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Essay2005

Voor de rechtbank staat 
een been
Over de aard en de taak van de rechtswetenschap

Albert Verheij1

Dit essay beoogt een lans te breken voor een pluriforme rechtswetenschap. Een onderzoeker die zich uit- 

sluitend bezig wil houden met het op orde houden van het rechtssysteem moet dat zeker doen, maar een  

collega die op een verantwoorde manier empirisch onderzoek wil verrichten of voorstellen voor verandering 

wil doen, moet zich daartoe eveneens vrij voelen. Juristen hoeven in maatschappelijke discussies hun licht 

niet onder de korenmaat te steken en te veel (praktisch) belangrijke vragen vallen van tafel als onderzoekers 

zich in onderlinge discussies slechts zouden beperken tot het op orde houden van het rechtssysteem.

De interpretatie van een been
Voor de rechtbank in Utrecht staat het beeld van één 
been.2 Als advocaat liep ik daar vaak langs en vroeg me 
dan af waar dat been voor stond. Op een dag viel het 
kwartje. Het was natuurlijk een evocatie van de beroem-
de speech van Godfried Bomans uit 1963 bij de uitrei-
king van een Edison aan Marlène Dietrich ter gelegen-
heid van het Grand Gala du Disque! In kennelijke staat 
van dronkenschap roemde Bomans de schoonheid van 
Dietrich met de woorden: ‘had mijn vrouw maar één zo’n 
been’. Marlène kon er niet echt om lachen, maar de wens 
van Bomans getuigde van sympathieke bescheidenheid. 
Je moet niet te veel willen in dit leven. Soms moet je met 
minder genoegen nemen. Rechtzoekenden wordt aldus 
voorgehouden dat ze niet het onderste uit de kan moe-
ten willen halen. Ze worden zo aangemoedigd om te 
schikken. Glashelder derhalve, het beeld stond voor het 
been van Marlène Dietrich! Hoewel mij hier geen speld 
tussen te krijgen leek, besloot ik op een kwade dag mijn 
interpretatie empirisch te toetsen door de portier van de 
rechtbank te vragen naar de symbolische betekenis van 
het beeld. Deze antwoordde zonder aarzelen dat het 
been rechters beoogde in te scherpen om met één  
been in het recht, maar met het andere in de maatschap-
pij te staan. Het been buiten was dat tweede, rechterlijke 
been. 

Deze ervaring illustreert niet alleen hoe ontluiste-
rend empirische toetsing kan zijn,3 maar ook – en dat is 
belangrijker – de opdracht en de verwachting dat rechters 
over de randen van hun wetboek kijken. Als het verlangen 
bestaat dat rechters dat doen, is het dan verstandig om te 

eisen dat rechtswetenschappers zich wel in het rechtssys-
teem opsluiten? 

Hierna zet ik mijn ideeën over de taak van de rechts-
wetenschapper uiteen. De prikkelende opinie van Wibier4 
zette mij daartoe aan, maar dit essay heeft een zelfstandig 
karakter en vormt dus niet slechts een reactie daarop. Wel 
probeer ik dezelfde luchtige conversatietoon te hanteren 
als hij en eveneens niet te veel bronvermeldingen te 
gebruiken.5

Wetenschappers en maatschappelijke  
problemen
Juristen kunnen geen maatschappelijke problemen oplos-
sen, maar nadruk verdient dat geen enkele wetenschapper 
dat kan. Maatschappelijke problemen hebben veel facet-
ten (bijvoorbeeld psychologische, economische, sociologi-
sche en juridische) en geen enkele discipline is dus in 
haar eentje in staat om wat voor maatschappelijk pro-
bleem dan ook op te lossen. Het zijn dus niet alleen juris-
ten die (mogelijk)6 hun hand overspelen. ‘Societies have 
problems, universities have departments’, las ik ooit.7 Dit 
lijkt een verwijt aan het adres van universiteiten, de impli-
catie is dat als wetenschappers van verschillende discipli-
nes maar samenwerken, die maatschappelijke problemen 
wel oplosbaar zouden zijn. Dat valt echter te betwijfelen. 

Het oplossen van een maatschappelijk probleem is 
namelijk geen zuiver technische exercitie, maar impli-
ceert een normatieve keuze. Pas als politici bijvoorbeeld 
eerst besluiten dat de kosten van de gezondheidszorg te 
hoog zijn, vervolgens een gewenst plafond vaststellen 
(niet meer dan € X) en ten slotte besluiten dat privatise-
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niet zo onverstandig zijn om te suggereren 
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vanuit hun discipline een bijdrage willen 

leveren. 

7. De bron kon ik helaas niet meer achter-

halen, mogelijk is het citaat afkomstig van 

de Engelse filosoof Alain de Botton.

ring een optie is, kunnen bijvoorbeeld economen aan het 
rekenen slaan om te bepalen hoe dat precies vorm zou 
kunnen krijgen. Kortom, een (empirische) wetenschapper 
kan niet gefundeerd vanuit zijn eigen wetenschap begin-
nen met het oplossen van een maatschappelijk probleem, 
maar zal antwoord moeten hebben op een aantal norma-
tieve voorvragen. Beantwoordt hij die normatieve voorvra-
gen zelf, dan overschrijdt hij de grenzen van zijn discipli-
ne. Maar er is nog een probleem.

