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Opkomst en neergang van een heersende leer 5 

De rechtsgeleerdheid wordt meestal gerekend tot de alfa-wetenschappen, 
ook door de juristen zelf. Gezien haar herkomst en geschiedenis is dat ver
klaarbaar. Maar dat mag niet uit het oog doen verliezen, dat zij evenzeer 
de kenmerken van een gamma-wetenschap heeft: het recht is immers gericht 
op maatschappelijke praktische normatieve ordening en sturing, niet alleen 
uitgaande van de eis van gerechtigheid, maar evenzeer van die van doelma
tigheid , d.w.z. met het oog op bestaande feitelijke krachten en gevoelde be
hoeften. 

De kern van het recht ligt besloten in wat men kan aanduiden als de 'gel
ding' van het recht, dat daardoor tot 'rechtsorde' wordt. Deze rechtsorde 
draagt meestal een element van dwang' in zich, soms zeer voelbaar, soms al
leen als eventualiteit op de achtergrond aanwezig, soms ook slechts in de 
vorm van een overtuiging van behoren. 

De opmerking, door Van Melsen gemaakt2, dat voor de maatschappij-we
tenschap de concrete maatschappij experimentenveld is, reden waarom het 
niet juist is bij de maatschappijwetenschap scherp te onderscheiden tussen 
'zuivere' en ' toegepaste' wetenschap, gaat dan ook zeker op voor de rechts
wetenschap. Iedere rechtsbeslissing, of zij nu afkomstig is van een rechter, 
van een overheidsorgaan of van iemand anders, bevat in aanleg een rechts
vormend element. 

Het recht beïnvloedt in zijn praktische werking niet alleen de samenle
ving, maar omgekeerd doet de samenleving dat ook het recht. Het element 
van dwang in het recht is bovendien, zodra het actief tot gelding komt, niet 
alleen van zedelijke aard, maar wordt vaak ook uitsluitend als van buiten 
komende druk ervaren. Handhaving van de rechtsorde roept daarom dik
wijls spanning op, die zowel sterke negatieve als positieve reacties teweeg
brengen kan, reacties die menigmaal gepaard gaan met morele verontrus
ting, met name wanneer een tegenstelling tussen 'recht' en 'gerechtigheid' 
wordt gevoeld. Maar een andermaal is juist grote voldoening het gevolg, als 
men meent dat de rechtsbeslissing gerechtigheid doet zegevieren. Zulke re
acties hebben vaak te maken met het simpele feit dat de betrokkene al dan 
niet in het gelijk gesteld wordt, maar kunnen ook los daarvan ontstaan. 

Maar hoezeer de rechtsorde in haar praktische gelding de invloed onder
gaat van de samenleving waarbinnen zij functioneert, zij is als normatieve 
orde toch primair gekenmerkt door haar abstraherend en algemeen karak
ter. Zij moet structuur vertonen, onderlinge samenhang, haar uitwerking 
moet een zekere mate van voorspelbaarheid hebben, zij moet bovendien, 
naar inhoud en herkomst, globaal gesproken zedelijk aanvaardbaar zijn bin-

1 In zijn werk 'Der Zweck im Recht' (1877), noemt Rudolph vonJhering het bestaan van uiter
lijke dwang zelfS het wezenskenmerk van het recht. 
2 A.G.M. van Meisen, Wetenschap in discussie, Med. K.N.A.W., nw reeks nr. I, 1982, blz. 26. 
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6 J. van der Hoeven 

nen de kring waarvoor zij geldt en beantwoorden aan de waarden die daar 
gangbaar zijn. Daartoe behoort in onze cultuurkring thans, dat recht geldt 
en wordt toegepast zonder aanzien des persoons, d.w.z. dat er rechtsgelijk
heid en rechtseenheid moet zijn en evenzeer dat er rechtszekerheid moet be
staan. Dit verklaart, dat de bestaande rechtsorde, d .w.z. het positieve recht, 
een maa tschappelijk conserverende tendens heeft, wat bij snelle maatschap
pelijke ontwikkelingen kan meebrengen, dat het recht 'achter loopt' bij de 
maatschappij, zoals dan wordt gezegd. De rechtsorde immers ordent en con
troleert de menselijke samenleving, maar schept die niet. 

De rechtsorde heeft in rustige tijden een stabiliserende en op continuïteit 
gerichte werking, maar in bewegelijke perioden ondervindt zij zelf de neer
slag van de dynamiek van de snelle ontwikkeling op elk gebied en van de 
herwaarderingen die daarvan het gevolg zijn. 

II 

Zoals in iedere wetenschap wordt ook in de rechtswetenschap gestreefd naar 
het vormen van theoretische concepties die inzicht in het recht als verschijn
sel mogelijk maken. 

En omdat, zoals uiteengezet, iedere rechtsorde haar karakter van norma
tieve ordening slechts heeft dank zij haar feitelijke gelding, is ook iedere 
rechtstheoretische conceptie, die meer wil zijn dan een solipsistisch gedach
tenspinsel, mede gericht op dat praktisch functioneren van het recht als nor
matieve orde. 

Dat heeft tot gevolg, dat iedere rechtstheorie een dubbel aspect heeft. 
Enerzijds is zij, als wetenschappelijke theorie, gericht op het begrijpen en inzichtelijk 
maken van het verschijnsel ' recht', anderzijds echter is zij ook instrument voor de prakti
sche toepassing van het recht. 

Het is deze, aan alle rechtstheorie eigen, dubbelfunctie van theoretische 
verklaring enerzijds en werkmethode in de praktijk van het recht anderzijds, 
die ik wil toelichten aan de hand van het wetspositivisme, een leerstuk dat 
zijn zegetocht begon in de eerste helft van de 1ge eeuw, geruime tijd als 
'heersende leer' werd aanvaard in de 1ge en het begin van de 20e eeuw, en 
daarna geleidelijk het veld moest ruimen3 • Als instrument van rechtsbede
ling heeft deze theorie grote invloed gehad en ook nu nog heeft zij diepe spo
ren nagelaten. 

Ik heb gekozen het leerstuk van het wetspositivisme, niet omdat dit in de 
1ge eeuw met haar neiging tot constructivisme de enige toen bloeiende we
tenschappelijke rechtstheorie zou zijn geweest, integendeel, maar vanwege 

3 Ook andere rechtstheoriëen zouden als illustratie van de betekenis van een rechtstheorie voor 
de praktische rechtsorde kunnen dienen. B.v. de leer van het absolute karakter van het ei
gendomsrecht, het souvereiniteitsbeginsel in de relatie overheid--{}nderdaan, en de leer van de 
trias politica. Moderne leerstukken, die wellicht dezelfde weg van geleidelijke relativering zullen 
gaan zijn: de absolute waarde van de democratie en van de mensenrechten en de eenzijdige na
druk op de garanties van de positie van de verdachte in het strafproces. 
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Opkomst en neergang van een heersende leer 7 

de ruime strekking daarvan, voor vrijwel elk rechtsgebied van groot belang, 
maar op zichzelf nochtans vrij simpel van inhoud. 

Kort weergegeven hield het wetspositivisme in , dat alle recht uit de wet 
voortvloeit, hetzij dat het expliciet in de wetstekst is vastgelegd, hetzij dat de 
verbindendheid ervan expliciet op de wet steunt. Alleen het aldus door de 
wet gepositiveerde recht kan, en moet dan ook, als geldend recht worden be
handeld: er is geen recht, tenzij in of krachtens de wet en omgekeerd: wat 
in de wet staat is positiefrecht. De kern van het wetspositivisme ligt dan ook 
niet daarin, dat het de wet als belangrijke of zelfs primaire rechtsbron be
schouwde. Dat was vóórdien ook al het geval en die betekenis heeft de wet 
ook nu nog. De kern van het wetspositivisme is, dat het de wet als enige 
rechtsbron aanmerkt. 

