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Een auteur, die reeds uit hoofde van zijn leeftijd, eerbied, en 
op grond van zijn werken gezag verdient, heeft de afdeling "letter
kunde" van deze akademie in 1966 "een zeer select gezelschap" 
genoemd.!) Als lid van dat gezelschap kan men daar alleen maar 
het zwijgen toe doen; geroepen om hier mijn maidenspeech te 
houden, voel ik mij echter bekropen door de vrees; of het wel 
aangaat in deze vergadering een "wetenschappelijke mededeling" 
te wijden aan een der grootste schertsfiguren van onze eeuw, en dat 
nog wel in combinatie met een ons allen zo dierbare grootheid als 
"de rechtsstaat". 

Ter verontschuldiging echter diene, dat de kapitein van Köpenick 
in onze administratiefrechtelijke litteratuur een vaste verschijning 
is: schrijver na schrijver voert hem ten tonele, wanneer hij zich zet 
aan de behandeling van wat in vakjargon de "gebrekkige" of 
"onregelmatige" beschikking heet, en waarmede bedoeld is de 
beschikking van de overheid, die aanvechtbaar is uit hoofde van 
enige, haar aanklevende juridische onregelmatigheid. 

Vermoedelijk dankt onze kapitein deze posthume populariteit 
aan wijlen ons medelid Prof. Van der Pot. Ieder die zich, al is het 
oppervlakkig, wenst te oriënteren omtrent de geschiedenis der, te 
onzent eerst laat tot ontplooüng gekomen, wetenschap van het 
administratief (of, zoals de "Proeve" wil bestuursrecht);2) komt 
onvermijdelijk in aanraking met de studie over "de vormen van het 
besturen", welke Van der Pot publiceerde in het verzamelwerk 
"Nederlandsch Bestuursrecht", dat in 1932 het licht zag ter ge
legenheid van het jubileum van Samsoms inrichting voor de ge
meenteadministratie. Deze verhandeling, die gelijk Rijpperda 
Wierdsma zegt, "onze studie van het bestuur in volgende decennia 
(bleef) beheersen", 3) maakte de, toen nog zeer beperkte, kring van 
bestuursrechtelijk geïnteresseerden vertrouwd met de enkele jaren 
tevoren door Van Vollenhoven uit het stof gedolven term "be
schikking" als passende benaming voor de rechtshandeling, die 
typerend is voor het bestuursbedrijf, de eenzijdige overheidsdaad, 
welke (gelijk het bevel, maar ook de vergunning) beoogt een rechts
gevolg in het leven te roepen. Uiteraard houdt de schrijver zich 
ook bezig met de vraag aan welke voorwaarden een beschikking 
moet voldoen om rechtsgeldig te zijn (d.w.z. het beoogde effect te 
sorteren) en dan lezen wij, dat zij in de eerste plaats afkomstig 
moet zijn van het bevoegde orgaan. "Het ontbreken dezer voor-

1) Bestuurswetenscha.ppen 1966, bI. 248 (G. A. van Poelje). 
2) Proeve van een nieuwe Grondwet, art. 68. 
3) Levensberichten Letterkunde 1965-1967, bI. 120. 
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waarde kan - aldus Van der Pot - vooreerst het gevolg wezen van 
het optreden van een persoon, die, zonder het te zijn, de gestalte 
van een bestuursorgaan aanneemt. De klassieke figuur van de 
kapitein van Köpenick ontmoet hier de in het gewaad van een 
verkeersagent gestoken student, die motorrijtuigen laat stoppen en 
de bestuurders berispt over b,un roekeloos rijden". 

Het juridisch oordeel over deze snakerijen is spoedig geveld: 
"dat hier (aldus Van der Pot) volstrekte nietigheid aanwezig is, 
behoeft geen betoog" . Waarna de schrijver kan overgaan tot de 
voor de praktijk belangrijker vraag, hoe het staat met beschikkingen, 
die afkomstig zijn van een serieus bestuursorgaan, dat in dwaling 
heeft verkeerd over de omvang van zijn competentie of vormvoor
schriften niet in acht heeft genomen. Latere auteurs die in het 
voetspoor van Van der Pot hun beschouwingen over de gebrekkige 
beschikking aanvangen met een verwijzing naar dit sprekende geval, 
oordelen de kwalificatie "nietig" nog niet sterk genoeg om uiting 
te geven aan hun juridische minachting voor zulk een loos bedrijf, 
weshalve zij de voorkeur geven aan de kwalificatie "non-existent" 5) 
en Donner doet in latere uitgaven van het Samsom-boek de deur 
dicht met de opmerking, dat over köpenickiades niet eens gesproken 
behoeft te worden: "daar is geen bestuurshandeling".6) 

Het lijkt alles zo evident als het maar kan - en toch mag in de 
rechtsstaat Nederland van vandaag de pirandelleske vraag opge
worpen worden: is het wel, zoals het lijkt 1 

Vergun mij allereerst een korte beschrijving van het geval 
Köpenick,7) want al is die naam en het daarvan afgeleide woord 
köpenickiade algemeen bekend, de juiste toedracht van zaken staat 
blijkbaar niet ieder meer nauwkeurig voor ogen. Vegting gewaagt 
in zijn handboek van administratief recht zelfs van de kapitein 
Von Köpenick,8) alsof de hoofdpersoon zo heette, - een misver
stand, dat voor de psychologische en criminologische evaluatie van 
de zaak niet onverschillig lijkt. Want de hoofdpersoon van dit even 
kortstondig als geruchtmakend gebeuren was geenszins drager van 
een imponerende naam. Hij heette eenvoudig Wilhelm Voigt 
(1849-1922), was van beroep schoenmaker en in de ogen van de 
politie niet zonder reden "een zware jongen". Wij zouden naar 
huidig inzicht echter ook geneigd zijn te zeggen, dat hij was "more 
sinned against than sinner", omdat hij door allerlei politiemaat-

4) KoL-Tijdschrift 1930, Staatsrecht Overzee, 1934, bI. 265. 
5) B.v. Algemene Bepalingen van administratief recht 1967, bI. 88; 

Steenbeek, Rechtshandeling en rechtsgevolg 1958, bI. 75. 
8) Ned. Bestuursrecht 1962, bI. 255. 
7) Zie Nieuwe Rotterd. Courant 13 okt. 1956, wekelijks bijvoegsel, bI. 5 

en Heidelmeyer. Der Fall Köpenick 1968. Fischer Bücherei 863. 
8) Ned. administratief recht I, bI. 253. 
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regelen niet meer aan de slag kon komen. Ten einde raad besluit 
hij tot het huzarenstuk, dat hem wereldfaam heeft bezorgd. 

Hij schaft zich de uniform aan van een kapitein van het eerste 
garde-regiment en begeeft zich op 16 oktober 1906 in deze ver
momming naar de Berlijnse voorstad Ploetensee, waar hij de juist 
afgeloste wacht van het militaire zwembad aanhoudt en de comman
dant aanzegt "auf allerhöc~e Anordnung des Kaisers eine Ver
haftung vor zu nehmen". Op weg naar het státion weet hij zijn troep 
nog met een tweede wacht te versterken, zodat hij beschikt over 
twee korporaals en negen soldaten, wat volgens een berucht gezegde 
meer dan voldoende zou zijn om een parlement naar huis te sturen. 
Dat is intussen niet zijn bedoeling: hij trekt met zijn troep naar 
Köpenick (toen nog een zelfstandige gemeente van 17.000 inwoners) 
en bezet het stadhuis. Burgemeester, secretaris en ontvanger 
worden gearresteerd en de politie-chef krijgt op zijn verzoek verlof 
om een bad te gaan nemen. Voigt verdwijnt met de kas, na aan de 
soldaten te hebben bevolen om burgemeester en ontvanger over te 
brengen naar Berlijn en hen daar af te leveren aan de Neue Wache. 
Maar als de troep zich daar meldt is inmiddels aan het licht gekomen, 
dat in Köpenick een ongehoord staaltje van brutaliteit is vertoond 
en weldra vraagt heel Duitsland zich af, wie deze kapitein van 
Köpenick geweest mag zijn. Wellicht heeft de trots op zijn triomf 
Voigt verleid om langer dan goed was in Berlijn te blijven: hij is 
na veertien dagen gearresteerd en tot vier jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. 

