrijving
van het recht enerzijds en een beoordeling van dat recht in morele en politieke termen anderzijds. Juristen hebben soms de neiging om wat zij beschouwen als de meest
wenselijke invulling van het recht alvast als geldend recht te presenteren, maar dat is
voorbarig: in de rechtsstaat is een norm pas een rechtsnorm wanneer deze is vastgesteld
door een daartoe bevoegd verklaard orgaan, dat wil zeggen in algemene gevallen de
wetgever of een andere regelgever en in concrete gevallen de rechter. Het staat een
rechtswetenschapper natuurlijk vrij zijn of haar persoonlijke mening te geven over hoe
het recht zou behoren te zijn, maar juridisch gezien staat die mening op gelijke voet met
de mening van ieder andere burger: het is een vrijblijvende suggestie die het bevoegde
gezag bij de vaststelling van het geldende recht al dan niet kan overnemen. Daarnaast
moet die mening wetenschappelijk gezien concurreren met andere normatieve opvattingen over de juiste invulling van het recht, die op zeer verschillende morele, politieke
of godsdienstige overtuigingen gebaseerd kunnen zijn. In de rechtswetenschap vindt
er een voortdurende botsing van meningen plaats, zonder dat er – zoals in de rechtspraktijk – een instantie is die uiteindelijk vaststelt wie er gelijk heeft. Het komt aan op

271. Vanaf Van Klink 2002.
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overtuiging maar, gegeven de bestaande verschillen in waarden en waarderingen, de
meningen blijven meestal verdeeld.
Nadat er (vaak impliciet) een principiële keuze is gemaakt voor een van de gangbare
rechtsopvattingen, dienen er nog andere, niet minder bepalende keuzen ten aanzien
van het onderzoeksobject te worden gemaakt. Het gaat hierbij om vaak praktisch gemotiveerde afbakeningen in ruimte en tijd. Een afbakening in ruimte houdt in dat de
onderzoeker aangeeft binnen welke jurisdictie (bijvoorbeeld de Nederlandse rechtsorde) of jurisdicties (bij rechtsvergelijking met andere landen) zijn of haar onderzoek
plaatsvindt; vervolgens, binnen die jurisdictie(s), op welke rechtsgebied – waaronder het
bestuursrecht, het strafrecht of het privaatrecht; en tot slot op welk deelterrein van dat
rechtsgebied – onderwerp, leerstuk of rechtsnorm(en), zoals de onrechtmatige daad. Bij
een afbakening in tijd wordt vastgesteld voor welke periode het recht op het aangegeven
terrein wordt onderzocht: het verleden, het heden en/of de toekomst. Uiteindelijk monden deze keuzen uit in een concreet, in ruimte en tijd afgebakend object van onderzoek,
zoals bijvoorbeeld: het ontslagrecht in Nederland vanaf 1945 tot heden.
Over dit object – het recht op een bepaalde plaats, in een bepaalde tijd – kunnen verschillende onderzoeksvragen worden gesteld. Westerman en Wissink laten zien dat
er, algemeen genomen, drie typen onderzoeksopzet zijn waarmee drie soorten vragen
corresponderen:272
‘A. Hoe kan een bepaalde nieuwe juridische ontwikkeling (regel, richtlijn, uitspraak)
worden geduid en ingepast?
B. Hoe kan een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling worden geduid en ingepast
(denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de informatietechnologie of medische
ontwikkelingen).
C. Kan een bepaald specifiek probleem op verschillende manieren geregeld worden
met gebruikmaking van verschillende systematieken? Deze vraag dient zich aan
bij zowel de interne als de externe vorm van rechtsvergelijking.’
Niet alleen dient het object van onderzoek te worden vermeld en verantwoord, maar
ook de te volgen methode of methoden: op welke wijze(n) wordt over dit object kennis verkregen? Klassiek rechtswetenschappelijk onderzoek bestaat uit ofwel een