Strikt genomen is het wetspositivisme een theorie over de bron van het 
recht. H et was in zoverre ook niet a lleen een wetenschappelijke theorie, dat 
door haar geen analyse van het verschijnsel ' recht ' werd gegeven. Veeleer 
was sprake van een zedelijk-politieke imperatief voor de wording en vastleg
ging van het recht. Het zou da n ook niet juist zijn de geboorte en de levens
loop van het wetspositivisme louter als ideeëngeschiedenis te beschouwen en 
te behandelen . Het ontstond en ontplooide zich in het klimaat van de Ver
lichting, waarin de 'wet' werd gezien als de onpersoonlijke wil van allen, die 
daarom de volledige waarborg zou bieden tegen willekeur en bevoorrechting 
van bijzondere personen, groepen of standen; de zuiverste uitdrukking van 
wat het algemeen bela ng vordert. Zulke denkbeelden waren wel eerder be
pleit, maa r nimmer met zulk een sterke politieke lading. De heftige, zij het 
kortstondige, democratische golf< die tegen het einde van de 18e eeuw het 
vas teland van West-Europa en met name Frankrijk en de lage landen over
spoelde, poneerde de door de vertegenwoordigers van het volk vastgestelde 
geschreven we t als enige bron van recht. Het nauwkeurig fixeren van publie
ke bevoegdheden van volksvertegenwoordiging, regering en rechterlijke 
macht en van hun werkwijze, met name waar het betreft het vaststellen van 
bindende regels daarvoor, was dan ook het ee rste doel van de revolutie. 

Er moest een grondwet komen. Die eerste grondwetten brachten de wet
gevende bevoegdheid rigoureus bij het souvereine volk5 en erkende daarbui
ten geen zelfstandige bron van rech t. 

Dat was een ingrijpende verandering tegenover de voordien gangbare 
praktijk, die zeer uiteenlopende rechtsbronnen erkende. Als zodanig fun
geerden de traditie en de bestaande gewoonten, de historische privileges, de 
door heersers uitgevaardigde verordeningen en ook de commentaren van 

, Het getij ve rliep snel. 'Het democra tische vuur was al in de eerste j aren van de 1ge eeuw als 
een nachtkaars uitgegaan', schreef van der Pot met het oog op Nederland (Med . K.N.A.W., 

lieuwe reeks 10, nr. 3, 1947). In Frankrijk was da t zo mogelijk nog eerder het geval geweest. 
, Consti tutie 3 september 179 1: La loi est l'expression de la volonté générale (art. 6 van de Dé
cIaration); Constitutie 24 juni 1793 : 'La loi estl'expression libre et solennelle de la volonté géné
rale' (art. 4 DécIaration). De Betaafse Staatsregeling van I mei 1798 stelt in artikel 5 der 'Al
gemene Beginselen': 'De Wet is de wil van het geheeIe maaLSchappijlijk Lichaam .. .' 
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8 J. van der Hoeven 

rechtsgeleerden, die aan de universiteiten waren gevormd, hoofdzakelijk ge
schoold in de daar gangbare versie van het Romeinse recht. Behalve oOl"Za
ken van politieke, sociale en economische aard, en naast motieven voortko
mend uit veranderde mens- en natuurbeschouwing, waren het toch ook de 
praktische gebreken van de bestaande rechtsorde, de onoverzichtelijkheid 
daarvan, de geografische ongelijkheid in toepassing, de willekeur soms ook 
en de door dit alles veroorzaakte onzekerheid, die aan het streven naar een
heid en vastheid politieke kracht hebben gegeven. Rechtseenheid en rechts
zekerheid waren niet alleen theoretische desiderata, zij waren ook praktische 
noodzaak geworden. Dit werd zeker vooral gevoeld in de kringen van de 
economisch actieve stedelijke burgerij en van intellectuelen - predikanten, 
advocaten en kooplieden - en minder in de omgeving van de bestaande tra
ditionele gezagsdragers. 

De lotgevallen van de nieuwe opvattingen over recht en wet liepen dan 
ook parallel met de lotgevallen van de revolutie. De eerste constituties leg
den grote nadruk op de wet als enige begrenzing van de individuele vrijheid 
en enige grondslag voor het staatsbestuur.6 Men zag echter wel in, dat wet
ten eerst moeten zijn gemaakt voordat ze kunnen worden uitgevoerd. De 
eerste constituties staan dan ook vol met verwijzingen naar wetten die er nog 
niet waren, maar, soms onder het stellen van termijnen, nog tot stand moes
ten komen. Die spoedeisende wetgevende taak werd kennelijk getaxeerd met 
het optimisme, typerend voor revolutionair denken. Zo bepaalden de Bur
gerlijke en Staatkundige Grondregels van de Staatsregeling van 1798 (art. 
28): 'Er zal een Wetboek gemaakt worden, zoo wel van Burgerlijke, als van 
Lijfstraffelijke Wetten ..... algemeen voor de gansche Republiek. Deszelfs in
voering zal zijn, uiterlijk binnen twee jaaren, na de invoering der Staatsrege
ling.' 

De binnen- en buitenlandse politieke gebeurtenissen deden al deze leer
stelligheden al gauw in het zand lopen. Het program was in deze vorm en 
in dit tempo voor doorvoering ook te enen male ongeschikt. Gevestigde 
rechtsaanspraken en sociale verhoudingen zouden niet zo maar door wet
geving te veranderen zijn geweest. Maar al kwam er van doorvoering van 
het wetgevingsprogramma niets terecht, toch kwam het ook niet tot een 
terugval in de vorige toestand. Het streven naar rechtseenheid en rechtsze
kerheid gaf, als gezegd, uitdrukking aan een zeer wezenlijke maatschappelij
ke en politieke behoefte. 

De democratie ging weliswaar al spoedig te gronde, maar het despotische 
gezag dat haar plaats innam had groot belang bij het scheppen van unifor
miteit binnen zijn gezagsgebied. Wie de wetgeving beheerst, heeft een be-

• Const. 1791: 'Ces bomes (de la liberté) ne peuvent être determinées que par la loi' (Décl. art. 
4). Const. 1793: 'La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de 
ceux, qui gouvement' (Décl. art. 9). Staatsregeling 1798: 'Het Uitvoerend Bewind is voomaam
lijk belast met het toezigt op de stipte uitvoering van alle Wetten en Besluiten des Vertegen
woordigenden Lichaams' (art. 105). 
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Opkomst en neergang van een heersende leer 9 

langrijk politiek instrument in handen. Het is wel vaker gebeurd dat demo
cratische instellingen uitstekend bruikbaar bleken voor dictators. Dat zag 
ook Bonaparte snel in. Reeds tijdens het Consulaat zette hij spoed achter de 
codificatie van het gehele privaat- en strafrecht. Deze eerste meest beroemde 
en meest omvattende codificatie kwam tot stand tussen 1803 en 1810, ach
tereenvolgens de Code Civil (1802-1804), de Code de procédure Civile 
(1806), de Code de Commerce (1807), de Code d'Instruction criminelle 
(1808) en de Code Pénal (1810). De omvang en het tempo van het werk is 
toen en later algemeen bewonderd, de kwaliteit ervan is verschillend beoor
deeld, ook binnen Frankrijk. Het oordeel wisselt met de uiteenlopende visie 
die de beoordelaars hebben op de dictatuur van Napoleon, door wiens niet 
aflatende pressie het werk in hoog tempo is voltooid. De bewonderaars en 
critici, voornamelijk historici met een meestal slechts beperkte juridische 
scholing, houden zich vooral bezig met het aandeel dat de Eerste Consul -
later de Keizer - persoonlijk in het werk van de redactiecommissie van de 
Code Civil heeft gehad en met zijn beweegredenen daarbij. Dat laatste is 
trouwens historisch het belangrijkst.' Dat Bonaparte een pragmatische des
poot was en zich zeker niet verknocht voelde aan de beginselen van de revo
lutie, is zonder meer duidelijk. Bij de instelling van het Consulaat trachtte 
hij weliswaar de indruk te wekken, dat de revolutie in hem haar bekroning 
vond. Maar wie dat misschien nog mocht geloven, zeker niet Bonaparte 
zelfS. 