Het zal minnaars van de levende en dus evoluerende taal mis
schien betweterig voorkomen, maar als jurist wil ik aan dit verhaal 
de conclusie verbinden, dat de spraakmakende gemeente (waartoe 
ook juristen behoren) tegenwoordig het woord "köpenickiade" 
gebruikt in een oneigenlijke betekenis, althans ter aanduiding van 
handelingen, die wezenlijk verschillen van dat wat Voigt heeft 
gepresteerd. Ieder die niet meent, dat mindere militairen de bevelen 
van in officiersuniform gestoken personen blindelings behoren op 
te volgen, zal beamen, dat aan de door Voigt gegeven order elke 
bindende kracht behoort te worden ontzegd. Voigt droeg de 
kapiteinsuniform onrechtmatig en was niet uit enigen hoofde met 
gezag over anderen bekleed. Dat is een picareske van geheel andere 
aard dan het recente optreden van een boekhouder, die er in slaagde 
aangesteld te worden als controlerend geneesheer bij het Gemeen
schappelijk Administratiekantoor en in die hoedanigheid be
slissingen heeft genomen omtrent de arbeidsgeschiktheid van 
werknemers. Die man was weliswaar in dwaling aangesteld, maar 
dank zij deze aanstelling wel degelijk met gezag bekleed. Zijn 
beslissingen waren beslissingen van een controlerend geneesheer en 
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dus bindend zolang zij niet op wettige wijze van haar effect zijn 
beroofd. 

Nog minder past de betiteling "köpenickiade" voor de bestuurs
handelingen van de onverschrokken Joodse onderduiker, die zich 
in 1944 te Amerongen ophield en daar door de Ortskommandant 
onder zijn schuilnaam tot burgemeester werd aangesteld. Ook deze 
benoeming was in dwaling geschied, maar die dwaling mag naar 
Nederlandse rechtsovertuiging niet als dwaling gelden, zodat het 
Nederlandse gezag de betrokkene na de bevrijding dan ook terecht 
als burgemeester heeft erkend.9) 

Mocht Ge nu zeggen, dat het in het recht ook nooit eens eenvoudig 
schijnt te kunnen zijn, dan geef ik dat gaarne toe, indien tenminste 
bedoeld wordt, dat de oplossing zo zelden kant en klaar voor de 
hand ligt. Dat schijnt niet alleen zo: het kan niet anders omdat de 
werkelijkheid, waarin dat recht zichzelf moet realiseren, nu eenmaal 
(om een modewoord te gebruiken) oneindig genuanceerd is. Naast 
de bevelen van de kapitein van Köpenick, die niets te bevelen 
had en onrechtmatig de uniform droeg, staan de onrechtmatige 
bevelen van militaire meerderen, die rechtmatig in uniform gekleed 
zijn en de rechtmatige bevelen van meerderen, die, in burger 
gekleed, niet als zodanig kenbaar zijn. 

De eerste figuur ontmoeten wij in art. 140 Wetboek van militair 
strafrecht, hetwelk straf bedreigt tegen de militair die hetzij met 
overschrijding van zijn bevoegdheid, hetzij in een aangelegenheid 
die vreemd is aan de belangen van de dienst een bevel aan een 
mindere geeft. De bekende commentaar van Van Dijk 10) vermeldt 
gelukkig, dat de jurisprudentie op deze bepaling schaars is, maar 
het artikel bezit thans een pendant in de vorm van art. 10 Wet 
oorlogBBtrafrecht, achter welks onbewogen tekst: "Ten aanzien van 
de feiten, bedoeld in artt. 8 en 9 zijn de artt. 42 en 43 Wetboek 
van Strafrecht niet van toepassing", de huiveringwekkende proble
matiek schuilgaat van het bevel, waarvan de opvolging de mindere 
schuldig doet staan aan schending van de wetten en gebruiken 
van de oorlog. 

Wat de militaire meerdere-in-burger betreft kan ieder, die enige 
militaire opleiding heeft genoten, U leren, dat deze zich niet behoeft 

9) Nieuw Israëlitisch Weekblad 1967, bI. 7. Van het daar genoemde, 
door de burgemeester voltrokken huwelijk van een ondergedoken hoogleraar, 
dat na de oorlog zou zijn "gelegaliseerd", is mij niet kunnen blijken. Wel 
van een op 22 maart 1945 door de toenmalige ambtenaar van de burgerlijke 
stand te Amerongen voltrokken huwelijk, waarbij de bruidegom onder een 
scbuilnaam optrad. Bij beschikking van de rechtbank Utrecht van 13 aug. 
1945 is deze akte verbeterd in dier voege, dat de schuilnaam door de juiste 
naam werd vervangen. 

10) Van Dijk c.s., Wetboek van militair strafrecht, 1952, bI. 169. 
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te legitimeren. Dat is vaste overlevering en blijkens een recente 
annotatie van zeer deskundige hand ook vaste jurisprudentie.U ) 

Nochtans is het goed eens te zien, op wat voor gevallen deze jurispru
dentie betrekking heeft. De bedoelde annotatie betreft een vonnis 
van de arrondissements-krijgsraad Den Haag, waaruit het volgende 
blijkt. Een -kapitein-in-burger ziet op Kerstavond 1966 op de 
Grote Markt te Harderwijk drie soldaten staan, die zich luidruchtig 
gedragen en bovendien gekleed zijn in incorrect tenue, "te weten 
blootshoofds met open jack V.t. en losse stropdas". Als de kapitein 
deze jongelieden beveelt hun tenue in orde te maken, voldoet een 
hunner (hij vierde blijkens de stukken die dag juist zijn twintigste 
verjaardag) daaraan slechts schoorvoetend en hij is nog niet gereed 
als het een van de drie invalt de bevelgever te vragen of deze zich 
kan legitimeren. Waarop de kapitein moet antwoorden, dat hij 
daartoe niet in staat en - zo voegt hij eraan toe - ook niet verplicht 
is. Voor onze jarige een reden om zijn baret weer af te nemen en 
zijn stropdas los te knopen, met als gevolg diverse verwikkelingen, 
waarvan ik alleen vermeld, dat de soldaat zijn meerdere feitelijk 
heeft aangerand door hem te stompen, daarbij - althans volgens 
zijn eigen verklaring - zeggende: "Ga weg, U bent helemaal geen 
kapitein". Dit naar ik hoop niet alledaagse, maar toch ook weer niet 
zo bijzondere gebeuren lijkt nauwelijks beschrijving waard, maar 
voor ons zit het interessante nu juist in de relatieve onbelangrijk
heid van het geval. Ware de kapitein inderdaad "helemaal geen 
kapitein", noch een meerdere van andere rang geweest, dan zou 
hier hoogstens sprake zijn geweest van eenvoudige mishandeling; 
nu de beweerde kapitein achteraf een echte kapitein bleek, resul
teerde dit incident voor onze soldaat in een krijgstuchtelijke straf 
van veertien dagen verzwaard arrest wegens opzettelijke onge
hoorzaamheid onder diverse verzwarende omstandigheden gepleegd 
en feitelijke insubordinatie. 