272. Westerman & Wissink 2008, p. 306-307 (cursivering in de oorspronkelijke tekst).
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b eschrijving ofwel een beoordeling van het recht op een bepaalde plaats in een bepaalde
tijd, of – zoals het meestal het geval is – een combinatie van beide. Bij de beschrijving van het recht wordt de inhoud van een rechtsnorm of een verzameling met elkaar
samenhangende rechtsnormen weergegeven. Deze rechtsnormen zijn te vinden in de
rechtsbronnen, bestaande uit met name verdragen, wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken. Omdat normen vaak onbepaald of meerduidig zijn en door verschillende juridische autoriteiten verschillend worden uitgelegd, is interpretatie vereist. Bij
de interpretatie van rechtsnormen maken rechtswetenschappers gebruik van dezelfde
interpretatiemethoden en redeneerwijzen die de rechter ter beschikking staan bij de
uitleg van wetten en verdragen. Er bestaat binnen de rechtswetenschap geen overeenstemming over de meest geëigende interpretatiemethode, maar in algemene zin kan
men zeggen dat in het strafrecht een voorkeur bestaat voor de meer strikte methoden
die dichter bij de ‘letter van de wet’ en de bedoeling van de wetgever blijven (te weten
de grammaticale en de wetshistorische methode), terwijl in het bestuursrecht en zeker
in het privaatrecht ‘vrijere’ methoden gangbaar zijn, zoals de zogeheten dynamische
methode, waarbij aansluiting wordt gezocht bij in de maatschappij levende opvattingen. Hoe onbepaalder een rechtsnorm is, des te meer ruimte ontstaat er voor de rechtswetenschapper om de door hem gewenste invulling aan de norm te geven. Dat staat
hem vrij, zolang hij maar aangeeft waar de weergave van het bestaande recht eindigt en
zijn eigen mening begint. Meer problematisch wordt het wanneer hij zijn subjectieve
invulling van de rechtsnorm als objectief recht presenteert. In dat geval zijn beschrijving en beoordeling van de rechtsnorm niet meer scherp van elkaar te onderscheiden.
De rechtswetenschapper neemt de rol van rechtsvormer op zich, zonder dat duidelijk is
aan de hand van welke maatstaven hij het recht wenst te vormen of hervormen.
Bij de beoordeling van rechtsnormen wordt er een positieve of negatieve kwalificatie
van het geldende recht gegeven. Rechtswetenschappers blijken hierbij zowel intern-
juridische als externe maatstaven aan te leggen. Intern-juridische maatstaven zijn maatstaven die aan het positieve recht zijn ontleend. Zo kan het rookverbod worden getoetst
op zijn verenigbaarheid met artikel 1 Grondwet. Tegenstanders van het verbod voeren
aan dat rokers hierdoor worden gediscrimineerd, maar klopt dat, juridisch gezien, wel?
Een beoordeling aan de hand van intern-juridische maatstaven mondt uit in een oordeel
in termen van rechtmatig/onrechtmatig: een rechtsnorm (bijvoorbeeld het rookverbod)
is wel of niet in overeenstemming met een hogere rechtsnorm (in casu het discriminatieverbod ex artikel 1 Grondwet). Door het aanleggen van intern-juridische maat
staven wordt consistentie van het recht als systeem bevorderd: mogelijke tegenspraken
tussen rechtsnormen onderling worden blootgelegd en ter discussie gesteld. Externe
maatstaven kunnen worden ontleend aan een veelheid aan normenstelsels, bijvoorbeeld
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de moraal, het geloof, een politieke ideologie, het fatsoen enzovoorts. Vanuit extern perspectief doet zich bijvoorbeeld de vraag voor of het rookverbod niet in strijd is met het
morele beginsel van autonomie, in het bijzonder het ‘recht’ op zelfbeschikking. Mogen
mensen niet zelf weten wanneer en waar ze roken? Wanneer een rechtswetenschapper
externe maatstaven aanlegt, begeeft hij zich buiten zijn eigenlijke vakgebied en komt hij
op een terrein waarop hij als jurist geen bijzondere competentie kan doen gelden (ook
al meent hij misschien zelf van wel273). Het staat hem natuurlijk vrij om deel te nemen
aan de publieke oordeelsvorming over de waarde van het recht maar in dat debat is hij,
wetenschappelijk gezien, niet meer dan een leek onder de leken. Intern-juridische en
externe maatstaven lijken soms met elkaar samen te vallen – zo is gelijke behandeling
zowel een juridische als een morele maatstaf – maar in het recht krijgen deze maatstaven
vaak een meer specifieke, technische betekenis.274
Een beoordeling aan de hand van externe maatstaven leidt tot een oordeel in termen
van bijvoorbeeld rechtvaardig/onrechtvaardig, effectief/ineffectief, efficiënt/inefficiënt,
politiek aanvaardbaar/onaanvaardbaar, fatsoenlijk/onfatsoenlijk enzovoorts: een rechtsnorm (het rookverbod) is wel of niet in overeenstemming met een andersoortige norm
(zoals het autonomiebeginsel). Dergelijke oordelen over het optimale recht kunnen worden beschouwd als ‘rechtspolitieke wensen’.275 Als een rechtsnorm of een verzameling
een negatieve kwalificatie krijgt – bijvoorbeeld omdat deze onrechtmatig of onrechtvaardig wordt geacht – kan dat voor de rechtswetenschapper aanleiding zijn om met
één of meer suggesties tot verbetering te komen. Zo kan hij de wetgever aanbevelen om
de norm(en) te wijzigen of te schrappen, of de rechter oproepen de norm(en) anders toe

