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Dit boek is bedoeld ais In Memoriam Prof. Dr. Z. van Hee 
van de Leuvense Rechtsfaculteit. Ik heb niet de gelegenheid 
gehad de erin ontwikkelde gedachten met hem te bespreken 
maar weet niettemin dat ze hem nauw aan het hart lagen. 
Jurist niet alleen met het verstand maar met hart en ziel, be
vond hij zich steeds bij de voorhoede: dank zij een voortduren
de symbiose met de samenleving was hij nooit ten achter 
maar altijd voor op zijn broeders in het recht. Hoe zeer en hoe 
graag hij ook sprak, zijn spreken was steeds een antwoord op 
wat hij rondom zich had beluisterd. Hij was een 'judex viator': 
een rechter, maar dit geldt voor alle juristen: een jurist op 
weg, niet een die voortdurend meent dat hij al aangekomen is. 
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Inleidende beschouwingen 

:i: Er waren vele aanleidingen tot het schrijven van dit boek. Op 
een ogenblik dat de rol van het recht en van de jurist zoals zo
vele andere zaken wordt gecontesteerd, is het nodig dat de 
jurist gaat nadenken over zijn eigen aktiviteit. De opmerking 
van maatschappelijk geëngageerde maar ook van andere stu
denten, dat het recht de werkelijkheid achterna hinkt, is mij 
steeds een doorn in het oog geweest. Zelf heb ik het bedrijven 
van recht, tot op zekere hoogte, altijd aangevoeld als een be
leidsaktiviteit: bij het toepassen van rechtsregelen kiest de 
jurist één uit verschillende alternatieven die allen in het 
systeem passen. Dat hij het ene alternatief boven het andere 
verkiest, is het resultaat van een beredeneerd waarde-oordeel 
en niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats, van juridisch in
zicht. In die zin doet de jurist aan politiek: tussen verschillen
de alternatieven kiest hij er één uit. In dat gevoelen werd ik 
nog gesterkt toen ik aan de Universiteit betrokken werd bij 
het academisch beleid. Meer en meer ging het mij opvallen dat 
het voeren van beleid in wezen eenzelfde ingesteldheid en 
redeneringswijze veronderstelt als het opstellen en het toe
passen van rechtsregelen. 

Deze laatste uitdrukking vereist enige toelichting. Gewoonlijk 
denkt men, ais men spreekt over rechtsvinding, aan de aktivi
teit van de rechter die regels toepast op concrete feiten. Ik heb 
mij met deze idee nooit goed kunnen verzoenen. Rechtsvinding 
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speelt zich af op alle vlakken van het juridisch denken: steeds 
bij het opstellen van contracten, reglementen of wetten, bij het 
interpreteren van regels zowel ais bij het beslechten van con
flicten, heeft de bij een van deze aktiviteiten betrokken jurist 
een concrete situatie of een reeks van concrete situaties op het 
oog, die hij op een of andere manier door middel van algemene 
regels wil vatten. Dat hij nu eens, bij het opstellen van regels, 
uitgaat van de concrete situatie om een min of meer algemene 
regel, een contract of een wet, te formuleren, dan wel bij het 
interpreteren van regels of bij het beslechten van een geschil, 
uitgaat van de regel met het oog op de toepassing ervan op 
een concrete situatie, is een onderscheid dat naarmijn gevoelen 
weinig zinvol is. Immers, zo wordt hiema betoogd, wie een 
regel 'toepast', vindt of kiest die regel zomaar niet vanuit de 
concrete situatie, maar vormt of maakt hem. Rechts- of regel
vorming duidt daarom beter dan rechts- of regelvinding, de 
essentie van elk juridisch redeneren aan. Aan deze regelvor
ming ligt, zoals hierboven werd gesteld, een waarde-oordeel, 
een keuze, een beleid, ten grondslag. Dit aan te tonen, althans 
aanvaardbaar te maken, is het doel van deze publikatie. 

Aan het voorgaande moet een belangrijk voorbehoud worden 
toegevoegd. Rechtsvinding - omdat de term nu eenmaal inge
burgerd is, zal ik hem hiema ais synoniem van rechtsvorming 
gebruiken - is niet altijd even duidelijk aanwezig. In het 
merendeel van de gevallen baart het opstellen of het aanwenden 
van de regel geen speciale moeilijkheden: een waarde-oordeel, 
zo komt het mij voor, moet niet voltrokken worden omdat de 
oplossing voortvloeit uit een prioriteit waaromtrent (bijna) 
geen discussie meer bestaat. T.a.v. de rechterlijke rechtsvin
ding betekent dit dat in die gevallen de regelaanwending voor
komt ais een zuiver, zij het meestal complex, syllogisme, d.w.z. 
ais een eenvoudige toepassing van de regel op de feiten: een 
regel (maior) wordt toegepast op een feitelijke situatie (minor) 
omdat de rechter in deze situatie diegene herkent die beschre
ven is of voorondersteld wordt in de regel; conclusie hiervan 
is dat het in de regel genoemde rechtsgevolg aan de concrete 
situatie wordt vastgeknoopt. Toch zijn voor de vooruitgang 
van het recht, vooral die (relatief schaarse) gevallen belangrijk 
waarin de oplossing slechts kan gevonden worden in geval van 
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beslechting van een actueel en niet alleen maar potentieel aan
wezig waardenconflict. Het is aan de hand van dergelijke ge
vallen dat nieuwe regels worden gevormd, die in de toekomst 
richtinggevend kunnen zijn. Dit boek gaat over rechtsvinding 
in deze tweede categorie van gevallen. 

Nog een tweede voorbehoud is hier op zijn plaats. De auteur 
van deze bijdrage heeft geen enkele ervaring ais rechter en 
heeft slechts weinig ervaring ais geding advocaat (triallawyer); 
daarentegen heeft hij enige ervaring ais bedrijfsjurist, rechts
theoreticus en beleidsjurist. De jurist die doet aan preventieve 
rechtsvinding ( de bedrijfs-, beleids-, ook de bestuursjurist, de 
notaris) of aan reflecterende rechtsvinding (de hoogleraar) zal, 
zo komt het voor, meer dan de jurist die aan conflictuele 
rechtsvinding doet (de rechter, de advocaat) geneigd zijn om 
rechtsregelen ais alternatieven van beleid te zien eerder dan 
ais klaarliggende voor toepassing vatbare gegevens. In de con
frontatie van beide houdingen ligt een onmiskenbaar nut. Zo
als reeds gezegd blijkt daaruit, naar mijn gevoelen, dat er 
tussen beide houdingen geen wezenlijk verschil bestaat omdat 
ook de tweede houding ( conflictuele rechtsvinding) een kwes
tie is van altematieven en beleid. Dit wordt gestaafd door de 
bevindingen van de, helaas zeldzame, rechters die, zoals de be
roemde Amerikaanse rechter Cardozo (infra, p. 85), het rechter
lijk rechtsvindingsproces hebben geanalyseerd en beschreven. 
Het merkwaardige is nu, dat de meeste auteurs over rechts
vinding, ook al zijn zij geen rechters, het rechtsvindingsproces 
beschrijven uit hoofde van de rechter, hetgeen verklaarbaar is 
vermits de rechter het prototype is van de jurist die een oplos
sing zoekt voor een geschil. In hoever dit tot gevolg heeft ge
had dat het rechterlijkrechtsvindingsproces onjuistwordtvoor
gesteld, is mij onbekend: ik kan alleen afgaan op genoemde 
beschrijvingen, waaronder er dan toch enkele zijn van rechters, 
en op mondelinge mededelingen van rechters en geding-advo
caten, waaruit naar het mij voorkomt, een grote gelijkenis 
blijkt tussen rechterlijke en niet-rechterlijke rechtsvinding. In 
datzelfde perspectief heb ik aan dit boek de titel 'het beleid 
van de rechter' gegeven. Eigenlijk zou de titel 'het beleid van 
de jurist' beter passen maar de eerste spreekt m.i. meer aan en 
werd daarom verkozen. 

1.1. 



Nog een derde voorbehoud, dat trouwens met het voorgaande 
samenhangt: deze publikatie is, ingevolge de specialiteitvan de 
auteur, geschreven vanuit een privaatrechtelijke optiek. Bij de 
bespreking van mijn boek Beginselen van Belgisch Privaat
recht, Algemeen Deel (Antwerpen, 1969) ziet J. M. Polak in 
deze optiek, de volgende beperking: 'Al deze betogen ( over de 
verhouding rechter - wetgever) betreffen de vraag hoe de 
rechter zich moet opstellen tegenover de wet en de andere 
rechtsbronnen. Daarvan onderscheiden kan de vraag worden 
gesteld aan wie - wetgever of rechter - de voorkeur moet 
worden gegeven ais het er om gaat nieuw recht te vormen. 
Dat de rechter naar moderne opvattingen dit kan, is buiten 
kijf. Maar daarmee is de rechtspolitieke vraag van de keuze 
niet opgelost. Ook die vraag kan geformuleerd worden in de 
termen van de verhouding rechter - wetgever. Het lijkt mij 
wenselijk beide vragen duidelijk uiteen te houden. Naar mijn 
opvatting gebeurt dit, vooral bij beoefenaren van het privaat
recht, te weinig. Zo komt men er toe van het inzicht dat de 
rechter in het rechtsvindingsproces niet wezenlijk anders te 
werk gaat dan de wetgever, zonder meer over te stappen op de 
stelling dat de rechter gernst het proces van rechtsvorming 
van de wetgever over kan nemen. Een dergelijke uitkomst is 
zeker niet altijd onaanvaardbaar. Er zijn onderdelen van het 
privaatrecht waar de rechtsvorming door de rechter zo mani
fest boven de wetgeving moet worden gesteld, dat de verlei
ding groot is te gaan generaliseren. En aan die verleiding ont
komen vele civilisten . . . niet. Zouden zij zich meer op het 
publiekrecht oriënteren dan zouden zij beseffen dat rechts
vorming door de wetgever een aantal duidelijke voordelen laat 
zien' (Tijdschrift voor Privaatrecht, 1970, p. 232). Ik heb dit 
lange citaat opgenomen niet alleen omdat Polak's kritiek mij 
gerechtvaardigd voorkomt maar vooral omdat de door hem 
genoemde en door beoefenaren van het privaatrecht veelal ver
waarloosde probleemstelling in deze publikatie wéér slechts 
incidenteel aan bod komt. Polak's opmerking moge dan een 
waarschuwing zijn. 

2 Bij het bespreken van normaliseringsvraagstukken terzake 
van universitair beleid met collega's uit andere, vooral natuur
wetenschappelijke disciplines, heb ik mij als jurist steeds be-
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klemd gevoeld tussen twee extreme houdingen t.a.v. de 
(rechts-)regel. Aan de ene kant is er de houding van bijv. de 
natuurkundige, voor wie de rechtsregel, bijna naar het voor
beeld van de wet van de zwaartekracht, ondubbelzinnig en 
rechtlijnig is. Aan de andere kant is er de houding van bijv. 
de viroloog, voor wie de rechtsregel een geringe normaliseren
de kracht heeft, bijna naar het voorbeeld van het virus (wiens 
bestaan door slechts weinige, zeer flexibele normen wordt be
heerst maar dat zich aanpast aan de bestaanswijze en de leef
regels van de omringende cellen). De eerste kijkt verwonderd 
op wanneer de jurist, om tegemoet te komen aan actuele be
langen en doelstellingen, een regel, tegen de letter in, z6 inter
preteert dat hij iets anders zegt dan men tot dusver had ge
meend. De tweede, die geneigd is een dergelijke hersengymna
stiek te steunen, voelt zich in zijn verwachtingen bedrogen 
wanneer de jurist, gekomen op een zeker punt, weigert de regel 
nog verder uit te rekken. Toen ik mij deze ergerlijke dubbel
zinnigheid bewust werd, ben ik gaan overdenken over de eigen 
houding. Het resultaat van die overwegingen vindt men aan 
het eindevan dit opstel (infra, p.129). Aanvankelijk had ik ge
dacht alleen maar dât te doen. Mijn boek zou dan niets meer 
zijn geworden dan een soort geloofsbelijdenis. Inmiddels werd 
mijn aandacht evenwel gevestigd op een voetnoot van H. C. F. 
Schoordijk (in zijn bijdrage 'Typologiseren en Moduleren in 
de Rechtsvinding', in Rechtsvinding, Opstellen aangeboden 
aan Prof. Dr. J. M. Pieters, op p. 237) volgens welke de be
schouwingen die ik in voomoemd Algemeen Deel heb gewijd 
aan het begrip rechtshandeling wel 'een frisse wind (doen) 
waaien' maar dan toch doen blijken dat de auteur zich 'nog 
onvoldoende aan een typologiserend denken (heeft) weten te 
onttrekken'. Ingevolge deze uitlating voelde ik mij ineens per
soonlijk betrokken bij het rechtsvindingsproces. Ik ben toen 
gaan lezen, en dat was het begin van vele moeilijkheden. Op 
gevaar af de lezer te vervelen, wil ik die moeilijkheden hier 
schetsen, opdat moge blijken hoezeer ik met het onderwerp 
heb geworsteld - het werk is dus verre van af - en hoe arbi
trair de keuze is van de behandelde auteurs en opvattingen. 
In mijn lectuur stootte ik al vlug op de meningsverschillen die 
in Nederland onlangs weer aan het licht zijn gekomen tenge
volge van de hierna besproken geschriften van de Rotterdamse 
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hoogleraar J. ter Heide (infra, p. 28). Door de daar ontwikkel
de ideeën voel ik mij sterk aangesproken. In zijn uiteenzetting 
over Drie typen van rechtsvinding (infra, p. 36 en p. 77) typeert 
G. J. Wiarda deze ideeën als volgt: 'Er vindt ... niet alleen een 
verschuiving plaats van de rechterlijke gebondenheid naar 
rechterlijke vrijheid, maar ook van wat in Duitsland 'Norm
gerechtigkeit' wordt genoemd naar 'Einzelfallgerechtigkeit'; 
een verschuiving tevens van wat ook hier te lande de laatste 
jaren in aansluiting vooral aan een door ter Heide op het voet
spoor van Esser geïntroduceerde terminologie als 'systeem
denken' wordt aangeduid naar hetgeen in die terminologie 
onder 'probleemdenken' wordt verstaan; een verschuiving ten
slotte die, om nog eens leentjebuur te spelen bij de Franse 
klassieken, de herinnering oproept aan de door Pascal ge
maakte tegenstelling tussen 'l'esprit de géométrie' en 'l'esprit 
de finesse'' (p. 21) en verder: 'Aan te nemen valt dat het stre
ven naar een bevredigende oplossing die zov,eel mogelijk aan 
de maatschappelijke behoeften tegemoet komt, voor alle rech
ters in alle tijden binnen de grenzen van hun bewegingsvrij
heid voor hun keuze tussen de in aanmerking komende oplos
singen bepalend is geweest. Reeds Scholten sprak van de 
sociologische interpretatie. Zelden werd dit zo vaak en vooral 
zo expliciet naar voren gebracht ais in onze tijd geschiedt. Heel 
sterk wordt dit gedaan in de in de laatste tijd met veel nadruk 
naar voren gebrachte rechtsvindingstheorieën die steunen op 
de door ter Heide hier te lande geïntroduceerde functionele 
rechtsleer. In deze sterk sociologisch gekleurde en zich in 
ruime mate van een typisch sociologisch spraakgebruik bedie
nende leer gaat het bij rechtsvinding uitsluitend om de vraag 
hoe in een bepaalde situatie de oplossing kan worden gevonden 
die het beste aansluit bij de behoeften van de samenleving en 
bij de verwachtingen die onder de rechtsgenoten leven ten 
aanzien van het door 'spelregels' beheerste 'maatschappelijke 
spel'. Het recht wordt slechts in en voor het concrete geval 
gevormd, en de wet is voor de rechter geen abstracte en bin
dende norm 'voortvloeiend uit de wil van de wetgever waar
aan uiteindelijk de rechtsvinding haar auctoritas zou ontlenen', 
maar oriënta tiemiddel voor de rechter waardoor zijn planmatige 
ingreep in het maatschappelijk spelveld mogelijk wordt' (p. 
25-26). 

14 



Bovenstaande citaten geven het waardevolle aan van ter Hei
de' s opvattingen. Uit de verwijzingen naar Scholten en Esser -
zijn verwantschap met de tweede erkent ter Heide volmondig 
- moge echter reeds blijken dat er in ter Heide's opvattingen 
talrijke aanknopingspunten te vinden zijn met het werk van 
vroegere auteurs. Doordat ter Heide's opvattingen gesteld zijn 
in een sociologische taal is deze verwantschap niet altijd even 
gemakkelijk te onderkennen. 

Na lezing van ter Heide moest ik wel kennis nemen van het 
werk van Esser. Dit is geen gemakkelijke opdracht. Lange
meijer (Nieuwe Duitse theorieën over rechterlijke rechtsvin
ding, infra, p. 23), achter wiens gezag ik mij gaarne verschuil, 
zegt over Esser's boek Grundsatz und Norm (1956): 'Het is 
een boek met enorme kwaliteiten van geleerdheid en zelfstan
dig denken, met minder aantrekkelijke eigenaardigheden op 
het stuk van de vorm. In de rijkdom van des schrijvers ideeën 
de grote lijn, of Hever: de grote lijnen, te ontdekken is niet 
eenvoudig, hij bedient zich nogal eens van termen, die in het 
dagelijks spraakgebruik een vage betekenis hebben en zelfs 
door elkaar worden gebruikt om begrippen aan te duiden, die 
naar zijn bedoeling kennelijk scherp omlijnd en van elkaar 
onderscheiden zijn, zonder daarvan te voren definities te ge
ven, zodat men slechts uit het verband van het betoog de 
preciese inhoud van bcgrippen als 'Norm', 'Prinzip' en 'Grund
satz' in de door hem bedoelde pregnante betekenis kan aflei
den, en tenslotte: de wijsgerige achtergrond van zijn opvat
tingen, een achtergrond die toch stellig van belang is, wordt 
niet uitgesproken' (p. 7). Toen ik dit gelezen had, stond mijn 
besluit vast: ik zou Esser's boek niet lezen, temeer daar Lange
meijer en ter Heide (en ook Larenz: infra, p. 39) in hun res
pectievelijke opstellen voldoende inzicht verschaffen in de 
grote lijnen van Esser's leer. De op het bovenstaande citaat 
volgende waarschuwing van Langemeijer: 'Is dus de lectuur 
geen gemakkelijke, dit neemt niet weg dat ik niet veel boeken 
ken, waarvan ik met zoveel overtuiging de uitspraak zou doen, 
dat geen jurist het ongelezen zou mogen laten', gaf mij noch
tans een slecht geweten. Tot overmaat van ramp publiceerde 
Esser in 1970 een nieuw boek Vorverstiindnis und Methoden
wahl in der Rechtsfindung (infra, p. 33). Toen ik dat boek ge-
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lezen had - hetgeen ik niet betreur - ben ik dan ook maar 
het eerste boek gaan lezen. 

Het moet de lezer inmiddels duidelijk zijn geworden dat ik 
een broertje dood heb aan Duitse boeken over rechtsmethodo
logie. Geschreven in een vreemde taal die voor mij niet even 
toegankelijk is als Frans of Engels, bevatten Duitse werken 
dikwijls theoretische constructies, die, hoeveel waarheid ze ook 
mogen inhouden, de gewone lezer wel eens afschrikken door 
cen zwaarwichtige denk- en schrijftrant. Mijn besluit om niet 
nog meer Duitse boeken over de rechtsmethodologie te lezen, 
stond dan ook vlug vast toen ik bij het consulteren van Larenz' 
boek over Methodenlehre der Rechtswissenschaft, (2e uitg. 
1969) vaststelde hoeveel Duitse werken over rechtsvinding 
alleen al tijdens de laatste twintig jaar het licht hebben gezien. 
Ik heb gemeend te mogen volstaan met enkele verwijzingen 
aan de hand van Larenz' uiteenzetting, o.m. naar het werk 
van Coing (infra, p. 41) en ben dan vertroosting gaan zoeken in 
het werk van Amerikaanse rechtstheoretici. Hun werk spreekt 
de 'rank-and-file' jurist, die wel geïnteresseerd maar niet ge
specialiseerd is in rechtstheorie, meer aan; zij zijn er niet op 
uit om een brede, alomvattende theorie op te zetten maar be
perken zich tot het vooropstellen van enkele welgekozen be
weringen die aan de hand van juridisch feitenmateriaal, meest
al rechterlijke beslissingen, proefondervindelijk worden bewe
zen (infra, p. 58). Twee recente strekkingen inhetAmerikaan
se rechtsdenken heb ik hierna beschreven in hun belangrijkste 
exponent, met name Hohfeld's 'analytical jurisprudence' (infra, 
p. 45) en Llewellyn's 'legal realism' (infra, p. 54). De keuze 
van deze twee strekkingen is niet gebeurd op grond van een 
exhaustieve kennis van het Amerikaanse rechtsdenken maar 
op grond van eerder toevallige factoren. W aar Hohfeld' s ana
lyse een verworvenheid is van het Amerikaanse juridisch den
ken, is de leer van het 'legal realism' verre van onbetwist. 
Door eenieder zal nochtans geredelijk worden erkend dat zij 
een blijvende en unieke bijdrage heeft geleverd. Llewellyn's 
opvatting over de 'rule of law', gebaseerd op een enorme mas
sa juridisch materiaal, komt trouwens vanuit de pragmatische 
hoek de geloofwaardigheid van Esser's en ter Heide's opvat
tingen bevestigen. Zij laten m.i. ook het verband zien tussen 
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laatstgenoemde opvattingen en die van Nederlandse auteurs 
zoals Scholten, Wiarda en Schoordijk (infra, p. 74). Eenzelfde 
zorg om verband te leggen, heeft mij er trouwens toe aangezet 
ook Cardozo' s werkje The Nature of the Judicial Process samen 
te vatten (infra, p. 85). Het werk van deze door Llewellyn en 
vele anderen zo gewaardeerde rechter laat immers een duide
lijke relatie zien tussen de recente opvattingen over rechts
vinding en die van oudere Europese auteurs ais Savigny, Gény, 
Ehrlich, Vander Eycken. 

Gekomen op dit punt in mijn lectuur heb ik met moeite de 
verleiding kunnen weerstaan om mij in te werken in de oudere 
Duitse maar vooral Fr anse en Belgische rechtsleer. Ik heb alleen 
Gény's Méthode d'interprétation et sources en droit privé 
positif (:1ste uitg. :1899) herlezen ... en heb de verleiding dan 
de rug toegekeerd. Immers, alleen al in Gény's boek is op ver
scheidene punten een zo duidelijke verwantschap aan te tonen 
met de theorieën van de hiervoor genoemde moderne Ameri
kaanse, Duitse en Nederlandse auteurs, dat alleen het aan
stippen en verduidelijken ervan het bestek van deze bijdrage 
ver zou overschrijden. Ik heb mij dan vergenoegd met het 
weergeven van een lang citaat uit het voorwoord dat Salleilles 
voor de eerste editie van Gény's werk heeft geschreven 
(infra, p. 90). In aansluiting daarop heb ik ook enige aandacht 
besteed aan het door Gény in de tweede uitgave van zijn werk 
(:19:19) uitvoerig beschreven en ook door Cardozo vermelde 
'phénomène Magnaud' (infra, p. 93). Dit experiment, dat door 
vrijwel elk 'rechtgeaard' jurist wordt afgewezen, is een voor
beeld van subjectieve, partijpolitieke rechtspraak: de indivi
duele waardenschaal van de rechter, niet die waaromtrent in 
de gemeenschap een zekere eensgezindheid heerst, staat daar
bij centraal. 

Het Amerikaanse 'legal realism' is, ik zei het al, verre van on
betwist. Na de bespreking van Llewellyn's opvattingen heb ik 
derhalve twee strekkingen onderzocht die zich hebben gekeerd 
tegen de excessen van het pragmatisme - excessen waaraan 
Llewellyn zelf m.i. niet heeft toegegeven. Ik bedoel de opvat
ting van de Engelse hoogleraar Hart enerzijds (infra, p. 6:1) en 
die van de Amerikaanse hoogleraren Lasswell en McDougal 
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(infra, p. 66) anderzijds. Bij deze laatste auteurs die een 'waar
denjurisprudentie' voorstaan, vindt men een sterk geëngageer
de opvatting terug: ook de jurist, stellen zij, is in zijn werk 
mede-verantwoordelijk voor het instandhouden en het bevor
deren van de democratische waarden. Het recht staat ter be
schikking van dit ideaal. Het is cen middel om iets te bereiken. 
In zekere zin staat deze maximaliserende opvatting over de 
roi van het recht in tegenstelling tot de minimaliserende op
vattingen die aan het Oosterse rechtsdenken ten grondslag 
liggen. Dit laatste ziet recht als een 'ultimum remedium' en 
legt sterk de nadruk op de verzoeningsgedachte, welke gedach
te men ook in het primitieve Afrikaanse rechtsdenken terug
vindt (infra, p. 97). De rol van het recht en van de rechter 
wordt er niet gezien ais manipulatief, als instrument van be
leid, dat, omdat het een keuze impliceert, scheiding brengt 
tussen de rechtsgenoten maar wel als een middel om, wan
neer geen andere wegen openstaan, de strijdende partijen een 
beslissing 'aan te praten' (palavers) die geen van beide par
tijen teveel gezichtsverlies bezorgt en hun samenleven, ook 
morgen, nog mogelijk maakt. De rechter treedt hier op ais 
goede scheidsrechter, de rechterlijke beslissing wordt gezien 
niet ais een eindpunt maar ais een schakel in het verdere leven, 
als een bindteken tussen partijen, niet ais een scheidingslijn. 
Deze ideeën zijn in dit verband belangrijk omdat zij m.i. aan
sluiting geven op bij Esser en ter Heide verwoorde denkbeel
den omtrent 'Konsensfahigkeit' van de rechterlijke beslissing 
(infra, p. 34) en 'homonomie van de rechter met de samen
leving' (infra, p. 37). Deze begrippen verwijzen naar de nood
zaak, door menig jurist aangevoeld, om de eigen opvatting zo 
al niet te objectiviseren, dan toch te transsubjectiviseren. Niet 
een individuele waardeschaal van de rechter, zoals door 'le 
président Magnaud' werd gesteld, maar wel een waarden
schaal waaromtrent een zekere eensgezindheid bestaat in de 
samenleving, moet richtinggevend zijn. 

De aldus vastgestelde tweespalt tussen enerzijds de manipula
tieve opvatting: het recht en de rechter als instrumenten van 
beleid, en anderzijds de arbitrale opvatting: het recht en de 
rechter ais bewerkers van verzoening en overeenstemming, 
vormde een nieuwe uitdaging. Beide opvattingen kunnen rich-
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tinggevend zijn voor de oplossing van het aan de jurist, in 
laatste instantie de rechter, voorgelegde waardenconflict. Het 
is mogelijk, meen ik, beide opvattingen met elkaar tot op zekere 
hoogte te verzoenen. Bij het zoeken naar dit compromis heb ik 
veel steun gevonden in de geschriften van G. E. Langemeijer 
(infra, p. 106), in het werkje van Lon Fuller (infra, p. 120) maar 
vooral in de bijdragen van mijn landgenoot Chaïm Perelman 
van de Brusselse Universiteit (infra, p. 111). Het laatste ver
heugt mij ten zeerste omdat ik erdoor in de gelegenheid werd 
gesteld kennis te maken met een vertegenwoordiger van de 
Brusselse school, een school die mij 'van huize uit' minder ver
trouwd is dan de Leuvense. Tussen de vrijzinnige Universiteit 
in Brussel en de katholieke Universiteit in Leuven is het in het 
verleden niet altijd goed gegaan. In dit opzicht - hier van be
lang omdat zoals in het recht de verschillen ook daar veelal 
een gevolg zijn van een mystificeren van één ( overigens zeer 
waardevolle) gedachte - zijn Schoordijk's woorden, overge
nomen uit de hierna genoemde rede, betekenisvol. Sprekend 
over demystificerend rechtsdenken zegt hij o.m.: 'Een geloven 
in een God ... kan ans tegenover onze medemens, die wellicht 
niet gelooft, niet bevrijden van onze plicht iedere norm ... op 
zijn aardse waarde te toetsen. Zulks impliceert voor wie ge
loven wil: een aanvaarden van een andere God ... , niet de
geen die mensen als eeuwige kinderen behandelt, gunsten uit
deelt, straffen oplegt of fouten vergeeft, maar die, door af te 
zien van elk verlossend optreden, een beroep doet op de werke
lijke volwassenheid van de volledig verantwoordelijke mens. 
Zo denkend over God sta ik op gelijke voet met de jurist-niet
christen, die eveneens zijn verantwoordelijkheden niet aan een 
Gad endosseren kan en wil. Recht doen wordt zo gezien een 
minder magische en daarmede een op het eerste gezicht ont
zagwekkende opgave' (p. 50). 

Vooraleer dit relaas af te sluiten wil ik een tweevoudig ere
saluut brengen. Eerst aan de 'dies natalis' -rede van H. C. F. 
Schoordijk, waaruit het bovenstaande citaat werd overgeno
men, over Oordelen en Vooroordelen (september 1972). Toen 
deze rede, onmiddellijk na het uitspreken ervan, in mijn bezit 
kwam, was de redactie van deze publikatie reeds voltooid. 
Omdat tussen de in die rede tot uiting gebrachte opvatting en 



de aan dit boek ten grondslag liggende opvatting een zo 
grote geestesverwantschap bestaat - ook al zijn er nuance
verschillen en al is de benadering verschillend - heb ik, waar 
dit nog kon, verwijzingen ingelast naar Schoordijk's rede. (Dat 
er tussen Schoordijk's en mijn opvattingen grote verwant
schap bestaat, verwondert mij niet: terwijl hij zijn dies-rede 
schreef en ik het voorliggende opstel voorbereidde hadden wij 
herhaaldelijk de gelegenheid onze opvattingen aan elkaar te 
toetsen.) In de tweede plaats wil ik het werkje van H. De Page 
citeren A propos du gouvernement des juges (1.931.), niet om
dat het handelt over het hier aan bod komende onderwerp -
het gaat over de rol van de billijkheid - maar wel omdat het 
mij geïnspireerd heeft bij het kiezen van een titel voor het 
voorliggende boek. (De Page heeft die titel trouwens zelf over
genomen van de Franse hoogleraar E. Lambert, die in 1.921. 
een werkje schreef over Le gouvernement des juges et la lutte 
contre la législation sociale aux Etats Unis. Zoals de titel aan
duidt, handelt dat boek over het probleem, in de Verenigde 
Staten, van de rechterlijke toetsing van wetten aan de Grond
wet). 

3 Uit het voorgaande moge blijken dat ik bij de keuze van te 
bespreken auteurs nogal willekeurig ben te werk gegaan. 
M.a.w. ik kan geen enkele garantie geven dat de besproken 
auteurs de aan bod komende gezichtspunten beter behandelen 
dan de talrijke niet besproken auteurs. Voorts heb ik van de 
gedachten, ontwikkeld door de besproken auteurs, er slechts 
enkele overgenomen, nl. diegene die naar mijn smaak het 
beste passen in de gedachtengang die ik wil ontwikkelen. Som
mige van die gedachten heb ik wellicht verkeerd geïnterpre
teerd: teveel in overeenstemming met de inzichten die ik pro
beer ingang te doen vinden. Uiteindelijk blijft deze uiteenzet
ting dan toch een belijdenis waar ik nu in geloof, maar dan 
een belijdenis die ik, mijn conclusie indachtig (infra, p. 1.59), 
voor anderen probeer waar te maken door overeenstemming 
aan te tonen met de opvattingen van nog anderen. Dit bete
kent meteen dat mijn geloofsbelijdenis niet alleen is terug te 
vinden in de proeve van synthesis aan het einde van het boek, 
maar ook, door heel het boek heen, in de opvattingen van de 



besproken auteurs: behalve wanneer ik het tegendeel heb ge
zegd onderschrijf ik die opvattingen, wel te verstaan als deel
waarheden, ook al zijn ze niet altijd uitdrukkelijk overgeno
men in de synthese. 

Ik geloof vast in historisch en ruimtelijk perspectief en betreur 
het dat ik niet nog meer verbanden heb kunnen leggen dan ik 
hierna heb gedaan. Al bij al, komt het maar zelden voor ( of 
helemaal niet?) dat nieuwe ideeën door één persoon worden 
ontwikkeld. Veelal zijn het ideeën die zonder nawijsbaar ver
band met elkaar op verschillende plaatsen terzelfdertijd naar 
voren komen en die meestal ook vroeger al eens werden ge
steld, zij het wellicht in minder genuanceerde bewoordingen of 
in een verschillend perspectief. Nochtans juist in dit, preciezer 
en genuanceerder of anders formuleren van ideeën onder in
vloed van gewijzigde, veelal meer gecompliceerde levensver
houdingen, ligt, naar mij voorkomt, een reële vooruitgang van 
het recht. Daar komt nog bij dat ideeën die in een vroegere 
periode hun sporen hebben verdiend maar die dan op de 
achtergrond geraakten, vaak omdat gerealiseerd werd wat zij 
beoogden, opnieuw moeten worden benadrukt als de erin ver
vatte waarde door het overbeklemtonen van een tegengestelde, 
zij het ook waardevolle gedachte, in verdrukking dreigt te 
komen. De vooruitgang ligt dan niet zozeer in het 'uitvinden' 
van nieuwe ideeën dan wel in het heropnemen en in het met 
eigentijdse woorden en vanuit een hedendaags perspectief ver
uiterlijken van vroegere gedachten en zulks op een ogenblik 
<lat zij bij machte zijn om een op komst zijnde wenselijke ge
dachtenwending te kanaliseren en daardoor te verhaasten. 

Nog een laatste vooropmerking. Het is niet altijd gemakkelijk 
geweest voor iemand die geen specialist is in rechtsfilosofie, 
om de hierna besproken opvattingen te analyseren en in het 
juiste perspectief te situeren. Dit is dan ook maar een aanzet 
die ik niettemin heb willen 'boekstaven' enerzijds omdat daar
door werk wordt bespaard voor andere juristen die interesse 
maar geen tijd hebben zich met algemene theorie bezig te hou
den en anderzijds omdat daardoor een ruimer gesprek moge
lijk wordt. Een voordeel van het niet-gespecialiseerd-zijn is 
nochtans, dat de auteur niet anders kan dan proberen de te 
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verwoorden gedachten in een eenvoudige taal uit te drukken. 
Dit is belangrijk. Immers niet alleen naar de inhoud (infra, 
p. 38) maar ook naar de vorm moet het werk van de jurist in 
overeenstemming zijn met de samenleving. 
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Van systeemdenken via probleem
denken naar waardedenken. 
Algemeen overzicht 

4 Vooraleer in te gaan op enkele actuele stromingen in het 
moderne denken over het juridisch denkproces - dit nadenken 
van juristen over de eigen manier van redeneren werd door 
de Duitse auteur Larenz treffend genoemd 'Reflcxion auf eige
nes Tun' (op. cit.) - is het nuttig dit moderne denken te situ
eren tegen de achtergrond van de grote denkrichtingen in ver
band met rcchtsvinding. Een goed overzicht daarvan vindt 
men o.m. in het door ter Heide gehouden referaat over Rechts
vinding voor de jaarvergadering 1.965 van de Nederlandse 
Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts. Zie ook de mede
deling van de Nederlandse Procureur Generaal bij de Hoge 
Raad G. E. Langemeijer over Nieuwe Duitse theorieën over 
rechterlijke rechtsvinding in 1.966 opgesteld voor de klasse der 
letteren van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Weten
schappen, Letteren en Schone Kunsten van België (Jaargang 28, 
nr . .3). De hierna volgende samenvatting is opgesteld aan de 
hand van deze overzichten. Ook de verwijzingen zijn daaraan 
ontleend. 

Een eerste denkrichting is die van de begripsjurispmdentie. 
Het rechtsvindingsproces wordt gezien als een zuivere kenakt 
(zuiver cognitief) en de oplossing voor het concrete geval als 
de uitkomst van een syllogisme. 'De wet', aldus ter Heide in 
zijn voornoemd referaat (p. 1.1), 'bevat de regel, die aan een 
complex van bestanddelen of wettelijke begrippen (Tatbestand 
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T) een rechtsgevolg (R) toekent. De taak van de rechter is, na 
te gaan of de concrete situatie (het Sachverhalt S) met deze 
begrippen is te subsumeren, dus als T is te herkennen. In dat 
geval is de uitspraak bekend'. Meestal zal de uitkomst niet het 
resultaat zijn van één syllogisme maar van meerdere, d.w.z. 
elke premisse in het hiervoor genoemde syllogisme is de con
clusie van een ander syllogisme. Men vindt deze redenerings
wijze uitvoeriger besproken, toegelicht en bekritiseerd bij 
Rigaux, F., La nature du contrôle de la Cour de Cassation, 
Brussel, 1.966, p. 36 e.v. (Zie ook: Herbots, J., 'Recht, feit en 
cassatiemiddel', T.P.R., 1971., p. 5991 no. 1.5 e.v.). In een meer 
gevorderd stadium, toen nl. weer werd erkend dat niet in 
elke concrete situatie een bepaalde wettelijke hypothese (Tat
bestand) te herkennen is, werd de theorie verruimd tot begin
selenjurisprudentie. 'De wet, aanvankelijk legalistisch opgevat 
als een optelsom van artikelen, wordt verdiept door een stelsel 
van pyramidaal geordende beginselen. De interpretatie van de 
wettelijke begrippen vindt dan plaats door ze te plaatsen tegen 
de achtergrond van deze beginselen. De functie ervan is, ver
antwoorde wetstoepassing buiten de woorden om mogelijk te 
maken, bijv. door bepaling van de wezenlijke gelijkheid van 
verschillende gevallen, hetgeen voorwaarde is voor de methode 
van analogie, maar ook voor de redenering a contrario' (ter 
Heide, loc. cit., p. :16). 

De richting van de begrips- en beginselenjurisprudentie ziet 
het juridisch denkproces als een kenakt. Daartegenover staat 
de belangenjurisprudentie die erop wijst dat er in het hier
boven geschetste subsumptieproces een sterk waarderings
element zit. Aan elke rechtsstrijd ligt een belangenconflict ten 
grondslag zoda t aan elke beslissing een belangenafweging 
voorafgaat. De beslissing is niet een zuivere kenakt, een her
kennen van een wettelijke hypothese in een concrete situatie, 
maar is ook een wilsakt (volitief): een kiezen door de rechter, 
op grond van belangenafweging, van de wettelijke hypothese 
waaronder de concrete, door de rechter gemodelleerde situatie 
wordt gesubsumeerd. Begripsmatige kwalificatie bedekt altijd, 
zo wordt door deze denkrichting beklemtoond, een waarde
ring door de rechter van de bij de rechtsstrijd betrokken be-



langen. Het ligt voor de hand dat met het binnensmokkelen 
van het waarderingselement, de deur wordt geopend voor sub
jectieve beslissingen. Om aan dit gevaar te ontsnappen wijzen 
de hedendaagse voorstanders van deze leer, waaronder de 
Duitse hoogleraar Westermann de belangrijkste is (Wesen und 
Grenzen der richtlichen Streitentscheidung, 1953; ook: 'Die 
Ànderung des Nachbarrechts und der Gewerbeordnung als 
Beispiel für das Verhaltnis von richterischer und gesetzge
berischer Fortbildung des Rechts', in Eranion für G. S. Mari
dakis, II, 1963, p. 661-76), erop dat de rechter zich niet zon
der meer mag laten leiden door eigen waardering van de bij 
de rechtsstrijd betrokken belangen maar dat hij deze waarde
ring moet voltrekken overeenkomstig wettelijke waarderings
factoren. M.a.w. met het oog op het beoordelen van de con
crete belangenmoet de rechter op zoek gaan naar een in dewet 
neergelegde waarderingsmaatstaf. 'Overal waar de waarde
ringsfactor, die aan de wet ten grondslag ligt, past op de be
langenpositie, moet deze worden toegepast. Dit geeft een aan
passingsmogelijkheid aan veranderende omstandigheden, mi
mer dan die welke begripsjurisprudentie kent, maar enger dan 
die van de zgn. 'Freirechtsschule', die de rechter niet gebon
den acht aan de wettelijke waarderingsfactor, maar hem zelf 
laat kiezen' (ter Heide, loc. cit., p. 13). Zo opgevat is ook de 
belangenjurisprudentie, zoals de begrips- of beginselenjuris
prudentie, een wijze van denken die als systeemdenken kan 
worden bestempeld: voor de oplossing van een concreet ge
schil gaat men uit van in de wet besloten waarderingsfactoren 
of uit de wet afgeleide beginselen; men leidt de oplossing af 
uit een geordend systeem van wetten. Begrips- en beginselen
jurisprudentie wordt dan gezien als de cognitieve richting, 
belangenjurisprudentie als de volitieve richting van een in 
beide gevallen toch nog als systeemdenken te bestempelen 
denkstroming. 

Tegenover systeemdenken staat probleemdenken; niet in het 
systeem maar vanuit het probleem, de concrete situatie, zelf 
moet de oplossing worden gevonden. De belangenjurispruden
tie had reeds een eerste stap in die richting gezet maar werd 
later via de introductie van het begrip der wettelijke waarde
ringsfactoren weer wat anders georiënteerd. Onder de invloed 
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van het filosofisch existentialisme krijgt het probleemdenken 
weer nieuwe armslag. 

Is de regel en het beginsel, zo vraagt G. Cohn (Existenzialis
mus und Rechtswissenschaft, Base!, 1.955), niet 'een fictie, die 
ontstaat door de verabsolutering van de beste oplossing in 
een bepaald geval? Dan doet deze verabsolutering onrecht aan 
het unieke en onherhaalbare van iedere probleemsituatie; de 
eerste beslissing in het eerste geval dat zich voordeed was 
misschien wel in dat geval het beste, maar deze keuze van 
oplossing is eenmalig, steeds concreet, en mag nog niet wor
den gerationaliseerd door een beroep op de regel. Het recht 
lag in de oplossing van het geval, niet in de regel ... Bij een 
goede rechtsvinding (zoekt) de rechter steeds weer opnieuw de 
beste oplossing voor dit concrete geval zonder zich aan de 
regel te binden. De oplossing wordt steeds als de beste ge
kozen' (ter Heide, op. cit., p. 20). Zo komt men van 'Norm
gerechtigkeit' tot 'Einzelfallgerechtigkeit'. Het gezag van het 
gerechtelijk gewijsde is hierin te vinden dat de gegeven oplos
sing in die probleemsituatie de beste was; dan mist deze op
lossing echter autoriteit in een verschillend geval; het is ver
keerd het tweede geval, uit naam van de rechtszekerheid, met 
het eerdere gelijk te maken door een beroep op de regel. Lo
gische subsumptie is een vorm van primitief participatie
denken waarvan de vooronderstelling is dat de beslissing in 
ieder geval een verschijningsvorm is van de regel, die in zich
zelf absoluut is (ibid.). 