Maar hieruit mag niet de conclusie getrokken worden, dat in 
Nederland de kansen voor een kapitein van Köpenick nog gunstiger 
liggen dan in het wilhelminische keizerrijk. De "vaste jurispruden
tie", waarvan de annotator melding maakt, heeft, zoals hij onder 
mijn aandacht bracht, tot dusver steeds betrekking gehad op 
gevallen, waarbij geen hogere belangen op het spel stonden en niet 
b.v. op bevelen tot afgifte van een tas met geheime stukken of tot 
het verlenen van toegang op een bewaakt complex. Het lijkt 
inderdaad duidelijk, dat men in zo'n geval anders zou moeten 
oordelen. Een soldaat die zich onkrijgstuchtelijk gedraagt - en 
dus in overtreding is - moet zelf maar weten, welk risico hij loopt 

11) Militair-rechtelijk tijdschrift 40 (1967), bI. 399. 
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als hij nalaat gevolg te geven aan een bevel om zijn onregelmatig 
gedrag te staken, maar een soldaat die van een beweerde meerdere 
bevel krijgt om in strijd met zijn orders te handelen, behoort zijn 
verstand te gebruiken. Als jeugdige scholieren reeds leerden wij met 
voldoening, dat de schildwacht, die aan Napoleon toegang weigerde 
toen deze het wachtwoord niet bleek te kennen, beloond werd met 
een keizerlijke kneep in het oor en een zilveren horloge. 

Indien het mij gelukt mocht zijn voorlopig de plaats te bepalen, 
welke de kapitein van Köpenick inneemt in het gezelschap van 
andere, op het uiterlijk met hem verwante figuren, wacht mij de 
taak U duidelijk te maken, wat ik versta onder rechtsstaat. Te 
Uwer geruststelling zij gezegd, dat deze vraag mij niet lang zal 
bezighouden, want het is voor mijn doel niet nodig daaraan uit
gebreide beschouwingen te wijden, hoezeer de definities van dat 
begrip ook uiteenlopen. De verschillen krijgen trouwens, zoals zo 
vaak, eerst reëel belang, als men de auteurs op hun woorden gaat 
vangen in plaats van te letten op het feit, dat hun allen toch een
zelfde voorstelling voor ogen zweeft. Ik hoop dan ook, dat de in 
de aanvang geciteerde schrijver, die hierover meer dan eens het 
zijne heeft gezegd,12) mij niet als onverbeterlijk conservatief zal 
aanmerken, wanneer ik, in klassieke trant, tot de kenmerken van de 
rechtsstatelijke orde blijf rekenen, dat zij - buiten situaties van 
acute nood - 13) geen gezag als rechtmatig erkent, dat niet gegrond 
is op de wet. 

Met het geval-Köpenick in het vizier kan ik het zelfs nog korter 
maken en met een recente publikatie zeggen, dat de rechtsstaat 
bescherming geeft tegen het niet op de wet berustende bevel.l4) 

Maar, gelijk het behoort, zowel bij de ene als bij de andere definitie 
behoren vooronderstellingen en wel, in dit geval, twee: 

(1°) de tot gezagsuitoefening kwalificerende wet moet tot stand 
gebracht zijn met toepassing van een procedure, die aan de ver
tegenwoordigers der geregeerden belangrijke, zo niet overwegende, 
invloed verzekert op haar inhoud en 

(2°) die inhoud moet aan de rechtsgenoten bekend of althans 
kenbaar gemaakt zijn. 

Met andere woorden: een concreet, tot een of meer burgers 
gericht bevel, behoeft, wil het bindend zijn, tweeërlei legitimatie. 
Er moet een wet zijn, die de overheid (vertegenwoordigd door een 
of meer aangewezen ambtsdragers) bevoegd verklaart om in de 
gegeven omstandigheden zulk een bevel te geven en (2e) het bevel 

12) Bestuurswetenschappen 1959, bI. 228 en 1967, bI. 177. 
18) V gl. Steenbeek, Rechtshandeling en rechtsgevolg, bI. 24, voetnoot 1. 
14) R. M. Themis 1967, bI. 541 (WeBBeI). 
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moet afkomstig zijn van iemand, die legitiem met zulk een ambt 
bekleed is. 

Het zal vaak verre van gemakkelijk zijn om een antwoord te 
geven op de vraag, of aan deze vereisten voldaan is. Het geval
Köpenick is eenvoudig: Voigt was niet met enig gezag over anderen 
bekleed, maar laat mij drie andere voorbeelden ontlenen aan de 
praktijk van welhaast alle dag. Een (wettig benoemde) burgemeester, 
bevreesd voor verstoring van "de openbare orde" in "zijn" ge
meente, verbiedt het beleggen van openbare vergaderingen, hetgeen 
neerkomt op een bevel om zich van het organiseren van zulke 
vergaderingen te onthouden. Vermag hij zulks te doen? Onze burge
meester zal zich beroepen op art. 219 Gemeentewet, hetwelk hem 
bevoegd verklaart om in dit geval "alle bevelen, die hij ter hand
having van de openbare orde nodig acht, te geven", maar betekent 
dat nu, dat hij ook bevelen mag geven; die aanlopen tegen art. 22 
Wet vereniging en vergadering, waarin staat: elke vergadering, 
waarin de openbare orde wordt (m.a.w. reeds feitelijk is) gestoord, 
gaat op de vordering der politie terstond uiteen? Mij lijkt niet 
twijfelachtig, dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord, 
maar praktijk en littel'atuur leren, dat men daarover ook anders 
kan denken.15) 

Tweede voorbeeld. Een in politie-uniform gekleed persoon beveelt 
a·an iemand, die zich "in kenlijke staat van dronkenschap op de 
openbare weg bevindt", naar huis te gaan. De kenlijk beschonkene 
pleegt alleen al doordat hij zich op de openbare weg bevindt, een 
strafbaar feit (art. 553, lid 1 W. v. Str.) en dus is een politieman, 
die hem beveelt zich van die weg te verwijderen (eventueel naar 
's lands gelegenheid verdietst) stellig in de rechtmatige uitoefening 
van zijn bediening, maar dat impliceert niet noodwendig, dat de 
beschonkene naar huis moet. Een bevel van die strekking dunkt 
mij slechts bindend als dat redelijkerwijs de aangewezen weg is 
om de man van de weg te doen verdwijnen.16) 

En tenslotte een alledaags geval, dat rammelt van de rechts
vragen. Een weggebruiker krijgt van een, wederom in politie
uniform gestoken, persoon aanzegging om een omweg te nemen. 
Hij zal daaraan in de regel wel gehoorzamen omdat hij zo niet 
kennis, dan toch enige notie heeft van art. 29 Wegenverkeerswet, 
hetwelk hem verplicht gevolg te geven aan de bevelen door de in 
art. 42 der wet bedoelde personen gegeven in het belang van de 
vrijheid van het verkeer of de veiligheid op de weg. Maar . . . is 
de man, die het bevel gaf, zo al een politieman, een persoon als 

15) R. M. ThemiB, 1956, bI. 335 en Oud, <rllmeenterecht 11, bI. 529. 
16) Ars Aequi 1962-1963, bI. US. 
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bedoeld in art. 42 (kott gezegd een opsporingsambtenaar), was hij 
ter plaatse bevoegd - in ons land een vraag, die ware hartstochten 
kan wakker roepen - en, tenslotte, gaf hij zijn bevel wel in het 
belang van de vrijheid van het verkeer of de veiligheid van de weg, 
dan wel om andere, listiglijk verzwegen motieven 1 