Onduidelijk is namelijk wanneer iets een maatschap-
pelijk probleem is. Is vereist dat er doden vallen? Niet per 
se. Het aantal verkeersdoden in Nederland wordt vermoe-
delijk niet als prangend maatschappelijk probleem gezien. 
De premier wordt er bijvoorbeeld niet over bevraagd bij 
mijn weten. Hij werd echter wel aan de tand gevoeld over 
de kleur van Zwarte Piet, terwijl in het debat daarover 
(gelukkig) nog geen doden zijn gevallen. Wat als maat-
schappelijk probleem geldt, is dus in belangrijke mate een 
kwestie van emoties en aantallen. Als veel mensen iets als 
een probleem ervaren, zich daar geweldig over opwinden, 
actie gaan voeren, wellicht hier en daar bereid lijken om tot 
geweld over te gaan, dan is er mogelijk een maatschappe-
lijk probleem. Mogelijk, want het blijft een kwestie van 
interpretatie. Er kan ook een maatschappelijk probleem 
zijn, indien veel mensen helemaal geen probleem ervaren. 
Een puur hypothetisch voorbeeld. Stel dat uit sociaalweten-
schappelijk onderzoek blijkt dat 95% van alle jonge vrou-
wen in Nederland van 12 tot 22 jaar vindt dat er helemaal 
niet meer vrouwen ‘aan de top’ nodig zijn. Hun gedroomde 
toekomst bestaat uit twee, maximaal drie, dagen in de 
week betaald werken, zorg voor de kinderen en daarnaast 
eventueel nog onbetaald vrijwilligerswerk. Is er nu een 
maatschappelijk probleem? In sommige bestuurskamers 
halen enkele mannen wellicht opgelucht adem (als er al 
geen champagne wordt ontkurkt): hoera, geen ingewikkel-
de gesprekken meer over al dan niet bestaande glazen pla-
fonds, gender balancing, positieve discriminatie en hoe het 
verder ook allemaal mocht heten! ‘Misschien kunnen we 
nu eindelijk ook secretaressedag afschaffen?’, oppert het 
jongste mannelijk bestuurslid guitig. ‘Er is een GIGAN-
TISCH maatschappelijk probleem’, zullen anderen daarente-
gen betogen: als al die hoogopgeleide vrouwen in plaats 
van hun bijdrage te leveren thuis koekjes gaan zitten bak-
ken, dan betekent dat een niet te becijferen verlies voor de 
Nederlandse samenleving en economie in termen van ver-
loren intelligentie en arbeidskracht. Hoe komt het dat jon-
ge Nederlandse vrouwen opeens zo schrikbarend weinig 
professionele ambities hebben en daarmee achterblijven bij 
vrouwen in vrijwel elk ander land ter wereld?! Of er een op 
te lossen maatschappelijk probleem is, wordt bepaald door 
wie de discussie wint. Het begrip ‘maatschappelijk pro-
bleem’ is daarom geen objectief gegeven, maar wordt reto-

risch ingezet om iets op de (politieke) agenda te krijgen om 
verandering te bewerkstelligen. Wetenschappers die maat-
schappelijke problemen willen oplossen, moeten dit besef-
fen om niet te zijn als vlinderjagers die zeepbellen in hun 
net proberen te vangen. 

Maatschappelijke problemen dienen niet door de 
wetenschap te worden opgelost, maar door de maatschap-
pij, hetgeen in veel gevallen wil zeggen: door de politiek. 
Wetenschappers en politici spreken echter verschillende 
talen. Simpel gezegd, wetenschappers proberen te begrij-
pen, terwijl politici proberen op te lossen. Het lijkt me 
leuk dit uit te leggen met een fictieve dialoog.

 – Politicus: Kunt u voor mij uitzoeken hoe we het vertrou-
wen van mensen in de politiek kunnen vergroten?

 – Wetenschapper: Juist. Wie bedoelt u precies met ‘we’?
 – Politicus: (enigszins verbaasd) Nou gewoon, wat wij daar 
als politici aan kunnen doen.

 – Wetenschapper: Oké en bedoelt u dan politici op Euro-
pees, nationaal, provinciaal of op gemeentelijk niveau?

 – Politicus: Allemaal wat mij betreft!
 – Wetenschapper: … En wat bedoelt u met ‘vertrouwen’ 
(gaat haastig door omdat de politicus haar wat vreemd 
aankijkt), gaat het u bijvoorbeeld om thema’s als inte-
griteit of om probleemoplossend vermogen of om ….

 – Politicus: (terwijl ze een appje verstuurt) Doe alles maar.
 – Wetenschapper: Aha. En die integriteit, ziet die dan 
vooral op aspecten als omkoopbaarheid, gestand doen 
van verkiezingsbeloften of op ….

 – Politicus: Misschien kunt u zelf met een voorstel komen? 
Dan hebben we het daar nog wel over bij een vervolgaf-
spraak, akkoord? Ik moet helaas zo weg trouwens. 

 – Wetenschapper: (slaakt een lichte zucht) Akkoord. Hoe 
komt u er overigens bij dat mensen weinig vertrouwen 
hebben in de politiek?

 – Politicus: Dat staat in alle kranten! Leest u die soms 
niet?!

 – Wetenschapper: Jawel, maar wat in kranten staat, is niet 
altijd ….

 – Politicus: ‘Waar’ wilt u zeggen?! U gelooft toch niet in fake 
news, u bent toch geen aanhanger van Trump hoop ik?

 – Wetenschapper: Absoluut niet! Ik …
 – Politicus: Mooi! (lacht schalks) Ik maakte maar een grap-
je, hoor! Kijk, ik zie het zo. Ik ben politicus en ik los pro-
blemen op. Als iedereen vindt dat iets een probleem is, 
dan is dat een probleem, ongeacht of ik dat zelf een 
probleem vind. We leven in een democratie en dan 
moet ik als politicus naar de kiezer luisteren, toch?