Het is duidelijk dat de existentialistische opvatting over de 
rechtsregel niet terzijde kan worden geschoven. In elk geval 
heeft zij de genadeslag toegebracht aan de leer die rechts
vinding ziet als het zuiver subsumeren van een concrete situa
tie onder een wettelijke hypothese. Zij was integendeel een 
stimulans in de richting van probleemdenken. Eruit afleiden 
dat de concrete beslissing niet meer mag worden gerelateerd 
aan een regel die geroepen is om bij de oplossing van latere 
concrete situaties een rechtsontwikkelende rol te spelen, ging 
nochtans, naar de smaak van latere auteurs, te ver. Op dit 
punt deed zich een verdere ontwikkeling voor. Reeds door de 
belangenjurisprudentie was, zoals hierboven vermeld, aan-

26 



dacht opgee1st voor het volitieve moment in het juridisch 
denkproces: de beslissing voor het concrete geval is niet zo 
maar een herkennen van de wettelijke hypothese in de con
crete situatie maar een kiezen van de voor het concrete geval 
meest geschikte wettelijke hypothese, rekening houdend met de 
bij het geschil betrokken belangen. Op de vraag welke factoren 
deze keuze bepalen bleef men echter een precies antwoord 
schuldig; meestal vergenoegde men zich ermee te wijzen op 
het irrationele van de keuze en men noemde dan geweten, 
billijkheidsgevoelen, juridische cultuur of zelfs gewoonweg in
tuïtie ais ultieme keuze-verantwoordende factor. Auteurs ais 
Esser (Grundsatz und Norm) en, op zijn voetspoor, Wieacker 
('Gesetz und Richterkunst, Zum Problem der aussergesetz
lichen Rechtsordnung', in Schriftenreihe der Juristischen Stu
diengesellschaft Karlsruhe, Heft 34, 1957, p. 3-22) en ter Hei
de ('Iudex viator: probleem of systeemdenken of gesystemati
seerd probleemdenken', Ars Aequi, 1967, p. 3 e.v.), proberen 
nu juist dit irrationele element te systematiseren teneinde het 
in de mate van het mogelijke aan de subjectiviteit van de oor
delende rechter te onttrekken. Dit doen zij echter niet, zoals 
Westermann (supra), door in de wet te gaan zoeken naar ob
jectieve waarderingsfactoren d.w.z. door te verwijzen naar een 
historisch, door de wetgever vastgesteld waarderingsplan, 
maar wel door in de eigentijdse 'Lebensordnung', en dus bui
ten de wet, te gaan zoeken naar een actueel waarderings- of 
ordeningsplan. Zoals later nog wordt aangetoond situeert deze 
strekking zich binnen het kader van een algemene beweging in 
de richting van waardenjurisprudentie en open systeemdenken 
(infra, p. 39). 
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Gesystematiseerd probleemdenken in 
Duitsland en Nederland. 
De functionele rechtsleer 

5 Mensen, aldus ter Heide, ('Iudex viator ... ', loc. cit.) staan 
binnen de samenleving in verhouding tot elkaar; hun hande
len verloopt binnen een intersubjectief referentiekader. Door te 
handelen stelt ieder mens een norm voor zichzelf en voor 
ieder ander. Doordat samenlevende mensen samen-handelen 
komt aldus een normen-stel tot stand, een context, een plan 
waarbinnen iedere 'speler' zetten kan doen. Binnen dit plan 
mag de ene verwachtingen van handelen gronden ten opzichte 
van de ander; binnen de context van het plan zijn bepaalde 
verwachtingen legitiem (bijv., zo versta ik het: van iemand die 
zich jegens mij steeds loyaal of vriendelijk heeft gedragen, 
mag ik rechtmatig verwachten dat hij zulks bij een volgende 
gelegenheid opnieuw zal doen). Het handelen van een ieder 
wordt aldus geconfronteerd met wat intersubjectief als behoor
lijk geldt krachtens het plan. Blijft dit handelen beneden de 
maat van het intersubjectieve plan, dan zal het door de rech
ter worden ontkracht. Aldus gezien is de regel, exponent van 
intersubjectief handelen, essentieel veranderlijk; van de rech
ter, zelf speler binnen het intersubjectief referentiekader, 
wordt verwacht dat hij in een vraag-antwoord relatie, ais rech
ter-op-weg ('iudex viator'), de individuele normzetting van 
partijen toetst aan het heersende ordenings- en waarderings
plan dat steeds veranderlijk is en trouwens mede gedetermi
neerd wordt door het handelen van de gedingpartijen. De 
vraag die tot de rechter wordt gericht is, aldus ter Heide (op. 
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cit., p. 20): 'wat mag de één binnen het actuele ordenings
en waarderingsplan onder de gegeven omstandigheden van de 
ander verwachten?' of anders: 'is dit het gedrag van een rede
lijk mens in de gegeven omstandigheden gegeven het stelsel 
waarin hij fungeerde?' Ook de plaats van de wet, niet alleen 
van de rechter, moet in dat stelsel opnieuw worden bepaald. 
Zoals uit het voorgaande blijkt wordt de regel eerst in een 
rechterlijke uitspraak geformuleerd; komen er nog gelijkaar
dige uitspraken in overeenstemming met het actuele orde
ningsplan, dan ontstaat een verzameling punten die voor de 
rechter oriëntatiemiddel wordt. Blijkt het heersende ordenings
plan voldoende vast te staan, dan kan deze reeks punten in 
een wet worden vastgelegd - Esser (Grundsatz, p. 147) waar
schuwt evenwel tegen premature vastzetting van de regel in 
de wet. De wet gaat dan als axioma werken waaruit in een
voudige gevallen de oplossing deductief kan worden afgeleid. 
Controle op de wettelijke regel blijft nochtans noodzakelijk: 
zodra het actuele ordenings- en waarderingsplan verandert, 
zullen de traditionele antwoorden van de rechter nog wel in 
overeenstemming zijn met het historische waarderingsplan van 
de wet maar maatschappelijk gezien onzin gaan vormen. Het 
wettelijk axioma moet dan worden verfijnd of ter zijde ge
schoven. Deze voortdurende controle op de wet vanuit de 
maatschappelijke verhoudingen, zoals verwoord in de stand
punten ingenomen door de partijen bij de rechtsstrijd, wordt, 
in navolging van Viehweg (Topik und Jurisprudenz, 3de uitg., 
1965), 'topische' controle genoemd (topos = standpunt d.i. 
geen absolute waarheid maar voorwerp van geargumenteerde 
discussie): daarmee wordt bedoeld dat de rechter zich voort
durend moet afvragen 'nu met de blik van de wet af en naar 
de maatschappelijke verhoudingen en opvattingen gekeerd, of 
de beslissing bevredigt' ( aldus Langemeijer, 'De onafhanke
lijke rechter op de schopstoel' in Nederlands Juristenblad 1971, 
p. 803). 

6 Het is duidelijk dat de regel, zo gezien, geen in wezen onver
anderlijke regel is ('une règle préétablie') die klaar ligt om 
door middel van een logisch syllogisme op de concrete situa
tie te worden toegepast. Dit is alleen al niet zo omdat, zoals 



door de belangenjurisprudentie werd onderstreept, de regel ge
kozen wordt in functie van de concrete, bij de rechtsstrijd be
trokken belangen. Daar komt nu echter nog bij dat de regel 
zelf veranderlijk is in se omdat hij de uitkomst is van wat op 
een bepaald ogenblik op een zekere plaats intersubjectief ais 
behoorlijk geldt. Dit betekent evenwel niet, zoals door de exis
tentialisten werd betoogd, dat de regel, gevonden in een con
creet geval geen enkele betekenis heeft voor een volgend con
creet geval. De regel speelt minstens een roi bij het voorspel
len van een toekomstige rechterlijke beslissing: ook al is de 
beslissing eerst, dan toch is de regel nodig om nadien in de 
veelheid van beslissingen een patroon te leggen dat de beslis
singen bijeen houdt. Deze voorspelbaarheidsfunctie van de 
regel zal door elke praktijkjurist worden onderkend: ais een 
cliënt hem vraagt of deze of gene gedraging 'mag', zal hij af
gaan op regels die uit vorige beslissingen zijn gedestilleerd om 
van daaruit de latere beslissing te voorspellen. 

De regel gevonden voor het concrete geval heeft daamaast 
evenwel ook nog een 'rechtsontwikkelende functie'. Lange
meijer in zijn bespreking van Esser's Grundsatz und Norm bei 
der richterlichen Fortbildung des Privatrechts wijst erop dat 
Esser niet alleen ten aanval trekt tegen 'natuurrecht, in de zin 
van veronderstelde zuiver ideële normen, die zich van weinige, 
evidente hoofdbeginselen uit zouden laten ontwikkelen, totdat 
tenslotte zelfs de beslissing van het concrete geval daaruit 
logisch dwingend volgt', maar evenzeer tegen 'de beslissing op 
grand van de billijkheid in enge zin, de billijkheid in concreto, 
de 'epieikeia' van Aristoteles. De rechter, aldus Esser, die niet 
zonder reden in de titel van zijn hoofdwerk van 'richterliche 
Fortbildung des Privatrechts' spreekt, moet, ook wanneer hij 
buiten de wet beslist, toch een beslissing geven, die naar zijn 
oordeel verdient zich tot regel te ontwikkelen, niet een die 
enkel haar rechtvaardiging zou moeten vinden in de billijk
heid onder zo bijzondere omstandigheden, dat een rechtsregel, 
die daarmee rekening zou houden, ondenkbaar is' (Lange
meijer, Nieuwe Duitse theorieën . .. , Ioc. cit., p. 8). 

Bij het geven van zijn beslissing moet de rechter zich dus de 
vraag stellen of de oplossing ais rechtsregel bruikbaar kan 
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zijn. Daarmee wil zeker niet gezegd zijn dat de beslissing 'de 
toepassing is van een prae-existente, zij het tot dusver nog 
aan niemand bewuste of althans nog door niemand uitgespro
ken norm' (ibid., p. 9). De beslissing blijft 'problemgebunden', 
zij is, aldus Langemeijer de opvatting van Esser samenvattend, 
'als het ware slechts een experiment tot het scheppen van een 
voor een bepaald probleem passende rechtsregel. Een regel, die 
in gelijke mate als wet en algemeen erkende rechtspraak of 
theorie de rechter bindt, wordt zij na veelvuldige, overtuigen
de herhaling, waarbij alle kans bestaat, dat zij nog allerlei 
wijziging zal ondergaan. De wetenschap heeft hiermede een 
taak, zij het in Esser's visie een betrekkelijk bescheidene, nl. 
een veelvoud van beslsisingen op de daarin opgesloten alge
mene beginselen te analyseren. Nooit echter treedt het resul
taat van zulk een analyse als dwingende regel in de plaats van 
de eisen van de 'Lebensordnung', zoals die telkens weer om 
verwezenlijking vragen: 'Non ex regula ius sumatur, sed ex 
iure quod est regula fiat' (ibid.). De concrete uitspraak is dus 
niet alleen van belang als regel voor het individuele geval 
maar is ook een schakel in de rechtsontwikkeling en moet door 
de rechter gezien worden met het oog op latere gevallen. De 
verplichting voor de rechter zijn probleemgebonden beslissing 
in te bouwen in het voorhanden zijnde rechtssysteem wordt 
trouwens door Esser gezien als een 'Sicherheitsgarantie' tegen 
ongecontroleerde, louter op billijkheid berustende gevoelsuit
spraken. 

7 Met dit alles moge verduidelijkt zijn dat de regel, ook de in de 
wet neergelegde regel - doordat hij voortdurend moet getoetst 
worden aan een actueel, intersubjectief waarderings- of orde
ningsplan: een eigentijdse 'Lebensordnung' - in wezen ver
anderlijk is, maar toch regelend d.i. rechtsontwikkelend voor 
de toekomst. De grote onbekende in dit systeem is evenwel 
hoe de rechter deze eigentijdse 'Lebensordnung' zal herkennen. 
In dit perspectief, aldus ook Langemeijer ( op. cit., p. 10 ), client 
de uiteenzetting te worden gezien van een ander Duits hoog
leraar F. Wieacker (loc. cit.). 

In zijn uiteenzetting wijst Wieacker vijf factoren aan die de 
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rechter bij buitenwettelijke rechtsvinding ais richtsnoer kun
nen dienen. Het zijn: in de grondwet of andere basisteksten 
uitgedrukte beginselen (zoals bv. het beginsel van de gelijk
heid van geslachten of het beginsel van de sociale rechtsstaat 
aan dewelke meestal een politieke keuze ten grondslag ligt); 
zogenaamde 'standards' of 'trends of life': dit zijn binnen een 
bepaalde cultuurkring algemeen aanvaarde normen voor men
selijk samenleven; tot vastheid gekomen rechterlijke billijk
heidsbeginselen (zoals het verbod van rechtsmisbruik); de 
aard der zaak ('Natur der Sache'); de heersende leer in de 
wetenschap en de vaste jurisprudentie. Of deze precisering 
zeer verhelderend is, valt te betwijfelen: ofwel verwijzen de 
genoemde factoren eerder naar een historisch waarderingsplan 
- zoals de grondwettelijke beginselen alsook de tot vastheid 
gekomen rechterlijke billijkheidsbeginselen en de heersende 
leer in dewetenschap en rechtspraak, voor zover die met zeker
heid aanwijsbaar zijn - en dan strekken zij niet tot verduide
lijking van de door Esser genoemde eigentijdse 'Lebensord
nung'; ofwel verwijzen zij naar een actueel waarderingsplan -
zoals de binnen een bepaalde cultuurkring algemeen aanvaar
de normen voor menselijk samenleven en de aard van de zaak 
- en dan zijn zij slechts een herhaling in even vage woorden 
van wat onder 'Lebensordnung' moet worden verstaan. 

Een speciale vermelding verdient de verwijzing naar de 'Na
tur der Sache', d.i. van oudsher een centraal begrip uit de 
natuurrechtsleer. De historiek van het begrip wordt uitvoerig 
geschetst door Gény, Méthode d'interprétation, 2de uitg. 1919, 
dl. Il, nr. 159 e.v. 'La nature des choses', zegt hij, 'envisagée 
comme source (lato sensu) du droit positif, repose sur ce pos
tulat, que les rapports de la vie sociale, ou, plus généralement, 
les éléments de fait de toute organisation juridique (du moins 
possible), portent en soi les conditions de leur équilibre, et 
découvrent, pour ainsi dire, eux-mêmes, la norme qui les doit 
régir' (p. 89). Het begrip wordt in de moderne rechtsfilosofie 
opnieuw gebruikt (zie Droit et Nature des Choses, Travaux du 
Colloque de philosophie du droit comparé, 1965, 272 p.), in 
samenhang met het begrip natuurrecht maar dan: een 'niet 
meer abstract, maar concreet natuurrecht, een niet meer his
torisch-absolutistisch maar historisch-relatief natuurrecht, een 
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niet meer tijdloos geldend maar historisch wordend natuur
recht' (Broekman, 'Overzicht van hedendaagse rechtsfiloso
fische literatuur', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijs
begeerte, 1.971., p. 1.20; - zie ook: W. Calewaert, 'Natuur
recht vandaag', R.W., 1.959-60, 425 e.v.) Onder dit relatief 
natuurrecht verstaat men de op een bepaald ogenblik in een 
zekere cultuurgemeenschap prevalerende waarden, die hun uit
drukking en neerslag vinden in 'für verbindlich gehaltenen 
Normen der Sitte, der Moral und des Rechts, in den Institu
tionen und den gemeinsamen Lebensformen' (Larenz, op. cit .. 
p. 1.33). 

8 In zijn recente boek Vorverstiindnis und Methodenwahl in 
der Rechtsfindung (1.970) heeft Esser zijn denkbeelden verder 
ontwikkeld en probeert ook hij een antwoord te vinden op de 
vraag naar het hoe van de buitenwettelijke rechtsvinding. 
Centraal daarbij staat het tot standkomen van de rechterlijke 
beslissing. 

Hij ontkent niet dat dit gebeurt in de vorm van een syllog
isme volgens het stramien: maior - minor - conclusie. Dit 
subsumptieproces verloopt evenwel niet volgens strakke impe
ratieve lijnen. Beide premisses, zowel de regel (maior) ais de 
feitensituatie (minor), zijn immers het eindprodukt van waar
de-oordelen en waardevoorstellingen die alle ruimte bieden 
voor een soepele beslissing ('der Rechtsanwender muss ja den 
'Sinn' der Norm so auf das Verstiindnis des Tatbestandsmerk
mals reflektieren, dass eine gerechte Fallentscheidung aus dem 
Normzweck und nicht aus irgend einem begrifflich logischen 
Abhiingigkeitsverhiiltnis folgt', op. cit., p. 66). Is het resultaat 
van de redenering ontgoochelend, dan is dit meestal niet te 
wijten aan een logische redeneringsfout maar aan een verkeer
de waardering van de voor de begrips- en oordeelvorming rele
vante omstandigheden. Dat de premisse het eindprodukt is van 
waarde-oordelen geldt ook voor de hoofdpremisse, de regel: 
deze bevat altijd, nu eens meer, dan minder, een programma, 
d.i. geen definitief afgehandeld waarde-oordeel maar een 
waarde-oordeel dat aan de hand van de in de regel vervatte 
doelstelling verder moet voltrokken worden. In die zin is rech-
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terlijk handelen, zoals bestuursmatig handelen, doelgericht 
('zweckorientiert'). Daartoe moet de rechter niet alleen de uit
werking van zijn beslissing op het handelen van de betrokke
nen in het oog houden maar moet hij ook de doelstelling van 
de aangewende regel voortdurend re-evalueren: zelfs wanneer 
in de regel een ondubbelzinnig waarde-oordeel besloten ligt, 
moet hij, zoals al wie de regel aanwendt, nagaan of de met het 
waarde-oordeel beoogde gevolgen in de regel wel 'voll einkal
kuliert' werden en ook welke van die gevolgen niet of ver
keerdelijk werden voorgesteld. Daartoe moet hij achter de cou
lissen van de in de regel besloten programmering gaan kijken 
niet in de zin van 'Motivforschung' maar in de zin van de 
actuele doelstelling van de betrokken norm ( op. cit., p. 144-14 5 ). 

De rechterlijke beslissing, of beter het aan die beslissing voor
afgaande en daaraan ten grondslag liggend inzicht ('Vorver
standnis'), is dus niet de vrucht van een zuiver cognitief pro
ces maar berust in grote mate op waarde-oordelen en op eva
luatie van de rechtmatigheid van de beslissing ('Richtigkeits
kontrolle'). Het zou nochtans verkeerd zijn dit voor-inzicht op 
te vatten als een emotionele, irrationele reactie omtrent het al 
dan niet bevredigende van een overigens legitieme beslissing: 
deze reactie is 'rational bedingt' doordat zij steunt op een 
voortdurend zoeken en peilen naar legitieme verwachtingen 
waaromtrent in de samenleving eensgezindheid bestaat. Het is 
trouwens de rol van de gedingpartijen om hun verwachtingen 
aan te brengen en voor de rechter te verduidelijken, en van de 
advocaten om de subjectieve verwachtingen van hun cliënten 
in een ruimere, op algemeenheid bedachte verwachtingshori
zont te situeren (op. cit., p. 140. Tussen deze op waarden steu
nende verwachtingen zal de rechter dan, met afweging van de 
belangen van partijen, deze kiezen die naar zijn oordeel het 
meest in overeenstemming zijn met een intersubjectieve con
sensus zoals die kan blijken uit in de positieve rechtsorde op
genomen (d.i. tot rechtsgoederen verheven) en nog niet voor
bijgestreefde beginselen, maar ook uit voor-rechtelijke (nog 
niet in een rechtsregel omgezette) sociaal-ethisch relevante 
gedragspatronen (p. 162). Esser stipt daarbij aan dat de aldus 
door het positief recht gerecipieerde of althans door de recht
banken gecontroleerde waardenconsensussen duidelijk moeten 
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onderscheiden worden van sociale en politieke ideologieën, 
ofschoon zij er ook mede door worden bepaald: het zijn daar
entegen 'als herrschende Wertvorstellungen anerkannte Ent
scheidungsgesichtspunkte' (ibid.). De rechter moet zich ont
houden stelling te nemen t.a.v. ideologische meningsverschil
len: 'die heterogenen Gründe der Konsensbildung bleiben 
rechtlich beiseite. über sie findet kein Gericht statt' (ibid.). 
Weliswaar zal hij in zijn waardenbeleving en -ervaring be
perkt zijn door de plaats die hij in de maatschappij inneemt 
zodat het gevaar ontstaat dat hij vanuit de eigen ervarings
hoek waarderingen uitspreekt die afwijken van diegene waar
omtrent consensus bestaat: 'Solche Divergenzen muss er unter 
Kontrolle behalten, da die Anerkennung vorpositiver Wer
tungskonsense etwa anderes verlangt als die rein personliche 
Gewissenentscheidung des Richters' (ibid.). 

Inventariseren van individuele verwachtingen, situeren van 
deze verwachtingen in een ruimere verwachtingshorizont, ver
woorden van de eraan ten grondslag liggende waarden en 
selecteren van diegene die in overeenstemming zijn met een 
actuele consensus, proportioneel afwegen van de aldus ge
selecteerde waarden, voor zover zij met elkaar onverenigbaar 
zijn, overeenkomstig intersubjectieve in de samenleving over
heersende prioriteiten: dit zijn, zoals moge blijken uit het 
voorgaande, de componenten van de rechterlijke besluitvor
ming, die, al zijn zij niet zuiver cognitief, niets gemeenschap
pelijks hebben met zich in het onderbewustzijn afspelende 
'alter Praktikerweisheiten, ... dessen Begründung ... einem 
subalternen Verstande überlassen (sind)' (p. 139). Parallel en 
in voortdurende wisselwerking met dit waarderingsproces ver
loopt het meer axiomatisch proces tot inkadering van de wor
dende beslissing in het rechtssysteem. Naast topische controle 
(inkadering van de beslissing in een intersubjectief waarden
systeem waaromtrent 'hic et nunc' eensgezindheid bestaat) is 
ook axiomatische controle (inkadering van de beslissing in 
een samenhangend regelensysteem) een waarborg voor de 
rechtmatigheid van de beslissing en dit wegens de voor het recht 
zo typische aanspraak 'Fa.Ile gleicher Art gleich zu behandeln' 
(p. 28). Dit leidt ertoe, bij de voorbeoordeling van individuele 
gevallen, deze door vergelijking met andere, werkelijke of ge-
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simuleerde, gevallen te herleiden tot typische oplossingen. ln 
deze optiek zal de rechter reeds bij de eerste fase van de be
sluitvorming regelen in het oog houden die, omdat zij (geheel 
of gedeeltelijk) uitdrukking geven aan in de loop van het ge
ding gereleveerde verwachtingen en waarden, nuttig kunnen 
zijn bij het formuleren en het motiveren van de uiteindelijke 
beslissing. 

9 Aan het einde van deze bespreking van de Duitse en Neder
landse functionele rechtsleer, zij nog even stilgestaan bij het 
beeld van de rechter en de verschuiving die zich in dat opzicht 
heeft voltrokken. In zijn reeds geciteerde bijdrage heeft G. J. 
Wiarda herinnerd aan de drie door Montesquieu beschreven 
typen van staatsinrichting waaraan ook drie verschillende ty
pen van rechtspraak en rechter beantwoorden (G. J. Wiarda, 
Drie typen van rechtsvinding, eerst verschenen in Een bundel 
gedachten, Zwolle, 1963, p. 129 e.v., daama bewerkt en in 
1972 ais afzonderlijke publicatie verschenen. De verwijzingen 
zijn naar deze tweede uitgave). 

De in Montesquieu's ogen te verkiezen vorm van staatsinrich
ting is de republikeinse staat, d.i. een staat met welomschre
ven wetten en daaraan strikt gehoorzamende rechters die een 
welhaast volkomen rechtszekerheid waarborgen: 'dans l'état 
républicain', aldus Montesquieu in zijn De l'Esprit des lois, 'il 
est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre 
de la loi' (VI, 3) en verder 'les juges de la nation ne sont que 
les bouches qui prononcent les paroles de la loi; des êtres in
animés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur' 
(XI, 6). Wiarda stipt aan dat dit type van rechter beantwoordt 
aan de methodevan heteronome rechtsvinding, waarin de rech
ter volledig ondergeschikt is aan de wet, die door hem bijna 
mechanisch wordttoegepast op het concrete geval ( cfr. de hoger 
geschetste ais 'systeemdenken' gekwalificeerde methodes van 
rechtsvinding). Tegendeel van de republikeinse staat is de ver
werpelijke despotische staat: 'dans les états despotiques il n'y a 
pas de lois: le juge est lui-même sa règlé' hetgeen betekent dat 
de rechter naar zijn persoonlijke appreciatie van elk individueel 
geval eigenmachtig en arbitrair oordeelt. Dit rechtertype past 
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bij een methode van autonome rechtsvinding waarin de rech
ter eigenmachtig normen stelt voor het concrete geval ( cfr. de 
hiervoor beschreven methodes van 'probleemdenken' en dan 
vooral de existentialistische versie daarvan). Een tussenvorm 
van staatsinrichting is volgens Montesquieu de monarchis
tische Staat: 'dans les états monarchiques il y a une loi; là où 
elle est précise le juge la suit; là où elle ne l'est pas, il en 
cherche l'esprit'. Met deze derde vorm van staatsinrichting 
komt een systeem van rechtspraak overeen waarin, aldus 
Wiarda, 'preciese wetten bestaan die de rechter automatisch 
kan volgen, en ook minder preciese die hij niet zo maar kan 
toepassen, maar eerst moet interpreteren, door naar haar 
'esprit' te zoeken. Naast de spreekbuis van de wet is de rech
ter hier ook haar vertolker' (op. cit., p. 8). Wiarda sluit deze 
verwijzing naar Montesquieu af ais volgt: 'Wie over rechts
vinding nadenkt, zal beseffen dat elk der door Montesquieu 
beschreven typen een bepaald aspect van de rechterlijke func
tie weergeeft, dat rechters soms inderdaad niet meer dan de 
spreekbuis van de wet zijn, soms aan haar toepassing een 
meer of minder vrije vertolking, interpretatie, daarvan vooraf 
moeten laten gaan, soms ook bij gebreke aan concrete wette
lijke maatstaven zozeer op eigen rechtsbesef zijn aangewezen, 
dat zij ... het best kunnen worden vergeleken met onze in 
artikel 636 Rv. bedoelde scheidslieden, die oordelen ais 'goede 
mannen naar billijkheid', (ibid.). Wiarda toont dan verder aan 
dat zich thans in Nederland een verschuiving voordoet ten 
gunste van de methode van autonome rechtsvinding, 'dat 
m.a.w. voor de karakterisering van de rechterlijke functie 
het beeld van de spreekbuis der wet meer op de achtergrond 
geraakt en dat van de naar billijkheid oordelende scheidsman 
steeds meer op de voorgrond komt te staan' (ibid.). 

Het loont de moeite deze bedenkingen te leggen naast ter Hei
de's opvattingen omtrent de roi van de rechter in een normen
systeem gezien ais exponentvan een zich gestadig ontwikkelend 
intersubjectief referentiekader (zie daarover ter Heide's inau
gurale rede De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, 
Een functioneel-analytische beschouwing, 1970 ). Deze rol 
wordt door ter Heide gekwalificeerd met de woorden 'auto
nomie in homonomie', waarmee bedoeld wordt wat volgt. De 
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rechter heeft een eigen inbreng in de rechtsvonning: van hem 
wordt verwacht dat hij het handelen van de rechtsgenoten -
de individuele normzetting - toetst aan het objectief, d.i. 
intersubjectief actueel ordenings- en waarderingsplan ten
einde dat handelen te ontkrachten wanneer het beneden de maat 
blijftvan het plan (cfr. supra p. 28). De autonomie van de rech
ter bestaat in deze eigen inbreng die onafhankelijkheid veronder
stelt maar dan niet alleen onafhankelijkheid t.a.v. de uitvoe
rende macht maar ook ten aanzien van de woorden van de 
wet, van de eigen opvoeding en het eigen milieu, van de 
korpsgeest en de samenwerkingsnonnen die de groep waartoe 
hij behoort m.a.w. de magistratuur beheersen. Reden van be
staan van deze autonomie is de communicatie van de rechter 
met de samenleving: doel van de rechterlijke aktiviteit is im
mers de individuele nonnzetting van gedingpartijen in over
eenstemming te brengen met wat leeft in de samenleving, d.i. 
homonoom te maken: de rechter is niet een sacraal orakel; 
zijn autonomie is niet ongebonden maar moet intentioneel ge
richt zijn op de veranderende samenleving. Daarom moet de 
rechter wat hij door deductie uit een systeem heeft afgeleid, 
steeds controleren met de blik naar de werkelijkheid: 'deductie 
en inductie zijn complementaire procedures; weten en on
wetendheid gaan hand in hand' (p. 46). 

Een belangrijk maar, zoals hiema zal blijken, nog onafgewerkt 
punt in ter Heide's betoog is zijn standpunt t.a.v. gevallen 
waar geen homonomie te bereiken valt omwille van het naast 
elkaar bestaan in de samenleving van tegengestelde opvattin
gen. In verband daannee stipt ter Heide eerst aan dat samen
levingsconflicten 'niet a priori typisch-juridische conflicten 
(zijn), zelfs al zouden ze juridisch kwalificeerbaar zijn'. Er 
zijn, aldus ter Heide, 'andere middelen om tot de oplossing te 
geraken, middelen waarover andere maatschappijwetenschap
pen zich beraden. Zou men, na eventueel multi-disciplinair 
onderzoek in het probleemveld, tot de conclusie komen dat 
alleen de juridische weg als ultimum remedium overblijft, dan 
moet de juridische uitspraak minstens aanvaardbaar zijn in het 
denken van de tijd en in de concrete situatie, willen de liti
ganten haar als justitie ... ervaren' (p. 29-30). Rijst dan de 
moeilijkheid van tegenstrijdige opvattingen in de samenleving. 



Ter Heidezegt hieromtrent dat de rechter er niet is ommachts
politieke of sociaalpolitieke problemen op te lossen. Deze zijn 
of in het geheel niet juridiseerbaar of althans doet men er niet 
goed aan ze voor de rechter te brengen. Wanneer zij toch aan 
de rechter worden voorgelegd, zou deze recht moeten weigeren 
(p. 35-36). Zoals aangestipt (supra p. 35) vindt men deze op
vatting ook terug bij Esser die in de woorden van Lange
meijer 'een waarschuwing richt tegen partijkeuze door de rech
ter in controversen, die tot het terrein der politiek behoren, 
m.a.w. waarover onder de rechtsgenoten een duidelijke ver
deeldheid heerst, die enkel door de wetgever kan worden be
slecht'. Langemeijer stipt daarbij aan dat in Esser's werk een 
bijgeluid valt te beluisteren, 'dat kennelijk vooral door Ripert 
is geïnspireerd en dat in de richting van een lage waarde
schatting van dit politieke recht wijst' (Langemeijer, Nieuwe 
Duitse Theorieën . .. , p. 8). 

:10 De hiervoor beschreven opvattingen van Esser, Wieacker en 
ter Heide vormen een schakel in een steeds verdergaande ont
wikkeling. Dit wordt duidelijk bij het lezen van het hoofdstuk 
over hedendaagse rechtsmethodologische theorieën in Larenz' 
boek Methodenlehre der Rechtswissenschaft (2de ed., :1969). 
Esser's (en meteen ter Heide's) zowel ais Wieacker's opvattin
gen worden daar in een ruimer verband gesitueerd: enerzijds 
ais een symptoom van waarden ( of waarderings-)jurispruden
tie, anderzijds als een bijdrage tot open systeemdenken. 

Voortbouwend op de strekking die als belangenjurisprudentie 
bekend staat (supra p. 24), zijn de aanhangersvan dewaarden
jurisprudentie, waartoe ook reeds Westermann behoort, in het 
aanvankelijk ongedifferentieerde begrip 'belangen' twee ver
schillende dingen gaan onderscheiden: enerzijds belangen in 
de echte zin van het woord, dit zijn 'Begehrungsvorstellungen 
die die an einem Rechtsstreit Beteiligten haben oder haben 
müssen, wenn sie die ihnen günstige Rechtsfolge anstreben', 
anderzijds 'Bewertungsmassstiibe', waarderingsmaatstaven (al
dus Westermann geciteerd bij Larenz op p. :128-:129). T.a.v. 
deze laatste is Westermann, zoals vroeger uiteengezet, de me
ning toegedaan dat de rechter gebonden is door de in de wet 
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neergeschreven maatstaven (het zgn. historische waarderings
plan: supra p. 25): 'der Richter' zo vat Larenz Westermann's 
standpunt samen 'habe die massgeblichen Bewerktungsgrund
satze lediglich dem positiven Recht zu entnemen. Massgebend 
für ihn sei die Gesamtstruktur des Rechts, das Gesamtbild des 
Rechts und das gesamte soziale Wollen, das aus dem gesam
ten Recht ersichtlich wird' (op. cit., p. 129). Naast verschillen
de andere bij Larenz genoemde auteurs behoort ook Esser tot 
de school van de waardenjurisprudentie zoals gebleken is uit 
de hieraan voorafgaande verwijzingen naar zijn laatste boek: 
de rechterlijke beslissing is, zoals de bestuursmatige ( en zoals 
de wetgevende) tussenkomst, een uitspraak omtrent verwach
tingen en daaraan ten grondslag liggende waarden. Wetgever 
én rechter regelen 'menschliche, soziale, konkrete oder grund
satzliche Interessenkollisionen' in overeenstemming met 'ob
jektive Rechtswerte' die zij langs de in het licht daarvan ge
waardeerde belangen trachten te verwezenlijken (Larenz, op. 
cit., p. 131). Anders dan Westermann weigert Esser de in de 
wet besloten waarderingsmaatstaven als enige waarderings
maatstaven te hanteren. Ook buitenwettelijke maatstaven ko
men daarvoor in aanrnerking. Op de vraag waar die te vinden 
zijn verwijst hij, zoals hoger verrneld, naar de in de samen
leving bestaande waardenconsensus. 

Ook als bijdrage tot open systeemdenken of anders uitgedrukt: 
systematisch probleemdenken, is Esser's werk onderdeel van 
een algemene beweging. Als eenmaal het zuiver logisch-begrips
matig denken als alleen zaligmakende methode van rechts
vinding is afgewezen, kan men twee wegen volgen: men kan 
daaruit een sceptisme overhouden jegens elke vom1 van be
gripsvorming en systeemdenken, of men kan proberen, in de 
woorden van Larenz: 'die hinter den gesetzlichen Normen lie
genden Wertentscheidungen des Gesetzgebers miteinander zu 
koordinieren oder auf weiter zurückliegende Grundsatze, 
'oberste Rechtswerte', zurückzuführen, Rangverhaltnisse auf
zudecken, und so statt eines Systems lediglich nach formal
logischen Gesichtspunkten geordneter abstrakter Rechtsbe
griffe ein System nach teleologischen Gesichtspunkten mit• 
einander verbundener Rechtswerte, Rechtsprinzipen, rechtlicher 
Sinnzusammenhange zu entwickelen ... ' (op. cit., p.150). Op-



nieuw moet gebleken zijn uit de verw11zmgen naar Esser's 
werk dat Esser de tweede weg bewandelt. Het denken in de 
concrete termen van het probleem is voor Esser de creatieve 
aanzet tot het vinden van de beslissing, het denken in syste
matische verbanden, d.i. het inordenen in een juridische con
structie, is voor hem echter even noodzakelijk als controle op 
de Einzelfallosung; hij ziet dit als 'die Einordnung der Werter
kenntnis in ein System und damit die Kontrolle jeder Ent
scheidung durch ihr Zurückführen auf die sie nach dem betref
fenden Gesamtsystem rational, d.h. nachprüfbar, tragenden 
Kriterien' (Esser geciteerd bij Larenz, p. 157). 

In verband met dit laatste punt, d.i. in verband met de vraag 
naar de mogelijkheid en de noodzaak van juridische systeem
vorming, is door andere Duitse auteurs, in het bijzonder 
Coing (Grundzüge der Rechtsphilosophie) verder baanbrekend 
werk verricht. Zoals Esser gaat Coing ervan uit dat het recht 
geen produkt is van logische deducties maar daarentegen op 
waarde-oordelen berust. Dit sluit evenwel niet uit dat in de 
rechtsorde een innerlijke eenheid kan worden aangewezen die 
op twee peilers steunt: enerzijds op sommige waardevoorstel
lingen die in een bepaald land op een zeker ogenblik een 
'geschichtlich-individuelle Totalitat' uitmaken, zij het dat ach
ter deze historische eenheid van waardevoorstellingen een 
systematische samenhang kan worden aangeduid van ethische 
waarden die met het recht nauw verbonden zijn; anderzijds op 
een sociologische 'Lebenszusammenhang' die wijst op een na
tuurlijke indeling in levenssferen en fenomenen (huwelijk, 
familie, arbeidsverhouding) die volgens eigen normen func
tioneren: in deze 'ordo naturalis' of 'Natur der Sache' vindt 
het recht een voorgestructureerd systeem. Uitgaande van dit 
dubbele inzicht onderscheidt Coing vier categorieën rechts
begrippen: fundamentele begrippen die teruggaan op ethische 
waarden (zoals 'Treu und Glauben'); fundamentele begrippen 
die teruggaan op van een waarde doordrongen typische feno
menen van het maatschappelijk leven (zoals huwgemeenschap, 
privaateigendom, persoon); empirische algemene begrippen 
van zaken en voorwerpen die in het maatschappelijk leven 
een betekenis hebben (zoals huis, landgoed, boom); empirische 
algemene begrippen van technisch-juridische aard (zoals aan -



spraak, wilsverklaring, wissel). De eerste twee categoneen 
omvatten waardebegrippen en hebben een normatieve inhoud: 
zij kunnen de grondslag vormen van beslissingen waarvan de 
essentie niet is een logisch subsumeren maar een omschrijven 
van waarden ('Wertumschreibung'). De laatste twee catego
rieën hebben slechts een aflijningswaarde (' Abgrenzungs
oder Subsumtionswert'), geen normatieve waarde. Uit deze 
begrippen alleen kan geen beslissing worden afgeleid; die kan 
alleen volgen uit onderliggende waardengezichtspunten. 

Het is niet mijn bedoeling hier verder op in te gaan (men 
leze daarvoor Larenz, op. cit., p. 159-166 met verdere aandui
dingen). De verwijzing naar Coings opvattingen mogen alleen 
een aanduiding zijn dat Esser's en dus ook ter Heide's werk 
een onderdeel is van een mimer geheel en ais dusdanig vat
baar voor verdere nuancering en afwerking. (Zie bv. ook T. 
Rasehom, 'Rechtsfindung und Gerichtspraxis' in N.J.W. 1972, 
p. 81 e.v. waar Esser's laatste boek evenals N. Luhmann's 
Legitimation durch Verfahren, 1969 kritisch besproken wor
den). 
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Gesystematiseerd probleemdenken 
in de Verenigde Staten. 
Hohfeld' s 'analytical jurisprudence' 

1.:1 Gesystematiseerd probleemdenken is een manier van redeneren 
die typisch is voor het Amerikaanse denken. Esser werd trou
wens door de Amerikaanse denkwijze in aanzienlijke mate be
invloed. Twee belangrijke componenten van dit Amerikaanse 
denken worden hiema besproken: de zgn. 'analytical juris
prudence' en het 'legal realism'. 

Bij een andere gelegenheid heb ik gewezen op de doelstellingen 
van de 'analytical jurisprudence' (Een nieuwe analyse van het 
begrip 'recht' - De 'juristic conceptions' theorie, R.W., 1.960-
1.961., 2041. e.v.). Aan de grondslag ervan ligt Austin's boek, 
gepubliceerd in 1.832, The Province of jurisprudence determined. 
Leerling van Bentham en sterk beïnvloed door een tweejarig 
verblijf in Duitsland trok Austin erin van leer tegen de logische 
absurditeiten en ficties die hij in het Engelse recht aantrof. Hij 
voelde zeer sterk de nood aan om met het oog op het stellen 
en oplossen van juridische problemen gebruik te maken van 
duidelijk omlijnde, gedifferentieerde begrippen en daaraan 
beantwoordende accurate terrnen. In dit opzicht ligt hij aan de 
oorsprong van de juridische taalanalyse en taalfilosofie die de 
voorlopers zijn van de thans zo fel geprezen mathematische 
kwantificering van juridische begrippen: kwantificering beoogt 
niet alleen dubbelzinnigheid te verrnijden bij het interpreteren 
van rechtsregels en nog veel meer bij het opstellen van wet
ten en reglementen maar is ook nodig om het opslaan van 
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juridische documentatie in computers mDgelijk te maken. (Zie 
o.m. de verwijzingen bij G. Casper, f uristischer Realismus und 
politische Theorie im amerikanischen Rechtsdenken, Berlijn 
1967, p. y1, noot 62). 

De bespreking van de analytische methode in het kader van 
deze uiteenzetting is nochtans vooral van belang omdat de 
analyse van rechtsbegrippen en van rechtstermen een eerste 
stimulans is geweest tot 'rule skepticism' d.i. tot het ontluiste
ren van de absoluut gewaande regel; door het aanwijzen, 
dank zij de analyse van rechtsbegrippen, van dubbelzinnig
heden bleek het hachelijke van een systeemdenken, dat de toe
passing van de regel herleidt tot een op vaste be8fippen steu
nend syllogisme. De 'illusion of certainty' kreeg daardoor 
een eerste gevoelige klap. Analytisch denken heeft nochtans 
ook een constructieve zijde: door het relativeren, het onttypo
logiseren van rechtsbegrippen en rechtscategorieën, komt een 
meer gedifferentieerd begrippenarsenaal te voorschijn dat 
meer keuzemogelijkheden biedt, die allen betrekkelijk zijn, 
waardoor de concrete situatie op meer genuanceerde en min
der krampachtige manier juridisch kan worden verwoord of 
gejuridiceerd. Daardoor wordt een juridische oplossing moge
lijk gemaakt die als juister, als aan het concrete geval meer 
aangepast wordt ervaren. (Het nut van genuanceerde begrip
pen waardoor meer bij de werkelijkheid aansluitend recht 
wordt mogelijk gemaakt, werd o.m. ook erkend door de hier
boven op p. 29 geciteerde Duitse auteur Viehweg. Van hem 
zegt Larenz, op. cit., p. 151: 'Mit Recht bemerkt er, dass 
ein solches (logisch-deduktieven) Systems schon deshalb nicht 
moglich ist, weil sich die Gesetze, aus denen es abstrahiert 
werden soll, notwendig der algemeine Sprache bedienen, die 
nur varierende Wortbedeutungen kennt. Wollte man für die 
Zwecke der Systematisierung die in der Rechtsprache ver
wandten Ausdrücke jeweils auf eine Bedeutung festlegen, so 
würde man zahlreihe problemzusammenhange, für die jeweils 
eine andere Bedeutungsvariante in Betracht kommt, einfach 
abschneiden. Die 'Topik' sei aus der Jurisprudenz schon des
halb nicht zu entfernen, 'weil in der genuinen Sprechweise 
eine geheime Topik am Werke ist'). 
Een voorbeeld van een dergelijke tot constructieve resultaten 
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leidende analyse is de door de Amerikaanse hoogleraar W. N. 
Hohfeld uitgewerkte analyse van het begrip recht, door de 
Duitser Dolle een 'Juristische Entdeckung' genoemd. (Hohfeld 
ondernam deze analyse in een bijdrage 'Fundamental legal 
conceptions as applied in judicial reasoning and other legal 
essays' gepubliceerd in :1903 in 23 Yale Law Journal :16-59. 
Zijn theorie werd door latere auteurs verfijnd - Hohfeld zelf 
stierf vroegtijdig in :19:17 - en wordt uitvoerig toegelicht en 
uitgewerkt in R. Pound's standaardwerk Jurisprudence, :1959, 
deel 4, p. 39-:187. Dolle beschreef de theorie in een bijdrage 
'Aus fremden Rechten. Theoretische Jurisprudenz in Nord 
Amerika' in Gruchots Beitriigen zur Erliiuterung des Deut
schen Rechts, :1927, p. 492 e.v.). Het mooiste eerbewijs dat 
aan Hohfeld's theorie werd gebracht is m.i. het feit dat de 
Amerikaanse rechtssocioloog en anthropoloog E. A. Hoebel 
(zie ook infra, p. 57) Hohfeld's begrippen uitermate geschikt 
vond om het rechtssysteem van primitieve culturen teverwoor
den: 'Yet it is a happy fact that the essential and fondamental 
legal concepts have been reduced to simplicity, precision and 
universality in the system advanced by W. N. Hohfeld. Hoh
feld, modified, provides at hand a set of accepted instruments 
which deserve rigorous use in primitive jurisprudence' (Hoe
bel, The law of primitive man, A study in comparative legal 
dynamics, New York, :1968, p. 46-47). 

:12 Het is niet mijn bedoeling Hohfeld's systeem van tegengestel
den, uit hoofde van dezelfde persoon ( daim-no-daim; privi
lege-duty; power-disability; immunity-liability) en correlatie
ven, uit hoofde van een ander persoon ( daim-duty; privilege
no-right; power-liability; immunity-disability) hier nog eens 
samen te vatten (zie daarvoor mijn reeds geciteerde bijdrage 
in R.W. :1960-6:1, 204:1 e.v.). Ik wil hier alleen even in herin
nering brengen het mogelijke nut van de aldus door Hohfeld 
in het begrip 'subjectief recht' onderscheiden subcategorieën. 
Hohfeld onderscheidt o.m. 'daims' (aanspraken) en 'powers' 
(machten). Een aanspraak is een subjectief recht dat aan de 
titularis ervan een zeggenschap geeft over een goed of over de 
gedraging van een ander persoon (waaraan dan uit hoofde 
van andere personen of van een ander persoon een 'duty' be-
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antwoordt). Voorbeeld van een aanspraak is een vorderings
recht tot betaling van een geldsom. Een macht daarentegen is 
de rechtens erkende bekwaamheid om in andermans rechts
sfeer in te grijpen (waaraan uit hoofde van de andere een 
'liability' beantwoordt: hij is ertoe gehouden zich de ingreep 
in zijn rechtssfeer te laten welgevallen). Voorbeeld van een 
macht is de ouderlijke macht. Een verdere onderscheiding 
(door Seavy gemaakt in 'The rationale of agency', gepubli
ceerd in 1919 in Yale Law Journal, 859 e.v.) tot verfijning van 
Hohfeld's 'power' categorie is het onderscheid tussen 'power' 
en 'authority', tussen macht en bevoegdheid. Bevoegdheid is 
een verstrengeling van 'power' en privilege' ( een andere door 
Hohfeld genoemde subcategorie), d.i. van kunnen en mogen: 
de macht van een binnen de perken van zijn bevoegdheid op
tredende vertegenwoordiger om de vertegenwoordigde te 
binden is een bevoegdheid (kunnen én mogen; in het Frans 
'pouvoir' en 'pouvoir' = 'les pouvoirs du représentant'); de 
macht van een schijnvertegenwoordiger om de schijnbaar ver
tegenwoordigde te verbinden, is alleen maar een door de 
rechtsorde terwille van derden erkende macht (kunnen zonder 
mogen). 

Uit het voorgaande moge blijken dat het tot dusver besproken 
gedeelte van Hohfeld's analyse aanknoopt bij het in de Duitse 
literatuur sedert lang gemaakte onderscheid tussen 'Herr
schaftsrechte' en 'Gestaltungsrechte' (in Nederland 'wilsrech
ten' genoemd) (zie voor meer gegevens hieromtrent Van Ger
ven, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen Deel, 
1969, p. 90 e.v. alsook Bewindsbevoegdheid, 1962, p. 100 e.v.). 
Het gaat er thans evenwel niet om een onderzoek van vader
schap in te stellen naar de eerste auteur van deze analyse maar 
wel om het nut ervan voor de rechtsvorming aan te tonen. Dit 
nut kan m.i. op overtuigende manier worden aangetoond - ik 
heb dit elders uitvoerig geprobeerd: Algemeen Deel, p. 168-
201 - aan de hand van de theorie van het rechtsmisbruik. Dit 
leerstuk wint naar mijn gevoelen veel aan duidelijkheid ais 
men binnen deze theorie een onderscheid maakt tussen mis
bruik van recht en afwending van bevoegdheid. Met uitzonde
ring van de steeds meer afbrokkelende groep van discretionaire 
bevoegdheden, zijn de meeste bevoegdheden doelgebonden 
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bevoegdheden, dit zijn bevoegdheden aan de titularis gegeven 
met het oog op een bepaald doel. Dit is bijv. zeer duidelijk 
het geval bij de ouderlijke macht gegeven in het belang van de 
minderjarige kinderen. Hun doelgebonden karakter hebben 
deze privaatrechtelijke bevoegdheden trouwens gemeen met 
publiekrechtelijke bevoegdheden. Door bepaalde franse auteurs, 
in het bijzonder Josserand, is wel eens gesteld dat àlle subjec
tieve rechten doelgebonden rechten zijn: 'les droits subjectifs 
(sont) des droits-fonctions et ils doivent demeurer dans le 
plan de la fonction à laquelle ils correspondent, sinon leur titu
laire commet un détournement, un abus de droit. L'acte abusif 
est l'acte contraire au but de l'institution, à son esprit et à sa 
finalité' (De l'esprit des droits et de leur relativité, nr. 291 e.v. 
Voor recente toepassingen, zie A. Pirovano, 'La fonction so
ciale des droits; réflexions sur le destin des théories de Josse
rand', Rec. Dalloz, 1972, Chron. p. 67 e.v.). Door andere 
auteurs wordt dit ten stelligste ontkend. Het probleem wordt 
m.i. juister gesteld wanneer men de aanwending van de klas
sieke criteria van rechtsmisbruik ( oogmerk om een ander te 
benadelen; verkiezen van uitoefeningswijze die, bij gelijk of 
ongeveer gelijk voordeel voor de titularis, onevenredig groot 
nadeel toebrengt aan de andere; uitoefenen van recht in strijd 
met vroeger gewekte verwachtingen) reserveert voor de sub
jectieve rechten stricto sensu, dit zijn de hiervoor genoemde 
heerschappijrechten, terwijl men t.a.v. doelgebonden bevoegd
heden het criterium van de bevoegdheidsafwending ('détour
nement de pouvoir') met meer nut kan hanteren. Hiervoor zou 
men aansluiting kunnen zoeken bij het publiekrecht: privaat
rechtelijke doelgebonden bevoegdheden (zoals de bevoegdheid 
van de ouders of van de voogd) en publiekrechtelijke bevoegd
heden (zoals de bevoegdheid van een overheidsambtenaar) be
horen beide tot de categorie van de ambtelijke bevoegdheden. 