Hoewel hij de legitimiteit van zijn regime aanvankelijk voorstelde als uit
komst en consolidatie van de resultaten van de revolutie en hij ook pro
beerde, met behulp van Sieyès, in de staatsinrichting van het Consulaat die 
indruk te wekken, moet toch worden aangenomen, dat zijn krachtig streven 
een codificatie van het recht tot stand te brengen, veeleer bedoeld was als 
werktuig tot vestiging en bevestiging van zijn eigen gezag. Napoleon was ze
ker geen aanhanger van de heerschappij van de wet, maar van die van de 
dictator, voor wie de wet een hulpmiddel was. Dat heeft hij zelf in een brief 
aan zijn broer Joseph, toen die in 1807 koning van Napels werd, ook met 
zoveel woorden geschreven.9 De code werd dan ook ingevoerd overal waar 

7 De persoonlijke bijdrage van Napoleon tot de Code civil is moeilijk te retraceren, omdat de 
gepubliceerde verslagen van de beraadslagingen van de redactie-commissie in de Moniltur, dui
delijk zijn 'opgepoetst'. E.M . Meyers heeft, als resultaat van zijn daarnaar ingesteld onderzoek, 
opgemerkt dat Napoleon zeker geen groot jurist zou zijn geworden als madame Mère hem in 
de rechten had laten studeren (vermeld door J. Presser, Napoleon, blz. 266). 
• 'Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui I'ont commencée, die est finie': Proclama
tie van 24 frimaire An VIII (15 dec. 1899) waarbij de nieuwe constitutie werd afgekondigd. 
Deze constitutie van het jaar VIII maakte in feite Bonaparte tot dictator van Frankrijk, voorlo
pig nog voor een bepaalde tijd, todat orde op zaken zou zijn gesteld. Maar twee jaar later voer
de hij het Consulaat voor het leven in en nog twee jaar later het Keizerrijk. 
• E. Driault, Napoléon en !talie, 1906, blz. 463 v.v. ; Zie ook P. Geyl, Napoleon, Utrecht 1947, 
blz. 368 V.v. De Keizer schrijft daarin: 'De code zal Uw macht bevestigen ... Dit heeft mij de 
noodzakelijkheid van een burgerlijk wetboek doen prediken en heeft mij ertoe gebracht het in 
te voeren' (Geyl, t.a .p. ). Hoezeer Napoleon aan de codificatie belang hechtte, blijkt ook hieruit, 
dat hij in 1807 de naam veranderde in 'Code Napoleon' . 
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10 J. van der Hoeven 

Napoleon zijn macht rechtstreeks of middellijk vestigde, soms enigszins aan
gepast, zoals in het koninkrijk Holland (1809) . Na de inlijving werd ook bij 
ons uiteraard de Franse wetgeving rechtstreeks ingevoerd. 

De aandacht, hier besteed aan de eerste postrevolutionaire codificaties, is 
gerechtvaardigd omdat daaruit blijkt dat de codificatie-idee in hoge mate 
bruikbaar was, los van haar theoretische herkomst, als praktische bijdrage 
tot unificatie en beheersing van het gezagsgebied. De wet, voor ieder gelijke
lijk geldend èn gelijkelijk verbindend, had daarmee echter nog niet het 
rechtsmonopolie verworven, dat de democraten voor ogen stond en dat het 
latere wetspositivisme zou kenmerken. 

Na de restauratie van 1815 kon de democratische ideologie niet herleven, 
maar haar sporen waren niet geheel uitgewist. De leer van de onaantast
baarheid van het gezag van de wet sloot immers zeer goed aan bij het con
stitutionalisme, daar waar dat als erfenis van de revolutie vaste voet kreeg, 
zoals ook in ons land. Het constitutionalisme als in de grondwet vastgelegde 
staatsorde bestreek het hele terrein van gezag, gezagsoefening en rechtsbede
ling. Het leerstuk van de suprematie en het rechtsmonopolie van de wet pas
te goed in een liberale samenleving met beperkt kiesrecht, maar kreeg een 
verschillende betekenis voor enerzijds het rechtsverkeer tussen de burgers 
onderling - het privaatrecht - en anderzijds het recht van de gezagsuitoefe
ning van de overheid over wie eerst de 'onderdanen' werden genoemd en la
ter de 'burgers' - het publiekrecht. In de loop van de 1ge eeuw is de opvat
ting steeds meer gemeengoed geworden, dat bij nationale politieke zelfstan
digheid een geschreven constitutie hoort. De - deels slechts schijnbare - uit
zondering Groot-Brittannië doet daaraan niet af. Geschreven constituties 
vormen - uit een oogpunt van rechtstheorie - een hoofdstuk apart. Terwijl 
hun gezag theoretisch in rang uitgaat boven dat van de gewone wet, blijkt 
het gezag van de geschreven constitutie vaak kwetsbaar en haar levensduur 
soms zeer onzeker en afhankelijk van politieke incidentenlo . 

Het is met name op het gebied van het privaatrecht en op dat van het be
stuursrecht, dat de leer van het wetspositivisme in de pregnante betekenis 
van de wet als enige bron van recht, tot volle ontwikkeling kwam, zij het met 
voor elk van deze rechtsgebieden zeer verschillend gevolg. 

IJl 

Die ontwikkeling heeft zich niet onweersproken voltrokken. De rationalisti
sche herkomst van het wetspositivisme riep verzet op bij met name de aan
hangers van verschillende typen van de historische school en van die van het 
natuurrecht. Het zou te ver voeren, daarop hier uitvoerig in te gaan, temeer 
omdat weliswaar de inzichten en opvattingen over de grondslagen van het 

10 Daarover O.m . J. van der Hoeven, 'De plaats van de grondwet in het constitutionele recht' , 
2e druk, Zwolle 1988, en 'De waarde van de grondwet', pre-advies Veren. voor Wijsbegeerte 
des Rechts, Zwolle 1961. 
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Opkomst en neergang van een heersende leer 11 

recht en van de wet veelszins diametraal tegenover elkaar stonden, maar dit 
in de wijze waarop men het recht hanteerde veel minder tot uiting kwam. I I 
Het verschil van opvatting tussen de wetspositivisten en de aanhangers van 
de historische school had met name betrekking op het gezag van het ge
woonterecht, dat naast of tegenover het wettenrecht werd gesteld. Iets der
gelijks geldt ook voor de tegenstelling tussen wetspositivisme en natuurrecht. 
Een op rationele grondslag opgebouwde rechtsorde wil niet weten van de ir
rationele historische - of goddelijke, of in de scheppingsorde rustende - her
komst van gewoonterecht, behalve bij wijze van uitzondering en dan nog al
leen indien en voorzover zulk gewoonterecht expliciet door de geschreven 
wet wordt erkend als geldend recht. Maar in dat geval is het de wet en niet 
de gewoonte die het recht schept. Zo'n visie op de wet als enig rechtschep
pend instrument bleek ook goed verenigbaar met een strikte souvereiniteits
leer, los van de vraag hoe de overheid is georganiseerd en of zij een volksver
tegenwoordiging kent en hoe ver de invloed van die volksvertegenwoordi
ging strekt. Ook het constitutionele koningschap is zeer wel te verenigen met 
de wet als enige rechtsbron, zoals o.a. in ons land de geschiedenis bewijst. 