Ik haast me na al deze dubia terug naar het geval-Köpenick, dat 
tenminste eenvoudig leek. De bevelen van Voigt waren, zoals Van 
der Pot evident acht, "volstrekt nietig" en latere auteurs kwalifi
ceerden deze aanmatigingen, gelijk wij zagen, zelfs als "non
existent". Waarom zulk een krasse term 1 Wij begrijpen heus wel, 
dat in een rechtsstaat - en misschien zelfs in geen enkele rechts
orde - aan de bevelen van Voigt niet het gezag kan worden toe
gekend, dat deze meester-usurpator daarvoor opeiste. Hadden de 
korporaals en soldaten die bevelen naast zich neergelegd, zo ware 
hun, althans naar onze opvattingen niets te verwijten geweest 
(of dat in het Pruisen van 1906 ook zo geweest ware, lijkt mij nog 
niet zo zeker), maar is dat nu een reden om een term te bezigen, 
die op zijn minst suggereert, dat die bevelen nooit gegeven zouden 
zijn 1 Juristen weten natuurlijk wel, dat kwalificaties als non
existent en nietig alleen maar een rechtsoordeel inhouden, niets 
kunnen veranderen aan wat feitelijk geschied is, maar het wil hun 
toch wel eens overkomen, dat zij juridische en historische werkelijk
heid niet goed uit elkaar houden.17) Definieert men de non-existente 
rechtshandeling als een waarbij zelfs de schijn van rechtshandeling 
niet aanwezig iS,IS) dan is dat met betiekking tot Köpenick een 
wijsheid achteraf. Wie lust heeft in het doorwandelen van een 
juridisch labyrinth zij aanbevolen zich te verdiepen in de figuur 
van een ten overstaan van een onbevoegde instantie voltrokken 
huwelijk, dat na 21 jaar "in het belang der wet" non-existent 
werd verklaard, terwijl nochtans de daaruit geboren kinderen 
krachtens een onaantastbare uitspraak van een lagere rechter de 
staat van wettig kind bezitten.19) 

Wijsheid achteraf is het evenzeer, wanneer men een beschikking 
van een volstrekt onbevoegde instantie "van rechtswege nietig" 
meent te mogen noemen omdat "een ieder die aan het rechtsverkeer 
deelneemt ... aanstonds (kan) begrijpen, dat et van een rechts-

17) Voorbeelden uit de wetgeving bij Steenbeek, bI. 75, noot 2; zie ook 
Bestuurswetenschappen 1961, bI. 197. 

18) Steenbeek, Rechtshandeling en rechtsgevolg, bI. 75. 
19) H.R. 17 nov. 1966, N.J. 1968, nr. 1. Een werkelijk non-existent, 

onder enigszins vergelijkbare omstandigheden gesloten (schijn-)huwelijk 
ontmoet men in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 juli 
1967, Het personeel statuut 1967) bI. 74. 
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geldige beschikking geen sprake kan zijn.20) De overheidsinstantie, 
die de beschikking ultra vires nam, begreep dat dan toch kennelijk 
niet; hoe zal dan "een ieder ... aanstonds" beter weten ~ Dat ook 
juristen zich door de hun zo vertrouwde term "nietig" soms op 
vreemde paden laten leiden, blijkt uit de jurisprudentie van geen 
minder college dan de Franse conseil d'état, lange jaren vom! onze 
administratiefrechtelijke auteurs en rechters een lichtend voorbeeld. 

Dit college heeft tot 1908 de rechtzoekende in verwarring ge
bracht door klachten tegen naar zijn oordeel nietige beschikkingen 
niet-ontvankelijk te verklaren. Zodat de klager, die zich met recht 
bezwaarde, naar huis werd gezonden met een voor hem onbe
grijpelijke uitspraak, die hem bovendien (als ware hij lichtvaardig 
in beroep gekomen) belastte met de kosten van het geding.21) 

Jèze veroordeelde deze jurisprudentie als "trop logique et pas 
assez pratique" - ik kan er ook niet veel logica in ontwaren. Men 
stelt geen beroep tegen een overheidsbeschikking open teneinde de 
burger gelegenheid te bieden getuige te zijn van een juridisch 
steekspel, maal' om hem de kans te geven het beslissend oordeel 
van een onpartijdige derde in te roepen. Dat bezwaar kan - en 
zal soms wortelen in de overtuiging, dat de overheid te enen male 
onbevoegd was de aangevochten beschikking te nemen, maar die 
overtuiging moge rotsvast zijn, zij baat de bezwaarde niets zolang 
de overheid die haar kennelijk niet deelt aan haar tegenovergestelde 
overtuiging kracht kan bijzetten. 

Logisch vervolgd zou het standpunt van de conseil d'état trouwens 
ieder beroep op strijd met de wet tot niet-ontvankelijkheid moeten 
doemen, want ook een in beginsel bevoegde instantie is niet bevoegd 
om in strijd met de wet te handelen en (om een voorbeeld te nemen) 
belastingaanslagen op te leggen tot een hoger bedrag dan de wet 
aangeeft. De vraag zal in zulk een geval nu juist meestal zijn, 
of de overheid al dan niet verder is gegaan dan de wet haar toestond 
en, zo ja, in hoeverre deze overschrijding van bevoegdheid de 
daarmede besmette rechtshandeling van het beoogde effect berooft. 

Onze litteratuur en jurisprudentie weten daarover heel wat te 
vertellen, maar het is allerminst mijn bedoeling U te onthalen op 
de delicatessen, die dienaangaande uit de juridische keuken worden 
opgedist. Alle noeste ijver, daaraan besteed, heeft niet tot over
tuigende resultaten kunnen leiden en dat wekt geen verwondering 

20) Algemene Bepalingen van administratief recht 1967, bI. 97. 
21) Vegting, Ned. Administr. recht I, bI. 260. In de enigszins epineuze 

situatie, die in België ontstaat wanneer een functionaris van een ministerieel 
kabinet zich op administratief terrein gast bewegen, aarzelt de Belgische 
raad van state tussen niet-ontvankelijkheid van het beroep en vernietiging 
wegens onbevoegdheid of overschrijding van rechtsmacht, Revue de l'sd
ministration 1967, bI. 269 (Ssrot). 
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als men bedenkt, dat het recht, ook in de rechtsstaat, bestemd is 
om te werken in een samenleving, die nog iets anders om handen 
heeft dan zich af te vragen, of iedere wilsuiting van de overheid 
wel gans en al regelmatig tot stand is gekomen en bekend gemaakt. 
Voor alles moet de burger in zijn contact met de overheid kunnen 
uitgaan van de veronderstelling, dat elke tot hem gerichte uiting 
van de overheidswil, wel correct zal zijn. Blijkt zij achteraf aan
vechtbaar, dan is niet in de eerste plaats van belang, hoe ernstig 
(achteraf en in het oog van een deskundige) het gebrek is, dat haar 
aankleeft, maar dan vrage men zich, als men het verkeer tussen 
overheid en burger niet op losse schroeven wil zetten, achter
eenvolgens af: 

(a) in hoeverre mocht de belanghebbende op deze beschikking 
vert:rouwen -

(b) in hoeverre is daarop (mede door derden) vertrouwd - en 
(c) hoelang heeft deze beschikking reeds een onaangevochten be

staan geleid 1 

De rechtsstaat moge, volgens de zo-even aangehaalde karakte
ristiek, in beginsel geen bevel erkennen, dat niet gegrond is op de 
wet, onze rechtsorde gaat bepaaldelijk niet uit van de impraktikabele 
voor-onderstelling, dat het onregelmatige nimmer gelden mag, 
getuige instituten als de verjaring, die het onwettige wettigt, en het 
gezag van gewijsde, waardoor het onjuiste vonnis onaantastbaar 
wordt.22) 

Het in de praktijk van het rechtsverkeer onmisbare vertrouwen 
in de regelmatigheid van het overheidsoptreden is in de Nederlandse 
samenleving, in weerwil van alle vlot geuite kritiek, kennelijk in 
ruime mate aanwezig. De vindingrijkheid inzake gebreken komt 
meestal eerst achteraf, vooral wanneer iemand strafrechtelijk ver
volgd wordt. De weggebruiker zal een hem gegeven verkeersbevel, 
zoals ik reeds zei, meestal zonder meer opvolgen en niet al die 
hinderlijke vragen omtrent identiteit en bevoegdheid opwerpen, die 
ik opsomde. Veel minder nog zal het bij hem opkomen om te 
twijfelen aan de verbindende kracht van de wetsbepaling waarop 
dit alles heet te berusten, hoewel hij geleerd kan hebben, dat er 
heel wat geschied moet zijn aleer een voorschrift inderdaad "kracht 
van wet" bezit. Die kracht komt immers alleen toe aan een op 
regelmatige wijze bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakt voor
stel, dat door de beide kamers is aangenomen en vervolgens door 
de Koning goedgekeurd (art. 1311 Gr.). En kracht van wet alleen 
is nog niet voldoende, want om tot grondslag van een de burger 