Een andere illustratie van het nut van Hohfeld's analyse voor 
een bij het concrete geval meer aansluitende juridische pro
bleemstelling biedt de beruchte vraag of men bij vrijwillig 
vervoer te maken heeft met een contractsverhouding. Dikwijls 
zal men in dit verband de overweging horen dat er van een 
overeenkomst tussen de autobestuurder en de lifter geen sprake 
kan zijn omdat partijen niet de wil hadden een rechtens af-
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dwingbare verplichting in het leven te roepen. Beweren dat er 
in het bedoelde geval geen overeenkomst tot stand komt, lijkt 
mij flagraRt in strijd te zijn met de werkelijkheid. Er is duide
lijk een afspraak tussen partijen. Juist is dat partijen geen 
rechtens afdwingbare verplichting in het leven wilden roepen. 
Daaruit afleiden dat er dan ook geen overeenkomst kan zijn, 
is mij nochtans een te overhaaste conclusie die ingegeven is 
door een te weinig differentiëren van het begrip rechtsver
plichting. Hohfeld's analyse kan desgewenst een uitweg bie
den. Naast 'daims' en 'powers', kent de rechtsorde ook nog 
'privileges'. Kenschetsend voor een 'privilege' is de afwezigheid 
van juridische dwang (legal restraint); de houder van een 
'privilege' mag zich overeenkomstig het 'privilege' gedragen; 
hem treft geen plicht zich van bedoelde gedraging te onthou
den. De tegenpartij kan, tijdens het bestaan van het 'privilege' 
geen aanspraak maken op niet-handelen. Het is mogelijk de 
rechtsverhouding tussen autobestuurder en lifter als volgt te 
juridiseren: door de lifter toe te laten in zijn wagen verleent 
de autobestuurder hem een 'privilege' (geen 'daim') om iets te 
doen wat anders niet toegelaten is (met name in andermans 
auto stappen). Het verlenen van dit (weliswaar ad nutum her
roepelijke) 'privilege' is het voorwerp van de overeenkomst 
tussen autobestuurder en lifter. De titularis van het 'privilege' 
bezit geen eisrecht (daim) d.i. geen rechtens afdwingbaar 
recht (zoals de passa,gier bij verplicht en in de regel betaald 
vervoer wel heeft); hem wordt alleen een contractueel 'privi
lege' toegestaan. (Voor een ander mogelijk gebruik van het 
begrip 'privilege', zie mijn bijdrage, 'De Amerikaanse hoog
leraar Hohfeld (t 1917) en het Belgische Hof van Cassatie over 
overeenkomsten ter bede', R.W., 1971-72, kol. 1971-1974). 

13 Bovenstaande voorbeelden tonen m.i. aan hoe men door het 
analyseren van rechtscategorieën wegen opent die men bij een 
te absoluut opvatten van die categorieën zou gesloten wanen. 
Dit vermindert weliswaar de zekerheid die rechtlijnige cate
gorieën bieden. Als rechtlijnige oplossingen evenwel de werke
lijkheid miskennen, verkeert die zekerheid vlug in onzekerheid 
en blijft alleen een fictie over, een 'illusion of certainty'. Ana
lytische jurisprudentie blijkt aldus een stap te zijn in de rich-
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ting van probleem-, in plaats van systeem-, gebonden denken 
en is daarvan nog altijd een onmisbare component zoals nog 
onlangs geïllustreerd werd in een bijdrage van H. C. F. Schoor
dijk ('Typologiseren en moduleren in de rechtsvinding', in 
Rechtsvinding, Opstellen aangeboden aan Prof. Pieters, p. 23:1 
e.v.). De gedachtengang van Esser en van Cardozo tot de zijne 
makend, schrijft Schoordijk: 'in zulke gevallen client men te 
bedenken dat de mens niet aan juridische categorieën onder
geschikt gemaakt mag worden, maar dat de juridische cate
gorieën een neerslag zijn van een rechtens behoren, daaraan 
hun inhoud dienen te ontlenen en nimmer een sta-in-de-weg 
dienen te zijn voor de oplossing van gevallen, die bij de vor
ming van de rechtsbegrippen niet model hebben gestaan' (p. 
36). Slaat men deze waarschuwing in de wind dan komt men 
tot 'krampachtig typologisch denken, dat meer gekenmerkt 
schijnt te zijn door een recht-toe-recht-aan stijl dan door een 
blijk van gevoel voor nuances' (p. 237-238). Schoordijk's be
toog sluit bijzonder goed aan bij het voorgaande omdat hij 
aan de hand van eenzelfde casus-positie als hierboven (vrijwil
lig vervoer), aantoont dat, wanneer men dan toch kiest, zoals 
de Nederlandse Hoge Raad, tegen het contract en bijgevolg 
voor een onrechtmatige daad, men dan nog niet komt tot een 
zekere oplossing, bestaande in vergoeding van door de passa
gier geleden schade (p. 238-241.). Men combineert dan m.i. 
twee kwalen: enerzijds wijst men, in strijd met de werkelijk
heid, de categorie van de overeenkomst af op grond van zui
ver begripsmatige overwegingen die bij zorgvuldige analyse 
van het begrip 'subjectief recht' geen steek houden; anderzijds 
kiest men de categorie van de onrechtmatige daad omwille van 
grotere zekerheid, hetgeen bij nader inzien een illusie blijkt te 
zijn. 
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Gesystematiseerd probleemdenken 
in de Verenigde Staten. 
Llewellyn' s 'legal realism' 

14 'Legal realism' verwijst naar een beweging in het rechtsdenken 
van de Verenigde Staten, die bestaat uit onderling zeer ver
schillende denkrichtingen. Het gemeenschappelijk trefpunt is 
nochtans de soms zeer heftige reactie tegen een methode van 
rechtsvinding die door de aanhangers van de beweging als 
zuiver formeel, autoritair en logisch wordt bestempeld. Nog 
onlangs werd een poging ondemomen door de Duitse jurist 
G. Casper, thans hoogleraar aan de Universiteit van Chicago, 
om deze beweging te situeren en te evalueren (luristischer 
Realismus und politische Theorie im amerikanischen Rechts
denken, Berlijn, 1967). Hierboven werd aangestipt hoe de ana
lytische jurisprudentie (waarvan de Engelsman Austin, leer
ling van Bentham, de geestelijke vader is) door het analyseren 
van veelal dubbelzinnige rechtsbegrippen en rechtscategorieën 
een reële bijdrage heeft geleverd tot 'rule skepticism' en tot 
het wegnemen van een onverantwoorde 'illusion of certainty'. 
Daartegenover staat dat de analytische jurisprudentie, in het 
voetspoor van Austin, uitging van het standpunt dat alle recht 
teruggaat op een soevereine wil met geldingskracht tegenover 
alle personen die aan de soevereine wil onderworpen zijn ( com
mand theory) (voor een uiteenzetting van dit aspect, zie C. K. 
Allen, Law in the making, 7th ed., 1964, p. 2 e.v., maar vooral 
H. L. A. Hart, The Concept of Law, 1961). In dit laatste as
pect schuilt het gevaar - voor hetwelk Austin zelf niet zou 
bezweken zijn: Casper, op. cit., p. 24, noot 29 - dat de rechts-



scheppende bezigheid van de rechters onrecht wordt aange
daan. De aanhangers van het 'legal realism' willen zich hier
tegen schrap zetten. Voorts beklemtonen zij voortdurend dat 
rechtsvinding deel uitmaakt en niet los mag worden gezien 
van het gehele maatschappelijke proces: rechtsvinding is een 
eindeloze rij van experimenten tot oplossing van menselijke 
conflicten, experimenten die het resultaat zijn uit hoofde van 
de rechter van overwegingen omtrent wat nuttig is voor de 
gemeenschap of m.a.w. die het resultaat zijn van min of meer 
klare opvattingen en van instinctieve voorkeuren omtrent 
'public policy' (O. W. Holmes in The Common Law, 1881 ge
citeerd bij Casper, op cit., p. 25). Zo gezien is rechtsvinding 
een wisselwerking tus sen 'logic' en 'good sense': 'the whole 
outline of the law is the resultant of a conflict at every point 
between logic and good sense - the one striving to work 
fiction out to consistent results. The other restraining and at 
last overcoming that effort when the results become too mani
festly unjust' (id. geciteerd bij Casper, p. 28). 

De opvatting dat juridisch denken tot stand komt in de vorm 
van een logisch syllogisme is, aldus de realisten, een illusie en 
dit om verschillende redenen. Vooreerst omdat de rechter een 
zeer groot aantal verhoudingsmogelijkheden bezit tegenovcr 
een bepaalde regel (het zij van wettelijke of rechterlijke oor
sprong); in plaa ts van het klassieke driespan - redeneren 'a 
pari', 'a contrario', 'a fortiori' - somt Llewellyn (waarover 
later) aan de hand van recente rechterlijke beslissingcn niet 
minder dan 64 'precedent techniques' op, dit zijn technieken 
om stelling te nemen tegenover een gegeven regel (K. N. 
Llewellyn, The Common Law Tradition, Deciding Appeals, 
1960, p. 77 e.v.). Ook al gaat het hier over technieken waar
van de ene slechts door een nuance van de volgende verschilt, 
is het duidelijk dat hier een aanzienlijke keuzemarge voor de 
rechter aanwezig is. Voorts staat de rechter vaak tegenover 
tegenstrijdige regels die met evenveel gemak kunnen worden · 
aangewend. (Een schoolvoorbeeld hiervan zijn de voor het 
volkenrecht zo belangrijke beginselen 'pacta sunt servanda' en 
'clausula rebus sic stantibus'). Trouwens - hierop werd reeds 
gewezen door de 'analytical jurisprudence' - vele rechtsbe
grippen en -categorieën zijn dubbelzinnig en dus voor uiteen-
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lopende toepassing vatbaar. Een andere bron van onzekerheid 
is de onvermijdelijke aanwezigheid van vooroordelen bij de 
rechter: zoals elke mens herbergt de rechter in zich een com
plex geheel van instincten, gevoelens, gewoonten en overtui
gingen die een rol spelen zowel bij het selecteren van relevante 
feiten als bij het kiezen van de passende regel: er is dus niet 
alleen reden voor 'rule skepticism' maar ook voor 'fact skep
ticism'. 

De idee van 'fact skepticism' werd vooral verspreid door J. N. 
Frank, een Amerikaanse rechter van beroep, in verband met de 
juryrechtspraak. Door J. Kalven en H. Zeisel, beide hoog
leraar aan de Universiteit van Chicago, de eerste jurist, de 
tweede socioloog, werd een 'jury project' gelanceerd waarin 
jury-uitspraken in 3576 gevallen werden geanalyseerd ten
einde de wisselwerking tussen de opvattingen van de presi
derende rechter en de gezworenen vast te stellen en de ratio
naliteit van de uitspraak van de gezworenen te meten, reke
ning houdend met hun opleidingsniveau (zie over de voor
lopige resultaten van dit project Casper, op. cit., p. 33-34. Voor 
een gelijkaardige studie maar dan in verband met de recht
spraak van Duitse lekenrechters: G. Casper en H. Zeisel, 'Lay 
Judges in the German Criminal Courts', 1 The Journal of 
Legal Studies (1972), p. 135 e.v.). Uit dit alles leiden de rea
listen af dat de juridische oplossing niet is een uit maior en 
minor afgeleide conclusie maar een wederzijdse beïnvloeding 
van gelijkertijd voorhanden zijnde premisses en conclusies: 
'thinking actually sets out from a more or less confused situa
tion, which is vague and ambiguous with respect to the con
clusion it indicates, and ... the formation of both maior pre
mise and minor proceed tentatively and correlatively in the 
course of analysis of this situation and of prior rules ... In 
strict logic, the conclusion does not follow from premises; 
conclusions and premises are two ways of stating the same 
thing' (Dewey geciteerd door Casper, p. 36). 

Is 'legal realism' in de eerste plaats een beweging die zich keert 
tegen een autoritaire, al te logische en formalistische methode 
van rechtsvinding en dit om de hierboven genoemde redenen, 
het blijft toch mogelijk de beweging ook positief te beoor-
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delen. Deze positieve beoordeling is gebaseerd op het pragma
tisme in het rechtsdenken zoals dit voornamelijk door Oliver 
W. Holmes werd voorgestaan. Holmes vond zijn inspiratie in 
vergaderingen van de zogenaamde 'metaphysical club' - een 
club van een zestai filosofen en juristen - die vanaf 1.869 in 
Cambridge, Mass. bijeenkwamen. Voorwerp van de besprekin
gen waren het Britse empirisme en de betekenis van het evolu
tionisme voor de niet-biologische wetenschappen. Lapidair uit
gedrukt komt pragmatisme hierop neer: laten wij onderzoeken 
welke de praktische gevolgen zijn die onze opvattingen naar 
ons oordeel kunnen hebben en laat ons dan aannemen dat deze 
praktische gevolgen, zoals door ons geconcipieerd, het geheel 
uitmaken van onze opvatting. De pragmatisten wenden zich 
derhalve af van 'first things, principles, categories, supposed ne
cessities' om zich bewust te keren naar 'last things, fruits, conse
quences, facts' (Casper, op. cit., p. 43-45 met verwijzingen). 
Daarmee gelijklopend is de opvatting van de pragmatisten 
over waarheid: waarheid is geen inherente eigenschap maar 
een waarmakingsproces, een zichzelf verifiëren, een evolutie 
die nauw verbonden is met de werkelijkheid, die nooit af is 
maar altijd 'in the making'. Waarheid is, in de woorden van 
Holmes: 'when I say that a thing is true, I mean that I can not 
help believing it. I am stating an experience as to which there 
is no choice. But as there are many things that I cannot help 
doing that the universe can, I do not venture to assume that 
my inabilities in the way of thought are inabilities of the 
universe. I therefore define the truth as the system of my 
limitations, and leave absolute truth for those who are better 
equiped. With absolute truth I leave absolute ideals of con
duct equally on one side' (Holmes in Collected legal Papers, 
New York 1.952, p. 304-305 geciteerd bij Casper, p. 51.-52). 
Dus: geen absolu te waarheid, geen absolu te gedragingsregelen: 
de zekerheid waartoe dergelijke waarheid of dergelijke normen 
zouden leiden is slechts schijnbaar, biedt maar een 'illusion of 
certainty'. De enige reële zekerheid ligt in de werkelijkheid: 
het recht moet voortdurend door middel van experimenten 
worden waar gemaakt; het heeft maar gevolgen op het ogen
blik van deze verificatie. Rechtsregelen zijn profetieën, ver
onderstellingen, die berusten op het waarnemen van zich her
halende verschijnselen; zij hebben voortdurend behoefte aan 
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experimenteel bewijs waaruit moet blijken of zij de conflict
situatie overleven. 

Deze pragmatische ingesteldheid ontwikkelt zich nu in twee 
richtingen die in zekere mate tegenstrijdig zijn. Aan de ene 
kant is er de strekking die zich hoofdzakelijk laat leiden door 
scepsis t.a.v. absolute regels en eenzinnige, rechtlijnige cate
gorieën en begrippen. Zij beklemtoont voortdurend de omstan
digheid dat het rechtsvindingsproces in aanzienlijke mate ex
ponent is van de persoonlijke ingesteldheid en van de persoon
lijke waardenschaal van de individuele rechter, en verzoent 
zich aldus met de onzekerheid die het recht kenmerkt. (Deze 
strekking mondt uit in het extreme scepticisme, niet alleen een 
'rule-skepticism' maar ook een 'metaphysics-skepticism' van 
de Scandinavische realisten: C. K. Allen, Law in the making, 
p. 48 e.v.). 

Aan de andere kant is er de strekking die in een vernieuwde 
maar dan tegen de werkelijkheid aanleunende, niet op abso
lute regelen steunende drang naar zekerheid (' quest for cer
tainty'), de klemtoon legt op de voorspelbaarheid van het 
recht ('the prediction theory'): 'the prophecies', aldus Holmes, 
'ôf what the courts will do in fact and nothing more preten
tious are what I mean by the law' (Collected legal paper, p. 
173). Deze tweede strekking vindt haar hoogtepunt in het 
werk van de reeds genoemde Amerikaanse hoogleraar K. N. 
Llewellyn die achtereenvolgens les gaf aan de Universiteiten 
van Yale, Columbia en Chicago. 

15 In zijn in 1960 verschenen boek The Common Law Tradition 
- Deciding Appeals, analyseert Llewellyn honderden rechter
lijke beslissingen van rechters in beroep teneinde uit te maken 
wat de rechtbanken in feite doen - niet wat ze beweren te 
doen - en hoe zij tot hun beslissing zijn gekomen. De aldus 
gevonden resultaten maken de regel voor het toekomstige ge
val wel niet zeker maar dan toch berekenbaar ( reckonable) 
doordat bepaalde beslissingtrends, een 'reasonable regularity' 
van beslissing, te voorschijn komen. 
Op grond van de uitgevoerde analyse komt Llewellyn tot de 
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conclusie dat er in feite twee methodes van rechtsvinding 
door de Amerikaanse rechters in beroep worden gehanteerd: 
de 'Grand Style' die de periode van 1820 tot 1860 kenmerkt 
en de 'Forma! Style' die tot in de jaren 1920 hoogtij viert. 
Sedertdien kan, gelukkig maar, een terugkeer naar de 'Grand 
Style' worden waargenomen. Wat de 'Forma! Style' karakteri
seert is dat de beslissing door middel van logische deductie 
wordt verkregen zonder enige rechtspolitieke overweging. 
'Grand Style' is daarentegen een combinatie van traditie en 
visie, van continuïteit en groei. Traditie omdat de rechter reke
ning houdt met het verleden zoals dit in regels, precedenten, 
vastligt; visie omdat hij zich bij deze regels niet blindelings 
neerlegt maar ze als 'guidelines' beschouwt die hij zal volgen 
wanneer ze goed zijn, zal aanpassen wanneer ze minder goed 
zijn: 'rules', aldus Llewellyn, 'are not to control but to guide 
decision' (p. 179). Continuïteit omdat er in het recht talrijke 
stabiliserende factoren aanwezig zijn - Llewellyn onderscheidt 
en beschrijft er een vijftiental (pp. 19-61); groei omdat, ook 
wanneer een rechter een regel zogezegd toepast, hij de regel 
niettemin, zij het bijna onopgemerkt, aanpast. Van dit laatste 
geeft Llewellyn enkele pregnante voorbeelden: hij toont aan 
hoe een latere rechter een regel zoals die aan de hand van een 
vroeger geval wordt geformuleerd, ogenschijnlijk hemeemt 
maar door het toevoegen van een woord of het verleggen van 
de klemtoon er iets aan wijzigt (p. 100 e.v.): 'the recoloring, 
by new circumstances, of a word, or what is for the present 
purpose in the same category, the reassortment or reemphasis, 
by new circumstances, of the elements of a concept' (p. 114). 
Met dit alles wil Llewellyn de juristen opnieuw geloof geven 
in wat ze doen: na de kritiek van de 'legal realists' dreigde 
elk geloof in 'steadiness' van het recht verloren te gaan. Ten 
onrechte, zegt Llewellyn: wel is het verkeerd het rechtsvin
dingsproces als een formalistisch syllogistisch proces van regel
toepassing voor te stellen leidende tot een (illusorische) zeker
heid (formal style). Maar daarmee wil niet gezegd zijn dat het 
rechtsvindingsproces geen enkele zekerheid meer biedt; in
tegendeel, een 'reasonable regularity' van beslissing blijft be
staan en dat is meer dan gelijk welke andere menswetenschap 
kan bieden (p. 215-217). 
Belangrijk in de optiek die ons hier bezighoudt, is Llewellyn's 
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houding tegenover de regel, of die nu is van jurisprudentiële 
dan wel van wettelijke oorsprong. Regels zijn 'guidelines', 
geen 'rules of thurnb' - volgens Llewellyn is een 'rule of 
thumb', een vustregel, 'not a rule of judgment or for judgment, 
it is a rule which dispenses with judgment' (Rule of thumb 
and principle, in the Karl Llewellyn Papers ed. by W. Twining, 
1.968, p. 83): een regel dus, die in plaats van een hulp te zijn 
bij het vormen van een oordeel, een oordeel overbodig maakt. 
Bij uitzondering kan een regel wel z6 goed zijn, dat hij ais 
vuistregel kan gelden, dat hij met andere woorden de oplossing 
ais het ware dicteert; dit is nochtans alleen maar zo ais de zui
vere toepassing van de regel zinvol is ('if application of the 
seamingly apposite rule is compatible with sense'). Is dit niet 
het geval, dan mag de regel niet zonder meer worden toege
past maar moet hij worden aangepast (op. cit., p. 1.80 e.v.). 

Om nu uit te maken of een regel goed en zinvol is in de ge
geven situatie moet hij volgens Llewellyn getoetst worden aan 
het situatietype, vervolgens aan de feiten van het geval. In dit 
verband verwijst hij naar een citaat van de Duitse commercia
list Levin Goldschmidt (Handbuch des Handelsrecht, 1.874-
1.875), hier in Llewellyn's engelse vertaling weergegeven: 
'every fact-pattem of common life, so far as the legal order 
can take it in, carries within itself its appropriate, natural 
rules, its right law. This is natural law which is real, not 
fmaginary; it is not a creature of more reason, but rests on 
the solid foundation of what reason can recognize in the 
nature of man of the life conditions of the rime and place; it 
is thus not etemal nor changeless nor everywhere the same, 
but is indwelling in the very circumstances of life. The highest 
task of law-giving consists in uncovering and implementing 
this immanent law' (op. cit., p. 1.22). Dit citaat houdt een dui
delijke verwijzing in naar de 'Natur der Sache' -theorie, dit 
historisch-relatief natuurrecht, waamaar hierboven werd ver
wezen (supra, p. 32). 

Wat een goede rechter kenmerkt is, aldus Llewellyn, zijn 
'situation sense', zijn zin voor het situatietype, van waaruit 
het concrete geschil zinvol kan worden belicht: vanuit deze 
'situation sense' vindt de rechter zijn weg tussen de verschil-



lende uitwegen die de verschillende, voor de beslechting van 
het geschil in aanmerking komende (wettelijke of jurispruden
tiële) rechtsregels bieden. Llewellyn legt daarbij steeds de na
druk op het primordiale belang van het situatietype dat eerst 
komt, d.i. vooraleer aandacht mag worden gegeven aan de bil
lijkheid zoals die door de feiten van het concrete geval wordt 
gesuggereerd. Deze ideeën vindt men voortdurend terug in 
Llewellyn's boek zoals moge blijken uit de volgende citaten: 
'Much less frequently phrased is the differential impact of the 
facts of the individual case and the facts of the situation taken 
as a type ... ' (p. 122). 'The insistent facts in question are not 
those presented in most detail, those of the particular trans
action or parties, but instead the background facts, those of 
mercantile practice, those of the situation type, which in large 
measure parties and courts simply assume' (p. 126). 'We recur 
now to our inquiry intowhat marks the path among the multi
possibilities of the case law authorities. We recur to the theory 
that the main guide is felt sense and decency, the right result 
on the facts of case and situation (or, morewisely, on the facts 
first of the situation-type and only then of the particular case) 
- the something which opinions would openly call justice ... ' 
(p. 135). 'The court (should), as a regular procedure, seek and 
see and weigh first the relevant problem-situation as a type, 
holding meanwhile so far as may be in suspense its reactions 
to the fireside equities or to possibly unique attributes of the 
case on hand' (p. 268). 

Deze opvatting over de goede rechter die zich door zijn 
'situation sense' laat leiden, vindt men geïllustreerd in een 
ander boek van Llewellyn, The Cheyenne Way, geschreven in 
samenwerking met de anthropoloog A. Hoebel en gepubliceerd 
in 1941. Llewellyn en Hoebel beschrijven daarin de rechts
functie bij de Cheyennes, een Amerikaanse Indianenstam, 
waarin zij een tijdlang verbleven. De beslissingen van deze 
Cheyenne rechters getuigen volgens de auteurs van diep juri
disch inzicht: zij waren meestal hoogst bevredigend, zij hielden 
zowel rekening met de noden van de situatie en van het geval 
ais met de vroegere rechtspraak, de gewoonten en de regels van 
de stam maar ook met de toekomstige gevolgen van de beslissing. 
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1.6 De grote verdienste van Llewellyn' s werk bestaat erin dat de 
erin verdedigde opvattingen gesteund zijn op minutieus graaf
werk. Llewellyn is er niet op uit een brede alomvattende theo
rie op te zetten: hij beperkt zich er toe enkele beweringen 
voorop te stellen die aan de hand van juridische feiten, in 
casu talrijke rechterlijke beslissingen, proefondervindelijk kun
nen worden bewezen (aldus Jones, 'Droit et nature des choses 
dans la philosophie du droit anglo-saxonne', in Droit et Nature 
des Choses, op. cit., p. 1.74). Aldus ook zijn bewering dat de 
goede Amerikaanse rechter - de rechter met 'Grand Style' -
oordeelt vanuit een gezonde 'situation sense'. Deze bewering 
wordt waar gemaakt door een analyse van verschillende reek
sen rechterlijke beslissingen. Eén daarvan, ook besproken in 
het hiervoor geciteerde artikel van Jones, wordt hiema samen
gevat tot beter begrip van wat met 'situation sense' wordt 
bedoeld. 

Het gaat over een reeks beslissingen gaande van 1.889 tot 1.921. 
betreffende het overmaken van fondsen vanuit den vreemde. 
Eerst werd deze verrichting door de rechtbanken gekwalifi
ceerd als een overbrengen van geld (money in a bag). Daarna 
werd deze opvatting verfijnd en werd in de overschrijving een 
verkoop gezien van een uitstaand krediet. Dit bracht nochtans 
de consequentie mee dat boven bepaalde bedragen een ge
schrift vereist was ingevolge de toepassing van het 'Statute of 
Frauds'. In 1.921. nam het Hof van Beroep van New York bij 
monde van Cardozo dan ook een nieuwe, bij het situatie-type 
beter aansluitende kwalificatie aan: de overschrijving werd 
gezien als een contract om het bepaalde bedrag op de aange
geven plaats en datum ter beschikking te stellen van de be
gunstigde. Llewellyn, die de beroepsprocedure analyseert, be
schrijft het situatie-type dat tot deze herziening leidde, als 
volgt: 'I wish I might have had that oral argument to make: 
the almost startling picture of a major international bank's 
foreign exchange expert at work in an unstable, still free, 
market, with four assistants and ten or more telephones all 
busy as offers in the tens or hundreds of thousands are 
received and held open during a lightninglike shopping around, 
or are made and held 'firm for three minutes', or are 'closed' 
by word of mouth in closings that have to mean binding 

58 



obligations. It was such a picture of the type-situation which 
knocked out the Statu te of Frauds, such a picturewhich induced 
the court to completely recast its so recent, so 'modem' and 
satisfying impression of sense for that situation' (p. 211-212). 
Dit voorbeeld spreekt boekdelen: een overschrijving kwalifi
ceren ais een verkoop van krediet waarvoor een geschrift no
dig is - kwalificatie waartoe een jurist zonder 'situation sense' 
zich kan laten verleiden - is duidelijk ongepast wanneer men 
aandacht heeft voor het situatie-type: een 'vreemde deviezen' 
afdeling van een internationale bank die meer gelijkt op een 
gonzende bijenkorf dan op een ordentelijk kantoor. 

,,Vanneer de rechter daartoe aangezet door de raadslieden van 
partijen, aldus volle aandacht heeft geschonken aan het situa
tie-type, <lient hij nadien te onderzoeken in hoever de feiten 
van het concrete geval een nog meer verfijnde, d.i. op de eigen 
billijkheid van het concrete geval afgestemde, regeltoepassing 
rechtvaardigen. Hierover - d.i. over de wisselwerking tussen 
het 'situation-type' dat primair moet staan en de feiten van 
het geval - zegt Llewellyn, alweer aan de hand van recht
spraakanalyse, wat volgt: 'Thus to urge the primacy of the 
problem-situation as a type, and of the quest for its Gold
schmidt immanent law, is not to suggest that the abstract can 
divorce itself from the concrete in which it cornes enfolded, or 
that contrary to the whole bent and beauty of our case law it 
should attempt to do so. It is instead to insist that a court 
should seek to channel the impetus from the concrete, to 

channel it into a search for a situation pattern of significance 
which can be somewhat worked over for its general sense and 
tendency so as to test the wisdom of letting the equities of 
the fireside prevail or cven count; and, if they should be so 
permitted, then to capitalize their poignancy or illustrative 
power to produce a bit of sounder law for that whole situ
ation' (p. 270). 

Bovenstaand citaat is tekenend voor Llewellyn's opvatting over 
regeltoepassing. Aan de ene kant trekt hij ten strijde tegen 
formalistische, wereldvreemde toepassing van een pre-existen
te regel op het concrete geschil. Geleid door zijn 'situation 
sense', zijn zin voor het situatie-type, kiest de rechter tussen 
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de verschillende zich aandienende regelen de meest passende 
uit. De aldus gekozen regel is nochtans een richtlijn, waarin 
jarenlange ervaring is samengesteld, geen diktaat. In de op
eenvolgende toepassing op concrete gevallen ondergaat de 
regel trouwens voortdurende, voor een niet aandachtig toe
schouwer nauwelijks merkbare veranderingen. Aan de andere 
kant waarschuwt Llewellyn echter tegen te gemakkelijke toe
gevingen aan de billijkheid van het concrete geval: de rechter 
moet weliswaar openstaan voor deze billijkheid maar moet er 
naar streven om de ervan uitgaande stimulans te kanaliseren 
binnen het patroon van een situatie-type. Slechts bij uitzonde
ring mag hij zich laten meeslepen door de eigen billijkheid van 
het geval en dan nog moet hij proberen van daaruit het meer 
algemene situatie-type te verfijnen. 
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Hart' s kritiek op het Amerikaanse 
'legal realism' 

1.7 Uitgangspunt van de leer van het 'legal realism' is de hiervoor 
reeds geciteerde tekst van Holmes: 'the prophecies of what the 
courts will do in fact and nothing more pretentious are what I 
mean by the law' (supra, p. 54). In de mate waarin deze tekst 
door sommige realisten, and ers dan Holmes zelf, werd verstaan 
als enige waarheid omtrent het recht, is hij het voorwerp ge
weest van heel wat doordringende kritiek. 

De Engelse hoogleraar H. L. A. Hart onderscheidt in zijn boek 
The concept of law (1.961.) 'primary rules' van 'secondary 
rules'. 'Primary rules' zijn 'rules of obligation': gedragsregelen 
waarin verplichtingen tussen rechtsgenoten vervat liggen. In 
somrnige primitieve maatschappijen zijn er alleen 'primary 
rules'. Een ontwikkelde samenleving kan nochtans niet zonder 
'secondary rules', dit zijn: regels volgens dewelke 'primary 
rules' als geldend kunnen worden geïdentificeerd (rules of 
recognition); regels die voorzien hoe een wijziging kan wor
den gebracht in de 'primary rules' (rules of change); regels 
tenslotte volgens dewelke op bindende manier kan worden 
vastgesteld of een bepaalde 'primary rule' geschonden werd 
(rules of adjudication) (zie hieromtrent p. 89-96). 
Welnu, zegt Hart, 'rule-scepticism, or the daim that talk of 
rules is a myth, cloaking the truth that law consists simply 
of the dedsions of courts and the prediction of them, can 
make a powerful appeal to a lawyer's candour. Stated in an 
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unqualified general form, so as to embrace both secondary 
and primary rules, it is indeed quite incoherent; for the asser
tion that there are decisions of courts can not consistently be 
combined with the denial that there are any rules at all' (op. 
cit., p. 133). Hoe kan men immers aan de ene kant beweren 
dat rechtsregels geen enkele normerende kracht bezitten en 
dat het recht alleen is wat de rechtbanken daaromtrent zeggen 
maar aan de andere kant niettemin, juist ingevolge die bewe
ring, bindende kracht toekennen aan rechterlijke beslissingen 
(dwz. aan 'secondary rules', m.n. 'rules of adjudication' die 
de instelling en de bevoegdheid van rechtbanken regelen): 'In 
a community of people who understood the notions of a 
decision and a prediction of a decision, but not the notion of 
a rule, the idea of an authoritative decision would be lacking 
and with it the idea of a court. There would be nothing to dis
tinguish the decision of a private persan from that of a court' 
(ibid.). Maar zelfs wanneer Holmes' bewering beperkt zou 
blijven tot de 'primary rules', is zij, wanneer ze te consequent 
wordt opgevat, nog onhoudbaar: 'it is surely', aldus Hart, 'an 
observable fact of social life that individuals do not confine 
themselves ta the external point of view, recording and pre
dicting the decisions of courts or the probable incidence of 
sanctions. Instead they continuously express in normative 
terms their shared acceptance of the law as a guide to conduct. 
We have considered ... the daim that nothing more is meant 
by normative terms such as 'obligation' than a prediction of 
official behaviour. If, as we have argued, that daim is false, 
legal rules fonction as such in social life; they are used as 
rules not as descriptions of habits or predictions. No doubt 
they are rules with an open texture and at the points where 
the texture is open, individuals can only predict how courts 
will decide and adjust their behaviour accordingly' (p. 134-
135). 

De op bovenstaand citaat volgende bladzijden (p. 135-143) 
uit Hart's boek zijn magistrale bladzijden, die ik het liefst vol
ledig zou citeren. Het is dan ook node, ~ ik mij er hier toe 
beperk twee basisgedachten te releveren.Jn de eerste plaats 
wijst Hart er op dat de persoon die een regel volgt (bijv. stopt 
voor een rood licht), dit veelal intuïtief doet zonder na te den-
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ken over het normerend karak ter van de nageleefde rcgel: 
'when we move a piece in chess in accordance with the rules, 
or stop at a traffic light when it is red, our rule-complying 
behaviour is often a direct response to the situation, un
mediated by calculation in terms of the rules' (p. 1.36). Dit 
sluit evenwel niet uit dat de betrokken gedraging een authen
tiek naleven is van de regel. Het beste bewijs daarvan is 'that 
if our behaviour is challenged we are disposed to justify it by 
reference to the rule' - Hart geeft evenwel toe dat 'ex post 
facto' 'window dressing' soms kan en zal voorkomen - 'and 
the genuineness of our acceptance of the rule may be manifest
ed not only in our past and subsequent general acknow
ledgment of it and conformity to it, but in our criticism of 
our own and others' deviation from it. On such or similar 
evidence we may indeed conclude that if, before our 'un
thinking' compliance with the rule, we had been asked to say 
what the right thing to do was and why, we would, if honest, 
have cited the rule in reply'. Ook dergelijk ondoordacht op
volgen van de regel geeft dus blijk, uit hoofde van de rechts
genoten, van erkenning van de normatieve waarde van de 
regel, die derhalve meer is dan een 'prediction' een voorspellen 
van wat een rechtbank zal doen. In de tweede plaats wijst 
Hart erop, dat ook de rechters, niet alleen de rechtsgenoten, 
de normerende waarde van de rechtsregel erkennen en dat zij 
zich bij het beslissen, gebonden voelen door rcgels. Om dit aan 
te tonen ontleedt Hart de ingesteldheid van de deelnemers aan 
een spel alsook de ingesteldheid van de arbiter (the scorer) 
die de resultaten opneemt. Ongetwijfeld zullen de deelnemers, 
die in de loop van het spel voor zichzelf de resultaten noteren 
aan de hand van spelregels, zich bij betwisting neerleggen bij 
de uitspraak van de 'scorer'. In zekere zin geldt dus dat 'the 
score is what the scorer says it is'. Dit betekent evenwel niet, 
dat de 'scorer' volledig discretionair optreedt en zich niet ge
houden weet door de regels van het spel: 'the scoring rule 
remains what it was before and it is the scorer's duty to apply 
it as best he can. 'The score is what the scorer says it is' 
would be false', aldus Hart, 'if it meant that there was no rule 
for scoring save what the scorer in his discretion chose to 
apply. There might indeed be a game with such a rule, and 
some amusement might be found in playing it if the scorer's 
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discretion were exercised with some regularity; but it would 
be a different game. We may call such a game the game of 
'scorer's discretion'' (op. cit., p. 139). Het feit dat de arbiter 
(zoals de rechtbanken) zich bij het noteren van de spelresul
taten gebonden voelt door de spelregels, sluit nochtans niet uit 
dat hij in vele gevallen, ni. bij regels met een 'open texture' 
(daarover Hart op p. 121-132), een keuze zal moeten doen. 
Spel- of rechtsregels met 'open texture' zijn immers onvermij
delijk want: 'it is a feature of the human predicament (and so 
of the legislative one) that we labour under two connected 
handicaps whenever we seek to regulate, unambiguously and 
in advance, some sphere of conduct by means of general stand
ards to be used without further official direction on particular 
occasions. The first handicap is our relative ignorance of fact: 
the second is our relative indeterminancy of aim' (p. 125). 

Hart's kritiek op de 'legal realists' is gerechtvaardigd, althans 
voor zover die kritiek steunt op een voorbehoudloos aanvaar
den van de bewering volgens welke 'law is what the courts 
say it is'. Het is mogelijk dat een auteur zoals Llewellyn op 
een bepaald ogenblik van zijn leven deze bewering zonder 
voorbehoud heeft onderschreven. Het is echter onwaarschijn
lijk dat hij zulks nog deed op het ogenblik dat hij zijn boek 
The Common Law Tradition schreef dat verschenen is in 1960. 
Hoe dit ook zij, Hart's kritiek, zoals hijzelf volledig erkent, 
doet niets af aan hetwaardevolle aspectvan het 'legal realism', 
m.n. dat het voor de kennis van het recht enorm belangrijk is 
te weten wat de rechtbanken in feite doen, en derhalve waar
schijnlijk nog zullen doen, met de rechtsregel. Hart schrijft: 
' ... predictions of judicial decisions have undeniably an im
portant place in the law. When the area of open texture is 
reached, very often all we can profitably offer in answer to 
the question: 'what is the law on this matter?' is a guarded 
prediction of what the courts will do. Moreover, even when 
what the rules require is clear to all, the statement of it may 
often be made in the form of a prediction of the courts' deci
sion' (p. 143). Daarmee mag evenwel niet worden bedoeld -
en daarin schuilt de overdrijving van bepaalde realisten - dat 
rechtsregels niets meer zijn dan 'predictions' en geen enkele 
normerende kracht bezitten voor de rechtsgenoten evenmin ais 



voor de rechters: 'But it is important to notice', vervolgt Hart, 
'that predominantly in the latter case, and to a varying degree 
in the former, the basis for such prediction is the knowledge 
that the courts regard legal rules not as predictions, but as 
standards to be followed in decision, determinate enough, in 
spite of this open texture, to limit, though not to exclude, 
their discretion' (ibid.). Dat ook Llewellyn dit aan het einde 
van zijn leven aanvaardde blijkt reeds uit zijn hierboven in 
herinnering gebrachte uitspraak dat 'rules are not to control 
but to guide decision' (supra, p. 55); weliswaar geen diktaat 
maar dan toch een richtsnoer voor de rechter. 



Waardedenken in de Verenigde Staten. 
Lasswell' s en McDougal' s 
'value-oriented jurisprudence' 

18 De 'legal realists' moesten nog uit een andere hoek m.i. even 
(zoniet: nog veel meer) gerechtvaardigde kritiek doorstaan en 
wel vanwege de Amerikaan McDougal, hoogleraar aan de 
Yale University. Na nog in 1941 het 'legal realism' te hebben 
verdedigd tegen de aanvallen van de Harvard hoogleraar Lon 
Fuller ('Fuller v. American legal realists: an intervention', 50 
Yale Law Journal (1941) p. 827) schreef McDougal in 1947: 
'It is ... the opportunity and the obligation, of this law 
school, as of other schools, to emerge from the destructive 
phase of legal scholarship - indispensable though the destruc
tion was - and to center its energies upon conscious efforts 
to create the institutions, doctrines and practices of the future. 
The time has corne for legal realism to yield predominant 
emphasis to policy science, in the world community and all 
its constituent communities. It is time for corrosive analysis 
and inspired destruction to be supplemented by purposeful 
unremitting efforts to apply the best existing scientific know
ledge to solving the policy problems of all our communities' 
('The law school of the future, 56 Yale Law Journal (1947) 
p. 1349). McDougal's aanval komt uit de hoek van de 'value
oriented jurisprudence' waarvan hij samen met de politoloog 
Harold D. Lasswell de belangrijkste vertegenwoordiger is. De 
leer van Lasswell en McDougal, die talrijke interdisciplinaire 
aanknopingspunten heeft (nl. met politieke, socio- en psycho
analyse), wordt hier niet verder besproken. Bespreking van en 
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kritiek op die leer, trouwens in samenhang met een analyse van 
het 'legal realism' werden nog onlangs ondernomen door de 
Duits-Amerikaanse hoogleraar G. Casper in zijn reeds geciteerd 
boek Juristischer Realismus und politische Theorie im ameri
kanischen Rechtsdenken (Heft :10 in 'Schnften zur Rechts
theorie', Berlijn :1967, 206 p.). De hierna volgende gegevens 
zijn aan dat boek ontleend. 

Over de verhouding tussen het 'legal realism' en de 'value
oriented jurisprudence' zegt Casper: 'Lasswells und McDou
gals 'value-oriented jurisprudence' ist im folgenden zu analy
sieren, weil diese 'Wertlehre, radikaler und manipulativer ais 
das pragmatisch-realistische Rechtsdenken, in eine Richtung 
geht, die in der Logik der pragmatische Idee liegt, ohne dass 
der Pragmatismus selbst diese Richtung eingeschlagen hiitte. 
Sie stellt den Versuch dar, die empirisch-wissenschaftlichen 
Ansiitze des Realismus zu systematisieren und eine ebenfalls 
systematische und 'scientific' Losung des Wertproblems zu 
entwickeln. Die 'value-oriented jurisprudence' ist die umfas
sendste 'Orientierung' dieser Art in der amerikanischenRechts
theorie; der Realismus, den sie überwinden will, hat sie beein
flusst, am stiirksten hat aber durch Lasswell die behavioris
tische politische Wissenschaft auf sie eingewirkt' ( op. cit., p. 
8:1). Hieruit moge blijken dat de doelstelling van de 'value
oriented jurisprudence' dubbel is: enerzijds de empirisch prag
matisch gevonden resultaten van het 'legal realism' in dienst 
stellen van een meer radikale, meer manipulatieve opvatting 
over recht: het recht is er om (democratische) waarden te be
vorderen; anderzijds een wetenschappelijke aanpak van het 
waardenprobleem on nvikkelen. 

De directe doelstellingen en probleemsferen van de 'value
oriented jurisprudence' werden door Lasswell en McDougal 
voor het eerst beschreven in een bijdrage 'Legal education and 
public policy: professional training in the public interest', 52 
Yale Law Journal (:1943), p. 203 e.v. Er zijn drie probleem
sferen: de politieke wereldsituatie, de hervorming van de rech
tenstudie, de ontoereikendheid van de rechtswetenschappelijke 
basisconcepties. Wat de wereldpolitieke situatie betreft, stellen 
de auteurs een vervreemding vast van de vormen en de ge-



dragswijzen van de democratische samenleving en een toena
dering tot de slagwoorden, theorieën en structuren van de 
heerschappij van het geweld, door Lasswell de garnizoenstaat 
genoemd (The Garrison State). Symptomen daarvan zijn: de 
miskenning van de menselijke waardigheid in het Derde Rijk, 
de teloorgang van het parlementarisme, de vervanging van het 
meerpartijenstelsel door het monopolie van de Staatspartijen, 
de concentratie en centralisatie van overheidsmacht, de regle
mentering van overheidswege van de private levenssfeer, de 
uitschakeling van het vrije markt-mechanisme door een mono
polie- en toewijzingseconomie. (Het is duidelijk dat deze ten
densen die wellicht duidelijker waren in 1943, ook nu nog 
doorgang vinden). Bij het overzien van deze tendensen rijst, 
aldus de auteurs, onvermijdelijk de vraag: hoe komt het dat de 
verantwoordelijken in de regering, de economie en in alle tak
ken van het openbaar leven, zich, in het aanschijn van deze 
werkelijkheid, met trivialiteiten inlaten? Zijn de juristen daar
voor medeverantwoordelijk? 'For a moralist, the question is 
whether the lawyer can be blamed; for a scientist, whether he 
is an important causal variable; for a reformer, whether he 
can be acted upon to produce change. The answer to all of 
those questions is: most assuredly, yes' (geciteerd bij Casper, 
op p. 83). 