Daartegenover hield de historische school staande, dat in beginsel niet de 
gewoonte als uitzondering en de wet als regel moet worden beschouwd en 
behandeld, maar juist omgekeerd: het gewoonterecht, als historische uit
drukking van de volksziel als regel en de wet als aanvulling en uitzondering, 
voorzover deze nodig blijken.12 Maar, zoals opgemerkt en hierna zal blijken, 
het principiële verschil in rechtstheoretische visie leidde niet tot belangrijk 
onderscheid in de praktische techniek van rechtstoepassing. Zo was in de 
verschillende Duitse staten, waar het wetspositivisme slechts moeizaam ter
rein won, gewoonterechtelijk het Romeinse recht gerecipieerd d .w.z. het Cor
pus Juris van Justinianus, in Duitsland meestal aangeduid als 'Pandekten'. 
De toepassing van dit uit de 6e eeuw daterende Romeinse recht, met alle in
vloeden en vervormingen die het in de loop van vele eeuwen had ondergaan, 
kon alleen toepassing vinden in de 1ge-eeuwse samenleving, door middel van 
een speciale interpretatie-techniek, die ernaar streefde het Pandektenrecht in 
een systeem van begrippen te ontleden, met behulp waarvan dan concrete 
rechtsvragen werden beantwoord. Dit pleegt sinds Rudolph van Jhering als 
'Begriffsjurisprudenz' te worden aangeduid, een wijze van interpretatie die 
alleen voor ingewijden te doorgronden was en ondanks het fraaie uitgangs-

11 De Duitse historische school keerde zich sterk tegen het denkbeeld van het vastleggen van het 
recht in een codificatie. Met name Friedrich Karl von Savigny (1779-1861 ) in zijn 'Vom Beruf 
unserer Zeit fUr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft' (1814) keerde zich tegen het ook in 
Duitsland bestaande codificatie-streven, dat werd verdedigd - en voor het strafrecht ook in 
praktijk gebracht- door Anselm von Feuerbach (1775-1833). Daarover nader in Gustav Rad
broeh; Paul Johann Anselm von Ftun'bach, tin Juristenlebm (1934) en Einfohrung in die Recluswissm
schaft (ge druk, 1952) . Evenals von Savigny ook: Friedrich Julius Stahl, Die Philosophie des 
Rechts, Zweiter Band, Rechts- und Staatslehre (derde druk, 1854) . 
12 Zie b.v. Stahl, a .w., blz. 244 v.v. Het Pruisische Landrecht van 1794 had geenszins het karak
ter van een codificatie. 
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punt van de historische school zich ver verwijderde van het dagelijks volksle
ven, waar de rechtsbedeling vaak als een soort kabbalistische geheimkunst 
werd gevoeld. 

In de landen, waar het wetspositivisme werd aanvaard, scheen de situatie 
op het eerste gezicht een geheel andere. Immers: iedereen kon van de ge
schreven wet kennis nemen en zo het recht leren kennen, Rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid waren het directe en zegenrijke gevolg van de gelijkstelling 
van recht en wet. Natuurlijk begreep men wel, dat de wet niet alle proble
men en situaties zou kunnen voorzien. Bij de aanbieding van het ontwerp 
van de Code civil in 1803 werd dit reeds opgemerkt.13 Maar toch werd het 
de rechter al dadelijk expliciet verboden een uitspraak te weigeren onder het 
voorwendsel dat de wet zweeg, onvolledig of duister was (art. 4 Code civil). 
Men ging er kennelijk vanuit, dat de wetgeving op den duur de noodzakelijke 
aanvullingen wel zou leveren, terwijl ook verduidelijking en wijze van toe
passing in ruime mate van de kant van het keizerlijk gezag werden gegeven, 
vooral op het gebied van personen-, familie- en erfrecht, terreinen waarvoor 
Napoleon bijzondere belangstelling had. 

Toen in Nederland de Franse Code civil in 1838 door een eigen Neder
lands burgerlijk wetboek werd vervangen, werd de rechter met nog meer na
druk aan de wet gebonden dan door de Code civil reeds was geschied. Uit
drukkelijk werd bepaald, dat gewoonte geen recht geeft, dan alleen wanneer 
de wet daarop verwijst, dat een wet alleen door een latere wet haar kracht 
kan verliezen, dat de rechter volgens de wet moet rechtspreken en in geen 
geval de innerlijke waarde of billijkheid van de wet mag beoordelen en na
tuurlijk ook, dat hij niet zijn uitspraak mag weigeren 'onder voorwendsel 
van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet'.14 

Dat hield in een waterdichte aanvaarding van de leer van het wetspositi
visme voor wat het privaatrecht betreft. Buiten de wet was er geen recht en 
er kon geen probleem in het sociale, economische of culturele maatschappe
lijk leven zich voordoen, waarvoor het recht, d.w.z. de wet, geen oplossing 
zou moeten en ook kunnen leveren. De rechtsgeleerde schrijvers stonden dan 
ook - evenals de rechter - voor de opgave in de wet en nergens anders op 
elke rechtsvraag het antwoord te zoeken en ook te vinden. Dat bracht mee, 
dat de rechtsgeleerde, voorzover hij optrad als uitlegger van het privaat
recht, 'wetsgeleerde' moest zijn, een conclusie die de vooraanstaande com
mentator C.W. Opzoomer dan ook met zoveel woorden trok, hoeveel er
gernis hem dat ook kostte.1 5 Op hetzelfde standpunt stond zijn tijdgenoot, 

I' ' .. .les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites; les hom mes, au contraire, 
ne se reposent jamais, et ce mouvement ... produit à chaque instant queique combinaison nou
velle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau' . 
14 Wet houdende algemene bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk, 15 mei 1829, en resp. 
arU. 3, 5, 11, 13 . 
I' 'Ook voor het privaatrecht is alles in handen van de wetgevende macht. Hoeveel strijd het 
hem ook koste, de rechtsgeleerde moet als uidegger wetsgeleerde zijn'. Het Burgerlijk Wetboek 
verklaard, Amsterdam II delen, 1865-1887, Voorrede blz. VII . 
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de even gezaghebbende hoogleraar G. Diephuis.16 De rechtsgeleerde kan en 
moet soms wel over de wet een afkeurend oordeel vellen, 'haar als gebrekkig 
doen kennen', 'zich telkens weer erover ergeren', of zelfs haar 'niet anders 
dan ongerijmd noemen': hij is gebonden aan de wet. Dat is het oordeel van 
beide geleerden. I 7 

De noodzaak uit deze menigmaal zo onvolledige, ergerniswekkende en 
zelfs ongerijmde wet beslissingen te putten, die immers uit de wet en daaruit 
alleen mochten voortkomen, heeft een scala van interpretatie-technieken tot 
bloei gebracht, die in veel opzichten als twee druppels water leken op de 'Be
griffsjurisprudenz' van het Pandektenrecht. Via tekstgebonden methoden als 
grammaticale interpretatie, interpretatie naar spraakgebruik, analogische 
interpretatie, het argumentum a contrario - methoden waartussen niettemin 
naar willekeur kon worden en werd gekozen - via wetssystematische inter
pretatie en begrippenvorming, die vooral een logisch verband in de wet 
zochten te ontdekken of daarin te leggen, via het zoeken naar de bedoeling 
van de wetgever dan wel naar wat deze zou hebben kunnen of moeten be
doelen, naar tenslotte het opsporen van de geest en strekking die men de wet 
al dan niet terecht toeschreef, werden technieken ontwikkeld om de inhoud 
van het positieve recht uit de wet afte leiden en om het antwoord op concre
te rechtsvragen te kunnen geven. Het spreekt vanzelf, dat de uitkomst van 
een en ander bij de verschillende commentatoren ver kon uiteenlopen en 
dat ook vaak deed. Maar de theoretische basis ervan was allen gemeen: die 
was en bleef de geschreven wet. 