273. Smits 2009, p. 70 (cursivering in de oorspronkelijke tekst), stelt: ‘De ultieme vraag van de
rechtswetenschap is mijns inziens hoe het recht behoort te luiden.’ Volgens hem ‘is de beantwoording van deze vraag uniek voor de juridische discipline’ (p. 70-71). Zie verder voetnoot
269.
274. Zo biedt de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) de mogelijkheid om in bijzonder
gevallen een voorkeursbehandeling toe te passen. Ingevolge artikel 2 lid 3 AWGB geldt het
in deze wet neergelegde verbod van onderscheid niet, indien het onderscheid een specifieke
maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen of te verminderen
en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel. Deze mogelijkheid van
voorkeursbehandeling, die bedoeld is om bestaande ongelijkheden weg te nemen, wordt
in de maatschappij als strijdig met het gelijkheidsbeginsel ervaren. In de volksmond wordt
voorkeursbehandeling veelal aangeduid als ‘positieve discriminatie’ en heeft het een slechte
naam (vgl. Van Klink 1998, p. 334-337).
275. Barendrecht e.a. 2004, p. 1425.
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te passen of buiten toepassing te laten. In dat geval verlaat de onderzoeker opnieuw het
terrein van de rechtswetenschap en begeeft hij zich op het gebied van de rechtspraktijk
(meestal de wetgeving of de rechtspraak). Bij een positieve kwalificatie – de normen zijn
rechtmatig of rechtvaardig – hoeft er vanzelfsprekend niets te gebeuren.
Voor de beschrijving en beoordeling van het recht kunnen drie methoden worden
gehanteerd: literatuuronderzoek, theoretisch onderzoek en rechtsvergelijking.276 Bij
literatuuronderzoek gaat de onderzoeker na wat anderen hebben geschreven over een
bepaald onderwerp. Tot de literatuur behoren niet alleen rechtsbronnen als wetten, verdragen en jurisprudentie (primaire bronnen), maar ook boeken en tijdschriftartikelen
over deze rechtsbronnen, geschreven door rechtswetenschappers (secundaire bronnen). Om een juridische vraag te kunnen beantwoorden (zoals: Is een elektronische
of digitale handtekening juridisch geldig?), moeten deze teksten worden geanalyseerd,
vergeleken en geïnterpreteerd. Op basis van literatuuronderzoek wordt een beeld verkregen van de stand van zaken op een bepaald rechtsgebied. Om vervolgens tot een
eigen oordeel hierover te komen (Is het wenselijk dat er rechtsgevolgen aan een digitale
handtekening worden verbonden?), is nader theoretisch onderzoek vereist. Door middel
van onder meer reconstructie van uitgewisselde argumenten, interpretatie van rechtsnormen en vergelijking met verwante gevallen vormt de onderzoeker, in discussie met
andere onderzoekers, zich een eigen mening over de kwestie. Tot slot kan de rechtswetenschapper gebruikmaken van rechtsvergelijking. Bij rechtsvergelijking vergelijkt
de onderzoeker het recht op een bepaald terrein met het recht op een ander terrein in
hetzelfde rechtstelsel (interne rechtsvergelijking) of met het recht op hetzelfde terrein in
een ander, nationaal of supranationaal, rechtstelsel (externe rechtsvergelijking). Hierdoor ontwikkelt hij ideeën voor de verandering of verbetering van het bestaande recht
in het eigen rechtsgebied of rechtstelsel (bijvoorbeeld: Bestaan er buiten Nederland
betere regelingen van de digitale handtekening?). Hoewel ideeën over de verbetering
van het bestaande recht ontleend kunnen worden aan een ander rechtsgebied of een
ander rechtsstelsel, is voor de rechtvaardiging van die ideeën meer nodig dan enkel
de verwijzing naar dat andere rechtsgebied of rechtsstelsel. Het feit dat het Verenigd
Koninkrijk een bepaalde regeling heeft, wil nog niet zeggen dat we deze zomaar in het
Nederlandse recht kunnen of moeten overnemen. Aangetoond moet worden dat de
oplossing die elders te vinden is, inderdaad beter is (gemeten naar juridische of andere
maatstaven), past binnen het eigen rechtsstelsel en hier ook zal werken.

276. IJzermans & Van Schaaijk 2007, p. 23-31.
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Bij rechtswetenschappers lijkt in toenemende mate de wens te bestaan om verder te
gaan of iets anders te doen dan klassiek rechtswetenschappelijk onderzoek.277 Steeds
vaker maken zij in hun onderzoek en onderzoeksvoorstellen gebruik van inzichten uit
hulpdisciplines, zoals de economie, sociologie en psychologie, om bepaalde aspecten
van het recht te belichten die bij het traditionele onderzoek geheel of grotendeels uit
beeld blijven. Wanneer men vanuit de economie naar het recht kijkt, gaat het name
om de vraag of de in het recht vervatte regels en procedures wel efficiënt zijn, dat wil
zeggen uitdrukking geven aan de meest gunstige kosten-batenverhouding, en op welke
wijze de efficiëntie van het recht verhoogd kan worden. Hoe kan bijvoorbeeld worden
bevorderd dat burgers minder beroep doen op de rechter en zich vaker wenden tot alternatieve conflictoplossers? Vanuit het perspectief van de (rechts)sociologie kunnen onder
andere vragen worden gesteld over de maatschappelijke effecten van rechtsnormen en
over het maatschappelijk draagvlak ervoor. Werkt een bepaalde wet wel goed? Heeft de
wet onbedoelde nevengevolgen? Hoe beoordelen burgers de wet? De psychologie geeft,
tot slot, aanleiding tot vragen over de psychologische impact die het recht op rechtssubjecten heeft. In hoeverre leidt het recentelijk in het strafrecht ingevoerde spreekrecht
van slachtoffers tot een betere verwerking van het leed dat hun is aangedaan? Ook
kunnen vanuit de psychologie kanttekeningen worden geplaatst bij de betrouwbaarheid
van strafrechtelijk bewijs.278 Als dergelijk onderzoek naast het traditionele rechtswetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd zonder dat er tussen beide disciplines (bijvoorbeeld economie en rechtswetenschap) een uitwisseling van inzichten plaatsvindt, dan is
sprake van multidisciplinair onderzoek. Vindt die uitwisseling wel plaats en wordt op
een hoger niveau gestreefd naar een integratie van inzichten uit de verschillende disciplines, dan hebben we te maken met interdisciplinair onderzoek.
Hoewel een multi- of interdisciplinaire aanpak interessante mogelijkheden biedt voor
vernieuwend onderzoek (zie ook hieronder), stelt het hoge eisen aan onderzoekers omdat
zij niet alleen goed thuis moeten zijn in de methodologie van rechtswetenschappelijk
onderzoek, maar ook in die van de hulpdiscipline. Zo zal een rechtswetenschapper
die sociologisch onderzoek wil doen naar de effectiviteit van wetgeving, zich moeten
bekwamen in kwalitatieve of kwantitatieve methoden van empirisch onderzoek. Meer
principieel wordt vanuit de kenleer de vraag opgeworpen of er tussen verschillende disciplines wel een zinvolle uitwisseling van inzichten mogelijk is en of begrippen van de