22) Vgl. Logemann, Over de theorie van een stellig staatsrecht, bI. 46. 
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bindend bevel te kunnen strekken moet de wet verbindend zijn 
geworden door afkondiging in het staatsblad (art. 1 en 2 Wet 
algemene bepalingen, art. 3 van Stb. 1814, nr. 1) en in werking 
getreden zijn. Natuurlijk mag zij ook niet inmiddels weer door een 
latere wet uitdrukkelijk of stilzwijgend afgeschaft zijn (art. 5 
Wet algemene bepalingen) en tenslotte mag haar toep8.8sing in het 
concrete geval niet indruisen tegen een algemeen bindende norm 
van internationaal recht (art. 65 en 67 Grw.). Ik laat dit laatste 
nu even daar om te constateren, dat wij - voorzover wij niet 
klakkeloos afgaan op de wetsteksten die, zeer tot ons gemak, door 
particuliere uitgevers in de handel worden gebracht - in ieder geval 
plegen te vertrouwen op het officiële staatsblad. En zulks, hoewel 
dit "ten behoeve van den lande van gouvernementsweg uitgegeven" 
blad, naar algemeen bekend is, herhaaldelijk verklaringen bevat, 
die, zo niet onjuist, dan toch op zijn minst Inisleidend zijn. Wat wil 
het zeggen, wanneer men onder de tekst van wetten en algemene 
maatregelen van bestuur een verklaring van de minister van 
justitie aantreft, dat het betreffende staatsblad op een bepaalde 
datum is "uitgegeven" 1 Stellig niet, dat dit staatsblad, zoals men 
op het eerste gezicht zou denken, op die datum voor ieder verkrijg
baar was.23) 

Dat mag dan een - met name in strafzaken niet te verwaar
lozen - verschil in dagen opleveren, ernstiger nog lijkt, dat de 
afgedrukte en aldus aan den volke verkondigde tekst ook mis
stellingen kan bevatten. Dat zulks herhaaldelijk het geval is, bekent 
onze staatsuitgeverij zelve in deze vorm, dat zij de abonnees verrast 
met zg. "verbeterbladen" 23G

), waarvan er vermoedelijk vele in de 
prullenmanden van sekretaressen verdwijnen, want in de ingebonden 
jaargangen van het Staatsblad plegen zij nogal eens te ontbreken. 
Getuigt dit niet van groot ontzag, aan de andere kant schijnt de 
weinig imponerende vorm van deze papieren niet in de weg te 
staan aan hun geloofwaardigheid. De in drukletters daarop voor
komende ondertekening van de minister van justitie smoort blijk
baar ieder wantrouwen. Wie ook eens een dag voor koning wil 
spelen, behoeft zich dus niet al te veel moeite te getroosten om aan 
de natie een valse wetstekst a,ls waar te verkopen. Iets dergelijks is 
weliswaar voorzover mij bekend, in Nederland nog niet vertoond, 
maar het feit blijft, dat wij, met een verbeterblad in de hand, soms 
niet eens kunnen vaststellen, op welke datum de verbeterde tekst 

23) Zie Ktg. Goes 27 sept. 1920, W. 10636 en Gem. stem 5962 (1967). 
bI. 219. 

23a) Hiervan verschenen er in 1967 vijftien, waarvan vijf ter verbetering 
van Staatsbladen uit het jaar 1966. 
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werd afgekondigd. Want voor augustus 1922 werden de verbeter
bladen zelfs niet gedateerd, zodat wij alleen maar kunnen zeggen, 
dat er tussen de datum van het oorspronkelijke staatsblad en de, 
onbekende, datum van het verbeterblad, een vacuüm in het ge
schreven recht moet hebben bestaan. De ware, originele tekst van 
het voorschrift had toen geen verbindende kracht in zoverre zij niet 
was afgekondigd en de afgekondigde tekst was evenmin verbindend 
in zoverre zij afweek van het origineel. 

Dat dit tot verrassingen kan leiden ondervond - indien de man 
er althans iets van begrepen heeft - in 1921 een melkhandelaar 
te Asperen, die, om het huiselijk te zeggen, "er water bij had 
gedaan" 24) en dientengevolge melk van ondeugdelijke samen
stelling ten verkoop in voorraad had. Dit was verboden en straf
baar gesteld bij de plaatselijke keuringsverordening en de man 
werd dan ook deswege verbaliseerd, maar kon hij ook gestraft 
worden 1 De gemeenteraad was ongetwijfeld bevoegd en krachtens 
de toenmalige Warenwet van 1919 zelfs verplicht een keurings
verordening vast te stellen, waarvan de overtreding met straf kon 
worden bedreigd; de vraag was echter of die verordening wel op 
de juiste wijze was afgekondigd. Nu zijn omtrent de afkondiging van 
plaatselijke strafverordeningen voorschriften gegeven bij de Ge
meentewet, maar de Warenwet schreef voor de keuringsverorde
ningen het gebruik voor van een speciaal formulier, vast te stellen 
bij algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel 
(van 5 aug. 1920, Stb. 685) bepaalde, dat aan het slot van dit 
formulier moesten voorkomen de woorden: "En is hiervan af
kondiging geschied, waar het behoort" en die woorden waren ook 
door burgemeester en wethouders gebezigd. Het gemeentebestuur 
had zich dus gehouden aan de tekst van de algemene maatregel, 
zodat men zou denken, dat er aan de afkondiging niets ontbrak, 
maar ziet het Staatsblad, waarin die algemene maatregel was 
afgekondigd, bevatte een drukfout, tengevolge waarvan de formule 
daar luidde: "En is hiervan afkondiging geschied naar het behoort". 
Dat scheelt maar één letter, doch betekent heel iets anders. De 
kantonrechter te Vianen, die, gelijk U en ik ook zouden doen, 
vertrouwde op het officiële staatsblad, kwam tot de ontdekking, 
dat de keuringsverordening niet "behoorlijk" was afgekondigd en 
ontsloeg onze melkboer dus van alle rechtsvervolging. Dit vonnis 
werd door de rechtbank te Tiel bevestigd, maar het openbaar 
ministerie bleef hardnekkig en ging in cassatie bij de Hoge Raad. 
Daar verschenen ten tonele twee verbeterbladen, want de staats-

24) H.R. 3 april 1922, N.J. bI. 645. Bij Oud, Gemeenterecht IT, bI. 325 
is de toedracht van deze zaak niet juist weergegeven. 
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drukkerij, inmiddels op haar fout attent gemaakt, had zich gehaast 
haar te herstellen, zij het niet aanstonds op de juiste wijze, want 
anders waren er geen twee verbeterbladen nodig geweest. De 
advokaat-generaal bij de Hoge Raad, die blijkbaar enigszins 
wantrouwend tegen deze papieren aankeek, behoefde echter niet 
op haar betekenis in te gaan, want zij hadden ten dage van de 
overtreding nog niet het licht gezien, zodat er op die gedenk
waardige dag geen verbindend speciaal voorschrift omtrent het 
afkondigingsformulier had bestaan. Moest onze melkboer daarvan 
onverdiend profiteren? De advokaat-generaal meende blijkbaar van 
niet. Zijn redenering kwam hierop neer, dat men, nu een speciaal 
voorschrift omtrent de afkondiging had ontbroken, moest terug
vallen op de algemene regels van de Gemeentewet (toen art. 172), 
waarin stond, dat de afkondiging van plaatselijke strafverordeningen 
moest plaatsvinden op zodanige wijze als bij raadsverordening 
zou worden bepaald. 

En nu kwam verrassing nummer twee: uit de notulen van de raad 
van Asperen bleek wel, dat deze - op 12 mei 1852 - een regeling 
daarvoor had getroffen, maar de tekst van die bijna zeventig jaar 
oude verordening was niet meer te vinden. Met andere woorden: 
de verklaring van het gemeentebestuur, dat de afkondiging be
hoorlijk zou zijn geschied (die stellig ook onder tal van andere 
verordeningen moet hebben gestaan) kon niet serieus genomen 
worden omdat B. en W. niet wisten, noch konden weten, hoe het 
in Asperen behoorde. Gelukkige gemeente, waar zoiets lange jaren 
onopgemerkt kan blijven. 