De eenheid van uitlegging die de geschreven wet op deze wijze niet bren
gen kon, werd nagestreefd door het instituut van cassatie. De Hoge Raad der 
Nederlanden moest, in hem voorgelegde zaken, beoordelen of de lagere rech
ter de wet al dan niet had geschonden of verkeerd toegepast, en als dat het 
geval was, die uitspraak vernietigen. De eenheid van rechtstoepassing werd 
op die wijze, althans voor het privaat- en strafrecht, benaderd, al werden 
niet alle zaken waar twijfel kon bestaan aan de Hoge Raad voorgelegd, en 
al riep het vraagstuk of niet-toepassing van een wet toch schending daarvan 
kon inhouden, nogal eens onzekerheid Op.18 Het wetspositivisme beet daarbij 
in de eigen staart. Pas in 1962 werd de mogelijkheid van vernietiging wegens 
strijd met de wet vervangen door vernietiging wegens strijd met 'het recht' . 

Maar mocht op deze wijze de verwachte rechtseenheid tot op grote hoogte 
zijn gewaarborgd, met de verwachting van rechtszekerheid en gerechtigheid 
was dat veel minder het geval. De democraten van vóór 1800 hadden de 

J. G. Diephuis, Handboek voor het Nederlandsch Burgerlijk Regt, Groningen 13 delen, 1868-
1890, deel I blz. 35. 
" Beide in hun a.w., t.a.p. 
J. ZO werd het achterwege laten van analogische wetstoepassing niet als 'toepassing' en dus 
evenmin als schending van de wel beschouwd. Daarover P. Scholten, Algemeen Deel, 2e druk, 
Zwolle 1934, blz. 96. (Ie druk 1931). De 1ge-eeuwse rechtsgeleerde A. de Pinto dreef de spot 
met het formalisme van de cassatierechtspraak, die hij een 'Carthago delend a' noemde. 
(Regterlijke Organisatie, 1851.) 
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toen bestaande rechtsonzekerheid niet alleen toegeschreven aan de onover
zichtelijkheid van de wetten, verordeningen en gewoonten, maar ook aan de 
willekeur van de rechters. Alleen de wetgever, d.w.z . het souvereine volk, 
kan beslissen wat recht is, niet de daarvan geïsoleerde rechter. Aan Ro
bespierre wordt de uitspraak toegeschreven: 'Le mot de jurisprudence doit 
être effacé de notre langue ... lajurisprudence n'est autre chose que la loi'.19 
Dat is trouwens een gedachtengang die in uiteenlopende vorm en verband 
ook later herhaaldelijk opduikt, ook in allerminst revolutionaire of democra
tische context. Uit het voorgaande blijkt wel, dat de beperking van het recht 
tot de geschreven wet in de praktijk van alle dag die rechtszekerheid niet kon 
garanderen. Lectuur van de wet gaf en geeft heel vaak geen rechtstreeks uit
sluitsel over de toepassing in een concreet geval. Dat werd bepaald niet ver
holpen door de systemen van interpretatie, waarin rechtvaardigheid en bil
lijkheid destijds geen of nauwelijks een element vormden en ook niet moch
ten vormen.20 Het ideaal van rechtszekerheid en gerechtigheid, dat door de 
uniforme en uitsluitende heerschappij van de geschreven wet bereikt scheen, 
bleek in toenemende mate een fata morgana. 

Het is opmerkelijk, dat destijds slechts sprake was van twee bronnen van 
positief privaatrecht, n.l. de geschreven wet en de gewoonte. Het was Of het 
een Of het ander. Daarom meende men door het uitschakelen van de ge
woonte als zelfstandige rechtsbron rechtseenheid en rechtszekerheid te verze
keren. Men zag wel in, dat de wet niet voor iedere concrete situatie een pre
ciese norm kon bevatten. De wet hanteerde dan ook meer algemene normen 
als 'goede trouw' en 'zorg van een goed huisvader' e.d., maar zulke naar om
standigheden enigszins aanpasbare normen werden alleen toegepast waar 
de wet dit uitdrukkelijk voorschreef, min of meer als ultima ratio. Toen in 
1855 het gerechtshof in Colmar onder Frans recht besliste, dat het gebruik 
van eigendom, uitsluitend om een ander te storen, als misbruik van recht 
moet worden beschouwd en derhalve verboden iS,21 gold dit in de juridische 
wereld tot ver buiten Frankrijk als een sensatie, hoewel zulk misbruik in 

•• Geciteerd bij P. Scholten, a.w. blz. 3. 
20 Duidelijke voorbeelden daarvan bij Opzoomer in zijn commentaren op de wettelijke regeling 
van de bevoegdheden van de man in het huwelijk. Zo merkt hij b.v. met betrekking tot de 
plicht van de gehuwde vrouw om haar man te volgen naar de verblijfplaats die deze verkiest 
op, dat die plicht blijft bestaan, ook al wisselt die verblijfplaats voortdurend en zelfs als deze 
een bedreiging voor de goede zeden vormt, omdat de wet nu eenmaal sprak van 'verblijfplaats' 
en niet de term 'domicilie' gebruikte, die op een vaste woonplaats duidt. De vrouw kon natuur
lijk weigeren, maar dan werd zij, aldus Opzoomer, schadeplichtig onder meer op grond van art . 
1279 (niet-naleven van het huwelijkscontract) of art. !401 BW (onrechtmatige daad) (a.w. deel 
I passim). Dat wil geenszins zeggen, dat Opzoomer deze, aldus door hem geïnterpreteerde rege
ling toejuichte. Pogingen tot een mildere uitleg wees hij echter, als in strijd met de wet, van de 
hand. 
2. Door het bouwen van een schoorsteen vlak voor het raam van een buurman, enkel om deze 
onaangenaam te zijn. 
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vroeger eeuwen al meermalen als onrecht was beschouwd en behandeld.22 

Het verbod van misbruik van recht werd na 1855 in sommige landen gelei
delijk in de wetgeving opgenomen, b.v. in het Zwitserse burgerlijk wetboek 
van 1887 (§ 226). In Nederland bleef de erkenning van de mogelijkheid van 
misbruik van recht echter heel lang achterwege.23 Pas in 1931 constateerde 
P. Scholten, dat het verbod van misbruik van recht ' ... thans bezig is zich, 
dank zij den Hoogen Raad, ook een plaats in onze rechtspraak te verover
en'.24 

Het voorbeeld maakt duidelijk, waarin het wetspositivisme tekort schoot 
en tekort schiet. Want niet alleen is de wet nooit volledig en is zij ook niet 
altijd duidelijk, maar de wet kan uit de aard der zaak zelve niet volledig zijn 
en niet altijd duidelijk. Niet alleen, en zelfS niet in de eerste plaats, omdat 
de maatschappelijke en culturele ontwikkeling voortschrijdt, en het positieve 
geschreven recht daarmee onmogelijk gelijke tred kan houden, maar daaren
boven en vooral omdat rechtsbedeling niet opgaat in het toepassen van ab
stracte regels op concrete feiten, maar meer omvat: een rechtsbeslissing moet 
aanvaardbaar zijn, d .w.z. rechtvaardig, adequaat, evenredig en ethisch ver
antwoord, maar ook: passen in een maatschappelijke context van continuï
teit, zij moet niet alleen aan een abstracte norm beantwoorden, maar ook af
gestemd zijn op wat zij concreet teweegbrengt. Het 'fiat justitia, pereat mun
dus' miskent een wezenlijk aspect van het recht en de rechtsorde. De wet
geving vormt het primaire instrument tot rechtsbedeling, maar de rechts
orde komt pas in de rechtsbeslissing tot leven - en die ligt voor een groot 
gedeelte, zij het niet uitsluitend, zeker wat het privaatrecht betreft in de 
rechtspraak en de rechtspraktijk. Deze en dergelijke inzichten hebben ertoe 
bijgedragen, dat de idee dat recht en geschreven wet identiek zijn, werd aan
getast en op den duur onhoudbaar werd bevonden. 