277. Zoals Ellickson 2000 laat zien, was deze ontwikkeling in de Verenigde Staten al langer aan
de gang.
278. Vgl. Crombag, Wagenaar & Van Koppen 1993.
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ene discipline naar de andere discipline vertaald kunnen worden.279 Wanneer juristen
bijvoorbeeld spreken over ‘gelding van het recht’, bedoelen ze daarmee vaak iets heel
anders dan rechtssociologen. Voor een jurist geldt een rechtsnorm in beginsel als deze
correct tot stand is gekomen (juridische gelding), terwijl voor een rechtssocioloog een
norm pas geldt als deze ook in de praktijk wordt nageleefd (sociale gelding).280 Ook
kunnen aan het recht niet zomaar externe waarden die aan andere disciplines zijn ontleend, zoals de economische waarde van efficiëntie, worden opgelegd, omdat het ook
of vooral geacht wordt juridische waarden als rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te
eerbiedigen. Waarom zou het recht, juridisch gezien, efficiënt moeten zijn? Er is in het
recht geen enkele norm te vinden die dat voorschrijft. Overigens is niet elk onderzoek
dat zich als zodanig presenteert daadwerkelijk multi- of interdisciplinair: in veel gevallen gaat het enkel om onderzoek naar het recht dat vanuit een andere, niet-juridische
invalshoek wordt uitgevoerd, zonder dat er terugkoppeling plaatsvindt naar rechtswetenschappelijk onderzoek.281 Dan is er sprake van (niet-rechtswetenschappelijk) monodisciplinair onderzoek.

6.2

Rechtswetenschap en rechtspraktijk

De rechtswetenschap wordt vaak gezien als een maatschappijwetenschap die tot taak
heeft te onderzoeken hoe de maatschappij kan worden verbeterd met behulp van het
recht.282 Zodra zich een maatschappelijk probleem voordoet, is al snel de vraag: Hoe
lossen we het juridisch op? Vanuit de rechtspraktijk worden rechtswetenschappers geregeld gevraagd om advies, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een rechtszaak of een
wetsvoorstel. Zelfs wanneer ze daartoe niet expliciet worden uitgenodigd, zijn ze nooit

279. Voor een meer uitvoerige bespreking van mogelijkheden en beperkingen van multi- en
interdisciplinair onderzoek in de rechtswetenschap, zie Taekema & Van Klink 2010.
280. Hierover ging met name de discussie tussen Ehrlich en Kelsen (Ehrlich & Kelsen 2003,
behandeld in Van Klink 2008).
281. In veel rechtseconomisch onderzoek wordt het recht enkel als ‘input’ gebruikt voor onderzoek dat voor het overige zuiver economisch van aard is. Het recht wordt niet langer opgevat
als een stelsel van normen, maar verschijnt als een product van economische calculatie.
Zoals blijkt uit een citaat van Richard Posner gaat het hierbij om een hypothetische aanname: ‘the common law is best explained as if the judges were trying to maximise economic
welfare’ (aangehaald in Smits 2009, p. 46, mijn cursivering; vgl. voetnoot 223). In dergelijke gevallen waarin, bij de bestudering van het recht, een andere discipline de plaats van de
rechtswetenschap in- of overneemt, spreekt Balkin 1996, p. 960-961, van colonization.
282. Onderstaande beschouwing is grotendeels ontleend aan Van Klink & Broekers-Knol 2009,
p. 315-319.
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te beroerd om hun mening in de landelijke media of in vakbladen te ventileren. Ook
vervullen rechtswetenschappers vaak, naast hun aanstelling bij de universiteit, in deeltijd een functie in de rechtspraktijk of in de lokale of nationale politiek, bijvoorbeeld als
rechter-plaatsvervanger, advocaat, wetgevingsjurist, gemeenteraadslid of senator. Deze
maatschappelijke ‘dienstverlening’ maakt een essentieel deel uit van de rechtswetenschap en zal altijd een kerntaak blijven. Rechtswetenschappers ontlenen veel van hun
informatie aan de rechtspraktijk en die informatie geeft aanleiding tot nadere wetenschappelijke reflectie, in algemene zin of in het concrete geval.
Tegelijkertijd is het voor de ontwikkeling van de rechtswetenschap als wetenschap van
groot belang dat zij een zelfstandig positie inneemt ten opzichte van de rechtspraktijk
en zich ook met vraagstukken inlaat die geen of geen direct maatschappelijk belang
lijken te dienen en die verder gaan dan één rechtszaak of wetsvoorstel. Zoals de Commissie-Smits aangeeft, verschijnen er veel vakpublicaties die niet meer doen dan de
bestaande kennis over een bepaald rechtsgebied weergeven of concrete suggesties doen
om het bestaande recht te verbeteren. Handig voor de praktijk, maar wetenschappelijk
gezien niet altijd interessant. Maatschappelijke relevantie staat nu eenmaal niet gelijk
aan wetenschappelijke relevantie. De rechtspraktijk geeft vaak aanleiding tot het stellen van juridische vragen, maar het is vervolgens de taak van de rechtswetenschap om
over deze vragen op een meer fundamenteel en abstract niveau na te denken, om deze
in een breder dogmatisch, rechtshistorisch, rechtsvergelijkend of rechtstheoretisch verband te plaatsen, zonder zich al te zeer te hoeven bekommeren om directe praktische
consequenties. Vranken stelt: ‘De literatuur is naar haar aard gericht op theorievorming
en daarmee op algemeenheid. Zij zoekt achtergronden, samenhangen, implicaties en
beginselen.’283 Er is altijd een vertaalslag nodig om algemene inzichten uit de rechts
wetenschap te vertalen naar concrete juridische maatregelen. Omdat hierbij onvermijdelijk morele en politieke keuzen moeten worden gemaakt is het, rechtsstatelijk gezien,
het meest zuiver dat die keuzen door de verantwoordelijke bewindvoerders worden
gemaakt en niet door rechtswetenschappers. Daarbij komt dat rechtswetenschappers
in hun rechtsvinding – of, beter gezegd, rechtsvorming – veel vrijer zijn dan praktijkjuristen.284
In algemene zin kenmerkt wetenschap zich, zoals Van den Bergh zegt, ‘door het streven naar kennis die tegelijk precies en algemeen toepasbaar is, op systematische wijze