Het is niet zo waarschijnlijk, dat het met een echte, door koning 
en Staten-Generaal tot stand gebrachte wet evenzo kan lopen en 
in ieder geval heeft de burger daarbij, anders dan bij een algemene 
maatregel van bestuur, gelegenheid om zelfstandig de afgekondigde 
tekst te vergelijken met de vastgestelde. Deze laatste kan immers 
niet anders luiden dan die, welke aan de Eerste Kamer is voor
gelegd. Daarom behoeft men echter nog niet voetstoots te geloven, 
dat een behoorlijk afgekondigde en in werking gestreden tekst 
nu altijd verbindend is, zolang hij niet door een latere wet is af
geschaft. In de eerste plaats kan een wet, ook zonder ingetrokken 
te zijn, door een latere haar kracht verliezen, en los daarvan bestaat, 
zoals ik reeds zeide, nog de mogelijkheid, dat een bepaling van 
nationaal, zelfs grondwettelijk, recht niet kan worden ' toegepast 
wegens collisie met een regel van internationaal recht. Die mogelijk
heid kwam om de hoek kijken in het geval van een Brusselse 
inspecteur van politie, die in 1959 met een auto met Belgische 
nummerplaat over de rijksweg Den Haag-Amsterdam reed en zijn 
voertuig onder Sassenheim tot stilstand bracht, waar zulks volgens 
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de Nederlandse autoriteiten verboden was. 25) Dit verbod was ter 
plaatse kenbaar gemaakt door een in de Nederlandse verkeers
wetgeving voorgeschreven teken, een rond blauw bord met een 
witte auto. Edoch: dat teken mocht krachtens het internationale 
Protocol betreffende verkeerstekens en signalen reeds lang niet 
meer voor dat doel gebruikt worden en had op zijn laatst in 1953 
verwijderd moeten zijn omdat datzelfde bord naar internationaal 
recht een andere betekenis heeft. 

De Nederlandse overheid had zich dus in dit geval van haar 
internationale verplichtingen niets aangetrokken en het verbod 
niet op behoorlijke wijze kenbaar gemaakt. Hetgeen door de 
kantonrechter te Leiden gehonoreerd werd met een ontslag van 
rechtsvervolging van de inspecteur, gegrond op de overweging, dat 
het stopverbod aan een Belg niet (meer) op deze wijze kon worden 
kenbaar gemaakt en dus ten opzichte van de verdachte geen rechts
kracht bezat. De Haagse rechtbank dacht er echter anders over. 
Zij beschouwde het Protocol als een internationale regeling, die 
alleen de nationale overheden aanging en niet door burgers tegen 
de overheid kon worden ingeroepen. Zodat de inspecteur beboet 
werd. 

Mr. Erades, altijd in de weer voor de gelding van het internatio
nale recht, ging dit te ver. "Nederlandse staatsorganen", zo riep 
hij uit, "schenden een verdragsverplichting van Nederland. Een 
vreemdeling, die erop mocht rekenen, dat de Nederlandse staat wel 
die verplichting zou zijn nagekomen, wordt een straf opgelegd, 
omdat hij zich niet houdt aan een onrechtmatig in stand gehouden 
verkeersteken" . 

Nu kan ik mij wel begrijpen, dat men deze veroordeling nog eens 
extra misplaatst acht, wanneer het een vreemdeling betreft, maar 
juridisch relevant dunkt de nationaliteit van de verdachte mij 
niet. Van tweeën een: of het Protocol is niet, zoals dat heet, self
executing (hetgeen wil zeggen, dat burgers daaraan niet rechtstreeks 
rechten kunnen ontlenen) en dan heeft de rechtbank gelijk, of het 
is wel vatbaar om rechtstreeks door de nationale rechter te worden 
toegepast en dan kan een Nederlander zich daarop evengoed be
roepen als een Belg of een andere vreemdeling. Mocht U nu bij 
deze laatste veronderstelling de schrik om het hart slaan in het 
vooruitzicht, dat allerlei spitse weggebruikers zich kunnen ver
oorloven onregelmatige verkeerstekens te negeren terwijl anderen 
daarop vertrouwen, zo kan ik U geruststellen. Het schrikbeeld van 
de rechtsstaat, die de verkeersveiligheid dreigt op te offeren aan 

25) Ktg. Leiden 7 dec. 1959, Ned. Jurisprudentie 1960, nr. 644; recht
bank Den Haag 6 mei 1961, Ned. Jurispr. nr. 149. Hierover Erades, Ned. 
Juristenblad 1962, bI. 385 en Vrijheid, idem. bI. 556. 
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de legaliteit, was al vijf jaar eerder door de Hoge Raad bezworen. 26) 

Dit college kreeg in 1954 te oordelen over het gedrag van een 
chauffeur, die zich niets had aangetrokken van een verkeersteken, 
dat was aangebracht op last van het gemeentebestuur, terwijl ter 
plaatse alleen gedeputeerde staten van Drenthe competent waren. 

"Het moge zijn" - zo kan men deze uitspraak interpreteren -
dat de man niet gestraft kan worden wegens negatie van een door 
een incompetente instantie uitgevaardigd verbod, hij heeft. door 
à tort et à travers op zijn recht te blijven staan tevens een goede 
kans gelopen om een ander in de wet neergelegd verbod te over
treden, dat eveneens van een straf sanctie is voorzien, nl. het 
verbod om zich op een weg zodanig te gedragen, dat de vrijheid 
van het verkeer zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid 
op de weg in gevaar kan worden gebracht (art. 25 Wegenverkeers
wet). Deze primaire bepaling van verkeersethiek, die tot voor kort 
het bedrijf van onze wakkere klaar-overtjes moest dekken 27), 
scherpt de weggebruikers in, dat ook de meest gloeiende veront
waardiging over onwettig optreden van incompetente autoriteiten, 
niet zonder meer een vrijbrief oplevert voor het in de war brengen 
van het verkeer. 

"Niet zonder meer", want ik kan mij, met het geval van de 
Brusselse inspecteur voor ogen, wel een situatie indenken, waarin 
het plegen van een overtreding de enige weg is om treuzelende 
autoriteiten tot hun plicht te manen. Wie dusdoende de vrijheid 
van het verkeer belemmert, zal dat - althans niet altijd - "zonder 
noodzaak" gedaan hebben. 28) Maar de veiligheid op de weg praeva
leert onder alle omstandigheden. 

Het kan bij de huidige verkeersintensiteit moeilijk anders, of 
het probleem van het verkeersbevel, dat onwettig is maar des
ondanks niet genegeerd mag worden, is ook reeds in onze buurlanden 
opgedoken. Hoewel het een ongeval betreft, doet toch enigszins 
humoristisch aan een Salomo's oordeel van de burgerlijke rechtbank 
te Hasselt (België), dat betrekking heeft op een aanrijding op de 
Hechtelse Steenweg onder Leopoldsburg. 29) De commandant van 

28) H.R. 2 nov. 1954, Ned. ,Jurisprudentie 1955, bI. 7. De weergave van 
dit arrest in Rapport Algemene Bepalingen 1967, bI. 99, voetnoot 104 is 
niet onjuist, maar wel misleidend. Omgekeerd dunkt de "kop" boven H.R. 
11 juni 1968, N.,J. 363 mij te stellig geformuleerd. 

27) Zie thans art. 7 RegIem. verkeersregels en verkeerstekens: "Andere 
personen met verkeersregeling belast en als zodanig kenbaar". 

28) Vgl. H.R. 13 mei 1952, N.,J. 685 en hof Arnhem, 20 juni 1952, N.,J. 251 
betreffende het geval van een melkrijder, die alleen door een overtreding 
te plegen kon bereiken, dat van hem niet de betaling van niet-verschuldigde 
motorrijtuigenbelasting werd gevorderd. 