 – Wetenschapper: (kijkt bezorgd en wil wat zeggen, maar 
als ze ziet dat de politicus weer door haar mobiele tele-
foon in beslag wordt genomen, verlaat ze stilletjes de 
kamer).
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‘Between Good and Evil, the Justice Column’ van de Brits-Australische kunstenaar Nicholas Pope voor het gerechtsgebouw in Utrecht © Han Verhulst

De conclusie moet niet zijn dat juristen in een maatschappelijk 

debat hun mond moeten houden omdat ze normatief zijn en geen 

specialistische kennis hebben, maar dat vertegenwoordigers van 

andere disciplines juist transparanter zouden moeten zijn over 

hun normatieve veronderstellingen
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Mogelijk vindt u dat deze fictieve dialoog onrecht 
doet aan politici, die zullen toch niet allemaal zo naïef of 
oppervlakkig zijn, zeker niet als ze een wetenschappelij-
ke opleiding hebben gehad? Dat is mogelijk, maar we 
moeten niet vergeten dat het voor een politicus niet 
handig is om problemen te ontkennen. Iedereen die wel 
eens te maken heeft gehad met een emotionele partner/
collega/kind weet dat. Het is verstandiger (en trouwens 
ook aardiger!) om de emoties van de ander serieus te 
nemen en geen redenering op te hangen die inhoudt dat 
er eigenlijk helemaal geen probleem is (en dat de ander 
dus overdrijft). Een politicus kan tonen bepaalde emoties 
serieus te nemen door … jawel, een wetenschapper in te 
huren om met wetenschappelijk onderbouwde oplossin-
gen te komen! Begrijpelijkerwijze zit ze dan niet te wach-
ten op de vraag of er echt wel een probleem is. Zo bezien 
heeft dus zowel de wetenschapper als de politicus in 
bovenstaande dialoog een punt. Evidence based politics 
is vanuit deze realiteit slechts een beperkt haalbaar  
ideaal. 

Juristen hebben weliswaar geen speciale kennis op 
grond waarvan zij voorstellen voor nieuw recht kunnen 
doen, maar dat geldt evenzeer voor andere disciplines. 
Juristen hoeven zich dus niet bescheidener op te stellen 
dan andere wetenschappers. Wat aanspraken van juris-
ten op het eerste gezicht zwakker (want subjectiever) 
maakt, is het normatieve gehalte daarvan. Dat is echter 
grotendeels slechts schijn, ook ogenschijnlijk hardere 
sociale wetenschappen zoals bijvoorbeeld de economie 
hanteren normatieve vertrekpunten voordat ze aan het 
rekenen slaan.8 Omdat deze echter veelal impliciet blij-
ven, ontstaat de verkeerde indruk dat zij ‘objectief ’ te 
werk gaan. De conclusie moet dus niet zijn dat juristen 
in een maatschappelijk debat hun mond moeten houden 
omdat ze normatief zijn en geen specialistische kennis 
hebben, maar dat vertegenwoordigers van andere disci-
plines juist transparanter zouden moeten zijn over hun 
normatieve veronderstellingen. Het is derhalve niet zo, 
zoals Wibier stelt, dat mensen die maatschappelijke pro-
blemen willen oplossen dan maar beter natuurkunde, 
biologie of geneeskunde moeten gaan studeren. Juristen 
kunnen prima voorstellen doen voor wetswijziging. 
Daarmee maken zij niet ‘een beetje misbruik’ van hun 
positie, althans niet meer misbruik dan vertegenwoordi-
gers van andere disciplines. 

De gedachte kan opkomen of het dan niet beter is 
dat wetenschappers zich helemaal niet meer uitlaten over 
bepaalde maatschappelijke thema’s, maar dat gaat me te 
ver. Ik ga ervan uit dat wetenschappers die zich serieus 
verdiepen in een onderwerp informatie hebben die de 
moeite van het vertellen waard is. De juridische onderzoe-
ker die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in immigratierecht, 
die regelmatig contact heeft met advocaten en anderen 

die op dat terrein praktisch werkzaam zijn en die leest 
over de sociale en economische achtergronden van immi-
gratie kan wel degelijk een zinvolle bijdrage leveren aan 
het publieke debat over immigratie. Er is gewoon verschil 
tussen een mening geuit in de kroeg (al dan niet na vijf 
bier) en een goed onderbouwde en doordachte mening 
die het resultaat is van vele jaren studie. Het zijn inder-
daad allebei ‘meningen’ en geen natuurkunde, maar dat is 
geen reden om ze daarom maar op één hoop te gooien. 
De hiaten in de kennis van de jurist en de beperkingen 
van zijn professionele blik zullen in het maatschappelijk 
debat vanzelf worden aangevuld of gecorrigeerd door ver-
tegenwoordigers van andere disciplines en door mensen 
uit de praktijk. Aarzelingen over de wenselijkheid van 
(zelfs goed onderbouwde) meningen van juristen zouden 
alleen op hun plaats zijn indien de wet steeds wordt ver-
anderd zodra een jurist zijn hand op steekt, maar dat is 
(gelukkig) niet het geval. 

Het onderscheid tussen normatieve en 
 empirische wetenschappen 
Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen geestesweten-
schappen (waarvan de beoefenaars vooral met logica en 
normen bezig zijn en vooral heel goed proberen na te 
denken) en empirische wetenschappen (waarbij onderzoe-
kers tellen, meten, rekenen en voorspellen met hantering 
van een bepaalde methodologie).9 Geestig genoeg is 
onduidelijk hoe een klassiek10 juridisch artikel (dus zon-
der gebruikmaking van empirische methoden) valt te 
rubriceren. Stel dat een onderzoeker tien uitspraken van 
de Hoge Raad analyseert en stelt dat aan die uitspraken 
één beginsel ten grondslag ligt. Vervolgens past hij dit 
beginsel toe op enkele casusposities die nog niet door de 
Hoge Raad zijn beslist. Wat gebeurt hier nu? Is de onder-
zoeker descriptief of normatief bezig? Typerend voor ons 
vakgebied is dat dit niet helder is. Het hangt er in de eer-
ste plaats van af hoe de onderzoeker zijn betoog 
opschrijft. Kleedt hij het in als een beschrijving van gel-
dend recht, als een voorspelling van de wijze waarop de 
Hoge Raad in de toekomst zal oordelen of als een betoog 
hoe de Hoge Raad in de toekomst dient te beslissen?11 Met 
andere woorden, is de onderzoeker descriptief (ordenend, 
systematiserend; alleen dat mag van Wibier) bezig of ook 

8. Aldus de Cambridge-econoom Ha-Joon 

Chang, Economie. De gebruiksaanwijzing, 

Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers 

2014, p. 12.