283. Asser-Vranken 1995, nr. 250.
284. Stolker 2003, p. 777. Vgl. in dezelfde zin: Rozemond, als weergegeven in voetnoot 246.
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is verkregen en geordend, en toegankelijk is voor rationele controle’.285 Ook voor de
rechtswetenschap geldt dat zij is gericht op het verwerven van kennis die algemeen van
aard is, op methodologisch verantwoorde wijze is verkregen en controleerbaar is voor
andere (rechts)wetenschappers. De kennis die de rechtswetenschap, althans traditioneel gezien, nastreeft is kennis van het recht dat in gezaghebbende juridische bronnen
(wet, verdrag, rechtspraak enzovoorts) is neergelegd en in rechtswetenschappelijke commentaren (de juridische dogmatiek) is uitgelegd. Bij de interpretatie van die juridische
bronnen maakt zij gebruik van inzichten en werkwijzen die zijn ontleend aan de hermeneutiek.286 Vanwege de centrale rol die teksten en tekstuitleg nog steeds in de rechtswetenschap spelen, kan ze als een tekstwetenschap worden gekarakteriseerd. Daaraan
voegt Van den Bergh toe dat de kennis die de rechtswetenschap verwerft, getoetst moet
worden aan de ‘praktische rechtszin’.287 De kennis mag, met andere woorden, niet te
abstract of ‘academisch’ zijn, maar moet van concrete betekenis zijn voor de maatschappij in het algemeen en de rechtspraktijk in het bijzonder. Dat is echter, strikt genomen,
geen wetenschappelijk vereiste. Rechtswetenschappelijk onderzoek mag gerust ook
maatschappelijk relevant zijn maar, wetenschappelijk gezien is het vooral van belang
dat het op wetenschappelijk verantwoorde wijze is uitgevoerd en bijdraagt aan de kennisontwikkeling.
Volgens Herweijer onderscheidt rechtswetenschappelijk onderzoek zich in drie opzichten van de praktische rechtsbeoefening.288 Ten eerste is de vraagstelling van juridisch
onderzoek algemeen van aard, terwijl die van de praktijk concreet en specifiek is. Bij
de praktische rechtsbeoefening leggen cliënten aan juristen meestal een concreet probleem voor. Een advocaat krijgt van een vrouwelijke cliënt bijvoorbeeld het verzoek
om haar juridisch te ondersteunen bij haar scheidingsaanvraag of van een mannelijke
cliënt om een omgangsregeling met diens kind uit een eerder huwelijk bij de rechter af
te dwingen. In dergelijke gevallen wordt het recht beoefend in een specifieke context,
in een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd, voor aanwijsbare personen in een concrete situatie. Bij de rechtswetenschap beslaat de context een ruimer gebied, een meer
uitgestrekte periode en verschillende situaties. Ten tweede is de rechtswetenschap niet
zozeer, zoals de praktische rechtsbeoefening, gericht op het oplossen van een specifiek
probleem voor een specifieke cliënt als wel op het oplossen van een onduidelijkheid, een