2') Rechtskundig Weekblad 1967/1968, bI. 1918. 
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een militaire kolonne, voornemens met zijn voertuigen deze weg 
over te steken, wenste, gelijk het behoort, het verkeer over de 
hoofdweg stil te leggen, maar helaas bediende hij zich van een 
juridisch ondeugdelijk middel. Hij posteerde nl. een onderofficier 
op de weg met een witte toortslamp, terwijl het enige wettige teken 
in dit geval zou zijn geweest een reflecterende schijf (witte cirkel 
met rode ring). Natuurlijk stopte het verkeer toch, met uitzondering 
van een personenauto met vier inzittenden, die blijkbaar niet tijdig 
meer kon remmen en tegen een rupswagen botste. De eigenaar
bestuurder van deze auto en drie inzittenden die schade hadden 
opgelopen, spraken nu de Belgische staat aan met het argument, 
dat deze zich bediend had van een verwarringwekkend signaal. 
Dat laatste viel niet te ontkennen, maar daarmede was de zaak 
niet uit. De rechtbank overwoog, dat ook de bestuurder van de 
personenauto schuld had, daar hij zijn snelheid niet had aangepast 
aan de draagwijdte van zijn lampen. Weshalve de staat en de 
bestuurder ieder voor de helft aansprakelijk werden geoordeeld. 

Misschien zoudt U wel met mij geneigd zijn de schuld van de 
bestuurder groter te achten dan die van de staat, maar daar staat 
dan tegenover, dat men van de overheid mag verlangen, dat zij 
de voorschriften, waaraan zij haar burgers onderwerpt, zelf met 
de uiterste nauwgezetheid in acht neemt. In ieder geval is het 
duidelijk, dat ook dit civiele vonnis niet uitgaat van de gedachte, 
dat men een onwettig verkeersbevel voor non-existent mag houden. 

In de Bondsrepubliek heeft de vraag naar het rechtskarakter 
van het verkeersteken (Rechtsnorm, Verwaltungsakt of Allgemein
verfügung) reeds het aanzien geschonken aan een "dem Problem 
wahrlich nicht angemessener Strom von Tinte" . 30) Het Bayerische 
Obe:rlandesgericht kwam in 1965 tot een resultaat, dat overeen
komt met het hiervoor genoemde arrest van onze Hoge Raad van 
1954. Negatie van een onwettig verkeersteken druist in tegen de 
grondregel van art. 1 Strassenverkehrsordnung. Iedere verkeers
deelnemer behoort rekening te houden met de omstandigheid, dat 
anderen, minder onderlegd dan hij, dat teken voor bindend (kunnen) 
aanzien en zich daarnaar richten. Dit zou alleen anders zijn, 
wanneer het teken geplaatst ware door een volstrekt onbevoegde 
instantie en dit laatste bovendien nog voor ieder kenbaar zou zijn. 
Zolang er een "instantie" (Behörde) aan de plaatsing te pas ge
komen is, lijkt mij deze voorwaarde onvervulbaar: het kriterium 
moet zijn, of ieder kan en behoort te beseffen, dat hij met een 
schertsteken te doen heeft. 

En daarmede keer ik terug tot de student, die door Van der Pot 

80) Bachof, Die öffentliche Verwaltung 1967, bI. 132. Zie ook idem 1966, 
bI. 473 en 845 (Penski) en 1967, bI. 740 (Podlecht). 
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in één adem met de kapitein van Köpenick wordt genoemd. Men 
ziet het verschil: ieder, die maar wilde kon de bevelen van de 
kapitein Daast zich neerleggen zonder tekort te doen aan enig 
rechtsgoed, een stopbevel van een willekeurige student kan men 
daarentegen niet zomaar negeren, wanneer de rest van het verkeer 
zich daarnaar richt. Maar ... de strafsanctie moet zich in dat geval 
niet keren tegen de ongehoorzaamheid, doch tegen het scheppen 
van gevaar. Tenzij (want ook dat is nog denkbaar) de student uit 
eigen aandrift ingrijpt om een verkeerschaos te liquideren of te 
voorkomen, want dan zou hij mogelijkerwijs beschouwd moeten 
worden als een fonctionnaite de fait, wiens optreden, om met 
Steenbeek te spreken, berust op een niet positiefrechtelijke voor
ziene competentie, welke desondanks tot het stellig recht in de zin 
van Logemann behoort. 31) 

U ziet het, het leven in de rechtsstaat is niet zo eenvoudig, 
en daarom juist zo levenswaard. Met het onwettig verkeersbevel, 
hoe griezelig deze figuur ook moge zijn, kunnen wij uitkomen 
zonder iets van de rechtsstaat prijs te geven. 

Bezie ik nu echter het nieuwe Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, dan voel ik me niet helemaal gerust. In de nota 
van toelichting leest men, (bij art. 7, 8 en 9), dat de weggebruiker 
die een gebod of verbod, aangeduid door een verkeersteken, over
treedt, strafbaar is, ongeacht of het besluit tot het plaatsen van 
dat teken afkomstig is van het krachtens de wet bevoegde gezag. 
Daaraan wordt dan vergoelijkend toegevoegd, dat zulks in de 
praktijk geen moeilijkheden zal opleveren omdat voor het plaatsen 
van zo'n teken een vergunning van de wegbeheerder nodig is. 
Men moet onwillekeurig denken aan de simpele keizer Ferdinand 
van Oostenrijk, die op de mededeling, dat het volk op zijn troepen 
schoot, reageerde met de vraag "dürfen sie denn das~", maar de 
steller van de toelichting is wel wijzer. De ervaring leert nu eenmaal, 
dat burgers er wel eens in slagen om zonder enige qualificatie een 
verkeersteken te stellen 31/1) en dus houdt de nota rekening met 
de mogelijkheid, dat iemand vervolgd wordt wegens negatie van 
zulk een loos gebod. "Dan - aldus de toelichting - is het aan
nemelijk dat, indien betrokkene kan aantonen dat aan het teken 
geen (wettig) besluit ten grondslag heeft gelegen, de rechter hier
mede rekening zal houden". Dat is dus aannemelijk, maar niet 
zeker en, bovendien waarin bestaat dat "rekening houden" ~ Mij 
komt het voor, dat moet worden volgehouden, dat de rechter dit 
in aanmerking behoort te nemen en wel in dier voege, dat de be
trokkene niet kan worden gestraft wegens overtreding van een 

31) Steenbeek, bI. 74, voetnoot 1. 
31/1) Zie de conclusie van de a.dv. gen. Remmelink bij N.J. 1968, 363. 
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gedragsregel. Los daarvan zou hij onder omstandigheden ver
oordeeld moeten kunnen worden wanneer hij zondigt tegen de regel, 
dat iedere weggebruiker zich zodamg dient te gedragen, dat hij 
het overige verkeer niet in gevaar brengt of onnodig hindert 
(art. 1 lid 2), maar die bepaling heeft volgens de toelichting "geen 
juridische betekenis" en is dan ook niet van een straf sanctie voorzien. 
Zolang de Wegenverkeerswet nog gehandhaafd wordt zal men nog 
kunnen terugvallen op art. 25, maar aan deze zg. abstracte norm is 
reeds, zij het enigszins onzeker ("misschien"), de dood aangezegd: 
het nieuwe reglement is erop gericht volledig te zijn zonder dat het 
nodig is art. 25 nog te hulp te roepen. Men kan oog hebben voor 
de bezwaren die verbonden zijn aan abstracte normen, maar als 
de afschaffing daarvan gekocht moet worden tegen de prijs, dat 
de burger boeten moet wegens ongehoorzaamheid aan onbevoegde
lijk gegeven bevelen, dan is die prijs te hoog. 31b) 