Aanvankelijk kwam dit inzicht het eerst met betrekking tot het privaat
recht tot uiting en, vooral , in de wetenschap.25 De rechtstechniek volgde, 
zoals meestal , op vrij ruime afStand. De bezadigdheid van de jurisprudentie 
is waarschijnlijk deels het gevolg van de hiërarchische opbouw van de rech
terlijke macht: men richt zich naar de top, die als regel wordt ingenomen 
door ervaren en aanzien genietende personen, wier theoretische vorming ge-

22 B.v. in het oudhollandse recht: J .L. van Apeldoorn, Inleiding tot de studie van het Neder
landse recht, Zwolle 1932, vele maJen herdrukt, die daarvan taJrijke voorbeelden geeft. F.G. 
Schelterna, 'Misbruik van recht' , W.P.N.R. 3417, 19, 20, acht het verbod van misbruik van 
recht inherent aan de inhoud van alle (privaatrechtelijke) subjectieve rechten. Maar dat was 
pas ver in de 20e eeuw. 
" De botterik, die bij strenge vorst, ondanks daartoe gedaan verzoek, weigerde de hoofdkraan 
van zijn waterleiding te sluiten, waardoor zijn buurman ernstige schade leed, werd nog in 1910 
door de Hoge Raad niet schadeplichtig geacht, omdat geen wettelijk voonchrift hem tot de af· 
sluiting verplichtte. 
24 a .w. blz. 7. Daarbij verwijzend naar een arrest uit 1928. 
,. Schrijvers als HJ. Hamaker, J.F. Houwing, I.H. Hijmans, P. Scholten e.a. hebben daarin 
een zeer belangrijk aandeel gehad. 
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ruime tijd achter hen ligt. Ieder, die verantwoordelijkheid draagt voor be
langrijke beslissingen, hecht eraan consequentie te betrachten. Vernieuwing 
in het karakter van de overwegingen, die tot de beslissingen leiden, gaat 
langzaam en men komt niet graag van vroegere uitspraken terug. Dat is op 
zichzelf niet onjuist, want de voorspelbaarheid en continuïteit wordt erdoor 
bevorderd en voorkomen wordt een rechtsbedeling die zigzagt van incident 
naar incident en die een prooi wordt van wisselende inzichten waarvan de 
waarde en duurzaamheid onzeker zijn. Maar wanneer het betreft een zo 
fundamentele leer als het wetspositivisme en de daarop gebouwde interpre
tatieve leerstukken en Begriffsjurisprudenz, kan behalve continuïteit toch 
ook verstarring het gevolg zijn. 

Een voorbeeld van de moeite, die de praktijk van het privaatrecht had 
zich los te maken van een al te strikte identificatie van wet en recht is wel, 
dat pas in 1919 door de Hoge Raad werd beslist, dat omkoping van de be
diende van een concurrent onrechtmatig, hoewel op dat moment niet onwet
matig, was.26 Als hoe fundamenteel dat onderkennen van het onderscheid 
tussen onrechtmatig en onwetmatig moet worden beschouwd, blijkt uit het 
feit dat het uitgangspunt werd voor een vrijwel onafzienbaar jurisprudentie
recht dat nagenoeg op elk maatschappelijk terrein mede als basis voor rech
terlijke bevoegdheid en beslissing dient. 

De leer van het wetspositivisme met als gevolg methoden van wetsuitleg 
die voor buitenstaanders geen of nauwelijks enige evidentie bezaten, heeft 
zeker bijgedragen tot de soms bedenkelijke reputatie die het rechtsbedrijf en 
de rechtswetenschap lange tijd hebben genoten en, wie weet, hier en daar 
nog wel hebben. Bovendien bevorderde zij het misverstand, dat het recht 
slechts betrekking heeft op de vorm waaraan het menselijk handelen moet 
voldoen, maar los staat van de essentie daarvan. Rechtsgeleerdheid is, als 
wetsgeleerdheid, niet meer dan kennis van verkeersregels en niet meer. 'So 
kann es, aber anders kann es auch', zoals de Dreigroschenoper leert. De 
rechtsgeleerdheid kwam velen voor, zich bezig te houden met de schaal en 
niet met de kern, met de uiterlijke vorm en niet met de gerechtigheid. Het 
beroep van jurist heeft niets te maken met het Recht (met een hoofdletter) 
zo zagen velen het en die gedachte is zeker nog niet uitgestorven. 

De Duitse rechtsgeleerde J .H . Kirchmann, destijds een gezaghebbend 
Staatsanwalt en wetgever, hield in 1847 een voordracht onder de titel 
'Ueber die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft' . Het object van 
de rechtswetenschap is, zo merkt hij op, de geschreven tekst en dat object 
kan naar willekeur worden veranderd . Drie corrigerende woorden van de 
wetgever, en hele bibliotheken vol commentaren veranderen op slag in mis-

' "Een ander voorbeeld betreft de z.g. natuurlijke verbintenis. Het duurde tot 1926 voordat werd 
beslist dat wat op grond van verplichtingen van moraal of fatsoen is betaald, niet kan worden 
teruggevorderd. Voordien gold dat alleen voor speelschulden, omdat alleen die in de wet uit
drukkelijk werden genoemd. 
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druk.27 Vooral musische naturen hebben vaak een grote afkeer van rechts
geleerdheid en rechtspraktijk opgevat, waartoe met name de interpretatie
methoden en in het bijzonder de Begriffsjurisprudenz hebben bijgedragen. 
Radbruch28 geeft daarvan een reeks voorbeelden. Hij spreekt in dit verband 
van 'die volksfremde Eigenartigkeit des juristischen Denkens', als 'eine all
gemein bekannte, wenn auch allgemein beklagte Tatsache'. Het recht is, 
zegt hij, die 'komplizierteste aller Wissenschaften', wat zeker niet als een 
compliment is bedoeld. Door de twee jaren rechtenstudie in zijn jeugd, werd 
de gezondheid van Friedrich Schiller blijvend aangetast, zo meende hijzelf 
althans. Heine heeft rechten gestudeerd en daaruit een diepe afkeer over
gehouden van 'diese illiberalste Wissenschaft'. Friedrich Hebbel spreekt van 
'die elende Juristerei, die mich anwidert'. Gustave Flaubert schrijft, terug
blikkend, dat als zijn verstand voor de rechtenstudie maar zou hebben ge
deugd, zij hem geldelijk gewin zou hebben opgeleverd, maar dat hij, zoals 
de zaken gelopen zijn, erdoor van verveling ziek is geworden. De term 'juris
terij' heeft ook in ons land een vooral negatieve betekenis. E. du Perron zag 
de wereld van het recht gepersonifieerd in wat hij 'de notarissen' noemde, 
een hem vreemd mensentype, waarvan hij niets begreep en waarmee hij 
geen enkele verwantschap kon noch wilde voelen, voor hem het symbool van 
fatsoensdwang zonder menselijke inhoud.29 

Een dergelijk gevoel komt ook tot uiting in het gezegde, dat een advokaat 
recht praat wat krom is en in de, waarschijnlijk uit de middeleeuwen date
rende, uitspraak 'summum jus summa injuria', door Jan Romein een 'volks
wijsheid' genoemd.30 Natuurlijk is dit negatieve beeld niet veroorzaakt door 
het positivisme. Het is van alle tijden, zoals dat van de arts, wiens successen 
door de zon worden beschenen en wiens fouten door de aarde worden be
dekt. Maar het positivisme heeft dat oordeel wel bevestigd. 