285. Van den Bergh 2007, p. 7.
286. Een klassieke uiteenzetting van de filosofische hermeneutiek biedt Gadamer 1968.
287. Van den Berg 2007, p. 7.
288. Herweijer 2003.
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tegenstrijdigheid of een leemte in de juridische begripsvorming (bijvoorbeeld de invulling van het begrip ‘terrorisme’ in de hedendaagse wetgeving en rechtspraak en de betekenis daarvan voor de individuele vrijheid van burgers). Ontwikkeling van de doctrine
staat voorop, terwijl het in de rechtspraktijk gaat om de toepassing van die doctrine op
een concreet geval (had Samir A. wel of geen ‘terroristisch oogmerk’?). Ten slotte zijn
rechtswetenschappers er minder op uit om in een concreet geval gelijk te krijgen van
een juridische instantie (bijvoorbeeld de rechter), maar veeleer om gelijk te hebben dan
wel gelijk te krijgen van het rechtswetenschappelijk forum. ‘Bij de ontwikkeling van
de doctrine staat de ontwikkeling en interne consistentie van het recht zelf centraal
en dingt de juridische onderzoeker primair naar de instemming van zijn vakzusters en
-broeders.’289 Een interessante tussenvorm is de annotatie bij een rechterlijke uitspraak
of het advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, waarbij een concrete casus
vaak aanleiding is voor meer algemene juridische en maatschappelijke beschouwingen.
Toch worden dergelijke teksten, hoe waardevol ook, door het rechtswetenschappelijk
forum meestal niet als wetenschappelijke maar als vakpublicaties gezien.
Als wetenschap zou de rechtswetenschap zich vooral moeten bezighouden met op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze begrijpen en beoordelen van haar object: het recht,
dat wil zeggen de rechtsnormen, in hun onderlinge samenhang en in hun maatschappelijke context. Het is vervolgens aan de rechtspraktijk om te bepalen, of deze algemene
rechtswetenschappelijke beschouwingen aanleiding geven om iets te veranderen aan
het bestaande recht in concrete gevallen. Een vermenging van taken is niet wenselijk,
omdat daarmee, zoals Stolker aangeeft,290 de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid
van het werk van de onderzoeker in gevaar komen. Ook staat het bestaansrecht van de
rechtswetenschap op het spel, niet alleen in de relatie tot de rechtspraktijk maar ook
tegenover andere wetenschappen. Wat is nog haar toegevoegde waarde als wetenschap,
wanneer zij zich alleen of voornamelijk met beïnvloeding van recht en beleid bezighoudt? Tot slot is de rechtswetenschap ook voor de rechtspraktijk interessanter, wanneer
zij vanuit een ander, meer algemeen en minder toegepast, perspectief kijkt naar het
recht en de rol van het recht in de samenleving. Voorwaarde voor een zinvolle wissel
werking tussen wetenschap en praktijk is dus dat de rechtswetenschap enige afstand
houdt van de rechtspraktijk en er niet mee samenvalt.

289. Herweijer 2003, p. 25.
290. Stolker 2003, p. 777.
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6.3

Het weten van de rechtswetenschap

Tegen de hedendaagse neiging in om de rechtswetenschap enerzijds in dienst te stellen van de rechtspraktijk en anderzijds te verbinden met of te laten opgaan in andere
wetenschappelijke disciplines, zou ik willen pleiten voor een behoud en versterking van
het traditionele rechtswetenschappelijke onderzoek dat zich richt op de bestudering
en systematisering van de geldende rechtsnormen. De reden hiervoor is niet dat ik
principieel tegen toegepast onderzoek zou zijn. Integendeel, wanneer het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt uitgevoerd, met voldoende waarborgen voor de
onafhankelijkheid van de onderzoeker, kan het van grote maatschappelijke betekenis
zijn. Ook ben ik zeker geen tegenstander van multi- of interdisciplinair onderzoek.
Hoewel bij de uitvoering ervan de nodige obstakels van zowel praktische als principiële
aard overwonnen moeten worden – het valt niet mee verschillende meesters tegelijk
te dienen291 – kan het wel degelijk leiden tot interessant en vernieuwend onderzoek.
Bovendien acht ik het van belang dat rechtswetenschappers met andere perspectieven
op het recht kennismaken.
In mijn optiek moet er echter ook altijd plaats blijven voor rechtswetenschappelijk
onderzoek dat niet direct toepasbaar is of niet – hoe spannend ook – verbindingen
legt met andere disciplines, al was het alleen maar omdat zowel toegepast als multi- en
interdisciplinair onderzoek het bestaan van een algemene en onafhankelijke rechts
wetenschap vooronderstelt – anders valt er niet veel toe te passen of te verbinden. Meer
principieel hecht ik aan behoud van de juridische dogmatiek, omdat hierbinnen een
weten van de rechtsvormen, van hun inhoud en betekenis, besloten ligt, dat zich van
nutsoverwegingen weinig aantrekt. Ik spreek met opzet enigszins gewichtig van ‘weten’,
omdat het geen kennis is die eenvoudig voorhanden is en die zich in onmiddellijk evidente uitspraken te gelde laat maken.292 Het is een besef dat in eerdere generaties van
staatsrechtgeleerden uit de vorige eeuw, onder wie Struycken en Böhtlingk, die met de
opkomst van de verzorgingsstaat werden geconfronteerd, nog het meest levendig aanwezig was, maar dat daarna nooit helemaal is verdwenen, ondanks verwoede pogingen
om de rechtsstaat – op basis van natuurrechtelijke en realistische noties van recht – om
te vormen tot wat het niet is en niet kan zijn: een onderneming in dienst van sociale