Bovenstaande vragen leiden tot de tweede probleemsfeer, die 
van de hervorming van de rechtenstudie. Ik vertaal hier letter
lijk Casper's samenvatting: 'In de meest verscheiden functies 
neemt de jurist deel aan het proces van politieke doelstelling 
en politieke beslissing. Daaruit moeten de juiste gevolgtrek
kingen worden afgeleid. Niemand die zich met recht bezig
houdt, hoe men recht ook moge definiëren, kan volgens Lass
well en McDougal ontsnappen aan politieke doelstelling, ais 
men daaronder verstaat het treffen van belangrijke, de 'distri
bution of values' beïnvloedende beslissingen. Jazelfs, diegenen 
die nog altijd beweren dat politiek geen passende bezigheid is 
voor juridische faculteiten, bepleiten daarmee bepaalde poli
tieke doelstellingen, doordat zij onbewust aannemen, dat de 
eigenlijke functie van het recht is, de bestaande maatschap
pelijke inrichtingen in een soort van eeuwige status quo te be
houden' (op. cit., p. 83). Concreet betekent dit voor Lasswell 
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en McDougal dat meer studiemateriaal moet worden bijeen
gebracht en studietechnieken moeten worden ontwikkeld om 
de jurist vertrouwd te maken met buiten-juridisch feitenmate
riaal, en voorts dat bewuste pogingen moeten worden onder
nomen om langs teleologische interpretatie en door aanwen
ding van juridische structuren, beginselen en procedures over
eenkomstig politieke doelstellingscriteria, het recht in verbin
ding te brengen met de hoofdproblemen van een samenleving 
die strijdt voor de verwezenlijking van democratische waarden. 

Dit voert dan tot de derde probleemsfeer, de ontoereikendheid 
van de juridische basisconcepties. De kritiek die Lasswell en 
McDougal hebben t.a.v. de vigerende concepties is rond de 
volgende thema's gegroepeerd. Ten eerste: juridische beslissin
gen worden teveel gezien als resultaat van logische deducties 
uit meerzinnige begrippen en beginselen; daarbij wordt nooit 
de vraag gesteld in hoever deze beslissingen bijdragen tot ver
wezenlijking van democratische waarden. Ten tweede: het 
mangelt de jurist aan oriëntering in het kader van historische 
en hedendaagse ontwikkelingstendensen; een bewustwording 
in dit opzicht is nochtans noodzakelijk wil men komen tot 
realistische, houtsnijdende beslissingen. Ten derde: een weten
schappelijk verantwoorde studie van de historische en maat
schappelijke voorwaarden en begrenzingen van het recht is 
niet voorhanden. Ten vierde: te veel aandacht wordt besteed 
aan zuiver-juridische methodiek hetgeen blijkt uit een te grote 
belangstelling voor uitspraken van de hogere rechtbanken. 
Volgens de auteurs moet een heroriëntering van het juridische 
denken zich voltrekken langs drie wegen: de rechtswetenschap 
moet zich oefenen in waardendenlœn, in trenddenken en in 
wetenschappelijk denken. Denken in termen van waarden 
veronderstelt verduidelijking van onze waardevoorstellingen. 
Onder waarde verstaan de auteurs elk object van menselijk 
verlangen. In onze westerse maatschappeij is de menselijke 
waardigheid de basiswaarde; daarvan afgeleide objecten zijn: 
macht (power); achting (respect); kennis (enlightenment); 
rijkdom (wealth); welzijn (well-being); professionele vaardig
heid ( skill); genegenheid (affection); rechtschapenheid ( recti
tude). Deze waarden worden vrij algemeen als waarde erkend. 
Het komt er nu op aan om concrete regelen en procedures te 



ontwikkelen waardoor deze waarden ten behoeve van alle 
rechtsgenoten kunnen worden ve1wezenlijkt. Bij denken in 
waarden knoopt trend-denken aan: om waardevoorstellingen 
te kunnen verwezenlijken moet men een klaar inzicht hebben 
in ontwikkelingstendensen. De deelnemers aan een proces van 
politieke doelstelling moeten bepaalde voorstellingen hebben 
over de toekomst, over hedendaagse tendensen en toekomstige 
mogelijkheden. In ontwikkelingscategorieën denken betekent 
dat men bepaalde voorstellingen heeft van toekomstige ge
beurtenissen. De te verwachten tendensen moeten voortdurend 
in verband worden gebracht met de eigen doelstellingen: wil 
men aan een toekomst bouwen die in overeenstemming is met 
de eigen wensen, dan moet de vraag centraal staan hoe waar
schijnlijke ontwikkelingstrends kunnen worden afgewend, ver
traagd of versneld. Dit laatste kan niet plaats vinden zonder 
wetenschappelijk denken, hetgeen voornamelijk bestaat in ken
nis van technieken ter beïnvloeding van het menselijk hande
len binnen de perken van wat met de verwezenlijking van 
democratische idealen verenigbaar is. Ais minimum voorwaar
den voor het vervuld zijn van een democratie gelden: gelijk
matige inkomstenverdeling, geleidelijke maar gestadige maat
schappelijke ontwikkeling, vrije toegang tot alle informatie 
die nodig is voor het treffen van politieke beslissingen, erken
ning van iedere persoonlijkheid, zelfrespect en achting van
wege de anderen. 

De theorieën van Lasswell en McDougal verder bespreken, zou 
ons te ver leiden. Op één punt wil ik nog even ingaan, ni. op 
de aard en het verloop van het beslissingsproces (zie daarover 
Casper, op. cit., p. :170 e.v.). Het recht is volgens de auteurs 
een gezaghebbend en tot resultaten leidend politiek besluit
vormingsproces, waaraan officiële en niet-officiële (zoals be
langengroepen) personen of groepen deelnemen die elk met 
eigen verwachtingen rechtsgoederen (waarden) inzetten ten
einde met gebruik van verschillende strategieën de beslissing 
te beïnvloeden. De beslissing is een politieke keuze hetgeen 
veronderstelt dat de deelnemers over een minimum van vrij
heid beschikken bij het uitkiezen van hun doeleinden en hun 
strategie. Vragen die rondom het besluitvormingsproces rijzen 
zijn o.m.: wie zijn de belangrijkste, officiële en onofficiële, 



deelnemers? Hoe stellen zij zich de nagestreefde resultaten 
(waarden) voor? Welke zijn hun kansen op succes? Met welke 
groepen identificeren zij zich? Over welke middelen beschik
ken zij om het verlangde resultaat teweeg te brengen? Welke 
strategie gebruiken zij? Welke zijn de directe en indirecte re
sultaten en neveneffecten van de beslissing? Met behulp van 
dergelijke vragen proberen de auteurs de façade van het be
slissingsproces te doorgronden, de achtergronden van de 
rechtsontwikkeling op het spoor te komen, een zorgvuldige 
analyse te bewerkstelligen van het waardenconflict waarvan 
de oplossing tot een juiste beslissing moet leiden. In het be
slui tvormingsproces zelf onderscheiden de auteurs zeven stadia, 
die de traditionele onderscheiding in legislatieve, executieve, 
administratieve en rechterlijke besluitvorming doorkruisen en 
vervangen. Die stadia zijn: de informatiefase (intelligence 
phase), waarin het erop aan komt de bevoegde instanties te 
informeren omtrent trends en toekomstige ontwikkelingen en 
omtrent de voorwaarden en 'kosten' van de onderscheiden 
politieke alternatieven; de aanbevelingsfase (recommendation 
phase): rechtspolitieke doeleinden worden gesteld en onder
steund; de verordeningsfase (prescription phase): gezagsvolle 
en algemene gedragingsregelen worden geformuleerd; de in
roepingsfase (invocation phase): op de uitgevaardigde veror
deningen wordt een beroep gedaan door de rechtsgenoten; de 
toepassingsfase (application phase) : een concrete situa tie word t 
gesubsumeerd onder de algemene regel; de waarderingsfase 
(appraisal phase): er wordt nagegaan of de nagestreefde doel
einden door middel van de beslissing werden verwezenlijkt; de 
afsluitingsfase (termination phase): ongewenste gevolgen van 
de beslissing worden opgespoord en terzijde geschoven. Bij dit 
alles moet wel voor ogen worden gehouden dat het de auteurs 
er niet zozeer om te doen is de juridische werkelijkheid te ont
sluieren, ook niet beslissingen te kunnen voorspellen maar 
wel na te gaan waarom een bepaald rechtspolitiek doel niet 
werd bereikt en onder welke voorwaarden het wel kan wor
den bereikt: alles wordt ni. gezien in dienst van de in een 
democratische maatschappij nagestreefde waarden. 



Een vergelijking van de voorgaande 
opvattingen, eerst onderling, dan met 
de opvattingen van in een meer 
traditionele taal schrijvende auteurs 

:l9 Een vergelijking van de opvattingen van de reeds besproken 
Duitse en Nederlandse auteurs met die van de eveneens reeds 
besproken Amerikaanse en Engelse auteurs geeft een interes
sante ontwikkeling te zien. Daargelaten het feit dat laatstge
noemden, naar mijn smaak althans, een begrijpelijker en prag
matischer taal hanteren kan men, alle verhoudingen in acht 
genomen, een gelijkaardige verschuiving vaststellen bij beide 
groepen van auteurs. Allen wijzen zij elk absolutisme in de 
regelvorming af; het juridisch denkproces is in wezen geen 
syllogistisch denken volgens hetwelk de oplossing wordt ge
vonden door toepassing van een pre-existente, pasklare regel 
op het onder de regel te subsumeren concrete geval. Dergelijke 
redeneringsstijl kan alleen betekenis hebben ais controlemid
del, omwille van het vereiste van gelijke behandeling van ge
lijke gevallen, en ais memoriseringstechniek, om in de veel
heid van individuele beslissingen een lijn te herkennen waar
door zij gemakkelijker kunnen worden onthouden. Met nadruk 
wijzen zij daarentegen, maar dan vooral Esser, Llewellyn en 
ter Heide, op het veranderlijke van de regel, die bij de aan
wending voortdurend op zijn geldigheid wordt getoetst van
uit, en aangepast aan, de in de sociale werkelijkheid aanwe
zige immanente normen (Natur der Sache; Llewellyn's 'situ
ation sense') en, zo voegen Esser en ter Heide daaraan toe, 
aan het actuele in de samenleving heersende waarderingsplan. 
De regel, ook de in de wet neergeschreven regel, is dus essen-
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tieel veranderlijk: hij is een richtsnoer die oplossingen sugge
reert, niet een die oplossingen voorschrijft. De regel moet 
voortdurend vanuit het probleem, vanuit de werkelijkheid 
worden verantwoord, waargemaakt: ge-verificeerd (topische 
controle). Een dergelijke topische controle wordt ook al be
vorderd door het ontleden en het differentiëren van juridische 
begrippen (Hohfeld); de pluriforme werkelijkheid kan immers 
met dergelijke genuanceerde begrippen beter gevat worden zo
dat een meer aangepaste beslissing - een beslissing die de 
werkelijkheid beter tot haar recht laat komen - mogelijk 
wordt. 

Een verschuiving dus van deductief regeldenken naar induc
tief probleemdenken, zonder dat het eerste daarom vblledig 
wordt opgegeven: het blijft zijn betekenis bewaren ais con
trolemiddel, ais 'Sicherheitsgarantie': 'Die These vom topischen 
Denken wendet sich nicht gegen das dogmatische System, 
sondem gegen das Vorurteil, ein System konne vollstandig 
und endgültig sein. Sie pladiert für 'Systemoffenheit' ', aldus 
Kriele, geciteerd bij Esser, Vorverstiindnis .. . , p. 153, noot 30. 
Weliswaar leidt deze verschuiving tot meer onzekerheid, maar 
dat is goeddeels schijn: de zekerheid van een syllogistisch 
rechtsdenken is immers in niet geringe mate illusorisch (illu
sion of certainty). Dit gesteld zijnde, zijn de besproken auteurs 
nochtans even eensgezind in hun waarschuwing om niet in 
het andere extreem te vervallen: de regel, hoewel niet onver
anderlijk, is evenmin gelijk te stellen met een uitwisbare lijn, 
d.i. een regel die telkens onder de druk van de eigen billijkheid 
van het geval zou bezwijken. Hij behoudt een zekere norme
rende kracht (Hart). Hij is er niet alleen 'to marshal past 
experience' (Llewellyn) maar ook, zou men eraan kunnen toe
voegen 'to project past experience into the future'. Op dit punt 
komt bij alle auteurs het waardebegrip te voorschijn: juridisch 
denken is denken in waarden. Deze gedachte is reeds impliciet 
aanwezig bij ter Heide (het actueel waarderingsplan), wordt bij 
Esser, vooral in zijn boek Vorverstiindnis, geëxpliciteerd en 
staat centraal in Coing's werk: waarden vormen in een be
paalde cultuurgemeenschap een historisch gedetermineerd 
maar dan toch met elkaar in een zinvol verband staand 
systeem. Juridisch denken is dus toch nog systeemdenken 
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maar dan binnen een systeem van waarden en slechts in 
ondergeschikte orde binnen een systeem van regels. Op dit 
punt treedt evenwel, naar mij voorkomt, een divergentie te 
voorschijn. Wat moet er gebeuren bij tegengestelde waarde
voorstellingen in de samenleving: volgens ter Heide is dan 
geen homonomie te verwezenlijken tussen recht en samen
leving, tussen de juridische beslissing en het actuele waarde
ringsplan en moet, wanneer het conflict niet oplosbaar is met 
de hulp van niet-juridische technieken, althans de rechter 
onder de juristen, weigeren een beslissing te geven. Deze ziens
wijze steunt, als ik het goed voor heb, op de overweging dat 
de rechter er niet is om machtspolitieke of sociaalpolitieke 
problemen op te lossen. Deze laatste overweging wordt ook 
door Esser sterk benadrukt. Dit schijnt te impliceren dat voor 
deze auteur, althans voor ter Heide, het rechterlijk besluit
vormingsproces grondig verschilt van het legislatief of be
stuursmatig besluitvormingsproces. Een tegengestelde hou
ding treft men aan bij Lasswell en McDougal die dit onder
scheid blijkbaar afwijzen en ook het rechterlijk rechtsvindings
proces zien als een keuze tussen waarden, als een vorm van 
politieke besluitvorming en meer speciaal als een bewust be
vorderen van de politieke democratie. 

20 De tot dusver geschetste opvattingen zullen sommige lezers 
wellicht als te radikaal voorkomen. Dit kan ook in zekere 
mate het gevolg zijn van een voor juristen soms ongewoon 
spraakgebruik. Het komt daarom wenselijk voor aanknopings
punten te zoeken bij de in meer traditionele bewoordingen ge
stelde opvattingen van andere, oudere of hedendaagse, auteurs. 
Aldus kunnen, wat de opvattingen van Llewellyn betreft, vrij 
gemakkelijk aanknopingspunten worden gevonden bij o.m. P. 
Scholten en G. J. Wiarda. Meteen wordt dan op zekere pun
ten overeenstemming zichtbaar tussen de opvattingen van 
laatstgenoemde auteurs en die van ter Heide. Ook bij Cardozo 
kan men aanknopingspunten vinden met de opvattingen van, 
Llewellyn uiteraard maar ook, omwille van hun 'policy mind
edness', met die van Lasswell en McDougal. Daar komt nog 
bij dat via Cardozo aansluiting mogelijk is bij de opvattingen 
van oudere Europese auteurs. 
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Om het verband tussen Llewellyn en P. Scholten aan te tonen, 
zij verwezen naar het volgende citaat uit Scholten's Algemeen 
Deel (Zwolle, 2de druk 1934, p. 161): 'Thans moeten wij nog 
even stil staan bij de feiten van het geval zelf. Ook die zijn 
voor de rechtsvinding van belang. Op het eerste gezicht lijkt 
dat vreemd. Wij moeten den regel zoeken om het geval te be
rechten, om in den strijd van beweringen, waarin op grond 
van bepaalde feiten de een een prestatie van de ander eischt, 
de juiste beslissing te vinden. Hoe zou die in de feiten zelf 
kunnen liggen? We vragen naar een maatstaf voor het geval, 
hoe kan het geval zelf dien maatstaf aan de hand doen? - De 
twijfel, die uit deze vraag spreekt, is gegrond. Het oordeel is 
ecn syllogisme, de major kan - waar we hem ook mogen vin
den - niet in de minor zelf opgesloten liggen. Intusschen, daar
mee is wél aangetoond, dat de feiten van het geval nooit den 
regel kunnen geven waarnaar dat geval gewaardeerd moet 
worden, niet, dat zij voor de beslissing alleen maar het belang 
hebben van object van beoordeling te zijn. Dit zou slechts dan 
waar zijn, indien de beslissing door eenvoudige subsumptie 
van het geval onder den regel werd gevonden. Doch dit is niet 
zoo, we wezen er reeds herhaaldelijk op'. Uit de laatste zinnen 
blijkt dat Scholten een 'forma! style' redenering uitdrukkelijk 
afwijst. Wel ziet Scholten maior en minor, zoals het in een 
syllogisme hoort, als twee van elkaar gescheiden premissen 
die niettemin op elkaar invloed uitoefenen zoals nog blijkt uit 
de volgende zinnen: 'In de veelheid van de verschijnselen, die 
tot het proces aanleiding gaven, zoekt de rechter die fe.iten, 
die voor de bcoordeling van belang zijn. Hij kan dat niet doen 
zonder van een regel, een gedachte beslissing uit te gaan -
waarom zou dit feit wel, dàt niet relevant zijn? We kunnen in 
de rechtspraak de feiten alleen zien vanuit den regel, de be
slissing. Doch omgekeerd zien wij evenzoo den regel, waar
naar wij oordelen, alleen uit de feiten. Wie zeker complex van 
gebeurtenissen en een daaruit ontstanen rechtsstrijd krijgt te 
beoordelen, moet den regel zoeken, dien hij zal toepassen. Die 
regel ligt niet voor hem klaar. Wel zijn regels gegeven, doch 
niet wat de juiste is voor het geval. Bovendien worden die 
regels voortdurend vervormd. Hoe anders zal degene, die recht 
zoekt, den goeden regel kunnen vinden dan door het geval als 
uitgangspunt te nemen?' 
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In het bovenstaande citaat klinkt, in de terminologie van de 
'legal realists', een 'fact' zowel ais een 'rule skepticism' door: 
noch de feiten, noch de regels zijn vaststaande, klaarliggende 
gegevens. Bovendien, en hier benadert Scholten wel het meest 
Llewellyn's en meteen ter Heide's opvatting 'worden die regels 
voortdurend vervormd'. Deze idee van de niet pre-existente 
maar door de toepassing veranderende regel wordt evenwel 
niet verder uitgewerkt. Evenmin vindt men bij Scholten de 
idee uitgewerkt dat de regel voortdurend aan 'topische con
trole', controle vanuit het situatie-type (Llewellyn) of vanuit 
een actueel waarderingsplan (ter Heide) moet worden onder
worpen. Scholten legt daarentegen wel de nadruk op het 
inkaderen van de gevonden beslissing in het regelensys
teem, zoals blijkt uit de op de voorgaande citaten volgende 
zin: 'Doch ais wij dit aannemen, dan moeten we 66k aanvaar
den dat het geval zelf mede de beslissing bepaalt, dat wie van 
die feiten kennis neemt, een oplossing ziet, die hem op het 
eerste gezicht de juiste schijnt, een oplossing, die getoetst 
moet worden en niet kan worden aanvaard eer voor haar een 
plaats in het systeem, een logische verantwoording uit een 
regel, is gevonden, doch die hem voorlopig bevredigt, die, naar 
men zegt, bij het geval past' (p. :16:1-:162). Dit sluit evenwel 
niet uit dat, volgens Scholten, de regel wel eens ter zijde mag 
worden geschoven: 'Dit ... is onvermijdelijk (stelt hij), doch 
het is met de voorstelling, dat de gehoorzaamheid aan de wet 
onderwerping beduidt aan haar betekenis naar spraakgebruik, 
onvereenigbaar. Volgt men onze opvatting, dan is hier voor 
den rechtzoekende niet een grenssteen, die hij niet mag ver
plaatsen, doch een sterk gespannen koord, dat den uitersten 
weerstand biedt, doch niet alleen voortdurend wordt verbogen, 
maar zelfs in hoogen nood kan worden verbroken. Zonder 
beeldspraak: dan is hier een gezag, dat moet worden geëerbie
digd, niet een, dat onvoorwaardelijk onderwerping verlangt' 
(p. 54). Ook in dit citaatvindtmen Llewellyn's uitspraak terug: 
'rules are not to control but to guide decision'. 
Het verschil tussen Scholten en Llewellyn komt mij voor als 
een verschil in klemtoon: voor Llewellyn is de aanpassing van 
de regel door toepassing op een concreet geval een continu, 
doorlopend proces terwijl Scholten dit proces iets schokmatiger 
ziet. Maar ook voor Scholten is de regel geen dictaat. Ander-
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zijds beklemtoont Llewellyn 'topische controle' van de regel 
vanuit het 'situation type' dat moet onderscheiden worden van 
de 'equities' van het concrete geval. Bij Scholten wordt dit 
onderscheid niet gemaakt en vermoedelijk bedoelt hij beide 
met de 'feiten van het geval': is dit laatste zo, dan is ook bij 
Scholten de idee van 'topische controle' niet volledig afwezig. 
(Zie verder voor een vergelijking van Scholten' s opvattingen 
met die van ter Heide: H. C. F. Schoordijk, Oordelen en voor
oordelen, p. 48, maar vooral J. M. Van Dunné, Verslindt de 
revolutie weer haar eigen kinderen? De zgn. functionele rechts
leer van Paul Scholten, Ned. Juristenblad 1971, p. 813 e.v. 
vooral p. 823 e.v.). Vermelden wij nog dat ook Scholten, zoals 
ter Heide en Esser, weigerachtig staat tegen inmenging van de 
rechter in ideologische twistpunten. Is door rechtspraak een 
regel ontstaan betreffende een vraag die de publieke opinie 
sterk bezighoudt, scheiding maakt tussen grote groepen van 
het volk dan, aldus Scholten, grijpt verandering van de regel 
te zeer in, raakt aan zo tere vragen, waarover zo sterk verschil 
van mening bestaat, 'dat zij slechts mag geschieden door het 
hoogste gezag, den wetgever, bij wien de verschillende stroo
mingen in één bedding moeten samenvloeien' (p. 123). 

21 Wat Nederland betreft, vertonen ook de opvattingen en de 
denktrant van G. J. Wiarda veel gelijkenis met de opvattingen 
van Llewellyn en vooral met diens pragmatische ingesteldheid. 
Om die reden maar ook omwille van de eigen originaliteit van 
de erin vervatte inzichten volgt hierna een ietwat uitvoerige 
samenvatting van Wiarda's ideeën. 

In zijn reeds geciteerde bijdrage Drie typen van rechtsvinding 
constateert Wiarda dat de ontwerpers van een nieuw Neder
lands B. W., hoezeer zij zich ook 'de uiterste moeite hebben 
getroost voor een zo minitieus mogelijke en naar veler smaak 
misschien overgedetailleerde regeling van de stof', toch op 
belangrijke knooppunten 'telkens weer de behoefte hebben ge
voeld aan voorschriften die ten slotte aan de redelijkheid, de 
billijkheid, de betamelijkheid, de verkeersopvattingen - en 
daarmede in belangrijke mate aan het inzicht van de rechter -
het laatste woord laten' (p. 39). Dit is, aldus Wiarda, een voor 
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de rechtsontwikkeling van onze tijd tekenend verschijnsel, dat 
men trouwens niet alleen in het burgerlijk recht ontmoet maar 
bijv. ook in het administratief recht onder de vorm van een 
verwijzing naar algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Wiarda noemt drie oorzaken voor deze ontwikkeling. Ten 
eerste, het zich steeds verder complicerende en differentiëren
de patroon van onze samenleving waardoor het recht moet 
reageren op steeds meer vormen van contact en conflict tussen 
mensen en instellingen. Dit brengt mee dat het voorstellings
vermogen van de wetgever tekort schiet zodat de wetgever, 
wil hij niet volledig abdiceren, genoegen moet nemen met het 
stellen van een vage norm of het toekennen aan de rechter van 
een discretionnaire bevoegdheid (vgl. Hart's verwijzing naar 
regels met 'open texture': supra, p. 64). Ten tweede is er de 
omstandigheid dat de taken van een sociale verzorgingsstaat 
(Welfare State) voortdurend toenemen zodat meer en verder 
gaande mogelijkheden van overheidsingrijpen moeten worden 
geschapen op gebieden die voor een concreet normerende wet
geving eigenlijk niet vatbaar zijn. Hoewel deze tendens zich 
het meest doet gevoelen in het administratief recht, ondergaan 
het burgerlijk recht en de burgerlijke rechtspraak daarvan ook 
de invloed. Daar komt nog bij dat de aard van die voorschrif
ten en de doeleinden van een 'Welfare State' wijzen in de rich
ting van 'Einzelfallgerechtigkeit' eerder dan 'Normgerechtig
keit' en zulks ook het burgerlijke rechtsdenken beïnvloedt. 
Ten derde is de mens van deze tijd gewend aan veel onzeker
heid, vooral op geestelijk gebied, en aanvaardt hij ook in het 
recht de zekerheid niet meer als een belang waarvoor elk 
ander belang te wijken heeft: 'veelal opgevoed in het besef 
dat veel van hetgeen de oudere generatie tot zekerheid strekte, 
slechts relatieve betekenis heeft, heeft hij het geloof in de 
vaste, onwrikbare regel verloren' (p. 46). 

Hoe onontkoombaar deze ontwikkeling ook moge voorkomen, 
het is nodig, vervolgt Wiarda, tegen de eraan verbonden be
zwaren te waarschuwen. Deze bezwaren zijn: 
1 de aan elke vorm van vrije rechtspraak verbonden gevaren 
van willekeur en rechtsonzekerheid voortvloeiende uit de on
voorspelbaarheid van hetgeen de niet aan vaste en voor ieder 
kenbare normen gebonden rechter zal beslissen; 



2 de plaats die de rechter zodoende in het staatsbestel gaat 
innemen en de bezwaren uit dat oogpunt verbonden aan een 
ontwikkeling welke de rechter steeds meer brengt in de positie 
dat hij het objectieve recht niet slechts toepast, maar zelf ook 
vaststelt: 'de volstrekt onafhankelijke en daarom uitzonder
lijke positie, welke de rechter in ons staatsbestel inneemt, kan 
hem worden toevertrouwd juist omdat hij in die staat de in be
ginsel objectieve rechtsorde vertegenwoordigt, zijn taak niet 
naar eigen inzicht, politiek, sociaal of economisch bepaalde 
voorkeur uitoefent, maar overeenkomstig de in beginsel ob
jectief bepaalde maatstaven van het rechr' (p. 50). Verlegt men 
het accent in de rechterlijke opdracht van het objectieve naar 
het subjectieve, dan is een dergelijke bijzondere onafhanke
lijkheidspositie van de rechter niet meer verantwoord; 
3 in vrije rechtsvinding schuilt het gevaar dat de rechter, 
zoals de andere bij het rechtsvindingsproces betrokken perso
nen aan wie krachtens hun taak en opdracht de behartiging 
van een speciaal belang is toevertrouwd, zich zal laten leiden 
door een bepaalde politieke, sociale of economische voorkeur. 
Besef voor deze bezwaren kunnen en moeten voor de wet
gever een aansporing zijn de normen, die hij stelt, waar moge
lijk, te concretiseren; het valt echter te voorzien dat de om
standigheden die de oorzaak waren van de toename van vage 
normstellingen, ook in de toekomst in dezelfde richting werk
zaam zullen blijven. Daarom zal het antwoord op de gecon
stateerde antinomie in hoofdzaak van de rechter zelf moeten 
komen: deze zal t.a.v. vage normen zoveel mogelijk objectieve 
aanknopingspunten moeten zoeken voor zijn beslissing: 'juist, 
waar zijn autonomie het grootst schijnt, zal hij zich daarom 
de grootste moeite moeten geven zijn beslissing te richten naar 
de objectieve normen, beginselen en rechtsovertuigingen, gel
dend in de rechtsgemeenschap waarin hij leeft en werkt, en 
waaraan hij zijn autoriteit ontleent. Hij zal er m.a.w. naar 
moeten streven dat ook daar zijn oordeel de 'trans-subjectieve 
inslag' heeft, die aan zijn functie in die rechtsgemeenschap 
eigen is' (p. 52). Dit laatste sluit dan weer aan bij het door 
Wiarda eerder in zijn bijdrage geschetste en eerder in dit op
stel in herinnering gebrachte rechterbeeld van de 'naar billijk
heid oordelende scheidsman' (supra, p. 37). Zoals eerder ver
meld sluit het ook aan bij het rechterbeeld van ter Heide dat 
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gekenmerkt is door autonomie in homonomie: de autonomie 
van de rechter is niet ongebonden; zij moet intentioneel ge
richt zijn op een in overeenstemming zijn met de veranderen
de samenleving, d.w.z. met een objectief, d.i. intersubjectief, 
actueel ordeningsplan. Is een dergelijk plan niet zichtbaar, dan 
moet de rechter zich volgens ter Heide onthouden; zoniet is de 
rechterlijke beslissing een partijkeuze in een controverse, die 
enkel door de wetgever kan worden beslecht (supra, p. 37). 
Deze vrees voor een partijdige keuze bij de rechterlijke beslis
sing klinkt niet alleen door bij ter Heide, zoals bij Esser (ibid.), 
maar ook, zoals blijkt uit de hiervoor weergegeven citaten, bij 
Wiarda. 

Wiarda drijft de analyse nog verder door. In een poging om 
de rechter, geconfronteerd met vage normstellingen, een objec
tieve richtsnoer aan de hand te doen teneinde al te subjectieve 
oordelen te voorkomen, stelt Wiarda de volgende werkmethode 
voor. Gegeven dat de rechterlijke beslissing moet aansluiten bij 
de algemeen erkende rechtsbeginselen en de in het (Neder
landse) volk levende rechtsovertuigingen (aldus art. 7 Inlei
dende titel van het nieuwe B. W.), m.a.w. bij het actuele inter
subjectieve ordenings- en waarderingsplan, waar vindt de 
rechter dergelijke beginselen en overtuigingen? Hierop ant
woordt Wiarda: 'gedeeltelijk ... door onderzoek naar de lei
dende gedachten die ten grondslag liggen aan de gegeven 
rechtsorde, zoals deze in wetgeving en jurisprudentie is ge
positiveerd, gedeeltelijk uit hetgeen zich daarin of daamaast 
uit ons rechtsbesef of zedelijke overtuiging met een onmid
dellijke evidentie bij ons opdringt' (p. 57). Dit antwoord her
innert ten zeerste aan de hoger (supra, p. 31) besproken uiteen
zetting van Wieacker (naar dewelke Wiarda trouwens ver
wijst) betreffende de factoren die de rechter bij buitenwette
lijke rechtsvinding ais richtsnoer kunnen dienen. Zoals Wie
acker's richtsnoer blijft ook die door Wiarda gegeven vaag en 
dubbelzinnig: wordt naar een historisch waarderingsplan -
dat van de toenmalige wetgever of rechter - verwezen dan 
wel naar een actueel waarderingsplan zoals dat moet worden 
afgeleid uit de hedendaagse, veranderende samenleving? Ver
moedelijk naar beide. Wiarda onderkent deze vaagheid en pro
beert eraan te verhelpen. Daarbij valt een grote verwantschap 
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op met Llewellyn' s denken. Wiarda maakt nl. een onder
scheid tussen rechtsbeginselen die uit een of uit een geheel 
van meerdere wetsvoorschriften met zo grote kracht naar vo
ren komen dat daaraan ook voor niet geregelde gevallen met 
gemeenschappelijke eigenschappen beslissende betekenis moet 
worden toegekend, en rechtsbeginselen, al dan niet aan wets
voorschriften ontleend, waaraan een dergelijke kracht niet toe
komt. Rechtsbeginselen van het eerste type zijn voor directe 
toepassing vatbaar (cfr. art. 5, lid 2, Inleidende titel, nieuw 
Ned. B. W.). (Men is geneigd deze beginselen te vergelijken 
met vuistregels, dit zijn in de woorden van Llewellyn 'rules 
which dispense with judgment'; volgens Llewellyn zijn er 
enkele dusdanige regels die zô goed zijn dat zij de oplossing 
als het ware dicteren: supra, p. 56). Rechtsbeginselen van het 
tweede type, waaraan een dergelijke kracht niet toekomt, heb
ben nochtans ook, aldus Wiarda, een rol te vervullen: zij kun
nen 'bijdragen tot de oordeelsvorming van de rechter die recht 
moet doen op de grondslag van billijkheid, en redelijkheid, de 
goede trouw, de betamelijkheid of van andere vage normen' 
(p. 60). De rechter moet ermee rekening houden (cfr. art. 7 
Inleidende titel) - niet: ze toepassen - als objectieve gegevens 
'waartegenover de rechter zich heeft te verantwoorden, omdat 
die beginselen bepaalde rechtswaarden vertegenwoordigen 
welke in de rechtsgemeenschap, waarvan de rechter de - ob
jectieve - exponent is, zoal geen absolute, dan toch relatieve 
gelding hebben' (ibid.). Toepassen van deze beginselen zou 
trouwens moeilijk zijn omdat deze 'rechtsbeginselen nu een
maal geen weloverdacht systeem vormen, zeer vaak ook in 
verschillende richting wijzen, in bepaalde gevallen zelfs onver
enigbaar zijn, tot een kruispunt van wegen voeren, waarop de 
ene of de andere richting moet worden gekozen' (p. 59). De 
rechter zal dus 'voor de keuze tussen verschillende rechtsbe
ginselen worden gesteld, een keuze die zal worden bepaald 
enerzijds door de hogere of lagere waarde die zijn rechtsgevoel 
aan die beginselen toekent, maar eveneens door de maatschap
pelijke en persoonlijke belangen die bij het gegeven geval zijn 
betrokken' (p. 60). Opnieuw valt de verwantschap met Lle
wellyn' s gedachtengang op: ook volgens Llewellyn zijn regels, 
daargelaten de weinige vuistregels, 'not to contrai but ro 
guide decision'; de legal realists hebben trouwens nooit nage-
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laten te wijzen op het tegenstrijdig en dubbelzinnig karakter 
van vele regels. Weliswaar heeft Wiarda, anders dan Lle
wellyn, voornamelijk algemene rechtsbeginselen op het oog; 
maar dan toch niet uitsluitend, zoals blijkt uit het volgende 
citaat ( dat, trouwens aantoont hoe elke zogenaamde moderne 
gedachte wel eens eerder, vaak eeuwen geleden al, werd ver
woord): 'Sprak reeds Portalis ten aanzien van het wettelijk 
richtsnoer van 'la combinaison de plusieurs textes qui con
duisent à la décision, bien plus qu'ils ne la renferment', dit 
enkel maar 'conduire', dit enkel maar geleiden naar de rich
ting waarin de oplossing moet worden gezocht, geldt voor 
rechtsbeginselen in nog veel sterker mate dan voor de wet; 
waarbij dan nog komt dat hier de 'combinaison' tot veel groter 
moeilijkheden leidt, daar rechtsbeginselen nu eenmaal niet 
naar een bepaald systeem geconstrueerd zijn' (p. 60-61.). 

Zoals Llewellyn, Esser, ter Heide, Scholten, Portalis en onge
twijfeld nog vele anderen dat hebben gedaan, zo onderstreept 
ook Wiarda het soepele karakter van de al dan niet in een 
wettekst neergeschreven rechtsregel: de regel is een op vroe
gere uitspraken gebaseerde richtsnoer voor de concrete beslis
sing, die een oplossing niet dicteert maar suggereert. Nog op 
een ander belangwekkend punt komt Wiarda Llewellyn's ge
dachtengang nabij en gaat die zelfs voorbij. Bij het kiezen van 
een bepaalde regel als richtinggevend beginsel voor de con
crete beslissing moet de rechter, aldus Llewellyn, zich laten 
leiden door zijn 'situation sense', d.i. het situatie-type, veeleer 
dan door de concrete feiten van het geval ('equities of the 
case') (supra, p. 56). Wiarda concretiseert deze gedachte op een 
m.i. zeer vruchtbare manier als volgt: 'Kenmerk van de casu
istische methode' - aldus noemt hij de voorgestelde methode -
'is dat het gegeven geval op de voorgrond staat en niet alleen 
de toe te passen regel voorshands onbekend is, maar ook voor 
de richting waarin men deze vinden kan, duidelijke directieven 
voorshands ontbreken. De rechter moet dan zoekend en tas
tend regel of richtsnoer trachten te vinden en hij kan dat doen 
door wat ik de vergelijkingsmethode of, om een aan de mu
ziek ontleende term te gebruiken, het variëren op een gegeven 
thema zou willen noemen. Hij stelt zich daarbij naast het door 
hem te berechten geval, waarvoor hem vooralsnog geen toet-
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singsmaatstaf invalt en zich ook overigens de evident juiste 
oplossing niet dadelijk aandient, een of liefst meer gevarieer
de, maar toch nog vergelijkbare gevallen voor de geest waarin 
de oplossing althans minder twijfelachtig zou zijn. Gaat het 
bijv. om de vraag of een bepaalde handelswijze al dan niet in 
strijd is met de in het maatschappelijk leven betamende zorg
vuldigheid, en is de wijze waarop die vraag moet worden be
antwoord, niet dadelijk evident, dan zal de rechter moeten 
trachten een variant te vinden waarin die handeling zeker niet, 
en daama een variant waarin die zeker wel ais onbehoorlijk 
zou worden beschouwd. Vergelijking met beide fictieve geval
len zal, door het zoeken naar de relevante verschillen, tot een 
verantwoorde beslissing van het gegeven geval kunnen leiden, 
althans die beslissing kunnen vergemakkelijken' (p. 62-63). 

Deze techniek komt mij voor ais een gemakkelijk te hanteren 
middel om, bij het zoeken naar de gepaste regel, de 'Natur der 
Sache', de 'immanent law' voor het concrete geval, zowel ais 
de hic et nunc prevalerende waardevoorstellingen op te sporen 
en scherp te stellen. Door Schoordijk werd er op gewezen dat 
deze modulerende denkwijze niet alleen kenmerkend is voor de 
Anglo-Amerikaanse (zoals reeds voor de Romeinse) weten
schapsbeoefening - 'wie veel digestenplaatsen leest, wordt ge
boeid door een rijk geschakeerde casuïstiek, waarin het gevoel 
voor nuance steeds weer treft; wie zich de denkmethode van 
de Engels-Amerikaanse juristen eigen maakt, wordt evenzeer 
getroffen door hun pragmatische benadering' (p. 245) - maar 
dat zij ook door de Nederlandse rechtspraak in de praktijk 
wordt toegepast (H. C. F. Schoordijk, 'Typologiseren en modu
leren in de rechtsvinding' in de bundel Rechtsvinding aange
boden aan Prof. dr. J. M. Pieters, blz. 23:1 e.v.). In feite is deze 
methode een middel om het vage billijkheidsbegrip inhoud te 
geven. In dat perspectief wordt de methode ook door Esser 
aangeprezen. Deze auteur wijst trouwens in hetzelfde verband 
op de lofwaardige gewoonte van het Hoogste Gerechtshof in 
verschillende landen om meerdere gelijkwaardige gevallen te 
laten samenkomen 'die dann auf einheitlich durchgreifende 
Gesichtspunkte hin beurteilt werden (konnen), so namlich, 
dass daraus ein rechtspolitisch für die Praxis wegweisende 
Maxime abgeleitet wird' (Vorverstiindnis .. . , p. :150). 



Aan het einde van deze samenvatting wil ik nog even aan
dacht vragen voor een gezichtspunt dat enige gelijkenis ver
toont met Lasswell en McDougal's analyse van het juridisch 
besluitvormingsproces (supra, p. 7:1). Wiarda stelt nl, dat wat 
de Engelse schrijver Graham Wallas (The art of thought, Lon
don :1926) over oordeelsvorming in het algemeen heeft ge
zegd, ook geldt voor rechtsvinding: 'men kan er in het alge
meen vier fasen in onderscheiden: preparation of investiga
tion, incubation, illumination, verification. De eerste fase, die 
van het voorbereidend onderzoek betekent voor de rechtsvin
ding, naar het mij voorkomt, een zo breed mogelijk opgezette 
oriëntatie op al hetgeen met betrekking tot het gestelde pro
bleem aan objectieve aanknopingspunten kan worden gevon
den; het is een bewuste en rationele poging het gegeven geval 
in relatie te brengen tot een of meer in het positieve geschre
ven of ongeschreven recht verankerde rechtsnormen of tot de 
daaraan ten grondslag liggende rechtsbeginselen; een benade
ring van het geval naar de regel en van de regel naar het ge
val. Soms wordt reeds in deze fase de oplossing gevonden, 
maar vaak ook blijft men in de twijfel steken. In de tweede 
fase, de incubatieperiode, waarvan de duur hier overigens va
ker door de termijnen van het procesrecht en de beschikbare 
tijd dan door de natuur wordt gedicteerd, vindt de deels be
wuste deels onbewuste verwerking van het gevonden materiaal 
plaats, verwerking die, naar men hopen mag, zal voeren tot 
de derde fase 'consisting of the appearance of the happy idea' 
die Wallas de 'illumination' noemt. Overwegen bij 'incubation' 
en 'illumination' de irrationele elementen, in hoofdzaak weer 
rationeel bepaald is de fase der 'verification', de controle, het 
opnieuw toetsen en verantwoorden van de gevonden uitkomst 
aan de objectieve factoren die in de fase van de' investigation' 
waren opgespoord; het is de verplichting zijn vonnis te moti
veren die waarborgt dat de rechter ook deze fase doorloopt, 
alvorens tot zijn definitieve beslissing te komen. Iedere rechter 
weet uit zijn praktijk dat Jang niet iedere 'illumination' tegen 
de proef van het op sch1ift gestelde concept van zijn uitspraak 
bestand is' (p. 55-56). 

22 Thans wil ik, zoals aangekondigd, even ingaan op de opvat
tingen van de beroemde Amerikaanse rechter Cardozo, die bij-



zonder goed vertrouwd was met de Europese continentale lite
ratuur zodat vanuit zijn werk meerdere aanknopingspunten 
met oudere rechtsleer kunnen worden aangeduid. Cardozo 
schreef verschillende boeken: naast het hiema besproken 
werkje The Nature of the judicial Process, zijn van zijn hand 
nog verschenen: The growth of the law (1924) en Paradoxes 
of legal science (1928). The Nature of the judicial Process 
werd voor het eerst uitgegeven in 1921 maar werd sedertdien 
nagenoeg dertig keer herdrukt. Cardozo, overleden in 1938, 
was eerst advocaat, vervolgens President van het Beroepshof 
van New York en sedert 1932 lid van de 'Supreme Court'. 
Llewellyn had een grote bewondering voor zijn rechterskunst. 
Cardozo wijst er regelmatig op dat het door hem beschreven 
rechterlijk rechtsvindingsproces, gelet op de grote hoeveelheid 
uitspraken, niet zo dikwijls voorkomt. Komende van een rech
ter met grote ervaring is dit een belangrijke opmerking. Hij 
onderscheidt in dit opzicht drie groepen van 'cases'. Over :le 
eerste groep zegt hij: 'Of the cases that corne before the court 
in which I sit, a majority, I think, could not, with semblance 
of reason, be decided in any way but one. The law and its 
application alike are plain' (p. 164). In een tweede groep 
('another and considerable percentage') is de rechtsregel nog 
zeker, maar alleen de toepassing ervan is twijfelachtig omwille 
van feitelijke omstandigheden: 'often these cases ... provoke 
difference of opinion among judges. Jurisprudence remains 
untouched, however, regardless of the outcome' (p. 164). Ten
slotte: 'finally there remains a percentage, not large indeed, 
and yet not so small as to be negligible, where a decision one 
way or the other, will count for the future, will advance or 
retard, sometimes much, sometimes little, the development of 
the law. These are the cases where the creative element in the 
judicial process finds its opportunity and power' (p. 165). Deze 
laatste groep van gevallen kunnen, aldus Cardozo, beslecht 
worden 'either way', d.w.z. er kunnen plausibele en overtui
gende argumenten worden gevonden voor de ene of voor de 
andere oplossing. Het is op dit punt dat de rechter overgaat 
tot 'balancing of judgment', tot 'testing and sorting of con
siderations of analogy and logic and utility and fairness' (p. 
165-166). Aan dat proces van rechtsvinding zijn Cardozo's 
overwegingen gewijd. 



Een eerste richtsnoer voor de rechter, die bij het beslissen een 
van meerdere mogelijke wegen moet kiezen, is 'the rule of 
analogy' of 'the method of philosophy'. Door dit principe 
eerst te noemen wil Cardozo aangeven dat het een zeker ver
moeden van juistheid bevat. Logica heeft nl. voor zich, dat bij 
afwezigheid van andere waarden, de rechterlijke beslissingen 
tot eenheid worden gebracht (p. 31). Ik ben niet voornemens, 
zegt Cardozo, 'to mar (bederven) the symmetry of the legal 
structure by the introduction of inconsistencies and irrelev
ancies and artificial exceptions unless for some sufficient rea
son, which will commonly be some consideration of history 
or custom or policy or justice. Lacking such a reason, I must 
be logical, just as I must be impartial, and upon like grounds. 
lt will not do to decide the same question one way between 
one set of litigants and the opposite way between another' 
(p. 33). Een gelijkaardige gedachtengang vindt men terug 
bij Gény, Méthode d'interprétation, eerste ed. 1899, tweede 
ed. 1919 I, no. 61, waarnaar Cardozo trouwens verwijst). Op 
een zeker punt worden nochtans vanuit de logica verschillende 
wegen zichtbaar: 'history or custom or social utility or some 
compelling sentiment of justice or sometimes perhaps a semi
intuitive apprehension of the pervading spirit of our law must 
corne to the rescue of the anxious judge, and tell him where 
to go' (p. 43). Naargelang het domein waarin de rechter zich 
bevindt, zal nu eens de ene, dan weer de andere overweging 
de doorslag geven: 'some concepts of the law' - men denke 
aan 'the law of real property' - 'have been in a peculiar sense 
historical growths. In such departments, history will tend to 
give direction to development. In other departments, certain 
large and fondamental concepts ... loom up above all others. 
In these we shall give a larger scope to logic and symmetry. 
A broad field there also is in which rules may, with approxim
ately the same convenience, be settled one way or the other. 
Here custom tends to assert itself as the controlling force in 
guiding the choice of paths. Finally, when the social needs 
demand one settlement rather than another, these are times 
when we must bend symmetry, ignore history and sacrifice 
custom in the pursuit of other and larger ends' (p. 65). 
Bij het kiezen van een van meerdere, logisch verantwoorde 
wegen zal de rechter zich dus laten leiden nu eens door tradi-
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tie (geschiedenis of gewoonte), dan, wanneer andere over
wegingen niet opduiken, door pure logica, dan weer door 
sociale rechtvaardigheid. Overwegingen die thuis horen in de 
laatste categorie, noemt Cardozo 'the method of sociology'. 
Wat hij daaronder verstaat mage blijken uit de volgende cita
ten: 'The final cause of law is the welfare of society. The rule 
that misses its aim cannot permanently justify its existence. 
'Ethical considerations can no more be excluded from the ad
ministration of justice which is the end and purpose of all 
civil laws than one can exclude the vital air from his room 
and live' ( aldus Dillon). Logic and history and eus tom have 
their place. We will shape the law to conform to them when 
we may; but only within bounds. The end which the law 
serves will dominate them all ... I do not mean, of course, 
that judges are commissioned to set aside existing rules at 
pleasure in favor of any other set of rules which they may 
hold to be expedient or wise. I mean that when they are called 
upon to say how far existing rules are to be extended or res
tricted, they must let the welfare of society fix the path, its 
direction and its distance' (p. 66-67). 