9. Zie over de achtergrond van het begrip 

geesteswetenschappen, H.-G. Gadamer, 

Waarheid en methode. Hoofdlijnen van 

een filosofische hermeneutiek, Nijmegen: 

Uitgeverij Vantilt 2014, p. 17 e.v. Overigens 

worden tegenwoordig ook wel maatschap-

pijwetenschappen als aparte categorie 

genoemd, o.a. door NWO.

10. Met klassiek onderzoek bedoel ik wat 

ook wel met juridisch-dogmatisch onder-

zoek wordt aangeduid.

11. Ik laat gemakshalve buiten beschou-

wing dat ook dit niet eenduidig is, aange-

zien veel auteurs hun analyse zullen larde-

ren met formuleringen als ‘(hoogst)

waarschijnlijk’, ‘vermoedelijk’, ‘goed verde-

digbaar is’ enz. Buiten beschouwing blijft 

ook dat auteurs er uit retorische overwegin-

gen voor kunnen kiezen om wat in feite 

hun mening is op te schrijven als een 

beschrijving van het geldende recht door 

woorden als ‘ik’ en formuleringen als ‘mijns 

inziens’ en ‘naar mijn idee’ te vermijden.

Is de onderzoeker descriptief 

of normatief bezig? Typerend 

voor ons vakgebied is dat dit 

niet helder is
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(lichtelijk) empirisch of normatief?12 Zo duidelijk zal dat 
in de praktijk niet liggen, al is het maar omdat te twisten 
valt over (i) het bestaan van het beginsel (is dat er nu echt 
of is dat een uitvinding of hersenspinsel van de onderzoe-
ker?) en (ii) (voor wie vindt dat het beginsel bestaat) de 
wijze waarop dat op een concreet geval moet worden toe-
gepast. Of de analyse als descriptief of normatief wordt 
gezien, is daarmee – in de tweede plaats – ook een kwestie 
van perspectief. Onderzoekers die in het bestaan van het 
beginsel geloven en vinden dat de auteur dat juist in con-
creto toepast, zullen zijn analyse als beschrijvend zien (‘zo 
zit het geldende recht in elkaar’). Voor degenen die er niet 
in geloven, is het artikel normatief. Voor degenen die 
menen dat het beginsel bestaat, maar het niet eens zijn 
met de toepassing daarvan op nog niet besliste gevallen, 
is het artikel zowel beschrijvend als normatief. 

Dat geldt ook voor de Hoge Raad: hadden de raadshe-
ren het beginsel tot leidraad genomen bij hun tien beslis-
singen maar dit (om wat voor reden dan ook) niet opge-
schreven, dan zullen ze het artikel eerder als descriptief 
zien. Als ze nooit aan het beginsel hadden gedacht, zullen 
ze het als normatief zien. Als in dat laatste geval de Hoge 
Raad zich echter laat overtuigen en uitspraken wijst con-
form de suggestie van de onderzoeker dan kan men stel-
len dat diens artikel terugkijkend beschrijvend is, maar 
historisch gezien (op het moment van verschijnen) norma-
tief was. Aangezien de buitenwereld dat niet weet, valt het 
artikel niet goed te kwalificeren als beschrijvend of nor-
matief. Het hangt ervan af of men denkt dat de Hoge 
Raad zich heeft laten overtuigen of niet. 

Je kunt stellen dat een betoog waardoor de Hoge 
Raad wordt overtuigd daardoor van kleur verschiet: wat 
eens een normatief betoog was, wordt door de beslissing 
van de Hoge Raad descriptief van aard. Er zijn wel meer 
voorbeelden van teksten die van kleur verschieten, zoals 
de volgende zin in een populaire reisgids: ‘Het dorpje X is 
nog geheel authentiek en niet ontdekt en aangetast door 
massatoerisme’. Op het moment dat deze zin wordt opge-
schreven is zij feitelijk waar, maar door publicatie daarvan 
wordt zij onwaar als massa’s toeristen vervolgens het dorp-
je X bezoeken om zich te laven aan de authentieke sfeer. 
Misschien is onze wetenschap, op min of meer dezelfde 
manier, een voorbeeld van dit soort zinnen.13 Deze effec-
ten (een tekst verandert de wereld waardoor vervolgens de 
aard van de tekst verandert; zij wordt bijvoorbeeld des-
criptief of onwaar) ontstaan doordat artikelen over ons 
object (het recht) een rol gaan spelen in het rechtsbedrijf 
als advocaten en rechters er gebruik van maken. Dat is 
niet zo in bijvoorbeeld de biologie waar geen resusaapje 
zich zal bekommeren over het artikel in Nature waarin 
het de glansrol vervult. 