291. Enkele van deze obstakels zijn in paragraaf 6.1 kort aangestipt. Dat het niet onmogelijk is
om zich een andere discipline eigen te maken, bewijst Van der Aa 2010 (hoewel dat hoofdzakelijk een monodisciplinair, sociaalwetenschappelijk onderzoek betreft).
292. Het gaat dus niet om de onbetwijfelbaar zekere kennis waarnaar Descartes 1953 op zoek
was (zie voetnoot 248).
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rechtvaardigheid of een doorgeefluik van ‘in de maatschappij levende opvattingen’.293
Dit weten, dat ik aan de hand van met name Oakeshott, Kelsen en Luhmann weer
onder de aandacht heb proberen te brengen, dreigt in de huidige samenleving met al
haar turbulenties steeds meer vergeten te raken. Voor politici en burgers die niet kunnen wachten om de wereld naar hun eigen beeld te herscheppen, zijn de rechtsvormen
vooral hinderlijk.294 Op ons als rechtswetenschappers rust de moeilijke en niet altijd
dankbare taak om uit te leggen waarom het desondanks de moeite waard is om hieraan
vast te houden. Aan andere disciplines kunnen we dit niet overlaten, want die hebben
hun eigen belangen en besognes. Wie bekommert zich dan nog om de rechtsvormen?
– Niet de rechtssociologie, die wars is van vormen en alleen maar kan lachen om de
onmacht van het ‘officiële’ recht;
– Niet de politicologie, die recht herleidt tot macht en in elke rechtsvorm een verfijnd
instrument van controle ziet;
– Niet de bestuurskunde, waarvoor de rechtsvorm een toevallige fetisj is die naar
believen, als een accessoire bij de wisseling van de mode, vervangen kan worden;
– Niet de ethiek, die het recht wil reconstrueren vanuit een absolute norm van rechtvaardigheid, alsof burgers engelen zijn en de staat een liefdadigheidsinstelling is;
– Niet de rechtseconomie, die zich vooral druk maakt over de meest efficiënte inrichting van het recht;
– Niet de rechtspsychologie, die maar niet kan aanvaarden dat het recht mensenwerk
is en vergeefs tracht juristen uit hun sluimer te wekken.
Het is de rechtswetenschap die moet laten zien welk belangeloos belang is gediend met
de instandhouding van de rechtsvormen en waarom het waardevol is deze vormen te
behoeden voor al te drastische veranderingen, ingegeven door maatschappelijke onrust,
politiek wensdenken of de ‘nieuwste’ wetenschappelijke inzichten. Een bijzondere rol
komt hierbij toe aan de rechtstheorie: waar positiefrechtelijk onderzoek in concrete
gevallen toont wat de betekenis van een bepaalde rechtsvorm is of deze eenvoudigweg
voor vanzelfsprekend aanneemt, maakt de rechtstheorie de rechtsvormen tot object van

293. Vgl. paragraaf 4.1 en 4.2.
294. Van Gunsteren 2010 beklaagt zich erover dat politici in Nederland tegenwoordig steeds
minder kennis hebben van en respect hebben voor de regels van het staatsrecht. Ik dank
Maurice Adams voor deze verwijzing.
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systematische en kritische reflectie.295 De rechtswetenschap is de hoeder van de vormen
van het recht. De inhoud van het recht – het gedrag dat in de rechtsnormen wordt
voorgeschreven – is object van een bredere, maatschappelijke en wetenschappelijke,
discussie.

295. De rechtstheorie vat ik op als het onderdeel van de rechtswetenschap dat zich bezighoudt
met de reflectie op de conceptuele, normatieve en methodologische grondslagen van het
recht en de rechtswetenschap.
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7

Voor de vorm

Wat schieten we op met deze aandacht voor de vorm in het recht? Wordt de wereld er
beter van? Ik moet u helaas teleurstellen. Evenwel, door vast te houden aan gevestigde
rechtsvormen kunnen wij ons weren tegen de zeloten van onze tijd die met alle geweld
de rechtsstaat willen omvormen tot een onderneming in dienst van een hoger ideaal.
In hun ijver en ongeduld dat ene ideaal te verwezenlijken – of het nu gaat om een
veiligheidsstaat,296 een ‘Ecotopia’,297 een maatschappij zonder risico’s,298 een mono- of
juist een multiculturele samenleving299 – hebben ze vooral last van het recht en zijn
vormelijkheden, zijn regeltjes en procedures. Aan het recht zoals het is kennen ze geen
vanzelfsprekend gezag toe, want ze handelen in naam van ‘hoger’ recht. Aan hoor en
wederhoor hebben ze geen behoefte, voor deliberatie hebben ze geen tijd, inspraak noch
tegenspraak wordt geduld, en maar al te graag zijn ze bereid de vrijheid in te ruilen voor
het grotere goed. De inzet van rechtsvormen voorkomt dat het recht zich zo eenvoudig
voor het karretje laat spannen. Kelsen stelt dat het recht elke inhoud kan krijgen.300
Maar uiteindelijk zijn het de rechtsvormen die bepalen of en, zo ja, op welke wijze die
inhoud wordt vastgelegd. We kunnen altijd nog zand in de machine strooien of een stok
in het wiel steken. ‘Is dat alles?,’ vraagt u zich wellicht af. Ik zeg u: het is genoeg.