Rechters mogen dus, moeten zelfs, legifereren omwille van 
'social welfare', een term die verschillende min of meer ver
wante concepten dekt: 'it may mean what is commonly spoken 
of as public policy, the good of the collective body' (p. 72) ... 
'lt is true, I think, today in every department of the law, that 
the social value of a rule has become a test of growing power 
of importance' (p. 73) ... of, aldus Cardozo met de woorden 
van Roscoe Pound: 'Perhaps the most significant advance in 
the modern science of law is the change from the analytical 
to the functional attitude ... The attitude has changed from 
the content of the precept and the existence of the remedy to 
the effect of the precept in action and the availability and 
efficiency of the remedy to attain the ends for which the 
precept was devised' (ibid.). In de plaats van aandacht voor de 
inhoud van de regel en het bestaan van de remedie, komt nu 
aandacht voor de uitwerking van de regel en de doelmatigheid 
van de remedie. De regel wordt vanuit de actie, functioneel, 
gewaardeerd: de maatschappelijke waarde van de regel is 
voortaan richtinggevend. (Hier volgen bij Cardozo verwijzin-



gen naar Gmelin, Ehrlich, Duguit en Gény). Dit betekent f 
evenwel niet, Cardozo herhaalt het verschillende malen, 'that 
in judging the validity of statutes they (the courts) are free to 
substitute their own ideas of reason and justice for those of 
the men and women whom they serve. Their standard must be 
an objective one. In such matters, the thing that counts is not 
what I believe to be right. It is what I may reasonably believe 
that some other man of normal intellect and conscience might 
reasonably look upon as right' (p. 89). 

Het is in dit verband dat Cardozo de rol van de rechter als 
wetgever beklemtoont. Savigny's opvatting, aldus Cardozo, 
volgens dewelke het recht een langzaam groeiproces is, een 
tot rijpheid komen, in levenswijzen en gedragingen, van de 
geschiedenis en het genie van een volk, gerealiseerd zonder 
strijd, ideaal of doel, is slechts gedeeltelijk juist. 'It is true if 
we understand it to mean that the judge in shaping the rules 
of law must heed (letten op) the mores of his day. It is one
sided and therefore false in so far as it implies that the mores 
of the day automatically shape rules which, full grown and 
ready made, are handed to the judge' (verwijzing naar Ehr
lich). Omgezet in de termen van Esser of ter Heide: de 'Lebens
ordnung', de samenleving helpt de regel vormen maar is niet 
bij machte hem als een pasklare regel ter beschikking te stellen 
van de rechter. 'Law is, indeed, an historical growth, for it is 
an expression of customary morality which develops silently 
and unconsciously from one age to another. That is the great 
truth in Savigny's theory of its origin. But law is also a con
scious or purposed growth, for the expression of customary 
morality will be false unless the mind of the judge is directed 
to the attainment of the moral end and its embodiment in 
legal forms' (verwijzing naar Gény). De rechter, geconfron
teerd met een geval dat op verschillende manieren kan worden 
opgelost, zal zoals een wetgever moeten te werk gaan: lettend 
op het te bereiken doel, m.n. 'social welfare', moet hij een 
regel geven die aansluit bij de mores van de hedendaagse 
samenleving. Niet de eigen mores ('his own idiosyncrasies of 
conduct or belief') mag hij de gemeenschap opdringen maar 
de aanvaarde standaarden van de samenleving ('the accepted 
standards of the community, the mores of the times') (p. :108): 
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het actuele waarderingsplan, zou ter Heide zeggen. Dit bete
kent echter niet, vervolgt Cardozo: 'that a judge is powerless 
to raise the level of prevailing conduct. In one field or another 
of activity, practices in opposition to the sentiments and 
standards of the age may grow up and threathen to intrench 
themselves if not dislodged. Despite their temporary hold, they 
do not stand comparison with accepted norms of morals. 
Indolance or passivity has tolerated what the considerate 
judgment of the community condems' (p. 108-109). Deze laat
ste overwegingen vind ik zeer belangrijk. Enerzijds verwijzen 
zij naar het vooral door ter Heide geschetste rechtersbeeld van 
autonomie in homonomie: de rechter maakt deel uit van de 
samenleving, waar hij op inspeelt, in een vraag-antwoord 
relatie, door de individuele normzetting van partijen in over
eenstemming te brengen ( dit kan betekenen op te trekken tot 
een hoger niveau) met het actuele waarderingsplan van de 
samenleving; anderzijds duiden zij op de bevoegdheid van de 
rechter om een tijdelijk actueel waarderingsplan dat wegens 
inertie en passiviteit vooralsnog geldt, te toetsen aan, en in 
overeenstemming te brengen met, aanvaarde en, naar uit de 
context blijkt, permanentere 'norms of morals'. 

Rechter en wetgever hebben dus volgens Cardozo, een gelijk
aardige taak, ook al beweegt de wetgevende, d.i. normzetten
de, arbeid van de rechter zich binnen engere grenzen, nl. wan
neer toepassing van de wettelijke regels geen duidelijke en 
bevredigende oplossing biedt. Deze gelijke taak bestaat in het 
tegen elkaar afwegen van maatschappelijke waarden. Een van 
deze maatschappelijke waarden is, zoals boven gezegd, een
vormigheid en onpartijdigheid belichaamd in logische symme
trie (the principle of philosophy). 'But symmetrical development 
may be bought at too high a price. Uniformity ceases to be a 
good when it becomes uniformity of oppression. The social 
interest served by symmetry or certainty must then be balanc
ed against the social interest served by equity and faimess or 
other elements of social welfare. These may enjoin upon the 
judge the duty of drawing the line at another angle, of staking 
the path along new courses, of marking a new point of depar
ture from which others who corne after him will set out upon 
their joumey' (p. 1:12-1.:13). Opnieuw staaft Cardozo deze ge-
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dachtengang met verwijzingen naar europese auteurs ais Jhe
ring (p. :11.5), Gény (p. 119-1.21.) en Vander Eycken (p. 1.21.-
1.23). Hiermede is de vraag gesteld of de rechter, zoals de wet
gever, aan beleid doet, en mag doen, en zo ja, in welke mate. 
Deze vraag komt verder aan de orde. Thans moge volstaan 
erop te wijzen dat Cardozo, met Gény, het experiment van 'le 
président Magnaud et les bons juges de Château-Thierry' (infra, 
p. 93) afkeurt. Het bekende artikel 1. van het Zwitserse Bur
gerlijk Wetboek van 1.907 met instemming citerend, schrijft 
Cardozo: 'there is the gist of the difference between 'le phéno
mène Magnaud', and justice according to law. The judge, even 
when he is free, is still not wholly free. He is not to innovate 
at pleasure. He is not a knight-errant roaming at will in 
pursuit of his own ideal of beauty or of goodness. He is to 
draw his inspiration from consecrated principles. He is not to 
yield to spasmodic sentiment, to vague and regulated benev
olence. He is to exercise a discretion informed bij tradition, 
methodized by analogy, disciplined by system, and subordinat
ed to 'the primordial necessity of order in the social life' (ver
wijzing naar Gény). Wide enough in all conscience is the field 
of discretion that remains' (p. 1.41.). 

23 Cardozo's werk bevat talrijke verwijzingen naar oudere rechts
leer. De verleiding is dan ook groot om, langs Cardozo, de 
opvattingen van moderne schrijvers ais Esser, Llewellyn of ter 
Heide te verbinden met bijv. Savigny's historische methode, 
Gény's methode van vrij wetenschappelijk onderzoek. Ehrlich's 
sociologische methode. Dit zou ons te ver voeren. Toch komt 
het nuttig voor, teneinde de geest van vroegere gedachten
stromingen in herinnering te brengen, hier enige passages te 
citeren uit het voorwoord dat door R. Salleilles in 1.899 werd 
geschreven voor de eerste uitgave van Gény's Méthode d'inter
prétation et sources en droit privé positif. Aanknopingspunten 
met sommige van de hierboven besproken opvattingen sprin
gen daarbij in het oog. 
Om Gény's werk te situeren onderscheidt Salleilles drie stro
mingen: de eerste waartegen Gény zich het scherpste afzet 
'correspond à la méthode traditionnelle et classique. Elle con
siste à prendre un code comme un tout qui se suffit à lui-



même, et qui, sans vivre d'une vie organique, tant s'en faut, 
se contente de tirer de son propre fonds ses conséquences logi
ques, de façon à présenter, par voie de déductions serrées, une 
série de constructions abstraites, qui ne viennent que de lui, et 
qui n'empruntent rien du dehors' (p. XVIII). Daartegenover 
staat de methode van de historische evolutie 'dont le propre 
fût de vivifier les codes, au lieu de la substance qu'ils emprun
taient à leur propre fonds, par l'afflux de tous les éléments de 
vie successive qui leur venaient du dehors' (p. XIX). Daarmee 
verwijst Salleilles naar de opvatting van Savigny ais grond
legger van de historische school waarover Larenz het volgende 
schrijft: ' ... in dem Savigny ... nicht mehr das Gesetz, 
sondem die gemeinsame Rechtsüberzeugung des Volkes, den 
'Volksgeist', ais die ursprüngliche Quelle allen Rechtes ansah. 
Die Form, in der sich eine solche gemeinsame überzeugung 
allein bilden kann, ist offenbar nicht die einer logischen De
duktion, sondem die der unmittelbaren Empfindung und An
schauung. Diese aber kann sich ursprünglich nicht auf die ... 
Norm oder 'Regel' beziehen, sondem nur die konkreten und 
zugleich typischen Verhaltensweisen zum Gegenstand haben, 
die von der Rechtsgenossen eben im Bewusstsein einer 'inne
ren Notwendigkeit' im allgemeinen beobachtet werden - d.h. 
die in ihrer rechtlichen Bedeutung erkannten typischen Lebens
verhiiltnisse selbst. Diese Lebensverhiiltnisse, wie z.B. die Ehe, 
die patria potestas, das Eigentum an einem Grundstück, der 
Kauf, ais eine rechtlich verbindliche Ordnung gedacht und 
ausgestaltet, sind die Rechtsinstitute, die damit für Savigny 
zum Ausgangspunkt und zur Grundlage der Rechtsentwick
lung werden' (K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissen
schaft, 2de uitg., 1969, p. 12). Niet de wet maar de rechts
overtuiging van het volk, zoals die kan worden afgelezen uit 
de concrete levensverhoudingen, vormt de oorsprong van het 
recht. Rechtsregelen kunnen niet vanuit zichzelf worden be
grepen maar slechts vanuit een inzicht in, en een ervaring van, 
de concrete menselijke verhoudingen waarvan de regel, al toen 
hij werd uitgevaardigd, maar een gedeeltelijke verwoording is. 

Naast deze twee gedachtenstromingen, de logische en de his
torische, stelt Salleilles Gény's opvatting: 'Au fond, les résul
tats de cette méthode (celle de Gény) ne diffèrent guère de 
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ceux qu'offrait la précédente. Il s'agit d'aboutir aux mêmes 
solutions, celles qu'exigent les nécessités de la vie pratique 
envisagées du point de vue juridique. Toutes deux partent de 
ce même point de départ, que le domaine impératif de la loi 
est très restreint, et que les solutions directes, voulues par !e 
législateur et qui s'imposent, tant qu'elles n'ont pas été modi
fiées par le procédé légal, constituent la part la plus infime du 
domaine juridique. Tout le reste est laissé au libre développe
ment du droit donc à l'éclosion des sources vivantes qui lui 
servent de création (p. XXI). Ook volgens Gény is de ontwik
keling van het recht niet, of slechts zeer gedeeltelijk, te vinden 
in de wet of in de andere formele rechtsbronnen maar wel in 
de principes van 'la libre recherche scientifique', d.i. in 'la 
nature des choses' zoals die te vinden is in de werkelijkheid 
maar ook in de rede en het geweten van de mens (Gény, op. 
cit., Il, p. 102). Volgens Salleilles verschilt Gény's opvatting 
nochtans van die van de historische school doordat Gény zijn 
methode van de vrije rechtsvinding uitsluitend voorbehoudt 
voor de, ook volgens Gény talloze domeinen ten aanzien van 
dewelke geen formele bronnen van recht, in de eerste plaats 
een wettelijke regeling, voorhanden zijn. Is een formele bron 
van recht, bijv. een duidelijke wettekst, voorhanden dan, maar 
dan alleen, moet de rechter zich strikt houden aan de beteke
nis van de wet zoals die door de wetgever is vastgesteld en 
zonder dat hij deze betekenis in het licht van latere omstan
digheden mag vervormen (Gény, op. cit., I, no. 97). Naar de 
opvatting van Savigny daarentegen client ook wanneer een 
wettekst voorhanden is, de wettelijke regel te worden geïnter
preteerd in het licht van de wisselende rechtsovertuiging en 
van de concrete levensverhoudingen. In de woorden van een 
ter Heide betekent dit dat een bij wet vastgestelde rechtsregel 
volgens Savigny overeenkomstig het actuele ordenings- en 
waarderingsplan, volgens Gény daarentegen overeenkomstig 
het historische ordenings- en waarderingsplan ( dat van de 
toenmalige wetgever) moet worden geïnterpreteerd. Het ac
tuele waarderingsplan kan slechts, maar moet dan, volgens 
Gény een roi spelen bij ontstentenis van een formele rechts
bron. 
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Een voorbeeld van subjectief 
waardedenken: 
'Le phénomène Magnaud' 

24 Nagenoeg aile auteurs waarschuwen tegen al te subjectieve 
rechtspraak. De rechter, aldus Cardozo, 'is not to innovate at 
pleasure. He is not a knight-errant roaming at will in pursuit 
of his own ideal of beauty or of goodness' (supra, p. 90). In 
vrije rechtsvinding, aldus Wiarda, schuilt het gevaar dat de 
rechter zich gaat laten leiden door een bepaalde politieke, 
sociale of economische voorkeur. Het besef voor dit en andere 
gevaren moet een aansporing zijn voor de wetgever om de 
normen die hij stelt zoveel mogelijk te concretiseren. Is dit niet 
mogelijk dan moet niettemin gezocht worden naar een objec
tieve, althans trans-subjectieve, richtsnoer (supra, p. 79). Al is 
de rechter in zijn waardenbeleving en -ervaring beperkt door 
de plaats die hij inneemt in de samenleving, hij moet er zich 
wel voor hoeden, aldus Esser, waarderingen uit te spreken die 
afwijken van diegene waaromtrent in de samenleving een con
sensus bestaat (supra, p. 35). De rechter mag geen stelling 
nemen t.a.v. ideologische meningsverschillen: hij is er niet, 
aldus ter Heide, om machtspolitieke of sociaalpolitieke proble
men op te lossen (supra, p. 39). 

'Le président Magnaud', voorzitter rond de eeuwwisseling 
(1889-1904) van de rechtbank van eerste aanleg van Château
Thierry in Frankrijk, heeft in de rechtsgeschiedenis beroemd
heid verworven door bewust tegen de hierboven in herinnering 
gebrachte waarschuwingen in te gaan. Gény brengt in de 
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tweede uitgave van zijn Méthode d'interprétation et sources 
en droit privé positif (1919) een uitvoerig relaas van het zo
genoemde 'phénomène Magnaud' (dl. Il, p. 287-307). Uit de 
door hem geciteerde Franse maar ook buitenlandse bronnen 
(op p. 289-290) blijkt dat Magnaud's handelswijze de belang
stelling van velen, juristen en niet-juristen, heeft gaande ge
maakt. De vonnissen van Magnaud werden trouwens gebun
deld en met een inleiding uitgegeven door H. Leyzet, in Les 
jugements du Président Magnaud (2de ed. 1900) en Les nou
veaux jugements du Président Magnaud (1904). Gény zelf 
voelde zich bij het fenomeen ten zeerste betrokken: door vele 
tegenstanders van Gény's methode van vrij wetenschappelijk 
onderzoek werd het fenomeen Magnaud immers gezien als het 
bewijs dat Gény's méthode 'devait aboutir fatalement à l'incer
titude et l'instabilité des solutions positives, partant à une 
sorte d'anarchie juridique, abolissant tout frein dans les juge
ments, ruinant toute sécurité dans les affaires. En effet, du 
moment qu'on laisse descendre le pouvoir de formuler les 
règles abstraites, de la sphère infrangible, où le contenait Ja 
plénitude souveraine de la loi, au domaine versatile du juge
ment individuel, on s'expose à un flottement déconcertant des 
décisions du droit' (Gény, Il, p. 287-288). Toch probeert hij, 
en slaagt hij erin voor zover ik kan zien, het fenomeen objec• 
tief te benaderen. 

President Magnaud had met zijn opzet geen enkele weten
schappelijke pretentie. De theorieën van Gény, zo stipt deze 
laatste aan, kende hij waarschijnlijk niet. Achteraf gezien zou 
Magnaud' s rechtspraak kunnen worden gezien als een toepas
sing van de 'Freirechtsschule' en van 'Einzelfallgerechtigkeit' 
(i.p.v. 'Normgerechtigkeit') (supra, p. 26). Magnaud's opzet 
was nochtans veel bescheidener: het was er hem om te doen, 
als 'bon juge' recht te verschaffen 'favorable aux miséreux, 
sévère aux privilégiés'. 

Het kan niet mijn bedoeling zijn de vonnissen van President 
Magnaud te onderzoeken. Een eerste aanloop daartoe vindt 
men bij Gény die onder de gewezen vonnissen diegene onder
scheidt in dewelke Magnaud niet tot een ander resultaat komt 
dan de toenmalige heersende Franse rechtspraak, diegene in 
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de welke hij zich aansluit bij een voomitstrevende strekking 
in de Franse rechtspraak en tenslotte diegene in dewelke hij 
komt tot een afwijkend resultaat. Onder de laatstgenoemden 
zijn er sommige die achteraf gezien geleid hebben tot een 
ommekeer in de rechtspraak. ln de context van dit opstel is 
het evenwel vooral belangrijk Magnaud's ingesteldheid te 
schetsen. Gény zegt daarover: 'Or, ce qui frappe, à première 
vue, dans la 'manière' du Président Magnaud, c'est qu'il évite, 
de parti pris, la marche habituelle du jurisconsulte, pour 
prendre les allures du tribu, et, qu'au lieu de 'dire le droit', 
d'après les éléments destinés à le révéler, il se préoccupe sur
tout de le juger des hauteurs de son propre esprit' ( op. cit., Il, 
p. 298-299). Deze houding verwijst duidelijk naar Montes
quieu's tweede rechtertype: 'dans les états despotiques il n'y a 
pas de lois: le juge est lui-même sa règle' (supra, p. 36). Gény 
voegt, in noot aan de vorige zin de volgende ironische opmer
king toe: 'Cette attitude était si accentuée chez lui, que, lors
que, nommé député, - Magnaud is naderhand volksvertegen
woordiger geworden - M. Magnaud a eu l'occasion d'exposer 
ses vues, en qualité de législateur, il n'a eu, souvent, qu'à 
répéter ce qu'il avait proclamé, comme juge', en vervolgt dan: 
'Il ne cherche pas, avant tout, en général du moins, à trouver 
sa direction capitale dans la loi, interprétée par son texte ou 
d'après les intentions de ses auteurs, pour consulter ensuite la 
doctrine et la jurisprudence acquises, sauf à les compléter ou 
corriger avec pleine indépendance, mais en laissant un rôle 
subsidiaire au jugement individuel, dont la défiance est ia pre
mière loi du juriste. Tout au rebours. C'est l'appréciation sub
jective, qui domine et anime, en même temps, tout le proces
sus des jugements du Président Magnaud. Celui-ci prétend 
voir, lui-même et du premier coup, le motif de décision. Et, s'il 
fait intervenir la loi, c'est pour en estimer la valeur à son 
jugement propre. Aussi, critique-t-il, de haut et sans ménage
ments, la jurisprudence établie, qui ne répondrait pas à ses 
vues personnelles' (ibid.). Ais rechter gedroeg Magnaud zich 
dus reeds zoals een wetgever. Hij toetst zijn persoonlijk oor
deel niet aan de wet en evenmin aan doctrine of rechtspraak 
maar toetst de wet, de rechtspraak en de doctr~ue daarentegen 
aan zijn eigen oordeel. Dit zou nog niet zo erg zijn, meent 
Gény, 'si l'appréciation subjective, seul fondement effectif du 
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procédé, se rattachait aux éléments scientifiques du droit, et 
se laissait guider, dans son développement, par les exigences 
de la vie sociale'. M.a.w. moest hij zijn eigen oordeel dan nog 
proberen te trans-subjectiviseren door aansluiting te zoeken 
bij de 'Lebensordnung'. Helaas: 'C'est bien là son moindre 
souci.Elle (son appréciation subjective) ne consiste qu'en vagues 
considérations, plus aptes à toucher le sentiment qu'â affermir 
la raison, mais qu'il est, en tout cas, impossible, de condenser, 
soit en principes fermes, soit en moyens pratiques, constitu
tifs, dans leur ensemble, d'un système bien lié' (p. 299). 
M.a.w.: 'Einzelfallgerechtigkeit' op zijn slechtst: gevoelsjuris
prudentie gesteund op ongecontroleerde gevoelens van edel
moedigheid en zonder enige bekommemis om enig, zij het 
pragmatisch, systeem. 



Het streven naar een objectief, althans 
transsubjectief, waardedenken. 
De verzoeningsgedachte in het Oosterse 
en Afrikaanse primitieve rechtsdenken 

25 Een vergelijking met het Oosterse en Afrikaanse denken over 
recht en rechtsregel laat toe de tot dusver besproken Westerse 
opvattingen in een ruimer perspectief te plaatsen. De Oosterse 
opvattingen stoelen op de Confucianische leer over de natuur
lijke orde der dingen en staan als dusdanig volledig in tegen
stelling tot de combattieve Westerse houding die het scherpst 
door Ihering werd verwoord in zijn in 1872 in Wenen gehou
den voordracht 'Der Kampf ums Recht'. In die lezing vindt 
men, aldus Van Hecke, 'een ophemeling van de mens die zijn 
recht, in de zin van subjectief recht, ondanks alles doorzet, er
voor strijdt en procedures uitlokt. Naar hem gaat de bewonde
ring van Ihering, niet naar de man die eerder de verzoening 
nastreeft. Verzoening kan geen recht doen ontstaan, het recht 
moet uit strijd geboren worden. De strijdlustigheid bij het af
firmeren van eigen recht is, in de opvatting van Ihering, zelfs 
een verplichting tegenover de samenleving omdat deze in haar 
grondvesten bedreigd wordt wanneer de particulieren de aan
tasting van hun recht dulden' (G. van Hecke, 'De plaats van 
het recht in de samenleving', R.W., 1970-71, 681 e.v.). 

De rol van het recht en van de rechtsregel is in de Oosterse, 
vnl. Chinese, traditie totaal verschillend, zoals mage blijken 
uit de volgende passages uit R. David's Les grands systèmes 
de droit contemporains (Parijs, 1966). 'Le moyen normal d'as
surer le bon fonctionnement de la société et l'harmonie des 
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rapports sociaux ne réside pas, aux yeux des chinois, dans la 
promulgation des lois. Celles-ci, avec leur caractère abstrait, ne 
sauraient tenir compte de l'infinie variété des situations pos
sibles, et leur application stricte risquerait de porter atteinte 
au sentiment inné chez l'homme de la justice. La promulga
tion de lois semble à la doctrine traditionnelle chinoise être 
une mauvaise chose. La précision même qu'elles apportent 
dans les rapports sociaux, la manière dont elles déterminent 
les droits et les obligations de chacun sont aux yeux des chi
nois un mal, et non un bien comme pensent les Occidentaux. 
L'idée de 'droits subjectifs', que les lois engendrent infailli
blement, est contraire à l'ordre naturel des choses: quelque 
chose est pourrie dans la société dès que l'individu s'avise de 
parler de ses 'droits'; il ne peut être question que de devoirs 
envers la société et envers ses semblables' (p. 531). De grond
slag van de maatschappelijke orde is niet te vinden in het 
recht maar in riten die de individuen in alle omstandigheden 
van het leven een gedraging voorschrijven die in overeenstem
ming is met de natuurlijke orde der dingen. Het voor zich af
dwingen van door de rechtsorde verleende subjectieve rechten 
wordt beschouwd ais een schandaal waardoor de natuurlijke 
orde wordt verstoord. Derhalve: 'tout procès est répréhensible, 
parce qu'il manifeste un trouble dans les rapports entre indi
vidus. Le devoir de chacun, dans l'intérêt de tous, est de ne 
pas venir à cette extrémité; lorsque des intérêts particuliers 
s'opposent, il convient dans toute la mesure du possible, de 
rechercher une transaction, une solution moyenne qui ménage 
les intérêts de l'un et de l'autre, et qui ne fasse pas de l'un un 
vainqueur et de l'autre un vaincu (cursief toegevoegd). Re
courir au juge pour faire trancher un litige est une véritable 
faillite, un aveu d'impuissance, auquel on ne devra recourir 
qu'à la toute dernière extrémité. Avant que l'on s'y résolve, 
on devra épuiser toutes les possibilités de parvenir à une en
tente; ces possibilités sont nombreuses car des groupes sociaux 
multiples ... sont prêts à s'entremettre entre les adversaires 
et à proposer leur arbitrage' (p. 532). Maar zelfs wanneer uit
zonderlijk dan toch een rechterlijke beslissing werd gevraagd 
en verkregen, blijft het onfatsoenlijk om de onmiddellijke uit
voering ervan te verzoeken: 'Là encore, il importera de faire 
preuve de mesure, d'agir en sorte que l'adversaire ne perde 



pas la face, qu'une possibilité demeure de rétablir la paix, et de 
bonnes relations entre les parties' ( cursief toegevoegd) (p. 532). 
Eenzelfde houding heerst in verband met de geldingskracht 
van een in een wet neergeschreven rechtsregel: 'La loi chinoise 
n'est pas faite pour être appliquée à la lettre. Plutôt qu'elle 
n'impose une règle, elle propose simplement un modèle, dont 
les juges s'inspireront sans doute, mais dont il leur est permis 
et même recommandé de s'éloigner si les circonstances leur 
paraissent rendre juste telle autre solution ( cursief toegevoegd) 
(p. 533-534). Veel meer dan rechtsregels zijn de riten richting
gevend, d.i. 'l'idée de règles de convenance, de la manière dont 
se conduit l'honnête homme, de ce qui se fait et qui est con
forme au sentiment populaire, à la morale, au sens commun de 
l'équité. C'est par l'observation des rites, et aussi grâce à la 
musique, beaucoup plus que par le recours à des règles juri
diques ou à des lois, que la société humaine vivra harmonieu
sement' (p. 534). David merkt daarbij op dat deze houding, 
beter dan de Westerse houding, past bij het communistisch 
ideaal volgens hetwelk in de uiteindelijke fase van het com
munisme er een rechtloze gemeenschap zal bestaan (p. 539 e.v.). 

In het traditionele Japan ontmoet men een zelfde afkerige 
houding tegenover het recht, zoals bijv. geïllustreerd wordt 
door het kleine aantal processen dat wordt ingeleid ingevolge 
auto-ongevallen. In 1959 zouden slechts 24 procedures zijn 
ingeleid op 6.371 ongevallen. In 1943 waren er ongeveer 1000 
ongevallen minder en werden een twintigtal processen geno
teerd. De meeste ongevallen worden geregeld hetzij doordat 
de dader het slachtoffer een (te kleine) vergoeding aanbiedt 
die als uiting van goede wil wordt geaccepteerd, hetzij door
dat het geschil geregeld wordt door gemeenschappelijke vrien
den, of door tussenkomst van een persoon die invloed kan 
uitoefenen op de dader, of desnoods door tussenkomst van 
een rechter die dan evenwel als verzoener optreedt (Y. Noda, 
'Introduction au droit japonais', in Les systèmes de droit con
temporains, dl. XIX, 1966, p. 192). Het geringe belang van de 
rechtsregels wordt er nog geaccentueerd door de overblijfselen 
van een streng feodaal kastensysteem: de traditionele Japanse 
samenleving wordt beheerst door gedragingsregelen (' giri') die 
de verhoudingen tussen de klassen regelen. David zegt daar-
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over: 'L'idée de droit, qui n'existe pas dans les rapports entre 
personnes appartenant à des classes différentes, ne s'est pas 
davantage affirmée dans les rapports entre personnes apparte
nant à une même classe. Comme en Chine on est au Japon 
choqué par la brutalité des solutions, l'absence de nuances 
qu'implique la notion de droit. Tout un ensemble de règles 
s'est développé, qui relèvent des convenances autant et plus 
que de la morale, et qui règlent dans toutes les occasions de 
la vie la conduite que les individus doivent avoir dans leurs 
rapports les uns avec les autres. Ces règles de comportement, 
analogues aux rites chinois, sont appelées giri: il y a le giri du 
père et du fils, celui du mari et de la femme, celui de l'oncle 
et du neveu, celui des frères entre eux, et, en dehors de la 
famille, celui du propriétaire et du fermier, du prêteur et de 
l'emprunteur, du commerçant et du client, du patron et de 
l'employé, de l'employé plus ancien et de l'employé moins 
ancien, etc. L'Asie confucianiste, écrit F. Joüon des Longrais, 
préfère à l'égalité un idéal de relation filiale, faite de protec
tion attentive et de subordination respectueuse' (David, op. 
cit., p. 545). 

De gelijkenis van sommige hiervoor beschreven opvattingen 
van Duitse, Amerikaanse en Nederlandse auteurs met de door 
het confucianisme gevormde Oosterse opvattingen is opval
lend: men moet de oplossing van geschillen de-juridiceren ... 
het recht is een 'ultimum remedium' ... de rechter is een ver
zoener . . . de door hem aan het geschil gegeven oplossing 
moet in harmonie zijn met het intersubjectieve handelen van 
de rechthsgenoten ... zij moet de grootst mogelijke consensus 
wegdragen, althans 'Konsensfahig' zijn . . . de rechtsregel is 
geen dictaat maar staat mode! ... hij is ais een verzameling 
punten van concrete oplossingen aan dewelke de rechter zich 
kan inspireren. Het confucianische rechtsdenken, zoals de hier
boven beschreven recente Westerse opvattingen, is doordrenkt 
- Ihering's combattiviteit ten spijt - van verzoening. Deze 
zelfde verzoeningsidee vindt men terug in het primitieve Afri
kaanse denken over recht. 

26 De bekende Belgische hoogleraar R. Dekkers hield in 1.967 
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als rector van de Universiteit van Lubumbashi (Zaïre) een 
openingsrede over 'l'acculturation'. Daarin typeerde hij het 
Afrikaans-Bantoe rechtsdenken als volgt: 'Le Bantou n'est pas 
individualiste, comme }'Européen. Que deviendrait en Afrique 
l'individu, livré à lui-même, sans le secours de la science ap
pliquée? Sous peine de périr, il faut qu'il adhère à un groupe, 
familial ou tribal, pour pouvoir se défendre contre le nature. 
En Afrique, le groupe tient lieu de technique dans la lutte pour 
la vie. Aussi un litige bantou n'oppose-t-il jamais deux indi
vidus, mais deux groupes. Et l'on discute de groupe à groupe: 
c'est la fameuse palabre, qui dure parfois des heures, des jours, 
des semaines. Pourquoi? Parce que le Bantou vit dans une 
société restreinte et stable. Les personnes engagées aujourd'hui 
dans ce long débat se connaissent de longue date, et sont con
damnés à vivre ensemble. Dès lors, un mot déplacé pèse 
beaucoup plus lourd qu'en Europe. On s'en souviendra. Une 
injure en appellera une autre, et la vie dans cette société res
treinte deviendra un enfer. Il faut donc, dans la discussion, 
ménager l'avenir. A cela s'ajoute qu'on souhaite trouver une 
solution qui satisfasse tout le monde. On s'efforce d'obtenir 
l'adhésion de tous. On recherche l'unanimité. Car l'unanimité 
aussi ménage l'avenir. Qu'adviendrait-il si une minorité devait 
s'incliner devant une majorité? Le litige laisserait un senti
ment d'orgueil chez les uns, et d'aigreur chez les autres. Et 
cela aussi ferait de cette société un enfer' (R. Dekkers, Dis
cours Rectoraux, 1970, p. 19-20). 

De opdracht van de groep waartoe de in geding zijnde par
tijen behoren, bestaat er dus in, een oplossing te vinden die 
alle partijen bevredigt, althans een oplossing die geen van 
de partijen teveel haar gezicht laat verliezen. De gedingpartijen 
moeten immers nog samenleven. De oplossing die vandaag 
aan het geschil wordt gegeven, moet de toekomst veilig stel
len, moet er voor zorgen dat partijen morgen nog in goede 
verhouding kunnen samenleven. Slaagt de groep er niet in tot 
een bevredigende oplossing te geraken: 'alors, mais alors 
seulement, les groupes en litiges s'adresseront à une autorité 
supérieure, généralement au chef de la tribu. Mais celui-ci se 
gardera de trancher d'autorité. Il usera de patience, lui aussi. 
Il cherchera, lui aussi, une solution qui rallie tous les suffra-
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ges. Et le bon chef est le Salomon qui la trouve. Il écoutera 
les explications des familles en cause, il consultera les anciens, 
il s'informera s'il existe des précédents. Mais quand même il 
en existerait, le chef ne se sentira nullement lié. Car le but 
n'est pas de se raccrocher à une règle préétablie, mais de 
sceller la paix. Au lieu d'affubler le litige d'un vêtement tout 
fait, le bon chef saura lui confectionner un vêtement sur 
mesure' (loc. cit., p. 20-21). Ook de rechter, aan wie het ge
schil ten einde raad wordt voorgelegd, moet dus verder zoe
ken, in voortdurend gesprek met de gedingpartijen, naar een 
oplossing, die een zo groot mogelijke eensgezindheid weer
spiegelt. Daarbij kan hij zich laten inspireren door preceden
ten die hij nochtans niet mag opvatten ais pre-existente on
veranderlijke regels maar ais richtlijnen die hem behulpzaam 
kunnen zijn bij het vinden van een regel voor het concrete 
geschil, een regel die in concreto de grootst mogelijke graad 
van verzoening bewerkstelligt. 

Dekkers had deze houding reeds vroeger beschreven in een 
bijdrage met de veelbetekenende titel 'Meetkunde en verzoe
ning' (R.W., 1.966-67, 1.29 e.v.) (te vergelijken met de door 
Pascal gemaakte tegenstelling aan dewelke Wiarda herinnert, 
op. cit., p. 21., tussen 'l'esprit de géométrie' en 'l'esprit de fi
nesse'). In die bijdrage stelt Dekkers de Afrikaanse houding 
tegenover de Europese. Beide houdingen zijn, om vergelijking 
te vergemakkelijken, ietwat scherp getekend, althans de euro
pese (de enige waarover ik kan oordelen). Kenmerkend voor 
de europese opvatting is volgens Dekkers, dat het recht wordt 
opgevat ais een systeem, 'een logica, een meetkunde, een 
samenhangend geheel, waarin alles tot beginselen te herleiden 
valt, tot begrippen, tot categorieën'; dat de oplossingen van 
alle mogelijke geschillen reids bestaan vooraleer die geschil
en ontstaan: 'een conflict client tot illustrering van een vooraf 
bestaande oplossing. De oplossingen leiden een eigen, een ab
strac t leven. En de goede jurist is hij, die in dat leven opgaat. 
Hij vindt niets uit, hij past enkel toe'; dat het recht het mono
polie is van enkele specialisten: 'die weten het beter. Die 
schrijven de oplossing voor. En de massa der onwetenden 
buigt eerbiedig voor de aldus veropenbaarde waarheid'; dat 
het recht steeds wordt herleid tot een subjectief recht 'in 
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dienst van het individu. Hij (de Europeaan) ziet het recht van
uit het bevoordeelde standpunt'. Een andere opvatting, zegt 
Dekkers, is mogelijk. Getuige daarvan het traditionele Chinese 
en Japanse recht. Ht recht van het Zwarte Afrika heeft iets 
van beide opvattingen. Het meetkundige aspect ligt in het 
formalisme en de complexiteit, het magische ritueel van de 
instellingen. Maar anderzijds hecht de Afrikaan het grootste 
belang aan de verzoening, hetgeen zich vooreerst uit in de dis
cussies binnen en tussen de belanghebbende groepen - dis
cussies die eindeloos duren en de Europeaan ongeduldig ma
ken: 'ieder op zijn heurt staat op, en spreekt uitvoerig, en 
goed. Doch zijn betoog behandelt niet uitsluitend, zelfs niet 
noodzakelijk, het voorwerp van het debat. De spreker raakt 
het slechts terloops aan, met zinspelingen, gelijkenissen, ge
schikte spreekwoorden. Hij bezigt bedekte woorden, ja hij 
zingt soms, om niemand te kwetsen'. Maar ook wanneer de 
discussie geen resultaat oplevert en men zich tot een hoofd, 
een rechter wendt, zet de verzoeningsgeest zich voort: 'deze 
hakte de knoop hoegenaamd niet door. Hij beslist niet, hij be
riep zich niet op zijn gezag: hij raadpleegde de ouderen, de 
notabelen. Hij informeerde naar precedenten. Doch ook al be
stonden er precedenten, hij voelde zich er niet door gebonden. 
Het precedent was niet meer dan een pion in een spel, maar 
de verzoeningsgeest ging zijn gang. En het goede hoofd was 
hij, die een oplossing vond (ik zou haast zeggen: een Salo
monsoordeel) om de vrede te handhaven' (loc. cit., kol. 131). 
Men zou deze woorden in de mond van Esser, Llewellyn - die 
lange tijd de rechtsvorming bij de Cheyennes observeerde -, 
en ter Heide kunnen leggen. Het recht, aldus Dekkers die zich 
daarbij beroept op E. Lamy (Introduction à l'étude du droit 
coutumier, gestencilde collegenota's Universiteit Lubumbashi, 
1965), berust op toetreding, veeleer dan op maatschappelijk 
ingerichte dwang. 

Volledigheidshalve zij vermeld dat Dekkers verder onderzoekt 
welke factoren zullen bijdragen tot een vermindering van de 
verzoeningsgeest: het tijdsbewustzijn dat ook de Afrikanen 
aantast - het uurwerk komt te voorschijn en siert menige 
pols -: er is geen tijd meer voor palavers; de hogere graad 
van geletterdheid: vroegere beslissingen worden nu opgete-
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kend, hetgeen de systeemvorming bevordert; het ontstaan van 
een centrale Staat werkt het gezag van groepsrechtspraak 
tegen; de groepssaamhorigheid vermindert en het individua
lisme stijgt waardoor groepspalavers verdwijnen en geschillen 
harde twistenworden over 'mijn' en 'dijn'.M.a.w. het moderne 
westerse denken over recht en rechtvaardigheid vindt ingang. 
' ... La justice européenne se veut rapide. Elle ne peut plus 
s'offrir le luxe d'inventer pour chanque cas. Les lois et la juris
prudence présentent des solutions toutes faites; et c'est cela 
qu'on appelle le droit. Est juriste, celui qui jongle avec ces 
solutions. Il connaît la règle avant les faits: tandis que le 
Salomon bantou part des faits pour trouver une règle' (Dek
kers, Discours Rectoraux, p. 21.). 

27 De verzoeningsidee is niet alleen kenmerkend voor het heden
daagse Oosterse en Afrikaanse denken; zij wordt in verre
gaande mate teruggevonden in elk min of meer primitief 
rechtssysteem. (Men leze in dat verband Hoebel, The law of 
primitive man evenals Llewellyn en Hoebel, The Cheyenne 
Way, beide reeds geciteerd). Van Hecke heeft er trouwens in 
zijn voornoemde bijdrage op gewezen, dat zij ook het Wester
se rechtsdenken tot op zekere hoogte heeft beïnvloed. Naast 
de door hem genoemde, hierna aangehaalde symptomen blijkt 
dit ook uit de hiervoor besproken denkbeelden van een auteur 
zoals Esser (supra, p. 33). 

Het beste geïnstitutionaliseerde voorbeeld van verzoenings
geest in het moderne positieve recht is natuurlijk de arbitrale 
praktijk. 'Het essentieel verschil', aldus Van Hecke, 'tussen 
arbitrage en rechtspraak is dat in de rechtspraak de beslech
ting van het geschil door de rechter aan de verwerende partij 
wordt opgedrongen terwijl de berechting van het geschil door 
scheidsrechters berust op de vrije toestemming van beide par
tijen. Bovendien bestaat in een aantal landen de mogelijkheid 
dat de scheidsrechters hun uitspraak niet steunen op rechts
regels maar integendeel optreden als 'goede mannen naar bil
lijkheid' waardoor hun uitspraak meer op een bemiddeling 
gaat lijken dan op een vonnis' (R.W., 1.970-71., kol. 685-686). 
Twee kanttekeningen hierbij. Arbitrage komt nog duidelijker 
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voor als een verzoeningsprocedure wanneer men ze ziet als 
een schakel, niet als een eindpunt, in de verhouding tussen 
partijen: als partijen, bijv. bij de uitvoering van een overeen
komst, een geschilpunt constateren, dragen zij, om rancunes 
voorhands uit te sluiten, de regeling ervan op aan scheids
mannen Hever dan zelf een discussie aan te gaan die de atmos
feer alleen kan verslechteren. De scheidsmannen zullen hun 
beslissing dan geven niet zozeer met het oog op het verleden 
maar hoofdzakelijk met het oog op goede toekomstige ver
houdingen. Een tweede kanttekening: als Van Hecke scheids
rechters die naar billijkheid oordelen stelt tegenover scheids
rechters die naar recht oordelen (zie ook art. 21, Eenvormige 
Wet inzake Arbitrage vastgesteld door Europese Overeen
komst van 20 januari 1966), maakt hij, trouwens in overeen
stemming met de heersende mening, een naar mijn gevoelen 
veel te scherp onderscheid. Uit het voorgaande is gebleken dat 
ook een rechtsregel, zelfs wanneer die in de wet is neerge
schreven, eerder een richtsnoer is dan een dictaat. 

Voorts wijst Van Hecke nog op de geringschatting voor het 
recht die bij de eerste christenen kan worden teruggevonden: 
'Als iemand U op de rechterwang slaat, keer hem ook de 
andere toe en wil iemand U voor het gerecht dagen en U het 
onderkleed nemen, laat hem ook de mante!' (Mattheüs 5, 39-
40). Geheel in overeensternming met deze visie is de opvat
ting van een rechtsfilosoof als Gustav Radbruch voor wie het 
recht slechts een minimum verwezenlijkt dat van eenieder kan 
worden geëist. Van Hecke vat Radbruch's opvatting aldus sa
men: 'De ware ontwikkeling van de zedelijke persoon drukt 
zich echter uit in de plichtsvervulling. Hoe hoger en fijner 
het zedelijk bewustzijn van de mens is, des te minder kan 
hij zich tevreden stellen met het !outer affirrneren van zijn 
rechten en des te meer zal hij streven naar een superieure 
houding van plichtsvervulling die dikwijls zal meebrengen dat 
hij van zijn recht afziet om hogere waarden na te streven' 
(Van Hecke, op. cit., kol. 686 met verwijzing naar G. Rad
bruch, Einführung in die Rechtsphilosophie, 6de druk, 1965, 
p. 139-141). 
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Ge-objectiveerd waardedenken: 
Langemeijer's kritiek op het 
'actuele ordeningsplan'; 
Perelman's argumentatieleer; 
Fuller's 'internai morality of the law' 

28 Vooraleer te proberen een synthese te geven van de verschil
lende tot dusver besproken opvattingen, wil ik, terugkomende 
op een hiervoor geconstateerde divergentie, de opvattingen 
bespreken van nog drie andere auteurs: de Nederlander Lan
gemeijer, de Belg Perelman en de Amerikaan Fuller. De vast
gestelde divergentie in het waardedenken bestaat erin dat 
sommigen van oordeel zijn dat althans de rechter onder de 
juristen zich ervan moet onthouden een beslissing te geven 
wanneer in de samenleving tegengestelde waardevoorstellin
gen voorhanden zijn, terwijl anderen de mening zijn toege
daan dat de taak van de rechter, zoals van ieder ander jurist, 
erin bestaat sommige waarden bewust te bevorderen. Deze 
laatste opvatting brengt mee dat, wanneer tegenstrijdige voor
stellingen voorhanden zijn, een keuze moet worden gedaan 
(supra, p. 74). 