Ik voorzie de opmerking, dat dit alles principieel wel interessant, 
maar in feite zo belangrijk niet kan zijn, omdat de weggebruiker 
die in zijn "Rechthaberei" geen rekening houdt met de onkunde 
van anderen, zijn trekken toch wel thuis krijgt. Hier geldt evenwel 
"principiis obsta", want het gevaar voor verslapping ligt voort
durend op de loer. Ik noem U drie voorbeelden, waarover ik reeds 
vroeger, en in ander verband schreef. Ten eerste de interpretatie 
van art. 100 Wetboek van Strafrecht. Deze bepaling bedreigt met 
gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren degene die in geval van 
een oorlog, waarin Nederland niet betrokken is, enig van regerings
wege gegeven en bekend gemaakt bijzonder voorschrift tot hand
having van onze neutraliteit opzettelijk overtreedt, en dezelfde straf 
wacht degene, die in tijd van oorlog, opzettelijk enig voorschrift 
overtreedt, dat van regeringswege in het belang van de staat IS 

gegeven en bekend gemaakt. 
De vraag, in welke vorm "de regering" bevoegd is, voorschriften 

van deze aard uit te vaardigen, is jarenlang door gezaghebbende 
commentatoren als onbelangrijk terzijde geschoven met het argu
ment, dat het artikel niet de eis stelt, dat deze regels bevoegdelijk 
zijn gegeven. Op die manier zet men de verdeling van machten, 
die de kern van het staatsrecht uitmaakt, zonder meer overboord 
en latere schrijvers hebben de oplossing dan ook in een andere 
richting gezocht door het artikel van het strafwetboek zelf op te 
vatten als een impliciete attributie van macht. Het doet iets 
"legaler" aan, maar is evenzeer gevaarlijk omdat het artikel een 
zekere bevoegdheid van de regering veronderstelt en niet bedoelt 
haar te bekleden met enige competentie, die zij niet reeds van 

811» Zie achter H.R. 12 nov. 1968, N.J. 1969, nr. 135. 
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elders bezit. Men houdt de wagen in het spoor als men het artikel 
opvat als stellende een sanctie op bevoegdelijk gegeven voor
schriften en dat kunnen ook zijn voorschriften, die onder de buiten
gewone omstandigheden van oorlogsgevaar of oorlog gegeven 
worden krachtens ongeschreven noodrecht. 32) 

Het tweede voorbeeld betreft de bevoegdheid van de politie om 
kracht bij te zetten aan een bevel. Collega Duynstee heeft zich 
in 1962 ernstig verontrust betoond over een uitspraak van de Hoge 
Raad, welke betrekking had op het wangedrag van een nacht
b:raker, die in de hoofdstraat van het Drentse dol'p Zeyen tekeer 
ging, geen gevolg gaf aan een politiebevel om naar huis te gaan 
en tenslotte, toen de politie-ambtenaar hem beetpakte om hem 
naar huis te geleiden, verzet pleegde. Ik kan dit arrest nu verder 
daarlaten omdat de vraag, of het bevel om naar huis te gaan wettig 
gegeven en dus bindend was, in dit verband minder interessant is 
dan de opvatting van Duijnstee, dat er niet-bindende politie
bevelen bestaan, waaraan men rechtens niet behoeft te gehoor
zamen, maar waaraan toch met geweld kracht kan worden bijgezet. 
Ik moet bekennen, dat ik me niet erg veilig gevoel bij de gedachte, 
dat de l'echtsorde zou gedogen, dat ik, niet gehoorzamende aan een 
onwettig bevel, toch klappen kan oplopen. 33) 

En tot slot een zaak die al even actueel is als het politieoptreden, 
maar van geheel andere aard. Meer dan een eeuw geleden verraste 
de Haagse advokaat Mr. J. de Witte van Citters de lezers van 
Themis met de vraag: wat is onteigening ten algemenen nutte 
anders dan het recht van uitweg op een grote schaal uitgeoefend ~ 34) 
Die vraag moet menigeen toen wel onbegrijpelijk zijn voorgekomen, 
maar de relatie tussen recht van uitweg en onteigening is voor mij 
in een ander licht komen te staan, sinds ik bekend werd met het 
in sommige Nederlandse gemeenten in zwang zijnde "uitweg
vergunningstelsel" . Dit stelsel, hetwelk berust op een ingenieus 
samenstel van bij raadsverordening gegeven voorschriften, dwingt 
de grondeigenaar die zijn perceel wil bebouwen om zich te voorzien 
van een uitwegvergunning, die geenszins gratis wordt verleend en 
dit vooruitzicht is natuurlijk van invloed op de verkoopwaarde 
van de grond. Met het resultaat, dat de gemeente in geval van 
onteigening van bouwgrond aanmerkelijk minder schadeloosstelling 
behoeft te betalen dan verschuldigd zou zijn indien die voorschriften 

32) Vgl. R. M. Themis 1956, bI. 347. 
33) Vgl. Ars Aequi 1962/1963, bI. 118. 
34) Themis 1849, bI. 455. Zie ook de reactie van W. C. D. Olivier, idem 

1850, bI. 226. Ter aanvulling van v. d. Pot, Geschiedenis Ned. staatsrecht, 
bI. 178 zij nog toegevoegd, dat Mr.Olivier is overleden in 1885 (Van West 
de Veer, De rechtbank te 's-Gravenhage 1967, bI. 37). 
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niet bestonden. Het lijkt dus van belang te onderzoeken, of die 
voorschriften wel rechtsgeldig zijn. De Hoge Raad heeft in een 
recent arrest beslist, dat zulks inderdaad het geval was en dus 
kunnen de gemeenten gerust zijn. 

Wat mij opvalt is echter, dat in een annotatie bij dat arrest 35) 
van zeer gezaghebbende zijde is geopperd, dat "niet zo gek zou" 
zijn geweest, als de rechtbank bij het vaststellen van de waarde 
(en dus van de schadeloosstelling) zich van de al dan niet wettig
heid der op de grond gelegde lasten niet gelegen had laten liggen. 
Hier knippert men wel even met de ogen. Het kan voorkomen dat 
de waarde van een perceel gedrukt wordt doordat de overheid niet 
bij machte is de eigenaar te vrijwaren van overlast, die hem wordt 
aangedaan door brandschatters of vandalen. Dat is dan een trieste 
feitelijke toestand, waarmede rekening zal moeten worden gehouden. 

Maar welk een verschiet opent zich als gemeenten - die nu 
eenmaal uit hoofde van haar taak begerig zijn naar grond, en helaas 
niet altijd bedenkelijke middelen schuwen om aan die behoefte te 
voldoen 36) - vrij spel krijgen om met behulp van door haar 
gestelde, onwettige en dus onverbindende regels de prijs bij ont
eigening te drukken. Wanneer de Onteigeningswet (art. 40a) voor
schrijft om bij de bepaling van de waarde rekening te houden met 
"de ter plaatse geldende regelen", dan kunnen daaronder in een 
rechtsstaat toch niet anders verstaan worden dan rechtsgeldige 
regelen? 

De kapitein van Köpenick vergreep zich aan een gemeentekas. 
Zijn handelen was vermakelijk, doch in strijd met de rechtsorde en 
de man is er dan ook voor gestraft. Aan een gemeente, die tot 
spekking van háár kas ook köpenick gaat spelen en heffingen 
invoert die zij niet mag invoeren, is echter niets vermakelijks te 
bekennen. Ziet zij haar illegaal gedrag bovendien nog gehonoreerd, 
dan zijn wij van de rechtsstaat overgestapt naar het domein van de 
willekeur. Het is de taak der juristen te waken, dat de wetgever 
voor het doen van deze stap nimmer, bewust of onbewust, aan de 
administratie een uitwegvergunning verleent. 

~) N .J. 1966, nr. 415 met noot N.J.P. Zie ook Ars Aequi 1967, bI. 316 
en Bestuurswetenschappen 1967, bI. 395 en 399. 

86) Admin. en rechterl. besliBBingen 1967, bI. 661; Bestuurswetenschappen 
1967, bI. 391; Ars Aequi 1967, bI. 316. 
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