Hoewel er tegenstellingen zijn tussen empirisch en 
niet-empirisch onderzoek kan de grens soms dun zijn. 
Toen aan het begin van deze bijdrage stond dat ik mijn 
interpretatie van het standbeeld empirisch toetste door 
met de portier van de rechtbank te praten, fronsten som-
mige lezers misschien hun wenkbrauwen. Was dat eigen-
lijk geen equivalent van wetshistorisch onderzoek, ik pro-
beerde toch immers de bedoeling van de maker van het 
kunstwerk te achterhalen? Daar valt wel iets voor te zeg-
gen, maar voor het etiket empirisch onderzoek pleit dat 
interviewen algemeen wordt gezien als een voorbeeld van 

empirisch onderzoek.14 Dit illustreert dat de grens tussen 
empirisch en klassiek-juridisch onderzoek vrij dun kan 
zijn: een onderzoeker die Kamerleden interviewt om de 
bedoeling van een wet te achterhalen, verricht empirisch 
onderzoek, maar de jurist die met datzelfde doel de parle-
mentaire stukken bestudeert, doet dat naar men aan-
neemt niet. Dat lijkt op het eerste gezicht nog wel helder, 
maar ook de antwoorden van de geïnterviewde Kamerle-
den behoeven interpretatie. Uiteindelijk moet de intervie-
wer dus ook teksten interpreteren, zij het andere dan de 
klassieke jurist. Het verschil zit hem er vooral in dat de 

empirische onderzoeker zelf actief data verzamelt, in dit 
geval zelfs creëert, waar de klassieke jurist dat achterwege 
laat. Voor een correcte verzameling van die data gelden 
bepaalde regels uit de sociale wetenschappen die de 
onderzoeker in acht dient te nemen.15 Een klassiek jurist 
is niet geschoold in sociaalwetenschappelijk onderzoek, 
maar als het gaat om interpretatie van teksten doet hij in 
het geheel niet onder voor de empirische onderzoeker. Hij 
hoeft diens interpretaties dus niet voor zoete koek aan te 
nemen en mag deze bekritiseren zonder dat hij de gren-
zen van zijn eigen expertise overschrijdt. 

Als een rechtswetenschapper of een rechter gebruik 
maakt van informatie uit een andere discipline ter bepa-
ling van wat geldend recht is, dan is dat een normatieve 
beslissing die argumentatie behoeft. Bovendien bepaalt 
hijzelf welk gewicht daaraan toekomt. Dat wordt niet 
gedicteerd door die data zelf noch door de discipline 
waaruit ze afkomstig zijn. Het is daarom lastig om een 
normatieve beslissing te verhullen door verwijzing naar 
empirisch onderzoek. Strikt genomen bestaan er dus geen 
‘empirische argumenten’, er zijn alleen argumenten.

Wibier acht ‘uitspraken over wenselijk recht die zijn 
gebaseerd op een (impliciet) moreel toetsingskader dat 
dan meestal is ontleend aan filosofische of religieuze 
overtuigingen’ minder problematisch, hoewel men zich 
naar zijn idee wel op glad ijs begeeft. Hij acht het onder 
andere aanvaardbaar omdat de aldus door juristen inge-
roepen ‘hulpdiscipline’ ‘nauw samenhangt met zijn eigen 
discipline’. Nadruk verdient dat de ‘doorwerking’ van de 
hulpdiscipline net zo indirect is als die van empirische 
data. Ook hier is het namelijk de jurist die het gewicht 
van, laten we zeggen filosofische, argumenten bepaalt en 
dat behoeft argumentatie. Er gaapt dus wederom een 
kloof die door argumentatie moet worden overbrugd. Er is 
bovendien nog een tweede kloof. Die bestaat uit de toe-
passing van een algemeen filosofisch principe op de con-
crete casus die de jurist wil oplossen. Dat is niet anders 
dan het eeuwige probleem waarmee de jurist worstelt die 
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12. Vgl. P.C. Westerman, ‘Opinio Juris: the 

persistence of a doctrine’, (nog niet gepu-

bliceerd), par. 4 die – in de context van een 

discussie over de vraag wanneer een prak-

tijk als gewoonterecht in het internationaal 

recht geldt – het hybride karakter van 

bepaalde praktijken benadrukt: deze zijn 

feitelijk maar geven tegelijkertijd de norma-

tieve boodschap ‘this is how it should be 

done’. Zij illustreert dit beeldend met het 

maken van paella. 

13. Dat geldt bijvoorbeeld ook in de econo-

mie waarin een voorspelling door een 

gezaghebbende econoom waarheid wordt 

doordat mensen zich ernaar gaan gedragen. 

14. Echt goed empirisch onderzoek was dit 

natuurlijk niet. Om de bedoeling van de 

kunstenaar Nicholas Pope te achterhalen, 

had ik beter met hem en niet met een por-

tier kunnen spreken. Een zoekactie op inter-

net ten behoeve van dit artikel leverde een 

artikel in Trouw op van 2 maart 2000 waar-

in deze het volgende zegt: “Rechtspraak is 

voor mij niet keihard maar een weging, een 

zoeken van balans.”

15. Ik ben het graag eens met Wibier dat 

iemand niet met een paar cursussen deug-

delijk empirisch onderzoek kan verrichten 

en ook met zijn weerzin tegen empirisch 

‘beunen’ door juristen. Wel rijst de volgen-

de vraag. Als Wibier de kwaliteit van empi-

risch onderzoek niet kan beoordelen omdat 

hij daarin niet geschoold is, hoe kan hij dan 

oordelen dat sommig, door juristen verricht, 

empirisch onderzoek methodologisch 

ondeugdelijk is en ander onderzoek wel aan 

de maat is (sommige onderzoekers doen 

het in zijn ogen namelijk wel goed)? Dat 

kan hij alleen als hij de hulp inroept van een 

empirische wetenschapper. Dat kan wat mij 

betreft prima, maar uitgaande van zijn 

eigen positie kan dat niet, want hij mag zich 

dan slechts bezighouden met het in kaart 

brengen, systematiseren en ordenen van 

het geldende recht. 