De aan deze divergentie ten grondslag liggende problematiek 
werd door verschillende auteurs en o.m. door Langemeijer 
scherp aangevoeld. Ik laat hem hier aan het woord. Spreken
de over Wieacker's voorstellen van richtsnoeren voor buiten
wettelijke rechtsvinding (supra, p. yi:), zegt Langemeijer dat 
het vooral aankomt op de tweede richtsnoer, m.n. de hic et 
nunc geldende 'kulturelle Anschauungen' of het 'Ansicht aller 
billig und gerecht Denkender' hetgeen hij vertaalt ais 'de al
gemeen binnen de cultuur in kwestie aanvaarde oordelen over 
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goed en kwaad' (Nieuwe Duitse Theorieën, Ioc. cit., p. 17). 
Langemeijer schrijft: 'Leest men de korte desbetreffende pas
sages bij Wieacker, die ik hiervoor weergaf, dan zou degene 
die niet zelf met het onderwerp heeft geworsteld deze voor
stelling kunnen opvatten: in de samenleving, waarbinnen de 
beslissing moet worden genomen, openbaart zich in het ge
drag van haar leden en de oordelen die zij uitspreken een 
massa van zedelijke overtuigingen. Omtrent de inhoud dier 
overtuigingen kan geen twijfel bestaan, want het zijn die van 
alle 'billig und gerecht Denkenden'. Uit die overtuigingen 
vloeit dan de beslissing voort van het geval, waarvoor de 
rechter zich geplaatst ziet en waarvoor de wet geen of geen 
bevredigende oplossing geeft. Aan die oplossing is de rechter 
zonder onderscheid gebonden' (ibid.). 
Langemeijer somt dan de redenen op waarom deze voorstelling 
niet kan opgaan: de overtuigingen van de respectabele leden 
van de gemeenschap 'zijn ons op z'n best gegeven in de vorm 
van een massa van reacties op maatschappelijke verschijnselen, 
fragmentarisch, bepaald door het toeval wat het meest de aan
dacht trekt en waarop de reactie sprekende vertolking vindt, 
geenszins altijd consequent, op ta! van punten verschillend 
ook bij mensen die elkanders goede bedoelingen niet in twij
fel zullen trekken' (p. 18). Uit het voorgaande volgt dat de 
rechter slechts zelden in het zedelijk patrimonium van zijn 
gemeenschap rechtstreeks het antwoord aantreft op de vraag 
waarvoor hij staat. Meestal zal hij slechts langs vele intuïtief 
onderkende schakels van ontleding, vergelijking en analogie 
tot de gevolgtrekking komen dat een bepaalde beslissing met 
genoemd zcdelijk pa trimonium in overeenstemming is: 'die 
intuïtie echter is hem slechts mogelijk dank zij zijn eigen zede
lijk of, wil men: rechtsbewustzijn, al geef ik aanstonds toe dat 
dit bewustzijn zeker voor een groot deel gevoed zal zijn van 
de hem omringende gemeenschap uit ... Eerder dan het beeld 
van de rechter, die de 'kulturelle Anschauungen' in de ge
meenschap raadpleegt, past dat van de rechter, die allereerst 
in zijn eigen zedelijk en rechtsgevoel (ik laat voor het ogen
blik daar of dit er een of twee zijn) put en dan de gevonden 
oplossing toetst op haar overeenstemming met de 'kulturelle 
Anschauungen', een toetsing die dan nog meestal slechts langs 
de weg van analogie tot een antwoord zal leiden' (p. 18-19). 
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Daar komt nog bij dat ook de 'billig und gerecht Denkenden' 
zedelijk wel eens het spoor bijster kunnen raken. M.a.w.: 'wil 
de rechter zich door het oordeel 'aller billig und gerecht Den
i.œnden' laten leiden dan zal hij er niet aan kunnen ontkomen 
bij tijd en wijle zelf te beoordelen of zijn medeburgers 'billig 
und gerecht' denken. In de formule zelf ligt die eis trouwens 
opgesloten. Natuurlijk betekent dit niet dat hij zonder meer 
zijn eigen, voor hem nog zo heilige overtuiging voor de vox 
populi in de plaats zou mogen stellen. Gezegd is er enkel mee, 
dat hij zich slechts gerust kan voelen waar beiden overeen
stemmen en voor een nieuw probleem staat waar dit niet het 
geval is' (p. :19). 
Het voorgaande leidt dan tot het besluit, eerder een persoon
lijke belijdenis, zegt Langemeijer, dat de rechter er niet aan 
kan ontkomen 'zijn overtuiging omtrent wat - zij het dan 
slechts op een gegeven ogenblik en in het kader van een ge
geven rechtsorde - rechtvaardig is te laten gelden. Verant
woorden kan hij het opleggen van die overtuiging aan hen 
over wier belangen hij beslist, indien hij mede overtuigd is 
dat hij haar kan herleiden tot gevoelens die weerklank zullen 
vinden bij allen, die 'überhaupt' zich aan normen onderworpen 
willen achten. Een dwingend bewijs voor haar juistheid zal 
hij niet kunnen leveren. Wel laat zich naar ik meen uit de 
enkele onderwerping aan normen één regel afleiden: de gelijke 
behandeling van gelijke waarden en belangen en die van on
gelijke naar evenredigheid van hun verschil. Maar wat hier ge
lijk en ongelijk is (hetgeen zal moeten betekenen: gelijk en 
ongelijk in dat waarop het aankomt) en wat evenredig is aan 
het verschil, is geen onderwerp van bewijsvoering. Van be
lang blijft de regel desondanks, omdat zij ieder die hem ter 
discussie stelt dwingt zich af te vragen, voor welke waarde
schattingen hij werkelijk wil staan' (p. :19-20). 

In zijn bespreking van o.m. ter Heide's intreerede herneemt 
Langemeijer deze vraagstelling. Hij schrijft over ter Heide's 
opvatting als volgt: 'Het recht, zo zegt hij (= ter Heide) 
moet streven naar 'homonomie', dat wil zeggen overeenstem
ming met wat leeft in de samenleving. Leyten zegt (p. :17) 
praktisch hetzelfde. Bij ter Heide krijgt deze gedachte weliswaar 
een heel grote nadruk. De plaatsen waar hij het recht confron-
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teert met 'de' samenleving zijn legio. Op zichzelf is niets juis
ter dan dit. Numeriek bezien is die homonomie er natuurlijk 
ook in de grote meerderheid der maatschappelijke situaties en 
waar zij bereikbaar is, is zij natuurlijk ook in de allerhoogste 
mate nastrevenswaardig. Echter juist bij het werk van de rech
ter - voor zover dit niet vrijwel routine-werk is - zijn het 
belangrijkst de gevallen waarin homonomie vooralsnog niet 
kàn bestaan, omdat twee tegengestelde meningen over de bes
te oplossing van een conflict binnen de samenleving, veelal 
te goeder trouw, mogelijk blijken. Binnen het totaal van die 
menselijke gedragingen die in de rechtssfeer vallen is dit vrij 
zeker een kleine minderheid. Misschien, al zou ik het niet den
ken, is het ook nog een minderheid binnen het werk van de 
rechter, maar zeer zeker vormen deze gevallen juist de meer
derheid van die beslissingen die de hoogste eisen aan zijn be
kwaamheid stellen en vooral van die waarover hij kritiek 
ondervindt' ('De onafhankelijke rechter op de schopstoel', 
Ned. fur. Blad 1971, p. 804-805). Tegengestelde meningen 
komen dus regelmatig voor. Langemeijer vervolgt: 'Het pluri
forme en veranderlijke karakter van onze maatschappij, waar
op ook ter Heide wijst, brengt dit noodzakelijk mee. Omslag 
van denkbeelden treedt nu eenmaal niet bij al haar leden te
gelijkertijd op, verre van dien: een: afstand van vijftig jaren 
tussen de voor- en de achterhoede is niet iets ongewoons. 
Haast elke nieuwe overtuiging groeit van die van een kleine 
minderheid tot die van de overgrote meerderheid. Hoe kan nu 
de rechter tijdens het verloop van dit wasdom homonomie be
reiken, zelfs ais de wetgeving hem dat niet bepaald onmoge
lijk maakt? Ter Heide is voor dit probleem niet blind; ook hij 
heeft er wel een oplossing voor. De rechter, zo zegt hij, is er 
niet om machtspolitieke of sociaalpolitieke problemen op te 
lossen. Deze zijn of in het geheel niet juridiseerbaar of althans 
doet men geen goed ze voor de rechter te brengen. Wanneer 
zij toch aan de rechter worden voorgelegd zou hij, aldus ter 
Heide, recht moeten weigeren' (p. 805). 
Langemeijer kan zich met ter Heide's oplossing niet vereni
gen, naar mijn gevoelen terecht. Hij twijfelt er sterk aan of 
het recept van rechtsweigering aanvaardbaar is: 'Radicale her
vormingen, schrijft Langemeijer, ook die later het meest heil
zaam en onvermijdelijk blijken, zullen aanvankelijk welhaast 
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altijd door een kleine minderheid worden voorgestaan en 
door een grote meerderheid worden afgewezen. Toe te 
geven aan acties die strekken om ze af te dwingen zal dus 
meestal onrecht tegenover die meerderheid zijn. Zeker, ik ge
loof dat de democratie de neiging heeft achter te lopen en dat 
de kans groot is dat veel wat de werkelijke meerderheid van 
het ogenblik afwijst door haar kleinkinderen met trots ais een 
verworvenheid zal worden aangemerkt. Maar vooreerst is dat 
nu ook weer niet een zonder uitzondering geldende regel en 
bovendien is er een grens aan de mogelijkheid om mensen te 
doen leven naar de overtuiging van twee generaties na hen. 
Wil men dus niet weerstand bieden door middel van het straf
recht - wat, ik herhaal het, inderdaad grote schaduwzijden 
heeft - dan zal men het moeten doen met andere middelen. 
Welnu, ik kan mij er geen voorstellen, die niet harder zullen 
treffen en dieper zullen ingrijpen en bovendien onverrnijdelijk 
met minder oordeel des onderscheids zullen worden gehand
haafd dan toepassing van het strafrecht!' (p. 807-808). Verder 
in zijn betoog zegt Langemeijer nog dat toepassing van het 
strafrecht - in de geciteerde passages heeft hij vooral die tak 
van het recht op het oog - toch wel voldoende wegen open
laat om, zonder een beroep te moeten doen op rechtsweigering, 
die hij een paarderniddel noemt, corrigerend op te treden tegen 
te verregaande intolerantie: hij noemt in dat verband ontslag 
van rechtsvervolging en voor het civiele recht, schikking en 
berniddelend vonnis (p. 809). 
In zijn hierboven als tweede genoemde bijdrage gaat Lange
meijer m.i. een ietwat andere weg dan in de eerste. In beide 
artikelen wijst hij op het onzekere, in vele gevallen, van de in 
de samenleving heersende overtuiging. Tegengestelde menin
gen zijn vaak voorhanden en worden met evenveel goede 
trouw verdedigd. In zijn eerste bijdrage leidt Langemeijer daar
uit af dat in die situaties aan de eigen overtuiging van de 
rechter omtrent wat hoort, doorslaggevende betekenis moet 
worden gehecht. (Zie ook het door Langemeijer in 1.963 ge
houden referaat waarover Wiarda, op. cit., p. 69 e.v., rapport 
uitbrengt). Onderwerp van bewijsvoering is die eigen over
tuiging niet: wel moet de jurist, in het bijzonder de rechter, 
zich telkens afvragen welke waardecriteria hij aanwendt bij 
het toepassen van de regel: het gelijke gelijk behandelen, het 
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ongelijke ongelijk naar evenredigheid van het verschil. In zijn 
tweede artikel ontkent Langemeijer dit niet, maar schijnt 
hij te zeggen, als ik hem goed begrijp, dat de rechter, bij 
tegengestelde meningen een oplossing moet geven die in over
eenstemming is met de mening van de meerderheid. Als Lan
gemeijer' s opvatting zodoende juist weergegeven is (ik ben er 
niet geheel zeker van), dan vind ik de laatste uitspraak er een 
die voor discussie vatbaar is. Ten eerste omdat het begrip 
meerderheid in zaken waar men de hoofden niet kan tellen, al 
even onzeker is als het begrip eensgezindheid ( eenieder be
roept zich op zijn 'silent majority' !) Ten tweede, omdat, zoals 
Langemeijer zelf aanstipt t.a.v. eensgezinde overtuigingen, 
de rechter de vrijheid moet bewaren om de meerderheidsover
tuiging, zo die dan al bestaat, te beoordelen voor het geval dat 
de meerderheid (hopelijk uitzonderlijk) zou blijken het spoor 
bijster te zijn. Ten derde, omdat ik mij zeer goed kan inbeel
ten dat de rechter, zoals elk jurist, tot taak kan hebben, opvat
tingen die nu nog minderheidsopvattingen zijn, (maar het wel
licht binnen twintig jaar niet meer zullen zijn) te helpen door
zetten omdat ze beter zijn. Maar dit is nu het hele probleem. 
Dient de rechter zich, zoals gesteld door Lasswell en McDou
gal (supra, p. 66), te oefenen in waarde- en trenddenken en in 
functie daarvan een oplossing, ook al steunt zij op een min
derheidsovertuiging, boven een andere verkiezen? Op deze 
vraag kom ik straks terug; eerst iets over de opvattingen van 
Perelman en Fuller. 

29 Denken in waarden betekent niet - Esser wijst er voortdurend 
op (supra, p. 33) - dat men vervalt in irrationeel of gevoels
matig denken. Het is, zo ook Esser (Vorverstândnis, p. J en 
152, telkens in noot), de verdienste van de Brusselse hoog
leraar Chaïm Perelman dit te hebben verduidelijkt, eerst in ver
band met het recht in zijn in 1963 gepubliceerde bundel 
Justice et Raison, daarna in het algemeen in zijn in 1970 met 
de medewerking van L. Olbrechts-Tyteca gepubliceerd boek 
Traité de ['Argumentation. Hierna wordt vooral naar het eerste 
werk verwezen alsmede naar de voordracht die Perelman in 
1971 hield voor de Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte 
des Rechts over Droit, Philosophie et Argumentation. In deze 
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verschillende werken komen talrijke thema' s aan bod. Met het 
oog op het onderwerp van onderhavige bijdrage zal ik slechts 
enkele daarvan, en dan nog heel beknopt, bespreken. 

In een eerste bijdrage in de bundel Justice et Raison (p. 9-80) 
onderzoekt Perelman het begrip rechtvaardigheid. Hij somt 
eerst de verschillende opvattingen op die telkens leiden tot 
een andere definitie van de rechtvaardigheid. Er zijn er zes: 
voor eenieder hetzelfde; voor eenieder datgene waarop hij 
recht heeft volgens zijn verdiensten (mérites); of volgens de 
door hem bereikte resulta ten (oeuvres) ; of volgens zijn rang; 
of volgens wat de wet hem toekent. Gemeenschappelijk in 
deze definities is dat mensen of wezens die tot eenzelfde essen
tiële categorie behoren op dezelfde manier moeten worden be
handeld (formele rechtvaardigheid). Of men nu deze of gene 
definitie verkiest, hangt er van af welke categorie men essen
tieel vindt en dit veronderstelt een waarde-oordeel: 'l'applica
tion de la justice formelle exige la détermination préalable des 
catégories considérées comme essentielles. Or, on ne peut dire 
quelles sont les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire celles 
dont on tient compte pour l'application de la justice, sans 
admettre une certaine échelle des valeurs, une détermination 
de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est 
essentiel et de ce qui est secondaire. C'est notre vision du 
monde, la manière dont nous distinguons ce qui vaut de ce 
qui ne vaut pas, qui nous conduira à une conception déter
minée de la justice concrète' (p. 39) en verder 'des modifica
tions dans l'échelle des valeurs déterminent des modifications 
dans l'application de la justice' (p. 40). Als men eenmaal een 
dergelijk waarde-oordeel heeft voltrokken, dwz. aan een be
paald essentieel kenmerk de voorkeur heeft gegeven, zijn alle 
moeilijkheden niet van de baan. In de praktijk komt het meer
maals voor dat wij in ons rechtvaardigheidsgevoelen gelijk
tijdig rekening houden met verschillende onafhankelijke essen
tiële kenmerken die niet altijd met elkaar in overeenstemming 
zijn (p. 43). Het is trouwens op dit punt dat, volgens Perel
man, het billijkheidsbegrip opduikt: 'Si l'on désire tenir comp
te, dans l'application de la justice, de deux caractéristiques 
essentielles, si en traitant de façon identique deux êtres faisant 
partie de la même catégorie essentielle, on est amené à traiter 
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de façon par trop différente deux êtres faisant partie d'une 
même catégorie essentielle, déterminée par la deuxième carac
téristique, l'équité nous incitera à ne pas tenir compte unique
ment de la première caractéristique dans la réalisation de la 
justice' (p. 46). Terloops zij er op gewezen dat dit laatste zeer 
goed het algemeen erkend corrigerend effect van de billijkheid 
tot uiting brengt: ais de toepassing van één rechtvaardigheids
categorie leidt tot een behandeling die onrechtvaardig is ge
zien in het licht van een andere (zij het op de waardenschaal 
lager geplaatste) rechtvaardigheidscategorie, dan zal men in 
laatste instantie proberen ook aan de tweede categorie enig 
recht te laten wedervaren. 

Rechtvaardig handelen betekent dus dat men personen die ge
lijken zijn volgens een bepaalde ais essentieel beschouwde en 
boven andere essentiële categorieën verkozen categorie, gelijk 
behandelt (en bijgevolg dat men ongelijk behandelt wie, en in 
de mate dat zij, volgens diezelfde categorie ongelijk zijn). Met 
het oog daarop moeten regelen worden vastgesteld, regelen 
die de verkozen categorie verwoorden en aflijnen en die het 
statuut van de volgens deze categorie gelijken en ongelijken 
bepalen. Gezien in dit perspectief kan de vraag worden ge
steld of een bepaalde regel al dan niet arbitrair is: een regel is 
niet arbitrair wanneer kan worden aangetoond dat hij kan 
worden gededuceerd (binnen hetzelfde rechtvaardigheidssys
teem) uit een meer algemene regel. Dat bewijst evenwel niet 
dat de regel ook rechtvaardig is: niet iedereen heeft immers 
een zelfde opvatting over wat rechtvaardig is. M.a.w. een 
regel mag dan al consequent kunnen worden afgeleid uit een 
systeem van regelen en daarom niet arbitrair zijn, toch kan hij 
door de persoon op wie hij wordt toegepast ais zeer onrecht
vaardig worden aangevoeld omdat die persoon een andere op
vatting over rechtvaardigheid heeft, m.a.w. een andere cate
gorie essentiëler acht. In het hiervoor genoemde deductieve 
element ligt het gemeenschappelijke element voor het verant
woorden zowel van theoretische wetten ais van normatieve 
wetten: in beide gevallen client de regel voor te komen ais 
een toepassing van, een deductie uit, een meer algemene regel. 
Het verschil bestaat hierin dat men bij theoretische wetten 
uiteindelijk terugvalt op feiten, bij normatieve wetten daaren-
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tegen op waarden: 'mais il en est tout autrement dans un 
système normatif. Les principes les plus généraux d'un pareil 
système, au lieu d'affirmer ce qui est, déterminent ce qui vaut: 
ils posent une valeur, la valeur la plus générale, dont se dé
duisent les normes, les impératifs, les commandements. Or, 
cette valeur n'a de fondement ni dans la logique, ni dans la 
réalité. Son affirmation ne résultant ni d'une nécessité logique, 
ni d'une universalité expérimentale, la valeur n'est ni univer
selle, ni nécessaire: elle est, logiquement et expérimentalement, 
arbitraire' (p. 70). 

Aan de grondslag van een regelensysteem (hetwelk, wil het 
niet arbitrair zijn, innerlijk gestructureerd moet zijn) ligt dus 
een waarde die in se arbitrair is. Zo een persoon die voorrang 
geeft aan een andere waarde, van oordeel is dat de regel die 
uit de ene waarde consequent is afgeleid onrechtvaardig is, zit 
er niets and ers op dan 'enregistrer le désaccord: un raisonne
ment sera incapable de donner tort à l'un ou l'autre des adver
saires' (p. 7:1). Een systeem van rechtsregelen hangt dus in 
laatste instantie af van andere waarden dan rechtswaarden en 
de eigenlijke morele waarde van een systeem is functie van 
arbitraire oordelen over niet-juridische fundamentele waarden. 
Wel wordt door het rechtssysteem aan deze niet-juridische 
waarden een eigen juridische waarde toegevoegd: 'pourtant la 
justice possède une valeur propre, quelles que soient les autres 
valeurs sur lesquelles elle se fonde: c'est celle qui résulte du 
fait que son application satisfait à un besoin rationnel de 
cohérence et de régularité' (p. 74). 

Aldus gezien, zegt Perelman, kan men in de rechtvaardigheid 
drie elementen onderscheiden; de eraan ten grondslag liggen
de waarde, de regel die deze waarde verwoordt, de handeling 
die ze realiseert: 'ces deux derniers éléments, les moins impor
tants d'ailleurs, sont les seuls que l'on puisse soumettre à des 
exigences rationnelles: on peut exiger de l'acte qu'il soit régu
lier, qu'il traite de la même façon les êtres faisant partie de 
la même catégorie essentielle; on peut demander que la règle 
soit justifiée, qu'elle découle logiquement du système normatif 
adopté. Quant à la valeur qui fonde le système normatif, on ne 
peut la soumettre à aucun critère rationnel, elle est parfaite
ment arbitraire et logiquement indéterminée. En effet, si n'im-
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porte quelle valeur peut servir de fondement à un système de 
justice, cette valeur, en elle-même, n'est pas juste. Ce qu'on 
peut qualifier de justes, ce sont les règles qu'elle détermine et 
les actes qui sont conformes à ces règles' (p. 75). Gevolg van 
deze zienswijze, die het arbitrair karakter van waarden, hun 
pluraliteit en tegenstelling onderstreept, is uiteraard, dat Perel
man meent dat 'un système de justice nécessaire et parfait' 
niet te verwezenlijken is. Poneren dat een dergelijk systeem 
bestaat komt erop neer te beweren dat de waarden op dewelke 
het systeem rust, zich ais onweerstaanbaar opdringen: 'c'est 
affirmer, en définitive, l'existence d'une seule valeur qui do
mine, ou englobe, toutes les autres' (ibid.). En dit is een 'con
tradictio in terminis': het waardebegrip is immers onverenig
baar zowel met formele noodzakelijkheid ais met experimen
tele universaliteit: 'pas de valeur qui ne soit logiquement 
arbitraire' (ibid.). Vandaar deze waarschuwing: 'c'est pour
quoi un être épris de justice ne se contentera pas d'appliquer 
strictement et aveuglement les règles qui découlent de son 
système normatif: il pensera toujours au fondement arbitraire 
de son système qui n'est pas, et ne peut pas être, un système 
parfait. Il n'oubliera pas qu'à côté des valeurs reconnues par 
lui, il existe d'autres valeurs pour lesquelles des gens se dé
vouent et se sacrifient et qu'une révision des valeurs est tou
jours possible' (p. 77). 

In de hierboven samengevatte bijdrage die eigenlijk voor het 
eerst in 1945 werd gepubliceerd, legt Perehnan sterk de nadruk 
op het arbitrair karakter van de aan een systeem van rechts
regelen ten grondslag liggende waarden. Later, in zijn hier
boven geciteerd pre-advies voor de Nederlandse Vereniging 
voor Wijsbegeerte des Rechts, zegt hijzelf daarover: 'Devant 
l'impossibilité d'admettre cette dernière conclusion (met name 
dat de onderliggende waarde-oordelen zuiver arbitrair zijn), 
surtout après des années de domination hitlérienne, inspirée 
par 'le mythe du 2oème siècle' et le culte de la violence, je me 
suis mis, en collaboration avec Madame L. Olbrechts-Tyteca, 
à la recherche d'une logique de valeur'. Tevergeefs, zegt hij. 
Wei heeft dit onderzoek geleid tot de oude traditie 'tout à fait 
oubliée à l'époque, de la rhétorique et de la dialectique gréco
romaines' (pre-advies, p. 5). Een aanzet daartoe kan trouwens 



reeds gevonden worden in verschillende van de in Justice et 
Raison gebundelde bijdragen. 
Aldus onderstreept Perelman in een bijdrage, getiteld Raison 
éternelle, Raison historique (p. 95-103) hoe gedurende vele 
eeuwen van rationalisme het begrip rede geassocieerd is ge
worden met het begrip noodzaak ('nécessité') zoals ook logica 
herleid werd tot de studie van analytische bewijzen. Vandaar 
de opvatting dat 'le rationnel s'étend aux domaines que l'on 
croit soumis aux preuves apodictiques, et tout ce qui n'est pas 
susceptible de preuve nécéssaire relève de l'irrationnel' (p. 97). 
Deze toch wel zeer restrictieve opvatting over de rede (waar
van de enige geldige manifestaties zouden bestaan in het ma
thematische redeneringsmodel, het rekenen, en het ervan af
geleide evenzeer door rigiede noodzakelijkheid gekenmerkte 
demonstratieve bewijs) kon evenwel niet verhinderen, dat wie 
discuteert, argumenteert, een houding verantwoordt, zich er 
steeds rekenschap van heeft gegeven dat hij redeneert, het
geen erop wijst, aldus Perelman, dat naast de formele bewijs
middelen, steeds andere bewijsmiddelen werden aanvaard. Dit 
was trouwens reeds de opinie van Aristoteles die naast ana
lytische ook dialectische bewijsmiddelen, de zgn. 'topoi' erken
de. 'Les Topiques', aldus Perelman, 's'occupent de l'opinable 
et des moyens d'arriver à l'opinion la meilleure concernant un 
problème controversé' (p. 99). Daartegenover staat de Rheto
riek waarvan het doel is 'de fournir les moyens d'influencer 
un auditoire peu compétent réuni sur la place publique' (ibid.). 
In feite, aldus Perelman, gaat het over twee vormen van argu
menteren, vermits ook de dialectische of topische methode tot 
doel heeft een auditorium te beïnvloeden maar dan een gehoor 
van ingewijden. Deze tweede argumentatievorm levert in 
tegenstelling tot de analytische methode geen dwingende be
wijzen en werd daarom door de rationalisten als irrationeel 
bestempeld. Integendeel, dialectische bewijzen 'fournissent des 
arguments en faveur d'une opinion considérée comme plus 
plausible que telle autre, sans que cette plus ou moins grande 
'vraisemblance' puisse être prouvée grâce à un calcul des pro
babilités qui fournit, lui, des preuves analytiques' (p. 101). 

Ten aanzien van dergelijke dialectische argumenten neemt hij 
die er over moet beslissen, de verantwoordelijkheid op van zijn 
eigen beslissing en keuze. 
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In een verder in dezelfde bundel opgenomen bijdrage over 'la 
méthode dialectique et le rôle de l'interlocuteur dans le dia
logue' (p. 132-139) onderscheidt Perelman drie vormen van 
dialoog: 'le dialogue éristique' waarbij het er alleen op aan
komt de tegenspreker te verslaan en diens standpunt, zon
der de waarheid ervan in acht te nemen, te overwinnen; 'le 
dialogue critique' die ertoe strekt standpunten te vergelijken 
met vroeger ingenomen standpunten teneinde uit te maken of 
ze met elkaar verenigbaar zijn; 'le dialogue dialectique' die 
tot doel heeft de gemeenschappelijke waarheid op te sporen: 
'les interlocuteurs cherchent à s'accorder sur ce qu'ils considè
rent comme vrai ou, du moins, sur les opinions qu'ils recon
naissent comme les plus assurées. La recherche de la vérité, 
telle que l'envisage Platon, devient, chez Aristote, une argu
mentation à partir de propositions, non pas nécessairement, 
mais généralements reçues, et dont les conclusions ne sont pas 
non plus évidentes, mais les plus conformes à l'opinion com
mune' (p. 136). 'Le dialogue philosophique par excellence', 
aldus de auteur, 'est dialectique, ... le point de départ d'une 
argumentation dialectique ne consiste pas en propositions né
cessaires, valables partout et toujours, mais en propositions 
effectivement admises dans un milieu donné ... Ces proposi
tions de départ serviront presque toujours, non comme des 
axiomes d'un système déductif, mais comme arguments en 
faveur d'autres thèses que l'on s'efforce de promouvoir. Leur 
valeur comme arguments, leur utilisation comme exemple ou 
comme élément d'analogie, ne donne jamais lieu a une conclu
sion contraignante: l'adhésion expresse des interlocuteurs est, 
chaque fois, indispensable pour permettre le progrès du raison
nement. Les thèses nouvelles, rattachées aux précédentes, vien
dront s'intégrer dans l'ensemble des opinions généralement 
reçues: telle est du moins l'ambition des auteurs de dialogues 
philosophiques' (p. 137-138). 

Als ik Perelman' s gedach tengang goed gevolgd heb blijkt daar
uit een duidelijke stellingname ten voordele van het waarde
denken. Het juridisch denken gehoorzaamt weliswaar aan een 
eigen waarde die, omwille van de regel van de formele recht
vaardigheid d.i. het principe dat gelijken gelijk en ongelijken 
ongelijk moeten worden behandeld, bestaat in de regelmatig-
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heid en de coherentie van het systeem. Dit is de beste waar
borg tegen arbitraire beslissingen. Daannee is evenwel niet 
gezegd dat de regel ook door allen als rechtvaardig zal worden 
ervaren. Dit laatste hangt af van de eigen opvatting over 
rechtvaardigheid, die van persoon tot persoon kan verschillen 
en gebaseerd is op een waarde-oordeel omtrent wie als ge
lijken moeten worden beschouwd. Dit waarde-oordeel is arbi
trair in die zin dat het niet het voorwerp kan zijn van een 
analytisch, door noodzakelijkheid gekenmerkt bewijs. Wei kan 
het voorwerp zijn van een dialectische ( of topische) door 
waarschijnlijkheid gekenmerkte bewijsvoering. Bij deze be
wijsvoering komt het er op aan te overtuigen teneinde de 
grootst mogelijke eensgezindheid te bekomen. Daartoe client 
men uit te gaan van waardevoorstellingen waaromtrent in een 
bepaald milieu eensgezindheid bestaat om van daaruit nieuwe 
door middel van dialectiek verworven proposities te formu
leren die, wanneer ook daaromtrent eensgezindheid is bereikt, 
op hun heurt deel gaan uitmaken van de gemeenschappelijke 
waardevoorstellingen. Slechts vanuit deze gemeenschappelijke 
waardevoorstellingen kunnen regels worden geformuleerd. 

Ik ben er niet helemaal zeker van dat bovenstaande formule
ring de gedachtengang van Perelman getrouw weergeeft. Wel
licht heb ik mij te sterk laten leiden door de opvattingen van 
een Esser of een ter Heide die, naar het mij voorkomt, met 
Perelman's opvattingen een duidelijke verwantschap vertonen. 
Hoe dit nu ook zij, op een belangrijk punt lijkt Perelman's be
toog af te wijken van Esser's maar vooral ter Heide's opvat
tingen en wel t.a.v. de hierboven (p. 106) aan de orde gestelde 
vraag of de rechter moet weigeren een beslissing te geven 
wanneer in de samenleving tegengestelde waardevoorstellin
gen voor handen zijn. Perelman schijnt het nl. vanzelfsprekend 
te vinden dat de rechter in dergelijk geval uitspraak doet. Hij 
noemt immers als voorbeeld van 'un dialogue éristique' (supra, 
p. 1:17) het dialoog dat zich afspeelt voor de rechter wiens op
dracht het is partijen van elkaar te trekken. 'C'est parce que le 
débat ne vise pas à convaincre l'adversaire, mais le juge, c'est 
parce que l'adversaire ne doit pas être rallié pour être déclaré 
battu que la joute éristique n'a pas grand intérêt pour le philo
sophe' (Justice et Raison, p. 1.37). In zijn reeds meennaals ge-
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noemd pre-advies licht Perelman dit punt enigszins toe: 'Si la 
philosophie est, par excellence, le champ des controverses con
cernant les valeurs, où les interlocuteurs cherchent à se con
vaincre mutuellement, sans nécessairement se mettre d'accord, 
le droit organise les controverses et les procès de façon à abou
tir à une décision imposée par le juge. C'est l'existence d'un 
juge, doté d'une compétence pour trancher les conflicts ... qui 
permet de distinguer le droit de la morale et de la philosophie' 
(p. 8) en verder: '(ceci n'est pas) pour affirmer l'identité des 
méthodes philosophiques avec les méthodes juridiques car le 
rôle de l'autorité en droit n'a pas de contrepartie philosophi
que, et l'autorité de la chose jugée, indispensable en droit pour 
mettre fin aux controverses, n'est nullement reconnue en phi
iosophie' (p. :17-1.8). Nog duidelijker: 'C'est que le droit est 
essentiellement pluraliste: il s'efforce de réaliser, simultané
ment, plusieurs valeurs qui peuvent, dans des situations con
crètes, s'avérer incompatibles. L'emporteront, celles en faveur 
desquelles on présentera les raisons qui paraissent les meilleu
res aux yeux du juge' (p. 20-2:1). Deze stellingname van Perel
man - zij het impliciet vermits de auteur dit punt als van
zelfsprekend beschouwt - is des te belangrijker omdat zij 
komt van iemand die, zoals uit de voorgaande bespreking is 
gebleken, oog heeft voor de noodzaak om een zo groot moge
lijke eensgezindheid rondom de rechterlijke beslissing tot 
stand te brengen. Dit laatste blijkt ook nog uit de volgende 
passage: 'Un jugement motivé se présente comme une déci
sion appuyée par une argumentation visant à montrer que la 
décision est conforme au droit en vigueur. Le but de cette 
argumentation, comme de toute argumentation, est d'obtenir 
ou d'intensifier l'adhésion d'un auditoire aux thèses qu'on 
présente à son assentiment. Pour le juge, cet auditoire sera 
constitué par les parties, les instances supérieures et, le cas 
échéant, par l'opinion publique éclairée' (p. 8). 

30 Perelman wijst erop dat een regelensysteem uiteindelijk be
rust op een waardensysteem dat verantwoordelijk is voor de 
rechtvaardigheid van het systeem. Hoe meer eensgezindheid er 
is tussen de rechtsgenoten omtrent dit onderliggende waarden
systeem, hoe rechtvaardiger voor alle rechtsgenoten het rechts-
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systeem zal voorkomen. Daamaast is er nochtans een funda
mentele waarde die een typisch juridische waarde is, m.n. dat 
gelijken gelijk, ongelijken ongelijk zouden worden behandeld. 
Wordt deze waarde verwezenlijkt dan zal het regelensysteem, 
zelfs door diegenen die de onderliggende waarde-oordelen niet 
kunnen goedkeuren, zoniet, ais rechtvaardig, dan toch ais 
niet-arbitrair worden ervaren. Het komt mij voor dat deze 
zienswijze ook steun vindt in het, zij het vanuit een geheel 
andere optiek geschreven, werkje van Lon L. Fuller, hoog
leraar in de rechtsfilosofie aan de Harvard University, over 
The Morality of Law (:1964). 

Het is (weer) niet mijn bedoeling dit werk samen te vatten; ik 
wil er alleen enige punten uit bespreken die in het onder
havige bestek van nut kunnen zijn. Eén van deze punten, is 
het onderscheid tussen 'the internai morality of law' en 'the 
substantive aims of law'. Vooraleer dit punt te behandelen, 
wil ik nochtans eerst aandacht vragen voor een ander onder
scheid dat het eerste doorkruist, m.n. het onderscheid tussen 
'the morality of duty' (de plicht-moraal) en 'the morality of 
aspiration' (de streef-moraal). 'The morality of duty', zegt 
Fuller, 'starts at the bottom of human achievement. lt lays 
clown the basic mies without which an ordered society is im
possible, or without which an ordered society directed towards 
certain specific goals must fail of its mark. lt is the morality 
of the Old Testament and the Ten Commandments. It speaks 
in terrns of 'thou shalt not', and, less frequently, of 'thou 
shalt'. lt does not condemn men for failing to embrace opport
unities for the fullest realization of their powers. Instead, it 
condemns them for failing to respect the basic requirements 
of social living' (op. cit., p. 5-6). Deze moraal houdt zich dus 
bezig met het vaststellen van een voor de sociale orde levens
noodzakelijk minimum van regels. Hoger op de schaal van de 
'moral issues' begint daarentegen 'the morality of aspiration': 
'it is the morality of the Good Life, of excellence, of the fullest 
realization of human power ... (It is) recognized, of course, 
that a man might fail to realize his fullest capabilities. As a 
citizen or as an official, he might be found wanting. But in 
such a case he was condemned for failure, not for being 
recreant to duty; for shortcoming, not for wrongdoing' (p. 5). 
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Deze tweede soort moraal beoogt menselijke volmaaktheid. 
(Fuller wijst erop dat de twee begrippen van moraal in het 
taalgebruik te dikwijls worden verward. Aldus is het begrip 
zonde, dat zijn oorsprong heeft in de tweede categorie, naar 
de eerste categorie overgeplant: 'with us to sin is to violate a 
duty. Yet the words translated in the Bible as 'sin' contained 
originally the metaphor of 'missing the mark'' (p. 15) ). Het 
onderscheid is van belang voor de jurist die een regel van 
moraal in een rechtsregel wil omzetten want: 'there is no way 
by which the law can compel a man to live up to the excel
lences of which he is capable. For workable standard of judg
ment the law must turn to its blood cousin, the morality of 
duty' (p. 9). De gehele discussie, die nooit af is, bestaat er nu 
in op de stijgende schaal de lijn te trekken 'where the pressure 
of duty leaves off and the challenge of excellence begins' (p. 
10). Wordt de lijn te laag getrokken en worden dus te weinig 
verplichtingen gedefinieerd, dan verwatert het begrip plicht, 
dan begint één ieder zijn minimum verplichtingen volgens 
eigen standaarden te meten en komt de sociale orde in gevaar 
('we may end with the poet tossing his wife into the river in 
the belief - perhaps quite justified - that he will be able to 
write better poetry in her absence', p. 28); wordt de lijn te 
hoog getrokken en worden dus teveel verplichtingen gedefi
nieerd, dan verwordt het verlangen naar volmaaktheid tot 
rigiditeit en routinehandelingen (p. 170). 

'Morality of duty', vervolgt Fuller, heeft het meest gemeen
schappelijks met recht. Vooraleer in een concreet geval tot het 
besluit te komen dat een verplichting bestaat, is 'an act of 
legislative judgment' vereist, d.i. 'a discursive kind of justi
fication'. 'Morality of aspiration' heeft daarentegen veel meer 
gemeenschappelijks met esthetica: 'no distinct step intervenes 
between our understanding and our approval or disapproval' 
(p. 13-14). Fuller licht dit punt niet uitvoerig toe. Ais ik hem 
goed begrijp bedoelt hij ermee dat 'morality of duty' een meer 
cognitieve, 'morality of aspiration' een meer volitieve redene
ringswijze veronderstelt. In die richting wijst ook zijn niet 
verder toegelichte bewering dat 'the concept of value is con
genial to a morality of aspiration' (p. 13). Hoe dit nu ook zij, 
een gelijkwaardig onderscheid als dat tussen 'the two morali-
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ties' vindt men terug, aldus Fuller, in dt:: economie. Er zijn nl. 
twee opvattingen over economie. Volgens de ene heeft econo
mie te maken met ruilverhoudingen (relationships of ex
change); volgens de andere ligt het principe van het grensnut 
aan de economie ten grondslag: 'the principle by which we 
make the most effective allocation of the resources at our 
command in achieving whatever objectives we have set for 
ourselves' (p. 16). Het onderscheid wordt duidelijk als men 
bedenkt <lat Robinson Crusoë, tot bij de komst van Vrijdag, 
geen ruilproblemen had, dus geen economische problemen vol
gens de eerste definitie, maar wel grensnutproblemen, dit zijn 
economische problemen volgens de tweede definitie: zal hij 
zijn schaarse tijd eerder besteden aan visvangst dan aan het 
bewerken van het land? 
Welnu, zegt Fuller, de gelijkenis tussen een grensnut-ocono
mie en een streef-moraal is treffend: 'the morality of aspiration 
has to do with our efforts to make the best use of our short 
lives. Marginal utility economics deals with our efforts to 
make the best use of our limited economic resources' (p. 17). 
Beide zijn ook onderworpen aan dezelfde beperkingen: de 
grensnut-economie kan evenmin als de streef-moraal het cri
terium (het grootste nut resp. het hoogste goed voor de mens) 
definiëren op basis waarvan de keuze zich moet voltrekken. 
Bij ontstentenis van een nauwkeurig criterium, vergenoegt 
men zich dan met een evenwichtscriterium ('notion of ba
lance'): 'not too much, not too little. This notion is not so 
trite as it seems. lt is a charachteristic of normal human beings 
that they pursue a plurality of ends; an obsessive concem for 
some single end can in fact be taken as a symptom of mental 
disease' (p. 18). Maar ook tussen een plicht-moraal en een 
ruil-economie is er een grote gelijkenis: 'it is obvious that 
duties, bath moral and legal, can arise out of an exchange, say 
an exchange of promises or the exchange of a promise for a 
present act ... (However) it would certainly be perverse to 
attempt to construe all duties as arising out of an explicit ex
change ... To establish the affinity between duty and ex
change we require a third member, a mediating principle ... 
the relationship of reciprocity' (p. 19). Zoals in de ruilecono
mie staat ook in de 'plichtenleer' het wederkerigheidsbegrip 
centraal in die zin o.m. dat de grootste garantie voor de doel-
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matigheid van een verplichting erin bestaat: 1 dat de ver
plichting is ontstaan uit een vrijwillige overeenkomst tussen 
partijen; 2 dat de verplichtingen van beide partijen nagenoeg 
gelijkwaardig zijn; 3 dat de posities in de maatschappij vol
doende omkeerbaar zijn zodat gij mij morgen of overmorgen 
zult verschuldigd zijn wat ik u heden schuldig ben. 
Tenslotte, ook in de economie rijst het probleem waar de lijn 
moet worden getrokken tussen ruil- en grensnutconsideraties: 
'before the principle of marginal utility nothing is sacred; all 
existing arrangements are subject to being reordered in the 
interest of increased economic retum. The economics of ex
change is, in contrast, based on two fixed points: property and 
con tract. While it permits interested calculation to reign every
where else, such calculation is excluded when the question is 
fidelity to contract or respect for property ... (But) the rigi
dities of property and contract must be held within their 
proper boundaries. If they reach beyond those boundaries, 
society's effort to direct its resources toward their most effec
tive use is frustrated by a system of vested persona! and in
stitutional interests ... ' (p. 28). M.a.w. té veel verworven 
rechten maken elke creativiteit, elke wijziging onmogelijk. 

Het is niet altijd gemakkelijk Fuller's opvattingen getrouw 
weer te geven. Vele gedachten blijven onuitgesproken, vele uit
spraken zijn onvoldoende toegelicht. Het komt mij evenwel voor 
dat het tot dusver gestelde als volgt kan worden geïnterpre
teerd. In de moraal, in de economie maar ook in het recht zijn 
er twee zones. De eerste zone die het laagst ligt op de schaal, 
niet omdat zij minder belangrijk is, integendeel, maar wel om
dat zij een levensnoodzakelijk minimum realiseert, betreft wel
omschreven op wederkerigheid berekende plichten: voor waar
de-oordelen is hier weinig ruimte; de in deze plichten gereali
seerde waarden zijn zo fundamenteel in onze samenleving, zo 
noodzakelijk voor de sociale orde, dat erover weinig discussie 
kan bestaan. De regels waarin deze plichten vervat liggen (van 
het type: gij zult niet doden) zijn bijna vuistregels die meestal 
mechanisch, in de vorm van een syllogisme, zonder verder 
waarde-oordeel kunnen worden toegepast. Hoger op de schaal 
begint de tweede zone. Eens het minimum verwezenlijkt, is er 
plaats voor een pluraliteit van doelstellingen. Een keuze vol-
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gens de theorie van het grensnut dringt zich op: de middelen 
zijn schaars, de doeleinden kunnen tot in het oneindige wor
den vermenigvuldigd. W aarden worden tegen elkaar afge
wogen. Sommigen daarvan worden samen verwezenlijkt, ten 
koste van anderen, tot op het punt dat een nog verdere ver
wezenlijking ervan ais minder nuttig, d.i. minder waardevol 
wordt ervaren, dan de verwezenlijking van een andere waarde. 
Dit proces is een onvervalste toepassing van de grensnut
theorie; in de woorden van Fuller: 'when the utility derived 
from a dollar's worth of Commodity A declines to a point 
where it is lower than the utility derived from a dollar's worth 
of Commodity B, the consumer shifts his expenditure toward 
the second kind of good' (p. 1.7) ). Regels die deze 'boven
minimale' waarden verwoorden zijn meer programma-verkla
ringen, streefregels dan vuistregels. Zij laten zowel bij het op
stellen als bij het toepassen alle ruimte voor waarde-oordelen: 
in hun schoot is beleid mogelijk; zij hebben een 'open texture'. 

Een tweede onderscheid door Fuller besproken is dat tussen 
'the interna! morality of law' en 'the substantive aims of law'. 
Volgens Fuller zijn er 'eight kinds of legal excellence toward 
which a system of rules may strive' (p. 41.). Het zijn: in de 
eerste plaats, dat algemene regels zouden worden uitgevaar
digd en vervolgens dat deze regels zouden worden bekend ge
maakt aan allen op wie ze toepasselijk zijn, dat ze niet zouden 
terugwerken, dat ze klaar en duidelijk zouden zijn; dat ze niet 
tegenstrijdig zouden zijn en niet het onmogelijke zouden op
leggen; dat ze zo constant mogelijk zouden zijn en tenslotte 
dat er tussen de vastgestelde regel en de handelwijze van de 
overheid een zo klein mogelijke discrepantie zou bestaan. Sa
rnen genomen zijn deze regels het criterium volgens hetwelk 
de interne moraliteit van een rechtssysteem kan worden be
paald. Op het eerste gezicht zijn deze regels vanzelfsprekend: 
uit de bespreking die Fuller aan elk ervan wijdt (p. 46-91.), 
mage nochtans blijken dat tegen elk van deze regels rneer
maals op soms onopvallende wijze gezondigd wordt. Elk van 
deze regels doorloopt trouwens de hiervoor besproken schaal 
van 'duty' naar 'excellence': 'what appear at the lowest level 
as indispensable conditions for the existence of law at all, be
come, as we ascend the scale of achievement, increasingly 
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demanding challenges to human capacity' (p. 41.), en verder: 
'the inner morality of law ... presents all of these aspects. It 
too embraces a morality of duty and a morality of aspiration. 
It too confronts us with the problem of knowing where to 
draw the boundary below which men will be condamned for 
failure, but can expect no praise for success, and above which 
they will be admired for success and at worst pitied for the 
lack of it' (p. 42). 