IV 

Anders dan in het privaatrecht was de uitwerking van de leer van het wets
positivisme in het publiekrecht. Wat het staatsrecht betreft, hadden de res
tauratieve stromingen in Europa na de val van Napoleon tot gevolg, dat de 
orthodoxe toepassing van de visie op de geschreven grondwet als grondslag 
en vormgeving van het gehele staatsrecht, geruime tijd op de achtergrond 
werd gedrongen, maar dat wilde zeker niet zeggen, dat zij was vergeten. De 
macht des Konings bleef - althans in Nederland - binnen de grenzen door 

"Vermeld in Gustav Radbruch, Einftihrung in die Rechtswissenschaft, ge druk, Stuttgart 
1952, blz. 241 : 'Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers, und ganze Bibliotheken werden zu 
Makulatur.' 
2. a.w., blz. 248 V.v. 
2. Het land van herkomst. Wij danken aan deze aversie onder meer een rake karakteristiek van 
de advocatenkamer in het Paleis van Justitie in Brussel, vrucht van door haat gescherpt obser
vatievermogen. 
30 Jan Romein, Het onvoltooid verleden, Amsterdam 1957, blz. 16. 
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de grondwet daaraan gesteld, al interpreteerden Willem I en zijn ministers 
de grondwet op dit punt zo ruim, dat al na enkele jaren daartegen oppositie 
kwam, onder meer van Van Hogendorp. Anderzijds had Thorbecke in zijn 
jongere jaren met die koninklijke pretentie niet zoveel problemen. 

In de tweede helft van de 1ge eeuw werd het echter heersende leer, die 
althans binnen de Leidse universiteit door de destijds meest vooraanstaande 
staatsrechtgeleerde L. Buijs strikt werd gehandhaafd, dat niemand, ook de 
Koning niet, meer of andere bevoegdheden toekwamen dan die expliciet op 
de letter van de grondwet en de wet steunden.31 Dat werd via de Hoge Raad 
ook vaste jurisprudentie. Ook andere auteurs behandelden het staatsrecht 
overwegend in de vorm van grondwetscommentaar,32 ook wanneer hun 
principiële staatkundige standpunten zeer uiteenliepen. Pas in de 20e eeuw 
beschreven R. Kranenburg en, daarna, C.W. van der Pot het staatsrecht als 
een structureel geheel, en niet meer als grondwetscommentaar. Hetzelfde 
deed, na de 2e wereldoorlog, P.]. Oud.33 Wat de praktijk van het staatsrecht 
betreft, die ligt voor een belangrijk gedeelte in het politieke leven. 

De mate waarin en de wijze waarop men zich daar door de grondwet en 
wet gebonden voelt, komt niet of nauwelijks voort uit een rechtstheoretische 
visie en is dan ook vaak moeilijk voorspelbaar.34 De mate van grondwets
trouw correspondeert menigmaal met politieke opportuniteit. Vormvoor
schriften plegen zeer stringent te worden nageleefd, maar de leer dat alle 
staatsrecht in de grondwet ligt is wetenschappelijk sinds lang verlaten. 

Een bijzonder interessante ontwikkeling biedt het bestuursrecht. Uit
gangspunt daarvan was, dat bestuurd moet worden op basis en met in acht 
nemen van de wet. De wetmatigheid van het bestuur was theoretisch een 
axioma. Maar voor het praktisch functioneren van het openbaar bestuur 
was het uiteraard onmogelijk zich te beperken tot uitvoering van de wetten 
al was het alleen maar omdat het openbaar bestuur veel meer omvat dan 
ooit in wetten is neergelegd en kan worden neergelegd. Een voorschrift dat 
het openbaar bestuur verbiedt anders dan krachtens de wet op te treden, 
zoals dat voor de rechtspraak wèl was gegeven,35 ontbrak voor het bestuur 
en moest ook wel ontbreken, wilde het zijn taak kunnen vervullen. Omdat 
de opvatting dat alle recht in de wet ligt ook in het bestuursrecht de heersen
de leer was, viel niet aan de conclusie te ontkomen dat de overheidsorganen 

" In zijn driedelig hoofdwerk, De Grondwet, Arnhem 1883-1888 en in vele van zijn talrijke ar
tikelen, gebundeld in Studiën over staatkunde en staatsrecht, twee delen, Arnhem 1894-1895, 
passim . 
., B.v. J. Heemskerk, De praktijk onzer grondwet, Utrecht 1881, A.F. de Savornin Lohman, 
Onze constitutie, Utrecht 1901, T. Sybenga, De grondwet van 1887, 's-Gravenhage 1888. 
33 R . Kranenburg, Het nederlandsche staatsrecht, Haarlem 1926; C.W. van der Pot. Handboek 
van het nederlandse staatsrecht, Zwolle 1940; P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Ko
ninkrijk der Nederlanden, 2 din. Zwolle 1947. 
34 Zie daarover De plaats van de grondwet in het constitutionele recht, 2e druk, Zwolle 1988. 
35 En bestaat. Het is echter achterhaald en de strikte betekenis die het voorheen had is een dode 
letter geworden. Thans moet de rechter volgens het recht rechtspreken en dat omvat meer dan 
de wet, al maakt de wet daarvan nog steeds het belangrijkste bestanddeel uit. 
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een zeer belangrijk deel van hun taak moesten en mochten verrichten buiten 
de wet, en dat wilde in het kader van het wetspositivisme dus zeggen: buiten 
het recht, in een rechtsvrije sfeer. Rechtsvrij n.l. voorzover er geen expliciete 
wettelijke voorschriften waren aan te wijzen, waaraan de overheidsorganen 
in dat deel van hun bestuurswerk gebonden waren. Dit was een paradoxaal 
gevolg van de leer van het wetspositivisme. Men vond daarvoor spoedig een 
fraaie naam, extra fraai omdat zij van een groot Duits geleerde afkomstig 
was, n.l. Rudolph Gneist.36 De vrijheid van de overheid werd 'freies Ermes
sen' genoemd. Ontstaan als een leemte in de theorie van het wetspositivisme, 
waaruit de ontoereikendheid van die theorie zou hebben kunnen en moeten 
blijken, werd integendeel het 'freie Ermessen' al spoedig in die theorie in
gekapseld als een gekoesterde praktische en theoretische verworvenheid, die 
geacht werd een overheidsattribuut par excellence te vormen, onmisbaar voor 
een doelmatig en slagvaardig overheidsoptreden. 

Nu is het evident dat de overheid zeer vaak alleen haar taak kan vervullen 
op basis van vrije oordeelsvorming en vrijheid in keuze van de middelen 
die zij wil gebruiken. De onbetwistbaarheid van dit feit37 bevorderde sterk 
de theoretische acceptatie van het freie Ermessen en verhief dat zelfs tot een 
centraal leerstuk, een soort shibboleth voor ieder die zich theoretisch en 
vooral praktisch met het bestuursrecht wilde inlaten. Toen de leer van het 
wetspositivisme langzamerhand op de terugtocht raakte, overleefde het 'freie 
Ermessen', waarvoor een keur van praktische en theoretische argumenten, 
soms van politieke, soms van levensbeschouwelijke aard, werden aan
gevoerd, die daarenboven een belangrijke ondersteuning boden aan een 
comfortabele positie van het bestuurs- en ambtenaren-apparaat. 