16. P. Scholten, Algemeen deel, Zwolle: 

Tjeenk Willink 1974, par. 28: ‘Ik geloof, dat 

in ieder wetenschappelijk oordeel meer ligt 

dan waarnemen en logisch betoog, doch 

wat daarvan zij, het rechtsoordeel is meer 

dan dat – het is nooit herleidbaar tot deze 

twee. Het is ten slotte een sprong, gelijk 

iedere daad, ieder zedelijk oordeel dat is.’ 

Die sprong, die beslissing, wortelt volgens 

Scholten uiteindelijk in het geweten.

17. J.B.M. Vranken, ‘Is de rechtswetenschap 

gebaat bij een breed strijklicht? Over juridi-

sche dogmatiek en methodologie’, in: Met 

recht (Theo Raaijmakers-bundel), Deventer: 

Kluwer 2009, p. 543-555 en tevens in: 

Cirkels/1. Een rondgang door het werk van 

Jan Vranken, Deventer: Kluwer 2013,  

p. 605-618.

18. P.C. Westerman & M.H. Wissink, 

‘Rechtsgeleerdheid als rechtswetenschap’, 

NJB 2008/440.

19. Als gevolg van HR 28 mei 1999, NJ 

1999/564, m.nt. Bloembergen (Johanna 

Kruidhof) en HR 21 februari 1997, NJ 

1999/145, m.nt. Brunner (wrongful birth).

een algemene wetsregel toepast op een concreet geval. Hij 
ontkomt ook hier niet aan ‘de sprong van Scholten’.16 

Kenmerken van klassiek rechtswetenschap-
pelijk onderzoek
Klassieke rechtswetenschappers argumenteren. Doen zij 
dat op een manier waardoor rechtswetenschappelijk 
onderzoek zich onderscheidt van andere disciplines? 
Vranken heeft met kracht van argumenten betoogd dat 
‘het systeem’ als juridisch argument weinig steun biedt 
omdat er heel veel systemen en subsystemen zijn, bijvoor-
beeld het systeem van het vermogensrecht, het systeem 
van het verbintenissenrecht, het systeem van Boek 7 BW, 
het systeem van het kooprecht en het systeem van het 
consumentenrecht.17 Een oplossing voor een concrete 
rechtsvraag ophangen aan een van deze subsystemen, 
maskeert dat daardoor een normatieve keuze wordt 
gemaakt (waarom subsysteem X en niet subsysteem Y?) 
die niet op het gekozen subsysteem berust maar op ande-
re gronden. Het is dus eerder andersom: een bepaald (sub)
systeem is de uitkomst van een reeks normatieve beslis-
singen en niet de grondslag daarvan. 

Vranken bestrijdt zo Westerman en Wissink die stel-
len dat rechtswetenschap zich van andere disciplines 
onderscheidt doordat object (het rechtssysteem) en theore-
tisch perspectief samenvallen.18 Daarmee is bedoeld dat 
juristen het recht bestuderen (dat is hun object), maar dat 
de vraag of een bepaalde oplossing aanvaardbaar is, even-
eens door dit object wordt bepaald. Die oplossing moet 
immers zijn in te passen in het systeem. Dit is voor andere 
disciplines onbegrijpelijk omdat object (bijvoorbeeld de 
maatschappij) en theorie absoluut niet samenvallen. Mijn 

indruk is – maar helemaal uitgedacht hierover ben ik nog 
niet – dat Westerman en Wissink theoretisch gelijk hebben 
en Vranken praktisch gelijk. Een beetje jammer vind ik dat 
eerlijk gezegd wel, want zo blijft er weinig eigens over voor 
klassieke rechtswetenschappers: die argumenteren gewoon. 

Is hier iets aan te doen door meer prioriteit toe te 
kennen aan het in stand houden (of creëren) van een sys-
teem? Als dat praktisch al zou kunnen, is de vraag hoe 
dit valt te rechtvaardigen, zeker ook omdat de wetgever 
er geen blijk van geeft dit belang gewichtiger te achten 
dan andere belangen. Vranken benoemt dit waar hij stelt 
dat hij niet inziet waarom het belang van een consistent 
en coherent systeem van hogere waarde zou zijn dan bij-
voorbeeld sociale rechtvaardigheid, het bevorderen van 
het welzijn, het goed functioneren van markten, prakti-
sche hanteerbaarheid, doelmatigheid, effectiviteit of 
Europeanisering en globalisering. 

Mijns inziens is de waarde van een systeem vooral 
gelegen in de wens om gelijke gevallen gelijk te behande-
len. In theorie is het denkbaar dat zowel rechters als 
rechtswetenschappers daar meer gewicht aan toekennen, 
maar bij de rechtsvinding hebben systematische argu-
menten thans niet meer gewicht dan tekstuele, wetshis-
torische of teleologische argumenten. In de praktijk 
gebeurt dat dus niet. Denk bij wijze van willekeurig voor-
beeld aan het volgende: een ouder die ervoor kiest om 
zijn ernstig gewonde kind te verzorgen heeft geen recht 
heeft op vergoeding van gederfde inkomsten, terwijl de 
moeder die er na een wrongful birth voor kiest om thuis 
te blijven om voor haar gezonde kind te zorgen dat wel 
heeft.19 Juridisch zijn hiervoor allerlei begrijpelijke rede-
nen te geven, maar qua gelijkheid wringt het.