296. Zie voetnoot 211.
297. Naar de gelijknamige roman van Ernest Callenbach uit 1975, een van de eerste ecologische
utopieën (Callenbach 1990).
298. De risicomaatschappij wordt kritisch beschreven in Beck 1986.
299. Dit is de inzet van het debat tussen de rechtsfilosofen Cliteur en Van der Burg. Vgl. onder
meer hun beider oraties: Cliteur 2004 en Van der Burg 2009.
300. Kelsen 2007, p. 113: ‘Legal norms may have any kind of content.’
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8

Dankwoord

Dames en heren, er resten mij nog enkele woorden van dank. Allereerst dank ik het
college van bestuur en het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije
Universiteit Amsterdam voor het in mij gestelde vertrouwen. Het getuigt van moed en
ondernemingszin om uit één leerstoel twee volwaardige nieuwe leerstoelen te creëren. Ik
zal mijn uiterste best blijven doen om dit vertrouwen waar te maken. In het bijzonder
dank ik de decaan van de rechtenfaculteit, Anja Oskamp. Beste Anja, als jij het rol
model bent voor de vrouwelijke bestuurder (zoals vorig jaar op de website van de VU te
lezen stond), dan kan ik de omkering van de sekseverhoudingen in topfuncties alleen
maar toejuichen.
Ook wil ik graag op deze plaats twee voormalige collega’s uit Tilburg bedanken. Om te
beginnen mijn promotor Willem Witteveen. Beste Willem, je hebt me in 1991, toen ik
nog maar kort als computerprogrammeur werkzaam was, een baan als onderzoeker in
de rechtswetenschap aangeboden. Je hebt me altijd gestimuleerd en tegelijk de vrijheid
gelaten om me op mijn eigenwijze eigen wijze te ontwikkelen. Als onze denkwegen op
een bepaald moment uiteen zijn gegaan, dan hebben we in ieder geval een vertrekpunt
gedeeld. Aan het einde van mijn promotietraject leerde ik Hans Lindahl kennen. Beste
Hans, je bent er medeverantwoordelijk voor dat ik van het ‘rechte pad’ ben afgeweken.
Je bent een geweldige wetenschapper en een geweldige vriend. Ik zie uit naar de voortzetting van ons goede contact, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak.
Herr Doktor Lembcke, lieber Oliver, was ich gerade auf holländisch gesagt habe, war
für Dich sehr wahrscheinlich fast alles Geheimsprache. Lass mich jetzt in unserer
Geheimsprache mal sagen: obwohl wir in Character, Lebensart und Stil sehr verschieden sind, gibt es glücklich noch genügend Verweisungszusammenhänge oder – in der
Geheimsprache Luhmanns – Kontaktfähigkeiten und Irritationsmöglichkeiten. Es ist
wunderbar, dass du dabei bist.
Geachte leden van de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis, het is mij een groot
genoegen om in jullie inspirerende aanwezigheid te mogen werken. Elke wetenschapper
heeft onvermijdelijk iets van een einzelgänger in zich, maar in deze gemeenschap van
einzelgängers voel ik mij prima thuis. Tegen mijn waarde collega-proximus, Wouter
Veraart, zou ik willen zeggen: beste Wouter, jij weet als geen ander dat er na al het wikken en wegen beschikt moet worden. Ik weet niet wat ik meer waardeer: je ernst of je
luim.
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Een woord van geruststelling aan mijn studenten: ik heb me vanmiddag vooral in
theoretische zin uitgelaten over methoden van recht en rechtswetenschap. Maar ik
verheug me erop gauw weer met jullie praktisch aan de slag te gaan met juridische
vaardigheden.
Mijn goede vriend Wim van Egmond is de maker van de film die tijdens het uitspreken
van deze rede te zien was. Bedankt, Wim, voor deze prachtige beelden, die goed laten
zien dat vormen veranderen, niet alleen in het recht maar ook in de natuur.
Dank zeg ik tot slot aan mijn ouders en mijn vrouw. Lieve Lies en Jan, de liefde voor
het woord en de wetenschap hebben jullie mij van kinds af aan bijgebracht. Zoals jullie zien, het is niet voor niets geweest. Ik ben dankbaar dat we, ondanks alle medische
sores, hier met elkaar aanwezig kunnen zijn.
Lieve Jonna, bij ons trouwen, alweer meer dan twintig jaar geleden, hebben we elkaar
trouw beloofd, in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid. Die belofte is gelukkig
niet loos gebleken. We zijn door dalen gegaan en hebben bergen bedwongen, maar we
hebben ons er samen doorheen geslagen en zijn er samen sterker uit gekomen. Nu staan
we op de top van de berg. Laten we van het uitzicht genieten.
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9

Laatste woord

Het einde nadert, terwijl ik naar mijn idee nog maar nauwelijks ben begonnen. Maar ik
heb lang genoeg gesproken; ik begin dorstig te worden. Het woord is weer aan u.
Ik heb gezegd.
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