Het merkwaardige van dit opeisen van een rechtsvrije ruimte voor de 
overheid was niet, dat vrijheid van oordeel voor het besluiten en handelen 
van de overheid, ook waar het afweging van belangen van burgers tegenover 
het algemeen belang en van die belangen onderling betreft, een onmisbare 
vereiste is. Dat spreekt als gezegd vanzelf Het merkwaardige is veeleer, dat 
men daaraan als consequentie verbond, dat dus de overheid geen onrecht 
kon plegen, zolang ze maar ervoor zorg droeg, niet met een wetsbepaling in 
botsing te komen. Tot ver in de 20e eeuw werd rechtmatigheid als binnen
en doelmatigheid als buiten het recht liggend gezien. Daarbij werd geheel 
uit het oog verloren, dat overal elders in de samenleving, overal waar men
sen met elkaar te maken hebben, de behoefte aan vrijheid van oordeel en 
aan doelmatigheid minstens even dringend is als in het overheid bestuur. 
Daaraan is terecht echter nimmer de gevolgtrekking verbonden, dat wat 
doelmatig is, niet tevens rechtmatig zou moeten zijn en dat deze beide crite
ria niet cumulatief kunnen en moeten gelden . 

•• Maar Gneist verbindt daaraan volstrekt niet de consequentie, dat het 'freie Ermessen' niet 
aan rechterlijke controle zou moeten zijn onderworpen. Integendeel! 
37 J .A. Loeff, Publiekrecht tegenover privaatrecht, dis. Leiden 1887, bepleitte echter dat ernaar 
moest worden gestreefd alle overheidsactiviteit in wetsvoorschriften te vangen. 
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Pas in de tweede helft van de 20e eeuw groeide in ons land, langzaam -
zeer langzaam - het inzicht in de consequentie van het feit dat ook over
heidsorganen uit mensen bestaan en dat er geen menselijk handelen tegen
over medemensen bestaat, dat pricipieel mag worden vrijgesteld van de eis 
van rechtmatigheid en dat, behoudens uitzondering, de rechtscontrole daar
op onafhankelijk dient te zijn. Langzamerhand werd het bestaan van al
gemene beginselen van behoorlijk bestuur, als rechtsbeginselen, erkend, zij 
het schoorvoetend. Lang werd er nog aan vastgehouden dat het daarbij om 
buiten-juridische bestuurlijke fatsoensnormen ging, waarvan de naleving 
aan de zorg van de bestuursorganen zelf kon en moest worden overgelaten. 
Nederland laat zich meestal gaarne voorstaan op zijn traditie van rechts
handhaving - het land van Grotius - maar bleef op het punt van bestuurs
rechtspraak lange tijd achter bij zijn buurlanden. Die rechtspraak werd 
maar heel langzaam, stuksgewijs en onder allerlei beperkingen uitgebreid. 
Zelfs het Hofvan Straatsburg moest eraan te pas komen om de Nederlandse 
wetgever met ingang van 1988 tot een, nog steeds tamelijk halfhartige en on
volledige, aanpassing te brengen. 

Het strafrecht heeft, meer dan enig ander rechtsgebied, lange tijd vastgehou
den aan de wet als enige rechtsbron. Dat is zowel verklaarbaar als te recht
vaardigen door de bijzondere relatie die het regelt: die van de straffende 
overheid tegenover de burger, wanneer die in zijn handelen de rechtsorde 
negeert. Maar ook in het strafrecht heeft de overtuiging, dat soms ook buiten 
de tekst van de wet moet worden gezocht om te komen tot een juiste rechts
beslissing, vaste voet gekregen. Wel is altijd vastgehouden - sinds 1983 zelfs 
in de Grondwet opgenomen - aan het beginsel dat strafbaarheid van feiten 
alleen door voorafgaande wetgeving kan worden gecreëerd. 

De strenge gebondenheid aan letterlijke wetsvoorschriften leeft met name 
zeer sterk in het strafprocesrecht. Het motief daarvoor is de bescherming van 
de positie van de gedaagde in het strafproces. De vraag, en dat alleen als 
vraag, kan worden gesteld of de opkomst van nieuwe vormen van criminali
teit, zoals b.v. de ~rganiseerde zware criminaliteit, met internationale ver
bindingen en de grote-mogelijkheden die de techniek en de mobiliteit aan 
nieuwe vormen van ernstige criminaliteit bieden, niet zouden kunnen mee
brengen dat het Nederlandse strafproces, gericht op de berechting van indi
viduele delicten, tot een bredere hantering van procedurele normen - uiter
aard zonder de wet te negéren - of anders tot herziening van wetgeving zou 
moeten leiden. Maar die laatste komt, zoals al eerder opgemerkt, meestal 
slechts moeizaam tot stand. 

v 

Ik vat samen. De moeilijkheden, waarmee een heersende leer te kampen 
heeft, als haar gezag eenmaal is gevestigd, zijn vele. Wanneer haar positieve 
effecten gemeengoed zijn geworden en de kwalen die door haar zijn verhol
pen in vergetelheid raken, krijgt men oog voor de onvolkomenheden en voor 
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de negatieve gevolgen, soms ook de onvoorziene, onbedoelde en negatieve ef
fecten van die theorie. Haar inspirerende werking neemt af. Een periode van 
verifiëring en falsifiëring is aangebroken. De kritische aandacht die in de 
rechtswetenschap al in de laatste decennia van de 1ge eeuw heeft ingezet, 
heeft er wat het wetspositivisme betreft niet op korte termijn toe geleid, dat 
het ook in de rechtspraktijk spoedig werd verlaten. En toen eenmaal het ver
val intrad, geschiedde dat niet op alle punten tegelijk en bleek de uit de 
theorie voortgekomen praktijk soms een taai leven te hebben. Decennia lang 
waren de juristengeneraties opgevoed in de leer dat in de wet en nergens an
ders de oplossing van rechtsvragen moet worden gezocht en gevonden. De 
technieken en begrippenstelsels die dat mogelijk maakten, waren hun in
geprent. De overgrote meerderheid van academisch opgeleide praktici blijft 
zich bewegen in de denkpatronen die zij zich aan de universiteit heeft eigen 
gemaakt.38 Dat is niet alleen bij juristen het geval. De praktijk van vandaag 
leefde vaak met de theorie van gisteren. Wat het wetspositivisme betreft 
moet worden gezegd, dat het aanvankelijk grote en positieve betekenis heeft 
gehad. Die rechtspolitieke betekenis was echter veel belangrijker dan de ana
lytische wetenschappelijke waarde. Wat wetenschappelijk inzicht en visie be
treft liet de historische school het wetspositivisme achter zich, ondanks de 
eenzijdige en romantische trekken die het historisme vaak eigen waren. Als 
rechtspolitieke factor was het wetspositivisme echter van nauwelijks te over
schatten belang. De eenwording en duidelijke vastlegging van het recht bin
nen de nationale gemeenschappen had nauwelijks op andere wijze kunnen 
worden volbracht dan door dwingende wetgeving en was onmisbaar voor 
het nationale integratieproces. De praktische betekenis van de leer ging ver 
uit boven die van haar rationalistisch-democratische herkomst. Democratie 
is vaak de bron van ideeën, maar de omzetting daarvan in werkelijkheid 
gaat soms langs andere weg en vaak met onbedoeld effect. 

Voor de integratie van uiteenlopende rechtsstelsels en rechtsgewoonten is 
geschreven regelstelling van bovenaf een onmisbaar instrument. Het huidige 
Europese integratieproces verloopt niet anders en kan ook niet anders verlo
pen. Maar de opgelegde wetgeving kan en mag niet het laatste woord zijn. 

Zo moet dan de conclusie zijn, dat het wetspositivisme, hoewel oorspron
kelijk wetenschappelijk eigenlijk een zwaktebod, een rechtsinstrument heeft 
geschapen, dat in de rechts- en gezagsintegratie een centrale functie heeft 
vervuld en vervult, ook al is het als leerstuk verleden tijd. 

'8 Wellicht zal 'éducation permanente' daaraan ieu veranderen, hoewel die uiteraard meestal 
meer op praktische problemen is gericht dan op fundamentele theoretische vraagstukken. 
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