Als de rechter juridisch verplicht is hiermee rekening te  

houden, valt niet in te zien waarom rechtswetenschappers zich 

meer beperkingen zouden opleggen en zich dienen op te sluiten 

in een gesloten conceptueel-juridisch universum
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Hoe dan ook, het recht is niet ‘gesloten’ in de zin 
dat het de modderige werkelijkheid negeert. De wet 
instrueert de rechter in artikel 3:12 BW immers expliciet 
om bij bepaling van wat de redelijkheid en billijkheid 
eisen, rekening te houden met algemeen erkende rechts-
beginselen, met de in Nederland levende rechtsovertui-
gingen en met de maatschappelijke en persoonlijke 
belangen die bij het gegeven geval zijn betrokken. Als de 
rechter juridisch verplicht is hiermee rekening te hou-
den, valt niet in te zien waarom rechtswetenschappers 
zich meer beperkingen zouden opleggen en zich dienen 
op te sluiten in een gesloten conceptueel-juridisch uni-
versum. Zeker niet als zij stellen een bijdrage aan de 
rechtspraktijk te willen leveren. 

Typerend voor de klassieke rechtswetenschap lijkt 
mij het belang dat aan de omstandigheden van het geval 
wordt toegekend. Andere disciplines lijken meer te redu-
ceren dan juristen doen door de werkelijkheid tot model-
len terug te brengen of door hele kleine deeltjes zoals ato-
men, moleculen of (delen van) cellen te bestuderen. Zo 
hebben zij vooruitgang geboekt. In vergelijking daarmee 
reduceren juristen niet, maar compliceren ze juist. Sim-
plistisch gezegd: voor juristen is de essentie in de details 
te vinden, terwijl voor veel andere wetenschappers die 
essentie wordt gevonden door de (irrelevante) details over 
boord te zetten. 

Wat verloren gaat
Siewert L., een landelijk bekend hoogleraar te Rotterdam, 
is in 2013 over de schreef gegaan. En fors ook, tenminste 
als we uitgaan van de taak die Wibier toebedeelt aan 
rechtswetenschappers, te weten ‘het in kaart brengen, 
ordenen en systematiseren van het geldende recht’. In dat 
jaar publiceerde L. namelijk een boek met interviews van 
slachtoffers van bekende arresten.20 Had L. dat soms niet 
gemogen? Ik vond het ontzettend goed en inzichtvol dat 
hij dit deed en ik heb eerlijk gezegd van niemand iets 
anders gehoord. Dat zijn de publicaties waar we afstand 
van doen als het aan Wibier ligt en dat lijkt me doodzon-
de. L. lijkt me ook bepaald niet iemand die mensen gaat 
interviewen omdat hij op zijn vakgebied is uitgekeken, 
zijn talrijke en mooie juridische publicaties getuigen over-
vloedig van het tegendeel. Kortom, ik kan niet zoveel met 
de claim van Wibier dat juristen die meer willen doen dan 
het recht ordenen dit doen vanwege ‘het feit dat sommige 
rechtswetenschappers een beetje lijken te zijn uitgekeken 
op hun vak, juist door de inherente beperkingen die daar-
aan zijn verbonden.’ Mijn bezwaar is niet zozeer dat die 
beperkingen er alleen maar zijn als je het eens bent met 
Wibier en ook niet dat hij geen namen noemt zodat deze 

empirische claim niet valt te toetsen.21 Het voornaamste 
bezwaar is dat een zin als ‘sommige mensen lijken een 
beetje te zijn uitgekeken op X’ altijd waar is, ongeacht wat 
je voor X invult. Sommige mensen lijken immers altijd wel 
op iets te zijn uitgekeken. Dat kan hun vak zijn, maar ook 
hun vrouw of man, of Zweedse misdaadromans of voet-
bal. Als een zin altijd waar is, zijn er twee mogelijkheden: 
óf we hebben de Steen der Wijzen ontdekt, óf zij is volko-
men nietszeggend. De lezer kan denk ik zelf oordelen. 

Als aan juridische faculteiten geen empirisch onder-
zoek wordt verricht naar de werking van recht, dan zal dit 
waarschijnlijk niet worden opgepakt door andere discipli-
nes. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren. 
Ten eerste hebben zij, anders dan juristen, geen focus op 
het recht.22 Daarbij komt dat empirisch onderzoek naar de 
werking van rechtsregels – bijvoorbeeld hoe notarissen 
met bepaalde regels in de praktijk omgaan – een voor 
juristen interessante publicatie in WPNR kan opleveren, 
maar dat is geen publicatie waar een socioloog of psycho-
loog verbonden aan een niet-juridische faculteit aanzien 
mee verwerft. Daar mikt men op Engelstalige, double 
blind peer reviewed publicaties in high impact tijdschrif-
ten. Ten slotte wordt in dat soort publicaties in de regel 
een bepaalde theoretische hypothese getoetst; onderzoe-
ken hoe een regel in de praktijk functioneert, levert voor 
een sociale wetenschapper geen waardevolle bijdrage op 
aan de theorievorming in zijn vakgebied. 

Er gaat nog meer verloren. Er zijn namelijk allerlei 
zinvolle, juridische discussies die zich bevinden op een 
niveau dat ligt tussen het niveau van de abstracte morele 
principes of rechtsbeginselen enerzijds en de meer con-
crete vragen of de Hoge Raad in een bepaald arrest om is 
gegaan of niet anderzijds. Ik doel dan op discussies over 
vragen of rechtshandhaving naar geldend recht een doel-
stelling van het schadevergoedingsrecht is en of bij de 
begroting van blijvende letselschade binnen de kaders van 
het geldende recht ruimte bestaat voor een ‘wat nu-bena-
dering’ in plaats van de klassieke ‘wat als-benadering’.23 
Deze discussies reiken verder dan de enkele ordening van 
het recht en bij beantwoording daarvan spelen naast klas-
sieke, normatieve, juridische argumenten ook praktische 
overwegingen een rol, bijvoorbeeld: de afwikkeling van 
blijvend letsel bij jonge mensen verloopt moeizaam met 
alle risico’s op secundaire victimisatie van dien. Het is 
logisch en wenselijk dat juristen over deze vragen blijven 
discussiëren. Zij zijn nauw verbonden met de uitleg van 
rechtsregels en alleen juristen en niet sociale wetenschap-
pers kunnen deze vragen aan de orde stellen.