Tegenover de interne moraliteit van het recht staat de ex
terne moraliteit van het recht. Deze laatste bestaat in 'the 
substantive aims of law': de materiële (niet de formele) doel
einden die men met het recht wil bereiken. Met de externe 
moraliteit houdt Fuller zich, althans in het besproken boek, 
niet bezig. Hij bespreekt alleen de verhouding tussen interne 
en externe moraliteit. Zo zegt hij bijv. dat, als men in termen 
van natuurrecht zou willen spreken, 'internai morality' ver
wijst naar een 'procedural version of natural law ... The 
term 'procedural' is, however, broadly appropriate as indicat
ing that we are concerned, not with the substantive aims of 
legal rules, but with the ways in which a system of rules for 
governing human conduct must be constructed and admini
stered if it is to be efficacious and at the same time remain 
what it purports to be' (p. 96-97). Meer belangwekkend m.i. 
is echter waar hij zegt dat een conflict kan ontstaan tussen de 
interne en de externe moraliteit van het recht en verder dater 
binnen de interne moraliteit een voortdurend corrigerende 
wisselwerking is tussen de onderscheiden desiderata van in
terne moraliteit: in dergelijke gevallen zal opnieuw een soort 
van economische berekening noodzakelijk zijn. Hij illustreert 
dit ais volgt, eerst wat betreft een conflict tussen interne en 
externe moraliteit: 'From the standpoint of the internai moral
ity of law, for example, it is desirable that laws remain stable 
through time. But it is obvious that changes in circumstances, 
or changes in men's consciences, may demand changes in the 
substantive aims of law, and sometimes disturbingly frequent 
changes. Here we are often condemned to steer a wavering 
middle course between too frequent change and no change at 
all, sustained by the conviction, not that the course chosen is 
the only right one, but that we must in all events keep clear of 



the shoals of disaster that lie on either side' (p. 45). En wat 
betreft de corrigerende wisselwerking tussen de onderscheiden 
desiderata van interne moraliteit in negatieve of in positieve 
zin: 'Thus an inadvertent departure from one desideratum may 
require a compensating departure from another; this is the 
case where failure to give adequate publicity to a new require
ment of form may demand for its cure a retroactive statute. 
At other rimes, a neglect of one desideratum may throw an 
added burden on another; thus, where laws change frequently, 
the requirement of publicity becomes increasingly stringent. 
In other words, under varying circumstances the elements of 
legality must be combined and recombined in accordance with 
something like an economic calculation that will suit them to 
the instant case' (p. 104). 

Aan deze wisselwerking tussen de interne en de externe mora
liteit van het recht en de 'economische berekening' tot de
welke elk van deze twee moraliteiten aanleiding geeft zowel 
in hun onderlinge betrekkingen als, binnen elk van hen, tus
sen de onderscheiden desiderata of doeleinden, wijdt Fuller 
nog enige beschouwingen. Ofschoon, aldus Fuller, de interne 
moraliteit van het recht vaak neutraal is t.a.v. de externe 
moraliteit van het recht - 'internal morality', zegt hij, 'is, 
over a wide range of issues, indifferent toward the substantive 
aims of law and is ready to serve a variety of such aims with 
equal efficacy' (p. 153) - is dit toch niet altijd zo. Niet elk 
'substantive aim may be adopted without compromise of legal
ity' (ibid.). Zo zal de 'inner morality' er zeker onder lijden, 
wanneer een wet wordt uitgevaardigd, die een doel nastreeft 
waar slechts een minderheid van de gemeenschap achter staat: 
nl. de wet zal niet worden toegepast. Fuller merkt zeer gevat 
op dat dit nochtans dikwijls gebeurt: 'it is unfortunately a 
familiar political technique to placate one interest by passing 
a statute, and to appease an opposing interest by leaving the 
statute largely unenforced' (p. 153). Omgekeerd zal een hoge 
graad van 'internai morality' de 'external morality' van het 
recht ten goede komen: 'even if a man is answerable only to 
his own conscience, he will answer more responsibly if he is 
compelled to articulate the principles on which he acts' (p. 
159). Bovenal nochtans is het aanvaarden van een interne 
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moraliteit van het recht een erkenning van de mens ais verant
woordelijk persoon: 'every departure from the law' s inner 
morality is an affront to man's dignity as a responsible agent' 
(p. 162). Uit dit alles blijkt 'that an acceptance of this moral
ity is a necessary, though not a sufficient condition for the 
realization of justice, that this morality is itself violated when 
an attempt is made to express blind hatreds through legal 
rules' - een bewijs daarvan ziet Fuller in bepaalde op rassen
discriminatie gesteunde wetgeving (p. 159 e.v.) - 'and that, 
finally, the specific morality of law articulates and holds before 
us a view of man's nature that is indispensable to law and 
morality alike' (p.168). 

De interne rnoraliteit van het recht is dus ook van belang voor 
de externe rnoraliteit van het recht. Dit belang, onderstreept 
Fuller, blijft niettemin beperkt. Er zijn nl. hele zones van het 
menselijk handelen waar geen oplossing kan worden gevon
den door middel van 'internai morality': 'As lawyers', zegt 
Fuller, 'we have a natural inclination to 'judicialize' every 
fonction of government. Adjudication is a process with which 
we are familiar and which enables us to show to advantage 
our special talents. Yet we must face the plain truth that ad
judication is an ineffective instrument for economic manage
ment and for governmental participation in the allocation of 
economic resources' (p. 176). M.a.w. de eigen technieken die 
het recht heeft ontworpen, en in het bijzonder de eigen be
sluitvormingstechnieken gesteund op regelen van interne mo
raliteit zijn niet bij machte om problemen op te lossen betref
f ende toebedeling van economische middelen. De met het oog 
daarop genomen beslissingen zijn meta-juridisch. Wat meer 
is, het teveel 'judicialiseren' van dergelijke beslissingen kan 
schadelijk zijn, althans ongewenste gevolgen meebrengen, zo
als moge blijken uit het volgende door Fuller gegeven voor
beeld. Wanneer in een school of een universiteit regels wor
den vastgesteld om favoritisme bij het examineren van leer
lingen te weren, dan kan dit wellicht leiden tot het gewilde 
effect. Men moet zich er evenwel rekenschap van geven dat 
men meteen de morele schade van het niet-geslaagd zijn ver
hoogt voor leerlingen die na invoering van het nieuwe sys
teem, n6g mislukken. Deze leerlingen zullen zich immers niet 
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meer kunnen verschuilen achter verwijten van favoritisme: 
'the more effective the procedural guarantees against mistake 
and favoritism are, the more unambiguously the finger of 
shame will point to the pupil not promoted. A public trial may 
protect him against injustice, but it will do so at the cost of 
depriving him of the consolation of believing that those who 
held him back did not know what they were doing' (p. 179). 
Problemen van afwegen van kosten duiken dus voortdurend 
op. Zoals ook uit het volgende voorbeeld blijkt: ' ... if the 
question be asked 'How much effort should be expended to 
make certain that no innocent man isever conducted of crime?' 
the answer is apt to run toward the absolute ... Yet when we 
reflect that in order to make sure that a decision is right we 
must consume the scarce commodity of time, and that a right 
decision too long delayed may do more damage to the accused 
himself than a mistaken decision promptly rendered, the mat
ter assumes a different aspect. We then perceive that even in 
this case we are compelled to make a calculation that is in the 
broad sense 'economic' even though money costs are complet
ely left out of account' (p. 179-180). 

Het komt mij voor dat Fuller's beschouwingen zeer wel aan
sluiten bij de in het vorige nummer besproken opvatting van 
Perelman omtrent rechtvaardige, tegenover niet-arbitraire 
regels. Fuller' s criteria van interne moraliteit zijn berekend op 
het uitsluiten van arbitraire regels en beslissingen. Daarmee is 
wel iets maar niet zeer veel gezegd over het rechtvaardig 
karakter van de regel of van de beslissing. Dit laatste hangt af 
van oordelen over externe waarden, oordelen die in laatste in
stantie vanuit het recht oncontroleerbaar zijn. Het is de ver
dienste van Fuller, dunkt me, er op gewezen te hebben ener
zijds dat er een wisselwerking is tussen de interne en de ex
terne moraliteit, of tussen de aan het recht immanente waar
den en de niet-juridische waarden, en anderzijds dat het vast
stellen van buiten-juridische doeleinden ('substantive aims of 
law') zowel als het afwegen van immanente rechtswaarden 
(onderling én tegen buiten-juridische waarden) het voor
werp zijn, zo men boven het voor de sociale orde levensnood
zakelijke minimum uitkomt, van een redeneringsmethode die 
verloopt volgens de economische theorie van het grensnut. 
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Een poging tot synthese 

y1 Ik wil mij nu aan een synthese wagen: De bedoeling daar
van is niet zozeer alle gedachten die hiervoor aan bod 
kwamen te omvatten maar wel te komen tot een min of 
meer coherente en beredeneerde opvatting over rechtsvinding 
die de eigen-manier-van-doen-van-de-jurist begrijpelijker kan 
maken. Ik geef mij er rekenschap van dat wat hiema wordt 
gesteld niet door eenieder zal worden onderschreven en dat 
het veel weg heeft van een soort persoonlijke belijdenis. 

Een belangrijk uitgangspunt is, meen ik, het door vele auteurs 
vertolkte inzicht dat de rechtsregel, ook diegene die in een wet 
(of in een contract) is neergeschreven, een richtsnoer is, een 
programmaverklaring (Esser), een verzameling punten (ter 
Heide) - waarvan de punten in het verleden voorgekomen 
concrete uitspraken zijn die richting kunnen geven aan toe
komstige uitspraken. Daarmee is niet gezegd dat de regel 
alleen maar waarde zou hebben als middel om toekomstige 
beslissingen te voorspellen - een standpunt dat door bepaal
de Arnerikaanse realisten werd voorgestaan; hij heeft ook 
voor rechters, juristen en rechtsgenoten een normerende waar
de (Hart): zij voelen zich erdoor gebonden. Wél impliceert zo
danig uitgangspunt dat de regel, inclusief de wet, niet is een 
vooraf gegeven, in al zijn facetten bindende regel die in een 
concreet geval de oplossing dicteert (Portalis, Llewellyn) 
dwz. uit dewelke de oplossing door logische redenering ( d.i. 
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door middel van een rigide noodzakelijkheidsoordeel) kan 
worden afgeleid. Elke rechtsregel - de ene meer dan de andere 
- bevat integendeel een speelruimte, of nog: heeft een 'open 
texture', waarbinnen een dialoog kan worden aangegaan. De 
met behulp van een regel bereikte oplossing is de resultante 
van vraag en antwoord (ter Heide), van dialectiek, van een 
waarschijnlijkheidsoordeel (Perelman): een 'I cannot help 
believing it' (Holmes). Aldus opgevat is de rechtsregel nooit 
af: bij elke toepassing wordt hij uitgebouwd, gepreciseerd, 
aangevuld, vervormd. Een belangrijke consequentie van dit in
zicht is dat de rechtsgenoten in het algemeen, en de juristen in 
het bijzonder, zich op geen enkel ogenblik gevangen mogen 
geven aan de regel: gehoorzaamheid aan de wet betekent eer
bied voor de wet, geen onderwerping aan de wet (Scholten). 
De jurist mag zich in zijn opties door de regel, door de wet, 
niet onwrikbaar laten vastzetten maar moet er integendeel af
stand, kritische onafhankelijkheid tegenover bewaren. 

Rechtsvorming voor het concrete geval veronderstelt dus dat 
een toepasselijk geachte regel wordt uitgebouwd, aangevuld of 
vervormd naar het concrete geval toe. De keuze nu van één 
bepaalde regel, Hever dan een andere, als richtsnoer voor het 
geval, is evenmin het resultaat van een noodzakelijkheids
oordeel. Wanneer een geval aan de jurist wordt voorgelegd zal 
hij terzelfdertijd twee wegen volgen die bestemd zijn om op 
een zeker punt op elkaar aansluiting te geven. Aan de ene 
kant zal hij trachten zich zo goed mogelijk in te leven in het 
geval door de feiten op te sporen en ze chronologisch te rang
schikken, de officiële én onofficiële partijen te identificeren, 
hun gedragingen alsmede hun uitgesproken en onuitgespro
ken verwachtingen, belangen en derhalve eisen te inventari
seren en ze te verklaren binnen het kader van de maat:schap
pelijke context. Aan de andere kant zal hij trachten onder de 
talrijke hem bekende regels of principes diegene af te zonde
ren welke op het eerste gezicht de regeling beogen van een 
feitensituatie die met de voorliggende vergelijkbaar is. Zoals 
wanneer men een tunnel graaft en daartoe van weerskanten 
begint, zo zal de jurist ook hier elk van beide activiteiten 
ondernemen met een oog gericht op de andere activiteit: bij 
het afbakenen en ordenen van de feitensituatie heeft hij reeds 
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een aantal mogelijke toepasselijke regelen in het achterhoofd; 
omgekeerd voert hij een eerste selectie door tussen de voor
radige regels op grond van de zich aftekenende feiten. 

Is eenmaal dit voorbereidende werk voltrokken, d.w.z. wan
neer enerzijds de feiten in hun maatschappelijke context wer
den geëxploreerd en geanalyseerd en anderzijds mogelijke toe
passelijke regels, dit zijn richtsnoeren met voldoende ruimte 
voor dialoog, werden geselecteerd, begint de tweede fase. Het 
komt er nu op aan onder de aangehouden regels diegene uit te 
kiezen die het geval zal (zullen) beheersen hetgeen meebrengt 
dat hij (zij) aan het concrete geval moet (moeten) worden aan
gepast zoals een kledingsstuk, dat in standaardmaten voor
radig aan het lichaam van de individuele koper moet worden 
aangemeten. De vergelijking met het kledingsstuk houdt hier 
nochtans op. Voor het aanmeten van het laatste kan men 
immers steunen op bekende en niet voor discussie vatbare 
grootheden, met name lengten of breedten uitgedrukt in me
ters, decimeters en centimeters. Helemaal anders is het gesteld 
bij het uitkiezen van een rechtsregel en het aanpassen daarvan 
aan het concrete geval. Deze laatste activiteiten voltrekken 
zich immers op grond van factoren, m.n. belangen en waar
den die in verregaande mate het voorwerp uitmaken van sub
jectieve beoordeling. Vooraleer hierop in te gaan, zij de aan
dacht gevestigd op één factor die minder dan de andere af
hankelijk schijnt te zijn van subjectieve beoordeling, m.n. de 
aard van de zaak ('Natur der Sache'). 
Het is niet gemakkelijk een definitie te geven van de aard van 
de zaak. Het begrip wordt door menig Duits auteur (maar ook 
door Gény) gebruikt. Ais ik goed zie, verwijst het naar de 
eigen normerende kracht van het maatschappelijk leven: de 
maatschappelijke werkelijkheid komt voor ais een gestructu
reerd geheel dat een zeker evenwicht vertoont en dat als van
zelf de normen aangeeft waardoor het wordt beheerst. Hoe 
vaag het begrip ook is, het zegt mij wel iets: het verwijst, 
dunkt me, naar de oplossing die meestal na een nacht slaap 
opkomt wanneer men moe gezocht en uitgeput in theoretische 
constructies in staat is het probleem tot zijn reële dimensies te 
herleiden; het is de oplossing die zich opdringt wanneer men 
na een ingespannen aftasten van alle mogelijke juridische 
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technieken, achterover leunt en het resultaat bekijkt met de 
ogen van de leek. Zoals blijkt uit het vroeger beschreven 
voorbeeld van Llewellyn, wanneer hij het heeft over de 'situa
tion sense' van de rechter (supra, p. 58), vindt de jurist onge
twijfeld leiding in de maatschappelijke context waarin het con
crete geval moet worden gesitueerd. Heeft men deze maat
schappelijke con text zorgvuldig geëxploreerd, dan worden daar
door wel bepaalde oplossingen gesuggereerd of althans, kun
nen zekere oplossingen als werkelijkheidsvreemd worden 
afgewezen: het kwalificeren, in Llewellyn' s voorbeeld, van 
een overschrijving van in vreemde munt uitgedrukte fond
sen als een verkoop van krediet tot het bewijs waarvan een 
geschrift wordt vereist, is, wanneer men zich inleeft in de 
werkwijze van een internationale bank, duidelijk onrealistisch. 
De maatschappelijke context suggereert dat men naar een 
andere regel moet uitkijken. Zo ook is het m.i. in strijd met 
de werkelijkheid, gaat men m.a.w. tegen de aard van de zaak 
in, wanneer men de verhouding tussen de lifter en de auto
bestuurder die op het verzoek ingaat, kwalificeert als een ver
houding die niet op een afspraak tussen partijen berust (supra, 
p. 48). 

32 Tot dusver is in het rechtsvindingsproces reeds heel wat on
zekerheid te voorschijn gekomen. Feiten en regels worden ge
selecteerd, hetgeen aan beide kanten aanleiding is tot auto
nome beslissingen. Aan de kant van de feiten: onder de feiten 
van het geval worden sommige als 'relevant' afgezonderd (bijv. 
dat het regende op de dag van het ongeval), hetgeen een keuze 
impliceert; immers wat de ene jurist relevant acht voor de toe
passing van een bepaalde regel zal de andere niet relevant 
noemen of alleen maar relevant voor de toepassing van een 
andere regel. Aan de kant van de regels: de voorhands uitge
kozen regels steunen vaak op dubbelzinnige, onvoldoend ge
analyseerde begrippen ( cfr. Hohfeld) of zijn soms tegenstrijdig 
met andere op het eerste gezicht ook voor toepassing vatbare 
regels, of kunnen op verschillende manieren worden aange
wend (' a pari', 'a contrario', 'a fortiori'; - cfr. Llewelyln' s 64 
'precedent techniques'). Ook in dit opzicht moet een keuze 
worden gedaan. Op deze onzekerheid hebben de 'fact' en de 
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'rule' sceptici ten overvloede gewezen. De aangehouden regel 
is trouwens, zoals hierboven reeds vermeld, geen dictaat, 
slechts een richtsnoer binnen het kader waarvan een dialoog 
mogelijk is, zij het in het ene geval meer dan in het andere. 
De vraag rijst dan welke determinerende factoren binnen deze 
speelruimte een beslissing afdwingen. Eén ervan is reeds ge
noemd: de aard van de zaak; hij kan een waarborg zijn tegen 
levensvreemde oplossingen of kan zelfs bepaalde oplossingen 
suggereren. In eenvoudige gevallen zal deze factor volstaan. 
Dikwijls nochtans zal de oplossing bovendien nog een beslis
sing vergen omtrent de bij het geding betrokken belangen 
en waarden. 

Belangen en waarden zijn niet altijd gemakkelijk te onder
scheiden en dat is meestal ook niet nodig. Grosso modo zou 
men, dunkt me, kunnen stellen dat belangen duiden op directe 
(pecuniaire of andere) baten die de gedingpartijen opeisen ter
wijl waarden objecten van betrachting zijn waarvan de beteke
nis het concrete geding overstijgt en waarbij niet alleen de ge
dingpartijen maar ook anderen, ja zelfs de gehele gemeenschap 
en dus ook de bij het geding betrokken juristen belang heb
ben. Zo gezien is het duidelijk dat in geval van geding altijd 
verschillende samenlopende of tegenstrijdige belangen kunnen 
worden aangewezen. Hetzelfde geldt echter voor waarden of
schoon de intensiteit of de actualiteit waarmee over waarden 
wordt getwist, van geval tot geval zal verschillen. Ik wil dit 
illustreren aan de hand van enkele voorbeelden. 

Vooreerst de reeds herhaaldelijk genoemde betwisting of de 
verhouding lifter-autobestuurder al dan niet ais een contrac
tuele verhouding moet worden gekwalificeerd. Die vraag zal 
rijzen ais na een ongeval de autobestuurder wordt aangespro
ken tot vergoeding van de aan de lifter berokkende schade. 
Vermits de regeling van schadeloosstelling wegens wanpresta
tie niet identiek is met die terzake van schadeloosstelling we
gens onrechtmatige daad kan het onderscheid van belang zijn. 
Bij een geding dat daarover gaat kunnen de belangen van de 
lifter, de automobilist en ook de verzekeraar gemakkelijk 
onderscheiden worden. De waarden die bij het geschil betrok
ken zijn, treden daarentegen minder duidelijk op de voor-
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grond. Toch zijn ze aanwezig: aan de ene kant, ten gunste 
van het liften 'als instelling' en dus, kan men menen, ten 
gunste van een restrictieve opvatting omtrent de aansprake
lijkheid van de automobilist, is er de overweging dat vriende
lijkheid en bereidwilligheid in het maatschappelijk verkeer 
dienen te worden bevorderd; aan de andere kant, ten nadele 
van het liften, kunnen veiligheidsoverwegingen, subsidiair ook 
economische overwegingen ten voordele bijv. van het collectief 
vervoer, worden ingeroepen. Voorts zullen de verzwaring van 
de last van de verzekeraar en de eruit voortvloeiende premie
verhoging aanleiding zijn tot een nog ruimer waardenspectrum. 
Hoe dit nu ook weze, de waarden die hier ter discussie staan, 
zijn niet van die aard dat zij tot fel redetwisten zullen leiden. 

Zo is het ook bij een betwisting als diegene over de vraag of 
een autobestuurder die zijn gestationeerde wagen niet afsluit, 
aansprakelijk moet worden gesteld voor schade die met de 
wagen door een dief wordt berokkend (ik citeer dit als voor
beeld omdat ik juist de uiteenlopende beslissingen onder ogen 
kreeg die zijn opgenomen in Belgische Rechtspraak in Handels
zaken, 1971, p. I, 639 e.v.). Ook hier kan men, naast belan
gen, allerlei gelijklopende of tegengestelde waarden onderken
nen. Zo o.m. de overweging dat autobestuurders, m.a.w. par
ticulieren, en niet alleen een geld kostend politie-apparaat, 
maatregelen moeten nemen, voor zover dit binnen hun bereik 
ligt, om diefstallen tegen te gaan waaruit zoals in casu schade 
ontstaat ten nadele van een in dat opzicht onschuldig slacht
offer. Daartegenover staat dan weer de overweging dat het op
leggen van een 'afsluitingsplicht' weer een nieuwe beperking 
is van de individuele vrijheid en nog een zorg meer voor de 
gehaaste zakenman of de door haar kinderen tot spoed aan
gezette huismoeder. Waar de eerste overweging wijst in de 
richting van het sanctioneren van het verzuim van de auto
bestuurder door de aansprakelijkheid op zijn schouders en op 
die van zijn verzekeraar te leggen, wijst de tweede in de 
andere richting. Juridisch gezien zal dit waarde-oordeel zich 
afspelen rondom de causaliteitsvraag: bestaat er een recht
streeks causaal verband tussen het verzuim en de toegebrachte 
schade? De causaliteitsregel is nochtans een regel die heel wat 
speling toelaat. Wat evenwel niet betekent dat hij geen enkele 
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richting geeft: sorns zal het aanvaarden van causaliteit op 
grond van nochtans do01wegende waarde-overwegingen dui
delijk voorkornen, als een te ver uittrekken van de regel (in 
casu: de directheidstest) en zal om die reden worden afge
wezen, waaruit rnoge blijken dat in bepaalde gevallen van het 
regelensysteern een soort van 'marginale toetsing' uitgaat (in
fra, p.154). De eis tegen de autobestuurder zal dan mislukken. 
Zô erg is dit trouwens niet: er waren immers ook waarde
overwegingen die in de andere richting wezen en die nu, wan
neer men ook de met 'het systeem' verband houdende over
wegingen in acht neemt, weer de bovenhand halen. (Trouwens 
mocht de rechter onvoldaan blijven, dan zal hij wel een 
andere regel zoeken, en die ook vinden, dank zij dewelke de 
tegengestelde overwegingen het halen maar dan met de steun 
van het systeem). Hoe dit ook zij, zoals in het vorige geval 
gaat het ook hier over een waardentegenstelling die echter, 
anders dan de belangentegenstelling voor de gedingpartijen, 
geen felle controverses zal uitlokken in de samenleving en 
dus ook niet bij de juristen, onder wie de rechter, die bij het 
geschil betrokken zijn. 

Anders is het gesteld met geschillen in verband met abortus, 
euthanasie of echtscheiding, of in verband met bedrijfssluiting, 
stakingsrecht of bezettingsrecht of zelfs in verband met mono
polievorming en mededingingsbeperkingen. Afgezien van de 
onderscheiden belangen van de bij dergelijke geschillen betrok
ken partijen, komen hier waarden te voorschijn waarbij een
ieder zich nauw, d.i. met heel zijn mens-zijn, betrokken voelt. 
De in het geding staande waarden zijn immers fundamentele 
waarden: het algemeen belang, zoals bij abortus of euthanasie 
het belang van de gemeenschap dat het menselijk leven tegen 
gewilde ingrepen zou worden gevrijwaard, of bij echtscheiding 
het belang van de gemeenschap dat de levensgemeenschap 
tussen man en vrouw, unieke kern van geborgenheid voor 
echtgenoten en kinderen, duurzaam zou zijn, versus indivi
duele vrijheid en het recht van de individuele mens op een 
uitkomst wanneer de druk van het leven of van de komende 
kinderlast of van een samenzijn met tweeën, ingevolge bijzon
dere omstandigheden ondraaglijk wordt; het medebeslissings
recht van diegenen die door een te nemen beslissing in hun 
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bestaanszekerheid worden geraakt, zoals het recht van in
spraak van de werknemers bij sluiting van een onderneming 
en het daarmee samenhangende recht om pressiemiddelen te 
gebruiken zoals staking of bezetting van het bedrijf, versus 
doelmatigheid: inspraak, medezeggenschap zijn waarden die 
wanneer zij te extreem worden doorgevoerd, het betrokken 
bedrijf onbestuurbaar zouden maken; het behoud van door 
middel van vele inspanningen en aanzienlijke investeringen 
verworven rechten en gevestigde posities, zoals een bloeiende 
handelszaak of een economische machtspositie versus door
stroming, recht op experimenteren en promotie van jonge dy
namische krachten, die geneigd zijn de gevestigde posities te 
ondermijnen door agressieve mededingingstechnieken. Het 
gaat hier telkens over waarden - ik heb er hiervoor enige af
zonderlijk opgenoemd maar in feite zijn er nog vele anderen 
en staan de meeste daarvan in elk van de gegeven voorbeel
den gezamenlijk in het geding - die zo fundamenteel zijn dat 
ook de behandelende jurist, inclusief de rechter, er niet onver
schillig tegenover kan blijven. 

Het komt mij voor dat voor elk geschil een waarden-, naast 
een belangen-spectrum kan worden opgesteld. Nu eens zullen 
het waarden zijn, zoals in de laatste voorbeelden, waardoor 
een ieder fel bewogen wordt, dan weer (meestal?) zal dit niet 
het geval zijn. Naast de hiervoor eerst genoemde voorbeelden 
denk ik, wat de laatste categorie van gevallen betreft, ook aan 
gevallen waarin een beroep wordt gedaan op wat men een 
abstracte belangenafweging zou kunnen noemen. Men denke 
bijv. aan beruchte strijdvragen zoals die betreffende schijnver
tegenwoordiging: zal men eerder oog hebben voor het stand
punt van één van partijen, in casu de vertegenwoordigde, of zal 
men Hever de belangen van de derde, in abstracto beschouwd, 
laten zegevieren? Of die betreffende het bestaan van recht
streekse betrekkingen tussen committent en derde bij middel
lijke vertegenwoordiging: hier staan tegenover elkaar de be
langen van committent en derde die voordeel trekken uit het 
bestaan van een rechtstreekse band, en die van de comrnissio
nair die baat vindt bij de afwezigheid van een dergelijke band 
(zie verder mijn uiteenzetting in Beginselen van Belgisch Pri
vaatrecht, Algemeen Deel, p. 494 e.v.); en zovele andere waar 
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de belangen van 'de' huurder, 'de' derde of 'de' schuldenaar 
staan tegenover die van 'de' eigenaar, 'de' vennoot resp. 'de' 
schuldeiser. In feite gaat het hier telkens, niet om concrete 
belangen van de gedingpartijen - die zijn er ook en zelfs in 
de eerste plaats - maar om belangen die het concrete rechts
geschil transcenderen, dit zijn waarden in de daaraan hier
boven gegeven betekenis. 

Gekomen op dit punt wil ik, vooraleer verder te gaan, mijn 
mening formuleren omtrent de rol van de jurist. Het is naar 
mijn gevoelen de opgave van de jurist om niet alleen, hetgeen 
gemakkelijk wordt aanvaard, de bij het concrete geschil be
trokken belangen, maar ook, hetgeen minder gemakkelijk 
wordt aanvaard, de bij het geschil betrokken waarden af te 
tasten en tegen elkaar af te wegen, en dit ook al zou dit voor
alsnog, bij ontstentenis van een gepaste opleiding, meer een 
stamelen blijven dan een gezagvol spreken. Probeert de jurist 
zulks niet, dan wordt hij m.i. een gewillig werktuig in de 
groep van sociale machten die hij niet eens probeert te ver
staan. Ik weet wel dat tegen deze mening verschillende, niet 
zomaar weg te wimpelen bezwaren zullen worden aangevoerd 
zoals bijv., om er slechts twee te noemen, dat de jurist niet 
geschoold is om zich met meta-juridische problemen in te la
ten, en dat hij, in het bijzonder de rechter, niet aan 'politiek' 
mag doen. Deze bezwaren kunnen mij niet overtuigen. Het 
eerste niet omdat dit er alleen rnaar op wijst dat de scholing 
van juristen moet worden aangepast, in de zin dat de candi
daat-jurist rnoet worden gesensibiliseerd voor de in de andere 
disciplines onderzochte problemen zodat hij daarvoor enig 
begrip en ook enig inzicht kan opbrengen. Komt men daartoe, 
dan zal het rnogelijk zijn de bij een geding betrokken waar
den op een wetenschappelijk meer verantwoorde manier te 
formuleren dan hiervoor is gebeurd. (Toch wil ik in dit op
zicht geen illusies koesteren: vaak zal het formuleren van 
waarden een kwestie blijven van een open geest, van gezond 
verstand en wijsheid meer dan van wetenschappelijk inzicht). 
De noodzakelijke openheid t.a.v. andere wetenschappen ver
onderstelt uiteraard van de kant van de beoefenaars daarvan, 
en te hunnen behoeve van de kant van de juristen, dat zij en 
wij onze vakkennis in een begrijpelijke 'ge-dejargoniseerde' 
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taal, in mensentaal, ter beschikking zullen stellen. Immers, 
slagen wij er niet in elkanders problemen en methodes te ver
staan, dan gaan wij ermee door de problemen in deelproble
men op te splitsen, zodat uiteindelijk niemand nog de alge
mene problematiek kan overschouwen. Dit alles betekent dat 
ook de jurist de economische, sociologische, psychologische, 
etc. implicaties van de voorliggende belangen- en waardencon
flicten moet proberen te overzien en in zijn beslissing moet be
trekken. (Men notere in dit verband de publicatie sedert begin 
1972 van The Journal of Legal Studies, uitgegeven door de 
University of Chicago Law School, waarin deze multi-disci
plinaire aanpak vanuit de gezichtshoek van de jurist als ob
jectief is gesteld). 

Het tweede bezwaar overtuigt mij evenmin en wel omdat een 
jurist die geen oog heeft voor de aan het geschil ten grond
slag liggende meta-juridische waarden, door te beslissen in 
feite toch, maar dan onbewust, stelling neemt in het waarden
debat en dus nolens volens aan 'politiek' doet. (Door het 
woordje politiek tussen aanhalingstekens te plaatsen wil ik 
aanduiden dat ik het woord in een speciale betekenis wens te 
gebruiken, ni. in de zin van 'beleid', 'politicy'; infra, p. 144). 
Ik wil hiervan slechts één voorbeeld geven. Alhoewel het 
(Belgische) B.W. geen bepaling bevat volgens welke rechts
personen wat betreft het bezit van subjectieve rechten gelijk
gesteld worden met fysieke personen, wordt dit principe wél 
door de rechtspraak gehuldigd zij het met verschillende uitzon
deringen (zie hierover Van Gerven, op. cit., p. 118 e.v.). Door 
dit te beslissen, op grond van zuiver juridische overwegingen, 
hebben de rechters economische machtsconcentraties, desnoods 
ten koste van zwakkere concurrenten of consumenten, ten 
zeerste in de hand gewerkt. Dit is des te meer zo omdat, nu in 
verband met één welbepaald subjectief recht: het octrooirecht, 
diezelfde rechtspraak aanvaardt dat geoctrooieerde uitvindin
gen aan rechtspersonen, in casu vennootschappen, kunnen 
worden overgedragen, en dit al werd het octrooi aanvankelijk 
gezien als een bij de wet erkend monopolierecht tot beloning 
van intellectuele vindingrijkheid. Men stelt dus vast dat de 
rechtbanken, in een vanuit zuiver dogmatisch standpunt be
grijpelijke drang om rechtspersonen en fysieke personen gelijk 
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te behandelen, het octrooirecht van zijn aanvankelijke doel
stelling hebben afgewend om het ook ten dienste te stellen van 
niet met verstand begaafde 'wezens', die nochtans, dank zij 
aanzienlijker financiële middelen, aan dit octrooirecht een on
voorziene reikwijdte kunnen geven. Ik zeg niet dat hier een 
verkeerde optie werd genomen ( dat laat ik thans in het mid
den: cfr. mijn bijdrage 'Schets van een Belgisch economisch 
grondslagenrecht', S.E.W., 1971, p. 404 e.v., op p. 412-414), 
wel dat de rechter hier op grond van zuiver juridische argu
menten stelling heeft genomen t.a.v. onderliggende waarden 
die hij zich waarschijnlijk niet bewust was ( of niet bewust wil
de zijn). 

33 Rechtsregels, ook wanneer zij in een wettekst zijn neerge
schreven, bevatten, de ene meer dan de andere, een zekere 
speel- of manoeuvreerruimte. Aan elk rechtsconflict ligt, naast 
een belangenconflict ook een waardenconflict ten grondslag: 
geheel waardevrije oordelen bestaan niet, of bestaan nauwe
lijks, in het recht. Aldus kan het voorgaande worden samen
gevat. De conclusie hieruit volgt ais vanzelf: het is de oplos
sing van het waardenconflict die zal aanwijzen hoe de speel
ruimte binnen de rechtsregel moet worden opgevuld. Vooral
eer op deze weg verder te gaan, wil ik eerst mijn instemming 
betuigen met een zienswijze die vooral door ter Heide is ver
dedigd, volgens welke samenlevingsconflicten niet a priori 
typisch juridische conflicten zijn, ook al zijn ze juridisch kwa
lificeerbaar. Een oplossing voor een conflict moet in eerste 
instantie langs een andere weg dan een juridische weg worden 
gezocht. Het is duidelijk, meen ik - zeker ais men onze agres
sieve Westerse opvatting over de roi van het recht legt 
naast de door het Confucianisme beïnvloede Oosterse opvat
ting - dat bij ons de roi van het recht én van de rechter (zeker 
in het domein van het privaatrecht) fel overtrokken werd. 
Rechtsvinding, in de Westerse opvatting te vaak gezien ais het 
resultaat van een zich voor de rechter afspelende rechtsstrijd, 
moet veeleer ais een 'ultimum remedium' worden opgevat. 
(Men moet er evenwel voor waken dat ook deze waarheid niet 
op haar heurt wordt overtrokken: het kan voorkomen dat het 
voorliggende belangen- en waardenconflict, ook naar het in-
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zicht van partijen, niet de moeite loont om er veel tijd en 
energie aan te besteden; de partijen wensen soms een spoe
dige oplossing; wélke, laat hen onverschillig; de rechter kan 
hen die aan de hand doen). 

Nog een tweede opmerking is hier op haar plaats. In vele ge
vallen ( de meerderheid ?) is het waardenconflict reeds op voor
hand beslecht, of beter: kan het door de rechter beslecht wor
den volgens algemeen aanvaarde prioriteiten. Dit zal het geval 
zijn wanneer de bij het conflict betrokken waarden de partijen 
én de samenleving nauwelijks raken en dus minder aanspre
ken, maar ook wanneer één van de bij het conflict betrokken 
waarden zo belangrijk is dat een resultaat, gebaseerd op het 
voortrekken van die waarde, voor de hand ligt. In dit laatste 
verband kan Fullers onderscheid worden gezien tussen 'mo
rality of duty' en 'morality of aspiration': van sommige be
langrijke waarden moet een levensnoodzakelijk minimum ver
wezenlijkt worden; onder dat minimum is geen discussie 
mogelijk, slechts daarboven, in het domein van de 'morality 
of aspiration' is er plaats voor een 'plurality of ends' en dus 
ruimte voor discussie. (Concreet: collectieve terreurdaden moe
ten m.i. steeds worden afgekeurd, hoe zinvol de waarden 
ook zijn waarvoor zij worden verricht). De rechter kan in die 
gevallen gemakkelijk tot een oplossing komen. 

Wenden wij ons nu tot die gevallen in welke (naast een be
langenafweging: belangen kunnen worden gezien ais 'tot 
vlees en bloed geworden' waarden) ook een waardenafweging 
dient te gebeuren of beter: waar de waardenafweging niet ge
ruisloos verloopt. Op dit stuk bewijst Perelmans, en ook Ful
lers, analyse grote diensten. Een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen, wat Fuller noemt de 'inner' en de 'extemal 
morality of the law'. De eerste moet er borg voor staan dat 
de regeltoepassing niet arbitrair verloopt maar wel overeen
komstig een coherent en regelmatig systeem dat rechtszeker
heid biedt (Perelman); de tweede betreft de nagestreefde doel
stellingen, dit zijn de te verwezenlijken waarden: zij is de 
vrucht van buiten-juridische waarde-oordelen. De eerste om
vat de door het recht geboden 'Sicherheitsgarantien' (Esser), 
de tweede hangt af van de in de samenleving beleefde waar-
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denschaal, van het actuele waarderingsplan (ter Heide). Perel
rnan onderscheidt in het rechtsvindingsproces drie elernenten: 
de aan de grondslag liggende waarde, de algemene regel die 
deze waarde verwoordt, de handeling ( = de beslissing) die ze 
realiseert. De laatste twee aktiviteiten ( die behoren tot Fullers 
'inner rnorality of the law') kunnen het voorwerp uitrnaken 
van preciese garanties. Fuller heeft er - vooral met het oog 
op de tweede etappe: het verwoorden van algernene regels -
acht geforrnuleerd (supra, p. 124). De rneeste daarvan kunnen 
ook gelden t.a.v. het forrnuleren van een regel voor het con
crete geval, d.i. de beslissing die de algernene regel(s), en dus 
de er aan ten grondslag liggende waarde(n), in concreto reali
seert. Zij zijn een waarborg voor de rechtsonderhorigen dat zij 
gelijk zullen worden behandeld en dat zij dit ook zelf kunnen 
verifiëren. Deze regelen vorrnen een soort proces-rechtelijk 
natuurrecht (Fuller). Zij beogen het arbitraire bij de regeltoe
passing te voorkornen. Veel rneer kunnen zij niet. Meer be
paaldelijk leiden zij niet tot het vaststellen van de onderlig
gende waardeschaal. Dat laatste is de vrucht van een buiten 
het recht liggende waardebeoordeling. Toch bewerkstelligen 
zij, ook op dat vlak, iets: doordat zij ervan uitgaan dat aan de 
rechtsgenoten 'uitleg' verschuldigd is, wijzen zij erop dat die 
emstig worden genornen, d.i. ais rnensen behandeld. 

Het vaststellen overeenkornstig een bepaalde waardenschaal 
van de aan de juridische (algernene of concrete) regels ten 
grondslag liggende waarden, is, zo werd reeds herhaaldelijk 
gesteld, het resultaat van een buitenjuridische 'Vorentschei
dung', een logisch (daarorn niet chronologisch) v66r de eigen
lijke juridische beslissing kornende voorbeslissing. Dit geldt 
zowel voor de wetgever of de redacteur van statuten, contrac
ten, reglernenten, rn.a.w. voor al wie beoogt algernene regelen 
of 'regelen vooraf', te forrnuleren, als voor de rechter en voor 
diegenen die, zoals de advocaten, zijn beslissing helpen voor
bereiden, rn.a.w. voor al wie beoogt achteraf (nadat een con
flict is ontstaan) een regel te forrnuleren voor het concrete ge
schil. Het is verkeerd te rnenen, zoals bepaalde passages in 
Perelrnans vroeger werk suggereren, dat dit vaststellen van 
een waardenschaal, in het algerneen of voor het concrete ge
val, zuiver irrationeel verloopt. Het verloopt integendeel vol-



gens een bepaalde wennatigheid die parallel is met het in de 
economie geformuleerde grensnut-principe. Waarden, objecten 
van menselijk streven, kunnen als behoeften tot in het on
eindige worden vermenigvuldigd: elk van deze waarden op 
zichzelf beschouwd,is per definitiewaardevol. Toch kunnen zij 
op een bepaald ogenblik niet alle samen verwezenlijkt worden, 
in de eerste plaats al niet omdat vele van deze waarden, als ze 
ten volle zouden worden gerealiseerd, met elkaar in botsing 
zouden komen, en voorts omdat de middelen schaars zijn. Er 
zit dan niets anders op dan te kiezen, meestal niet in de zin 
van deze waarde wél en de andere niet, maar wel in de zin van 
beide waarden tot op een zekere hoogte. Tot op welke hoogte 
bepaalt de wet van het grensnut: zo een bijkomende maat van 
waarde A minder waardevol is voor hem, die de beslissing 
neemt, dan een bijkomende maat van waarde B, zal waarde B 
verkozen worden. De waardenschaal wordt dan in die zin 
vastgesteld of aangepast. De keuze verloopt dus volgens 
een zekere wettnatigheid. Daarrnee is evenwel nog geen 
definitie gegeven van het criterium op grand waarvan gekozen 
werd. Dit lijkt trouwens op het eerste gezicht onmogelijk te 
zijn: veelal streeft men naar een soort van evenwicht: 'not too 
much, not too little' (Fuller), een evenwichtsgevoelen dat, 
zo zou men kunnen denken, een kwestie is van persoonlijke 
smaak (infra, p. 143). 

Bij het voorgaande kunnen enige kanttekeningen worden ge
maakt. Eerst deze: het is niet ondenkbaar dat men, op het 
voetspoor van Lasswell en McDougal, een catalogus probeert 
op te stellen van basiswaarden, uit welke alle andere waarden 
kunnen worden afgeleid. Dit kan een nuttige bijdrage zijn tot 
een wetenschappelijk gefundeerde waardenleer. Ten tweede: 
hiervoor werd reeds gewezen op de rol van het eigenlijk juri
dische denkproces. Deze rol bestaat erin, het arbitraire te weren 
door gelijken gelijk, ongelijken ongelijk te behandelen. Hoe 
belangrijk deze functie ook is, toch mag niet uit het oog wor
den verloren dat de daarin vervatte waarde ( die Perelman de 
forrnele rechtvaardigheid noemt) er ook maar één is onder 
vele waarden, en dat zij als zodanig onderworpen blijft aan het 
grensnut-principe ( cfr. Fuller): op een gegeven ogenblik kan 
een bijkomende hoeveelheid forrnele rechtvaardigheid minder 
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waarde hebben dan een bijkomende hoeveelheid van een an
dere waarde, bijv. vriendschap, erkentelijkheid of genegenheid. 
Bij wijze van voorbeeld: algemeen wordt gesteld dat een 
machthebber zijn vrienden op gelijke voet moet behandelen als 
andere personen die zich in een gelijkaardige situatie bevin
den. Is dit evenwel een absolute waarde en heeft ook de 
vriendschap niet haar rechten, die zij onder zeer bijzondere 
omstandigheden kan opeisen? Men denke bijv. aan de handel
wijze van de Tsjechische !eider van de communistische partij, 
G. Husak, waarvan onlangs werd gerapporteerd dat hij zijn 
vriend M. Huell die hem ten tijde van Stalin had gevrijwaard 
tegen vervolging, liet veroordelen, waarschijnlijk op gelijke 
voet als andere tegenstanders van het huidige regime. Deze 
gedraging, ook al is zij, gegeven het regime, in overeenstem
ming met de formele rechtvaardigheid, komt nietternin hate
lijk voor. Daar komt trouwens nog bij (cfr. Perelman), dat de 
formele rechtvaardigheid slechts inhoud krijgt dank zij een 
beslissing omtrent het criterium op grond waarvan zal worden 
uitgemaakt wie gelijken zijn en wie ongelijken, en in het laat
ste geval, in welke mate, hetgeen alweer een waarde-oordeel 
veronderstel t. 

34 Het vaststellen van een waardenschaal, nodig voor het for
muleren van, of het inhoud geven aan, een rechtsregel, is, zo 
werd hiervoor gestdd een kwestie van evenwichtsgevoelen. 
Betekent dit dat het stelling kiezen t.a.v. het onderliggende 
waardenconflict een kwestie is van persoonlijke smaak? Dit 
laatste wordt vrijwel algemeen ontkend, m.i. terecht, zoals ook 
geïllustreerd wordt door de afkeurende reacties op het experi
ment van 'le président Magnaud', de rechter die uitspraken 
deed vanuit 'les hauteurs de son propre esprit' (supra, p. 95) en 
aan wie in feite verweten wordt dat hij weigert zijn persoon
lijk oordeel te objectiviseren, of beter: te transsubjectiviseren, 
door het te toetsen en in overeenstemming te brengen met dat 
van anderen. 

Hiennee stoten wij op de voortdurende bezorgdheid van juris
ten, maar niet alleen van juristen, om aansluiting te vinden 
bij het oordeel van anderen. De noodzaak daartoe voor weten-



schappen die, zoals de juridische, niet uitsluitend, zelfs niet in 
de eerste plaats, gebaseerd zijn op noodzakelijkheids-, maar 
wel op waarschijnlijkheidsoordelen, werd op treffende wijze 
door Perelman verwoord. In deze wetenschappen wordt de 
waarheid niet gevonden door deductie uit gegevens die in hun 
materialiteit vaststaan maar voomamelijk door deductie uit 
gegevens die voortdurend bediscuteerd worden, die het resul
taat zijn van onderscheiden standpunten (topoi) en die slechts 
waar zijn in de mate dat zij de goedkeuring, de adhesie van 
velen, zoniet van allen, wegdragen. Deze gedachte, de ge
dachte van consensus, 'Konsensfahigkeit' (Esser), overeen
stemming met een geldend waarderingsplan ( ter Heide) is een 
constante die in het denken van vele auteurs onder diverse 
vormen terugkeert. Zij geldt niet alleen t.a.v. de onderliggen
de waarden maar ook t.a.v. de bij het conflict betrokken be
langen. Wat de belangen betreft, wordt zij in primitieve recht
stelsels met aandrang vertolkt: eindeloze palavers hebben tot 
doel uit de verschillende standpunten een gemeenschappelijke 
basis te puren, een compromis dat geen van de partijen teveel 
gezicht doet verliezen. Eenzelfde verzoeningsgedachte treft 
men aan in de Oosterse rechtsstelsels: de rechter, als über
haupt op hem een beroep wordt gedaan, treedt op ais de ver
zoener, niet als een die brutaal een oplossing opdringt. 

Het ogenblik is gekomen om even in te gaan op het begrip 
'politiek rechter'. Sprekende over 'le phénomène Magnaud' 
noemt Gény op een gegeven ogenblik als bewijs dat Magnaud 
reeds als rechter aan politiek deed: 'que, lorsque, nommé dé
puté, M. Magnaud a eu l'occasion d'exposer ses vues, en 
qualité de législateur, il n'a eu, souvent, qu'à répéter ce qu'il 
avait proclamé, comme juge' (supra, p. 95). Ik meen dat deze 
boutade op een misvatting berust. In feite bedoelt Gény dat 
Magnaud nadien ais lid van de wetgevende macht zijn stand
punten als rechter kon ovememen en, ais dat waar is, is zulks 
inderdaad een aanduiding dat Magnaud reeds ais rechter aan 
politiek deed. Een lid van de wetgevende vergadering mag 
evenwel niet vereenzelvigd worden met de wetgever zelf. Zo
als een advocaat in een rechterlijke procedure als opdracht 
heeft het (eenzijdige) standpunt van een gedingpartij te ver
tolken opdat het door de rechter zou kunnen worden getoetst 
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aan dat van de andere partijen, zo heeft een lid van de wet
gevende macht ais opdracht een bepaald ( eenzijdig) standpunt, 
dat van zijn kiezers, te vertolken, opdat het in de schoot van 
de wetgevende vergadering aan dat van andere leden (in feite: 
partijen) zou kunnen worden getoetst. Het wetgevende 
lichaam, d.i. dé wetgever, zou er nochtans, evenzeer ais de 
rechter, verkeerd aan doen één van de vertolkte standpunten 
(of nog erger, maar dit geldt alleen voor de rechter: de eigen 
persoonlijke opvatting) a priori aan te nemen, d.w.z. zonder 
eerst te hebben geprobeerd het in overeenstemming te bren
gen met andere meningen. M.a.w. wenselijk is - het gebeurt 
niet altijd, zeker niet wat dé wetgever betreft -, dat het wet
gevende lichaam (in feite de regering) zoals ook de rechter er 
naar streven uit de onderscheiden standpunten een zo groot 
mogelijke consensus over te houden. Een wetgever ( regering) 
en een rechter die dat niet proberen, doen beide aan politiek 
van het laagste allooi: zij dringen een eenzijdig standpunt 
(hun persoonlijk standpunt of dat van een van de geding
resp. politieke partijen) op aan anderen zonder eerst de andere 
standpunten te hebben gehoord en zoveel mogelijk met elkaar 
te hebben verzoend. Een dergelijke rechter maar ook een der
gelijke wetgever is een partijpolitieke rechter resp. wetgever. 
Hieruit moge blijken dat wanneer de term 'politiek' ais af
keuring wordt gebruikt in verband met rechtspraak, daarmee 
in feite 'partijpolitiek' wordt bedoeld, en verder, dat onder 
omstandigheden zowel het werk van de rechter ais dat van 
de wetgever gelijkelijk ais partijpolitieke arbeid kan worden 
gebrandmerkt. 

Nu kom ik tot een andere m.i. even belangrijke precisering. 
Het zoeken naar consensus is een aktiviteit die niet alleen het 
werk van de (goede) rechter of wetgever kenmerkt, maar ook 
het werk, zij het in een verschillende graad, van elk jurist die 
met recht bezig is. Geconfronteerd met een dossier waarover 
zijn advies gevraagd wordt, zal de bedrijfs- of de bestuurs
jurist niet nalaten het standpunt van de tegenpartij in acht te 
nemen. Zijn advies zal veelal aan de argumenten van de tegen
partij meer recht laten wedervaren dan de opdrachtgever ver
wacht had. Doet hij een beroep, voor consultatie, op een bui
tenstaand jurist, dan zal dit in de regel leiden tot een nog gro-
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ter 'ontsubjectiviseren' van het eigen standpunt. Terecht zegt 
men van de advocaat dat hij de eerste rechter is in de zaak van 
zijn cliënt. En welke jurist zal er zich niet op betrappen dat 
hij, bij het opstellen van contracten in opdracht van één van 
de contractspartijen, niet automatisch het voor zijn opdracht
gever meest voordelige standpunt in juridische bepalingen 
tracht om te zetten maar wel het meest voordelige haalbare 
standpunt? Het streven naar belangen- en waardenconsensus 
komt klaarblijkelijk voor in elk stadium van het rechtsbedrijf. 

In het aanschijn van een belangen- en waardenconflict is het 
dus, zo werd hierboven gesteld, de taak van de rechter, ja zelfs 
van elk jurist, om een oplossing te geven, resp. voor te berei
den, waardoor een zo groot mogelijke consensus tussen par
tijen maar ook, wat de het geding overschrijdende waarden 
betreft, in de samenleving wordt bereikt. Hier rijst de moei
lijkheid. Hoe zal de rechter immers kunnen uitmaken of er in 
de samenleving eensgezindheid is, of althans een meerderheid 
te vinden is voor een bepaalde waardenprioriteit? (Ik wil er de 
lezer nogmaals aan herinneren dat hier aan de orde zijn de ge
vallen waarin een aktueel waardenconflict voorhanden is. Dit 
zal met name niet het geval zijn als geen belangrijke waarden 
op het spel staan en evenmin, wanneer een zo belangrijke 
waarde op het spel staat, dat alle andere ervoor moeten wij
ken). Vooraleer te proberen een antwoord te geven op de ge
stelde vraag, wil ik erop wijzen dat het gebruikelijk en, mij 
dunkt, ook wenselijk is het antwoord op een vraag van kwa
litatieve aard zoveel mogelijk tekwantificeren. Het rechtmaakt 
van deze techniek een veelvuldig gebruik. Een voorbeeld 
daarvan, het eerste dat mij door het hoofd gaat, is de poging 
van de EG-Commmissie, in haar bekendmaking van 27 mei 
1970, om terzake van europees kartelrecht de categorie van 
kartelafspraken die geacht worden geen belangrijke invloed te 
hebben op de mededinging, quantitatief af te lijnen. De meest 
bekende, en wellicht meest gebruikelijke toepassing van deze 
techniek is echter wel de meerderheidsregel: om te weten of 
een waardenconflict in deze of gene zin moet worden opgelost 
teneinde in overeenstemming te zijn met de meerderheidsop
vatting zal men de hoofden tellen. Men kan dit gemakkelijk 
doen in kleine groepen; is de groep te groot dan neemt men 
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zijn toevlucht tot een vertegenwoordigingsstelsel, zoals dat 
het geval is, in een parlementair regime, voor het stellen van 
wetten. Is een dergelijke toevlucht niet te realiseren, dan zoekt 
men naar compensaties. Een dergelijke compensatie is, wat 
de rechtspraak betreft, te vinden in procedurale voorschriften: 
bij gebreke aan objectieve, bij voorkeur numerieke, criteria 
om kwalitatieve begrippen als eensgezindheid of meerder
heidsopvatting te meten, grijpt men naar formeelrechtelijke 
en meer in het bijzonder procesrechtelijke voorschriften. Al 
zijn die dan niet bij machte om de inhoud van het gestelde 
te garanderen ( cfr. Fuller), zij kunnen wel garanderen dat alle 
nuttige meningen en standpunten worden gehoord en dat zij 
zodoende kunnen bijdragen tot het vormen van een over
tuiging. 

Met het voorgaande is m.i. reeds een begin van antwoord ge
geven op de vraag hoe de rechter een (zo groot mogelijke) 
waardenconsensus op het spoor kan komen. Hij zal, wat wel 
door niemand wordt ontkend, zich moeten schikken naarwaar
denprioriteiten zoals die door de wetgever, door middel van 
een numeriek meerderheidsbeginsel, zijn vastgesteld. Het his
torische waarderingsplan, d.i. de waardenprioriteit tot uiting 
gebracht bij het goedkeuren van de wettelijke regel, is dus een 
eerste en ook wel de belangrijkste aanduiding van een consen
sus betreffende een bepaalde waardenprioriteit. Wil daarmee 
gezegd zijn dat dit historisch waarderingsplan het waarden
conflict eens en voorgoed heeft opgelost in een bepaalde rich
ting? Ik meen van niet. Dit zou in strijd zijn met de essentie 
van het hiervoor bij wijze van werkhypothese aangehouden 
waarheidscriterium. Niet de consensus op het ogenblik van de 
goedkeuring van de wet maar de consensus hic et nunc is 
doorslaggevend voor wat nù waar is. Nochtans, dit moet men 
de aanhangers van de leer van het historische waarderingsplan 
toch wel toegeven, zal de rechter de actuele waardering, zoals 
die in de huidige samenleving tot uiting komt, slechts in de 
plaats mogen stellen van de historische waardering wanneer 
hij er vast van overtuigd is dat zich thans een andere eens
gezindheid- of meerderheidconsensus heeft gevormd. T.a.v. 
heel recente wetten zal dat wel zeer uitzonderlijk zijn, om niet 
te zeggen uitgesloten. 



Ik kan mij zeer goed voorstellen dat tegen het voorgaande be
zwaren worden aangevoerd. Waar haalt de rechter de be
voegdheid om een actueel waarderingsplan in de plaats te stel
len van het historische destijds door de wetgever vastgestelde 
plan? Tenslotte is de rechter, anders dan de wetgever, niet 
verkozen zodat hij niet kan geacht worden de vox populi weer 
te geven? Dit bezwaar geldt vooral wanneer het actuele waar
deringsplan dat de rechter in de plaats schuift van het vorige, 
geen duidelijke steun vindt in andere recente wetten die de 
neerslag zijn van het nieuwe waarderingsplan. Een voorbeeld 
van waar dit wel het geval is, is de interpretatie in België van 
de echtscheidingsgrond genoemd in art. 230 B.W. Daar wordt 
gesteld dat een grond van echtscheiding voor de vrouw is het 
'overspel door haar man gepleegd, indien hij zijn bijzit in de 
gemeenschappelijke woning gehouden heeft' en dit in tegen
stelling met de overeenkomstige grond van echtscheiding voor 
de man die volgens art 229 B.W. kan gevonden worden in 
'overspel door zijn vrouw gepleegd' zonder meer. Historisch 
ligt aan deze wetteksten een gewilde achteruitstelling van de 
vrouw ten grondslag: aan de vrouw werd het vorderen van 
echtscheiding bewust moeilijker gemaakt, of omgekeerd: voor 
de man was men bereid meer door de vingers te zien. De 
rechtspraak heeft dit historische waarderingsplan vervangen 
door het actuele gesteund op de (virtuele) gelijkheid van man 
en vrouw. Zij heeft dit gedaan door de vrouw de redplank van 
art. 231 toe te steken: eenvoudig overspel van de man zal, in 
acht genomen het smadelijk karakter, geacht worden een gro
ve belediging te zijn en dus een grond van echtscheiding over
eenkomstig laatstgenoemd artikel (Cass., 23 februari 1962, 
Pas. 1962, I, 718). Het is duidelijk dat, om deze verandering 
in waardering te verantwoorden, de rechter voldoende steun
punten kan aanwijzen in recente wetsbepalingen die de nieuwe 
waardenprioriteit, d.i. de gelijkberechtigingvan man en vrouw, 
hebben bekrachtigd. 
Maar ook wanneer uit recente wetteksten geen wijziging van 
het waarderingsplan blijkt, ben ik nog bereid over het ge
noemde bezwaar heen te stappen en dit om de volgende rede
nen. Ten eerste ben ik er niet zo zeker van dat de waarborg 
gelegen in het feit dat de wetgever verkozen is, zo aanzienlijk 
is: meer en meer regelen worden bij besluit van executieve in-



stanties gesteld; het is, meen ik, een fictie te stellen dat, dank 
zij de ministeriële verantwoordelijkheid voor het parlement, de 
aan deze regelen ten grondslag liggende waardenprioriteiten 
meer kans hebben om een meerderheidsconsensus te reflec
teren dan diegene geponeerd door een rechter, die krachtens 
zijn beroep en functie beter getraind is dan de ambtenaar om 
tegengestelde standpunten tegen elkaar af te wegen en te ver
zoenen. Ten tweede is de kans dat de mening van verkozen 
politici ook de mening is van hun kiezers, fel verminderd 
sedert het versterken van de partijtucht; wellicht is het tegen
deel al veel meer waar met name dat een dicht bij zijn rechts
onderhorigen levende rechter, en vooral dan een lagere rech
ter -een rechter die, in de woorden van ter Heide, niet alleen 
tegenover de wet maar ook tegenover de eigen opvoeding en 
het eigen milieu onafhankelijkheid moet beogen teneinde in 
overeenstemming te kunnen leven met de hem omringende 
gemeenschap - meer gehoor kan geven aan de verlangens van 
de samenleving rondom hem dan een politicus die gebonden 
is door de richtlijnen uitgewerkt in het hoofdkwartier van zijn 
partij. Hoe dit nu ook zij, het bezwaar slaat naar mijn smaak 
wel voldoende door om aan te nemen dat een rechter bij het 
meten en het vaststellen van het actuele waarderingsplan ( d.i. 
bij het doorvoeren van topische controle) voorzichtig te werk 
moet gaan. Ik kom daar op terug (infra, p. 155). 

35 De rechter moet dus, bij het oplossen van het onderliggende 
belangen- en waardenconflict, naar de grootst mogelijke con
sensus zoeken. Is er geen consensus, dan mag hij naar mijn 
gevoelen genoegen nemen met een meerderheidsopvatting. 
Hieruit blijkt dat ik mij niet kan verzoenen met de opvatting, 
door ter Heide verdedigd, volgens welke de rechter moet wei
geren recht te doen wanneer blijkt dat in de samenleving t.a.v. 
de voorgelegde twistvraag tegengestelde opvattingen naast el
kaar bestaan. Hoe zou het ook anders kunnen: vermits ik elke 
rechterlijke beslissing zie als een oordeel betreffende een waar
denconflict, waaromtrent tenminste latente, dikwijls ook ac
tuele meningsverschillen bestaan, zou het ontkennen van be
slissingsbevoegdheid aan de rechter neerkomen op een negatie 
van de rechtsprekende functie in haar geheel. Trouwens, het 



ontkennen van beslissingsbevoegdheid aan de rechter bij be
staan van rneningsverschillen irnpliceert ook, als ik goed zie, 
dat zelfs een recente wet die (zoals de rneeste wetten) rneerder
heid tegen rninderheid werd aangenornen, niet door de rechter 
rnag worden toegepast. Dit zou tot absurde gevolgen leiden. 
Tenslotte: aannernen dat de rechter zich rnoet onthouden 
een beslissing te geven in geval van tegengestelde rneningen 
binnen de sarnenleving - steeds gesteld zijnde dat het geschil 
niet langs andere wegen dan door rniddel van een rechterlijke 
beslissing kan worden opgelost (supra, p. 139) - kornt er rn.i. 
op neer dat de rechter forfait rnoet geven op het ogenblik dat 
zijn hulp het rneest nodig is. Ik zie ook geen reden orn anders 
te beslissen wanneer de betwisting betrekking heeft op tere 
vragen waarrnee fundarnentele waarden gernoeid zijn. Ook 
dan, rneen ik, rnoet de rechter zijn verantwoordelijkheid op
nernen zij het met des te rneer voorzichtigheid en terughou
dendheid zoals hierna wordt gesteld (infra, p. 155). 

Bij de bespreking van Langemeijers zienswijze (supra, p. 111) 

heb ik reeds te kennen gegeven dat ik bereid ben nog verder 
te gaan dan hiervoor is aangegeven: ik meen nl. dat de rech
ter soms, bij het beslechten van een waardenconflict, een prio
riteit mag aannemen die hic et nunc niet door de meerderheid 
in de samenleving wordt goedgekeurd. Als redenen voor deze 
opvatting heb ik dan genoernd, afgezien van het prag
rnatische rnaar toch zwaar wegende argument dat het moei
lijk is om uit te maken wanneer een meerderheid voorhanden 
is, dat de rechter de vrijheid moet bewaren om de meerder
heidsovertuiging, zo die bestaat, te beoordelen voor het geval 
dat de meerderheid het spoor bijster is ( cfr. Langemeijer) en 
verder dat de rechter m.i. ook als rechter het recht behoudt 
minderheidsopvattingen die hij meer gewenst acht dan de 
meerderheidsovertuiging, te bevorderen. Over het eerste zal 
er wel eensgezindheid bestaan, althans wanneer het er om 
gaat fundamentele waarden zoals het menselijk leven te vrij
waren: de ervaringen met het Hitlerregime liggen nog vers ge
noeg in het geheugen. Een ander recenter voorbeeld is te vin
den in het volgende persbericht: 'Bogota, 4 juli 1972 - rechter 
Cantillo van Villavicensio in Colombia heeft het verdict van 
de jury in het proces over de moord op 16 Indianen 'onzinnig' 
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genoemd. In :1969 hadden zes mannen op de haciënda La 
Rubiera :16 Indianen vermoord. De jury - twee handelaars en 
een ambtenaar - sprak de beschuldigden vrij ... Een Belgisch 
Comité voor hulp aan de Amazone-Indianen merkt bij die 
zaak op dat de moord op :16 Indianen geen ongewone gebeur
tenis is in Zuidamerikaanse landen, en dat soms echter 'safa
ri's' tegen Indianen op touw worden gezet'. Dit laatste werd 
ook gesteld in een uitgebreide reportage in het Amerikaanse 
Newsweek, waaruit zou blijken dat Indianenvervolging daar 
op een zekere consensus stoelt. Is dit zo, dan zal toch wel 
niemand ontkennen dat een rechter tegen deze consensus mag 
ingaan. 

Nu is het wel zo dat in het voorgaande voorbeeld een zeer 
fundamentele waarde (het menselijk leven) in het gedrang 
komt en dat daartegenover geen andere noemenswaardige 
waarde kan worden gesteld die de meerderheidsovertuiging al 
was het maar plausibel kan maken. In dezelfde zin kan de op
va tting van Lasswell en McDougal worden verstaan ais deze 
auteurs erop wijzen dat de jurist, met inbegrip van de rechter, 
op elk ogenblik moet strijden voor de verwezenlijking van de 
democratische waarden (supra, p. 68). Ik meen nochtans dat 
genoemde auteurs bereid zijn om, en ook wel beoogden, ver
der te gaan. De vraag is inderdaad of een rechter in zijn uit
spraak ook stelling mag nemen ten voordele van een minder
heidsovertuiging en dat in een waardenconflict waar minder 
fundamentele waarden op het spel staan of waar een funda
mentele waarde (bijv. de grondrechten van de burger) een 
tegenwicht vindt in een andere even fundamentele waarde 
(bijv. de grondrechten van de collectiviteit). Laat mij vooraf 
opmerken dat de vraag, zoals ze gesteld is, m.i. vrij theoretisch 
is omdat in beide gevallen geen duidelijke minderheidsover
tuiging versus een duidelijke meerderheidsovertuiging zal kun
nen worden aangewezen (in het eerste geval niet omdat er 
onvoldoende interesse is om een tegenstelling tot uiting te 
laten komen; in het tweede geval niet omdat van de tegen
gestelde waarde voldoende aantrekkingskracht zal uitgaan om 
méér dan een duidelijke minderheidsovertuiging te doen ont
staan) maar wel twee of meerdere, elkaar ongeveer in even
wichthoudende overtuigingen. De vraag is echter wel reëel, en 
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niet zuiver theoretisch, wanneer ze ais volgt wordt gesteld: 
mag de rechter tussen twee (of meerdere) overtuigingen, waar
van hij niet kan aantonen dat zij meerderheidsovertuigingen 
zijn, er één uitkiezen? Deze vraag moet naar mijn gevoelen 
bevestigend worden beantwoord. Dit betekent in feite dat de 
rechter, naar mijn smaak, een beleid mag voeren door een 
waarde, die mogelijk een minderheidswaarde is, boven een 
andere waarde te verkiezen. Ik ben die mening toegedaan om 
twee redenen. Aan de ene kant, en dit is een negatieve reden, 
zal dit beleid van de rechter - anders dan het beleid van de 
bestuurs- of de beleidsjurist, zelfs de bedrijfsjurist - nooit 
verder gaan dan het concrete geval, of althans zal hij, wan
neer een nieuw gelijkaardig concreet geval aan hem wordt 
voorgelegd, het door hem gevoerde beleid opnieuw ter discus
sie kunnen stellen (cfr. art. 6 Rv.: 'de rechters mogen in de 
zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak 
doen bij wege van algemene en ais regel geldende beschik
king'). In tegenstelling tot de meeste beleidsbeslissingen, heeft 
de rechterlijke beslissing dus geen recurrente weerslag. Aan de 
andere kant, en dit is een positieve reden, acht ik het wense
lijk dat er nu en dan eens een rechterlijke beslisstng komt die 
gunstig is voor een rechtsgenoot die niet helemaal leeft vol
gens de meerderheidsnormen ( op voorwaarde wel te verstaan 
dat de beoordeelde gedraging niet valt beneden een 'tevens
noodzakelijk' gedragsminimum. Het is goed, dunkt me, dat af 
en toe steun wordt gegeven aan tegenideeën, temeer daar 
deze tegenideeën wel eens zouden kunnen geroepen zijn om 
binnen al dan niet afzienbare tijd meerderheidsopvatting te 
worden. M.a.w.: valabele alternatieve opvattingen verdienen 
nu en dan te worden gesteund. Gebeurt dit niet, dan is onze 
democratie een woorden- in plaats van een waardendemocra
tie, een woordendemocratie die dreigt te ontaarden in een 
waardendictatuur: één waarde wordt verafgood. 
(Bij het lezen van Schoordijks eerder genoemde rede over 
'Oordelen en vooroordelen' stel ik vast dat niet alleen Schoor
dijk maar ook T. Koopmans eenzelfde mening is toegedaan: 
'de jurist', aldus Koopmans geciteerd bij Schoordijk op p. 45, 
'vervult een dienstbare functie; hij is er niet om als jurist toe 
te geven aan particuliere hobby's' - McDougal en Lasswell 
wezen erop dat juristen zich nog teveel met trivialiteiten in-
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laten (supra, p. 68) - 'ten aanzien van de toekomstige rechts
ontwikkeling ... ; in een aantal gevallen zal hij juist leiding 
geven. Zozal de praktiserende jurist soms vorm kunnen geven 
aan ideeën die nog maar vagelijk in de rechtsgemeenschap 
voorhanden zijn; hij zal soms ook vooruit moeten lopen op 
ontwikkelingen die hij aan ziet komen ... '). 

36 Het hierboven verdedigde standpunt ontbreekt het aan garan
ties. Ik zie er hoofdzakelijk twee: één die in het systeem ligt 
en één die ligt in de rechter zelf. 

Reeds verschillende malen werd in de loop van de uiteenzet
ting gewezen op de waarde van het systeem. Van het regelen
systeem als dusdanig gaat m.i. een soort marginale toetsing 
uit t.a.v. de aangenomen waardenprioriteiten. Een rechter mag 
een gegeven waarde slechts aan zijn beslissing ten grondslag 
leggen wanneer hij in het vigerende regelensysteem - maar 
dan regelen genomen in de ruime betekenis van het woord: 
ook gewoonterechtelijke en jurisprudentiële regelen zijn daar
mee bedoeld - aanknopingspunten vindt, m.a.w. in een zelfde 
zin uitgevallen waardenprioriteiten, in wier verlengde de be
slissing kan worden gesitueerd. In de regel zal dit niet moei
lijk zijn. Het komt immers meermaals voor dat in het vigeren
de stelsel terzelfdertijd steun kan worden gevonden voor 
tegengestelde waardenprioriteiten. (Ch. J. Enschedé, Strafrecht 
en Politiek, Seminarium Van Hamel, Cahier nr. 7, 1.970, p. 28, 
stipt daaromtrent aan: 'de wet is niet de neerslag van één co
herent waardensysteem. Alle wetgeving is potentieel innerlijk 
tegenstrijdig en open. De wetgeving is nooit uit één stuk. De 
wetten stammen uit verschillende cultuurperioden en zijn de 
neerslag van politieke opvattingen, verschillen en compromis
sen die vaak met de problematiek van nu en straks slechts 
verwijderd verband houden. Eénzelfde materie wordt in een 
tijdsverloop van een halve eeuw of een eeuw aan regelingen 
onderworpen die op diametraal tegengestelde uitgangspunten 
steunen'). Maar al is het dan gemakkelijk om in de vigerende 
regels een aanknopingspunt te vinden voor een bepaalde 
waardenprioriteit, toch vind ik het van belang om twee rede
nen. Ten eerste omdat, wanneer de beslissing en dus de waar-
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de waarop zij steunt kan worden ingeordend in een vigerend 
regelen- resp. waardensysteem (dat ruimte laat voor meerder
heids- en minderheidswaarden) dit dan toch een indicatie is 
van een zekere 'Konsensfahigkeit': een aanduiding dat, langs 
de lijnen van het systeem, een zekere consensus mogelijk tot 
stand kan komen, of nog, in de woorden van Schoordijk ( op. 
cit., p. 19)1 dat de beslissing werfkracht heeft. En ten tweede, 
omdat het inkaderen van een beslissing in een regelensysteem 
een waarborg is tegen arbitraire (niet tegen onrechtvaardige: 
supra, p. 113) beslissingen: het systeem biedt ni. een waarborg 
dat gelijken gelijk worden behandeld, ongelijken ongelijk in de 
mate van de tussen hen bestaande verschillen ( en meteen een 
mogelijkheid om toekomstige beslissingen te voorspellen). In 
dit verband moge verwezen worden naar de door Wiarda aan
geprezen casuïstische of vergelijkingsmethode: om een oplos
sing te vinden voor een bepaald geschil doet de rechter er goed 
aan zich vergelijkbare (bij voorkeur reële, zo dit niet gaat hy
pothetische) gevallen voor de geest te halen waarin de oplos
sing niet twijfelachtig, althans minder twijfelachtig is (supra, 
p. 82). Dit systeem - dat, zoals reeds werd aangestipt, steun 
vindt in de handelwijze van vele hoogste gerechtshoven om 
zoveel mogelijk gelijkaardige gevallen te groeperen en op de
zelfde datum te beslechten - biedt niet alleen een gelijkheids
garantie maar heeft daarenboven ais voordeel dat de aard der 
zaak, de aan de sociale werkelijkheid eigen normering ( supra, 
p. 13:1), zich beter kan doen gelden (Een illustratie van de ver
gelijkingsmethode vindt men bij Schoordijk, in zijn geciteerde 
'dies natalis'-rede, op p. 23 e.v.). 
Het systeem vormt dus een marginale controle - marginaal in 
de zin dat het systeem niet kan borg staan voor een recht
vaardige, wel voor een niet-arbitraire beslissing - op het 
onderliggende, beter vôôrliggende waardenconflict. Dit is ook, 
zo voel ik het althans aan, de ervaring van de opsteller van 
teksten: hij kan er eerst zeker van zijn dat een vooropgestelde 
idee zinvol is wanneer hij erin slaagt haar uit te schrijven in 
concrete, coherente, zich met elkaar verdragende regeltjes. 

Ais het systeem dan de roi speelt die hiervoor werd uiteen
gezet, dan volgt daar uit, zoals algemeen wordt aangenomen, 
dat de rechter zijn beslissing in rechte, moet motiveren, d.w.z. 

1 54 



in het regelensysteem moet inpassen. Dit mag evenwel niet 
volstaan: uit het voorgaande volgt ni. evenzeer dat de rechter 
zijn beslissing ook client te motiveren in terrnen van waarden, 
dwz. hij moet de aan zijn beslissing ten grondslag liggende 
waarde ook situeren tegen de achtergrond van een bepaalde 
waardenschaal (in die zin ook Van den Brandhof, geciteerd 
bij Schoordijk op p. 12). In dit perspectief ook kan de wense
lijkheid worden gezien van 'concurring' en 'dissenting opi
nions': alternatieve waardevoorstellingen, die de aanzet kun
nen zijn voor latere ontwikkelingen, worden erdoor aan het 
licht gebracht en meteen in het vigerende regel- en waarden
systeem ingepast. 

Naast de garantie geboden door het systeem, ligt een tweede 
garantie, in de rechter zelf. Wanneer hij één waarde voortrekt 
bij een andere, moet hij zulks doen vanuit een 'I cannot help 
believing it'-houding (Holmes), m.a.w. in de woorden van 
Perelman: 'Il n'oubliera pas qu'à côté des valeurs reconnues 
par lui, il existe d'autres valeurs pour lesquelles des gens se 
dévouent et se sacrifient et qu'une révision des valeurs est 
toujours possible' (supra, p. :11.5). Eike andere houding leidt tot 
dictatuur, de dictatuur van één waarde, en inquisitie. Juist om 
die reden kan ik mij maar half verzoenen met een andere uit
spraak van Perelman volgens dewelke het recht hierin verschilt 
van de filosofie, dat de laatste het terrein bij uitstek is waar 
controverses betreffende waarden voortduren, waar de oppo
nenten elkaar proberen te overtuigen zonder het daarom met 
elkaar eens te moeten zijn terwijl het recht daarentegen regels 
instelt volgens welke controverses worden uitgevochten voor 
een rechter die zijn beslissing aan partijen oplegt (supra, p.119). 
Wat het recht betreft is dit ongetwijfeld voor de helft juist: de 
samenleving maar ook partijen zelf hebben er belang bij dat 
op een zeker ogenblik, wanneer zij de gelegenheid hebben ge
had hun standpunt voor te dragen, aan de twist een einde 
wordt gesteld. Nochtans, ook wanneer dit stadium is bereikt, 
houdt de waarde die door de rechter niet werd gehonoreerd 
(omdat een andere waarde werd voorgetrokken), niet op een 
waarde te zijn. Dit betekent dat de winnende partij er toe moet 
worden aangespoord om haar uit de beslissing voortvloeiende 
rechten in redelijkheid uit te oefenen, en desgevallend wegens 
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misbruik van bevoegdheid moet worden afgewezen. Maar 
ook vooraleer het zover, d.i. tot het afgeven van een beslis
sing, te laten komen, en na alle middelen om tot een minne
lijke schikking te komen te hebben uitgeput, moet de rechter, 
bij het beslissen of deze of gene waarde, dit of dat belang het 
moet halen, de grootste omzichtigheid en terughoudendheid 
(restraint) aan de dag leggen: hoe dieper en actueler de con
troverse is, des te omzichtiger hij te werk moet gaan. Meer 
kan ik daarover niet zeggen, m.a.w., wat hem ertoe zal aan
zetten om deze of gene waarde voor te trekken, om dit of dat 
beleid te voeren, is, hoe men het ook moge noemen, een 
kwestie van evenwichtsgevoelen en wijsheid, van persoon
lijke smaak en eigen geweten, maar ook van temperament: 
is hij van nature uit geneigd om nieuwe ideeën een kans te 
geven d.i. om te experimenteren of is hij eerder geneigd om 
gevestigde ideeën, waarvan werd aangetoond dat zij waarde
vol zijn, te herhalen? (In dit temperamentsverschil ligt voor 
mij het verschil tussen progressiviteit en conservatisme, en ik 
hecht daarbij aan geen van beide termen een pejoratieve be
tekenis). Hoe dit nu ook zij, het zijn deze eigenschappen die er 
de oorzaak van zijn dat de rechter in het rechtsvindingsproces 
niet door een computer kan worden vervangen. 

Aan het voorgaande wil ik nog één bemerking vastknopen. 
Het moge gebleken zijn dat ik niet a priori weigerachtig sta 
tegenover de behandeling door rechtscolleges van vragen met 
politieke inslag die niet - en dit zal wel zeer uitzonderlijk 
blijven - langs andere wegen kunnen worden opgelost. (Het 
recht moet een 'ultimum remedium' blijven: supra, p. 1.39). Ik 
ben het bijv. niet eens met een uitlating van de Belgische oud
minister Dehousse, geuit in verband met het advies dat de 
Raad van State heeft afgegeven, op verzoek van de voorzitter 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, betreffende de 
grondwettelijkheid van het wetsontwerp inzake de Voerstreek. 
De heer Dehousse zou o.m. verklaard hebben: 'Toch lijkt het 
mij een vergissing dit lichaam van juristen over een zuiver 
politieke kwestie uitspraak te laten doen' (De Standaard, 26 
september 1.972). Daarmee is voor Nederland te vergelijken 
het advies aan de Minister van Justitie van de Hoge Raad der 
Nederlanden in verband met de grondwetsherziening uitge-
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bracht in januari :1970, waarover H. J. M. Jeukens handelt in 
zijn 'dies natalis' -rede betreffende 'Recht en Politiek': in dat 
advies wijst de Hoge Raad de rechterlijke toetsing af van de 
wet aan de Grondwet, o.m. op grond van het argument dat 
zulks 'de rechter zou kunnen betrekken in een politieke strijd 
waarin hij met het oog op zijn positie niet thuis hoort'. Deze 
zienswijze blijft blind voor het feit dat juist de rechter speciaal 
getraind is, althans zou moeten zijn, in het afwegen van waar
den met het oog op het uitspreken van een waarde-oordeel, 
d.i. in het voeren van beleid, zij het voor het individuele geval. 
(Het bezwaar dat de rechter niet verkozen is, overtuigt mij 
in deze niet: cfr. supra, p. :148). Ik wil hier eindigen met wat 
Jeukens in zijn vermelde rede daaromtrent zegt omdat het m.i. 
goed aansluit bij de zienswijze die eerder in deze uiteenzetting 
tot uitdrukking werd gebracht: 'Beleid voeren is altijd het ma
ken van een keuze en veronderstelt ook de mogelijkheid daar
van door de aanwezigheid van alternatieven. Wat het beste 
alternatief is zal niet altijd duidelijk zijn. Of het ene alternaticf 
dan wel het andere beter te verwezenlijken zal zijn is een 
vraag, waaromtrent geen zekerheid zal bestaan. Noch logica, 
noch techniek, noch de wet dwingen tot de keuze van het een 
of van het ander. Aldus gaat de vrijheid gepaard met onzeker
heid. Beide zijn evenwel de antipoden van wetsgebondenheid 
en rechtszekerheid' (op p. :12). Daarentegen ben ik het niet 
eens met de even verder door Jeukens geciteerde uitspraak van 
Donner: 'Het bestuur heeft wat de rechter niet heeft, althans 
tegenover derden nooit zal toegeven te hebben - een beleid. 
Het wil verbeteren; de rechter handhaaft'. Uit de door mij ge
cursiveerde passage blijkt trouwens, dunkt me, dat Donner 
zelf niet zo zeker is van wat hij stelt. Een juistere opvatting 
vindt men naar mijn gevoelen bij Enschedé die schrijft: 'De 
rechter die de rechtsregels door toepassing concrete inhoud en 
gestalte geeft zet dus onvermijdelijk het politieke werk van de 
wetgever, in een geringere abstractiegraad en op ander niveau, 
voort. De rechter staat daarbij steeds in het spanningsveld 
tussen het aan de wet ten grondslag liggende waardencomplex 
en het concrete waardenbesef in de maatschappij van nu. Dek
ken die elkander, dan is de rechtstoepassing een conserveren
de bezigheid. Maar als er tussen die beide opvattingen een 
discrepantie is ontstaan, wat dan? Ook dan blijft de rechter-
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lijke opdracht: voortbouwen aan het in de wet gegeven sys
teem. Maar hoe moet de rechter dan het waardendilemma op
lossen? Hij zal zich hebben af te vragen wat de opvatting zou 
zijn van de politieke gemeenschap waarin hij leeft; daardoor, 
niet door zijn eigen waarde-oordelen en overtuigingen zal hij 
zich moeten laten leiden'. (Men herleze, nog in de zin van de 
hier verdedigde opvatting, wat Cardozo heeft geschreven over 
'the judge as a legislator' (supra, p. 88) en men leze wat De 
Page schrijft op p. 189 e.v. van zijn boek 'A propos du 
gouvernement des juges'). 

37 Onlangs bij het deelnemen aan een colloquium over de Bel
gische handelspraktijkenwet, colloquium waarbij een voorzit
ter van een koophandelsrechtbank met jarenlange ervaring als 
'moderator' fungeerde, viel het mij op welk parallellisme er 
bestaat tussen het leiden van een vergadering, welke het ook 
is, en het leiden van een rechtszitting. (Ik onthoud er mij be
wust van voor beide gevallen het woord 'voorzitten' te ge
bruiken). Een goed rechtsgeding verloopt als een werkzitting: 
standpunten worden uiteengezet en gehoord, verwachtingen 
worden geformuleerd. Hij die het debat leidt moet er zorg voor 
dragen dat elk standpunt tot zijn recht komt: is de stemming 
te positief voor één standpunt, dan moet hij plaats inruimen 
voor de argumenten ten voordele van het andere standpunt. 
Hij moet er echter tevens voor zorgen dat geen enkel stand
punt te hoekig, met teveel scherpe kanten, te voorschijn komt. 
Reeds tijdens het geschil moet er immers voor gezorgd worden 
dat het belang of de waarde die uiteindelijk zal prevaleren, 
door de verliezende partij niet teveel als een nederlaag, als 
gezichtsverlies zal worden aangevoeld. Tot op het laatste ogen
blik moet de gespreksleider de grootst mogelijke graad van 
eensgezindheid nastreven. Slaagt hij daarin niet, dan moet het 
verliezende standpunt zoveel mogelijk in de beslissing wor
den verdisconteerd: een systeem van proportionele vertegen
woordiging als het ware, is ook hier op zijn plaats. Bij dit alles 
is openheid vanwege de rechter-gespreksleider een absoluut 
vereiste: zij komt tot uiting in het eerlijk en nauwkeurig ver
tolken van de eigen gevoelens en opvattingen in elk stadium 
van de procedure alsook in het geven van redenen ( of in het 
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bekennen dat er geen redenen zijn) voor de aangehangen op
vatting - motiveren van een standpunt is op zichzelf reeds 
een toegeven aan het andere standpunt. Zo gezien, komt de 
rechter te voorschijn als iemand die de oplossing zoekt, niet 
iemand die de oplossing op voorhand kent. Zijn gezag steunt 
ook wel op kennis maar toch vooral op de eerlijkheid en de 
oprechtheid waarmee hij, in voortdurend overleg met de ge
dingpartijen en met de gemeenschap, zoekt naar de juiste 
regel voor het geschil. Het genoemde parallellisme tussen de 
rechter die een rechtszitting leidt, en een gespreksleider of 
-moderator verbaast mij niet. Ik meen trouwens dat deze ge
lijkenis opgaat niet alleen voor de rechter maar voor elke jurist 
die met recht bezig is. (In dat verband heb ik er op gewezen: 
supra, p. 1:1, en wil dit hier nog eens doen, dat de titel van dit 
boekje té eng is: in feite gaat het over het beleid van de jurist 
en niet alleen maar van de rechter). De reden hiervoor is, zo
als in de loop van de uiteenzetting reeds herhaaldelijk werd 
gesteld, dat naar mijn gevoelen elke jurist of hij nu algemene 
regels stelt ( daarbij noodzakelijkerwijze uitgaande van een of 
meerdere concrete situaties) dan wel een individuele regel stelt 
voor het concrete geval ( daarbij zoekend naar overeenstem
ming met een algemene regel omwille van het vereiste van 
gelijke behandeling), in zekere mate aan beleid doet: tussen 
verschillende alternatieven kiest hij de oplossing die op de 
grootst mogelijke consensus steunt, of althans, bij tegenstrij
dige opvattingen, die een zekere werfkracht bezit in de samen
leving. En dat doet ook de voorzitter van een vergadering 
zoals in feite elke persoon die in overleg met anderen een 
oplossing wil vinden voor een probleem. Juridisch redeneren 
is, zoals vele andere vormen van redeneren, beleidsmatig 
redeneren. 

Ik geef mij er rekenschap van dat de in deze bijdrage naar 
voren geschoven opvattingen voor discussie vatbaar zijn. On
getwijfeld sluiten die opvattingen meer onzekerheid in maar 
wellicht geldt t.a.v. het recht in het algemeen wat Jeukens in 
zijn genoemde rede zegt in verband met de rechterlijke uit
spraak: 'Minder stellig uitgesproken zou een rechterlijk oor
deel wel eens meer gezag kunnen krijgen. Dit acht ik heel bij-
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zonder van belang, aldus Jeukens, wanneer het gaat om uit
spraken, welke op enigerlei wijze ver band houden met politiek
controversiële zaken' (op p. :14). Met deze uitspraak kan ik, 
blijkens het voorgaande, volledig instemmen, althans nu. Wel
licht ben ik over enkele jaren een andere mening toegedaan ... 
rnaar rnisschien is de onzekerheid dan ook z6 groot ge
worden dat de tegenwaarde, de rechtszekerheid, verdient be
nadrukt te worden. 
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Naschrift 

38 Sinds ik de laatste hand heb gelegd aan deze publikatie, zijn 
een drietal maanden verstreken. Zij laten mij toe aan het voor
gaande nog enige bemerkingen toe te voegen. 
Ik heb hiervoor de redeneringswijze van de jurist, in het bij
zonder die van de rechter beschreven en heb er de nadruk op 
gelegd dat elke jurist, ook de rechter, (soms onbewust) een 
beleid voert in de zin dat hij, wanneer hij recht bedrijft, een 
keuze doet tussen altematieve waarden. Bij het voeren van dit 
beleid moet hij zich zoveel mogelijk laten leiden door een in 
de samenleving bestaande waardenconsensus. Blijkt dit on
mogelijk te zijn, dan moet hij tenminste opteren voor een 
alternatief waarvan hij vaststelt dat het in de samenleving 
werfkracht heeft. Bij dit alles is een dubbele waarschuwing 
niet ongepast. Een eerste die reeds genoemd werd, is, dat met 
dit alles nog niet de wenselijkheid vaststaat van de aan de 
gang zijnde evolutie die, zo wordt algemeen aangenomen, een 
verschuiving te zien geeft van de normerende bevoegdheid 
van de wetgever naar de rechter toe. Auteurs zoals J. M. Polak 
en G. J. Wiarda hebben erop gewezen dat rechtsvorming door 
de wetgever, in sommige domeinen van het recht, duidelijke 
voordelen laat zien (supra, p. :12 en p. 78). Deze problematiek 
werd in dit boek niet onderzocht; zij mag, het weze herhaald, 
niet uit het oog worden verloren. Een tweede waarschuwing 
is, dat, zo de rechtsvorming door de rechter verloopt zoals 
hierboven werd gesuggereerd en ook aangeprezen, dit hoge 
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eisen stelt aan de Ieden van de rechterlijke macht. Hiermee is 
dan het uiterst gewichtige probleem gesteld van de selectie en 
de opleiding van de Iedcn van de magistratuur, probleem dat 
in dit boek evenmin aan de orde kwam. Het moge hier vol
staan te stellen dat deze selectie en opleiding meer dan nu wel
licht het gcval is, erop bedacht zouden moeten zijn om rech
ters te vormen die voeling hebben met de samenleving en on
bevoordeeld staan tegenover de in die samenleving geldende 
waardevoorstellingen- en prioriteiten, die m.a.w. de eigen 
voorstellingen en prioriteiten niet als onverbiddelijke maat
staf hanteren. Zou blijken dat de huidige magistratuur deze 
kwaliteiten in onvoldoende mate bezit, dan kan dat een reden 
zijn om vooralsnog meer belang te hechten aan het regelen
systeem (als, dan minder marginale, toetsing) dan anders no
dig zou zijn. 
Nog een Iaatste opmerking. Ik had gehoopt van dit boek een 
voor praktijkjuristen en ook voor niet-juristen gemakkelijk 
leesbaar opstel te maken. Bij het lezen van de drukproeven 
kreeg ik de indruk dat ik daar niet tenvolle in geslaagd ben. 
De omstandigheid dat de uiteenzetting bij ontstentenis van een 
groot aantal voorbeelden nogal abstract blijft, is daar zeker 
niet vreemd aan. Als excuus daarvoor wil ik aanvoeren dat 
dit boek slechts een aanzet is die nog moet worden waar
gemaakt in latere studies over concrete rechtsproblemen. Een 
eerste poging daartoe heb ik inrniddels ondemomen in een 
lezing over 'Verleden en toekomst van het Europese kartel
recht in rechtsrealistisch en waarden-georiënteerd perspectief', 
te houdcn in april 1973 in het kader van de postdoctorale leer
gang over kartelrecht georganiseerd door het Leidse Europa
Instituut. Deze lezing zal gepubliceerd worden in de reeks 
Europese Monografieën. In die bijdrage probeer ik de juri
dische gegevens betreffende het europese kartelrecht, in het 
bijzouder de arresten van het Hof van Justitie in Luxemburg, 
te rangschikken niet zozeer, zoals veelal gebeurt, naar het 
regelensysteem toe maar wel naar de onderliggende waarde
conflicten toe, waardeconflicten die daar in hoofdzaak van 
economische aard zijn maar ook van politieke aard: in geen 
ander domcin van het recht blijkt immers duidelijker de on
macht van de traditionele wetgever, in casu de Raad van 
Ministers, bij ontstentenis van een Europees Parlement die 
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naam waardig. Dit heeft m.i. tot gevolg dat de wetgevende 
rnacht zich nolens volens verplaatst naar de rechter, in casu 
het Hof van Justitie, die dit niet altijd wil erkennen. Gevolg 
daarvan is een verschijnsel dat ik in genoemde bijdrage naar 
analogie van de kruipende inflatie 'creeping legislation' heb 
genoemd. 
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