Ten slotte, als rechtswetenschappers zich dienen te 
beperken tot het ordenen van het rechtssysteem, dan had-

Er zijn allerlei zinvolle, juridische discussies die zich bevinden 

op een niveau dat ligt tussen het niveau van de abstracte morele 

principes of rechtsbeginselen enerzijds en de meer concrete  

vragen of de Hoge Raad in een bepaald arrest om is gegaan of 

niet anderzijds
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20. S.D. Lindenbergh, Van smart naar geld, 

Deventer: Wolters Kluwer 2013.

21. Wellicht wil hij dat niet om mensen niet 

persoonlijk aan te vallen. Dat is op zich 

sympathiek en daar kan ik me iets bij voor-

stellen, maar het wordt zo wel ongrijpbaar 

allemaal. Niet duidelijk wordt of er über-

haupt wel een probleem is. Bovendien gaat 

het niet om namen, maar om onderzoek. 

Denkbaar is immers dat een en dezelfde 

onderzoeker zowel methodologisch meer 

als minder deugdelijk (ook dat is niet altijd 

zwart-wit) onderzoek heeft verricht, dat is 

niet inherent aan zijn of haar persoon.

22. Dat Wibier hier wel gewicht toekent 

aan wat vertegenwoordigers van andere 

disciplines interessant vinden, staat op 

gespannen voet met zijn stelling dat we als 

juristen niet te veel waarde moeten hechten 

aan het oordeel van andere disciplines over 

ons vakgebied. 

23. In het eerste geval wordt gekeken wat 

het slachtoffer aan vergoeding nodig heeft 

om ondanks de beperkingen een zinvol 

bestaan te hebben; in de tweede (traditio-

nele) benadering wordt de schade begroot 

door te vergelijken tussen de huidige situa-

tie met ongeval en de hypothetische situa-

tie zonder ongeval. Dat laatste is, zeker bij 

jonge kinderen, zeer speculatief.

24. J.M. Smits, Omstreden rechtsweten-

schap. Over aard, methode en organisatie 

van de juridische discipline, Den Haag: 

Boom Juridische uitgevers 2009.

25. O.a. M.A. Loth, Privaatrecht in context. 

Wat een jurist van theorie moet weten 

voordat hij de praktijk in gaat, Den Haag: 

Boom juridisch 2018. 

26. En Wibier waarschijnlijk ook niet aange-

zien hij vindt dat we teveel zijn gaan gelo-

ven in het oordeel van andere disciplines 

over ons vakgebied. 

27. Zie voor een genuanceerde uiteenzet-

ting over de omgang met onderzoeksresul-

taten uit andere disciplines en de beperkin-

gen daarvan o.a. hoofdstuk 39 van W.H. 

van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (red.), 

Capita Civilologie. Handboek empirie en 

privaatrecht (2e druk), Den Haag: Boom 

Juridische uitgevers 2013.

28. Daar is ook interessante literatuur over, 

zie bijvoorbeeld B. Flyvbjerg, Making Social 

Science Matter; Why Social Inquiry Fails and 

How It Can Succeed Again, Cambridge: 

Cambridge University Press 2001 (dit boek 

kwam ik op het spoor dankzij J.M. Smits, 

Omstreden rechtswetenschap. Over aard, 

methode en organisatie van de juridische 

discipline, Den Haag: Boom Juridische uitge-

vers 2009); B. Schwartz & K. Sharpe, Practi-

cal Wisdom. The Right Way to Do the Right 

Thing, New York: Riverhead Books 2010; en 

S.S. Hall, Wisdom. From Philosophy to Neu-

roscience, New York: Vintage Books 2010.

29. Dat komt doordat het woord ‘beperkin-

gen’ zowel letterlijk als overdrachtelijk valt 

op te vatten: tafellakens fossiele brandstof-

fen, windturbines, konijnen en krentenbol-

len hebben hun beperkingen, maar dat 

geldt ook voor immateriële kwesties als 

ideeën, de menselijke rede, gevoelens, 

romantiek en vriendschap.

den de essays van Wibier en ondergetekende nooit 
geschreven mogen worden. Dat verlies is zeker te over-
zien, maar erger is dat er ook geen ruimte was geweest 
voor onder andere:
 – het Asserdeel van Paul Scholten; 
 – Drie typen van rechtsvinding van Gerard Wiarda;
 – de drie Asserdelen van Jan Vranken;
 – het boek van Jan Smits over rechtswetenschap;24 en
 – veel van de publicaties van Hans Nieuwenhuis en van 
Marc Loth.25

Dit zijn geen publicaties van (rechts)filosofen, maar van 
rechtswetenschappers die – soms mede gevoed door hun 
praktijkervaring als advocaat, advocaat-generaal bij of 
raadsheer in de Hoge Raad – reflecteren op de wijze waar-
op praktijkjuristen en rechtswetenschappers (dienen te) 
redeneren, op de methodologie van de rechtswetenschap 
en op de verhouding tussen recht en moraal. Verbanning 
van dergelijke publicaties leidt tot verschraling van de 
rechtswetenschap. Als juristen niet meer over de beoefe-
ning van hun eigen vak mogen nadenken, is bovendien 
denkbaar dan vertegenwoordigers van andere disciplines 
dat gaan doen en dat lijkt me niet wenselijk.26 

Zoeken naar wijsheid
Zeker, een rechtswetenschapper moet voorzichtigheid 
betrachten bij het interpreteren van onderzoeksresultaten 
afkomstig uit andere disciplines, maar hij kan daarbij 
hulp vragen van specialisten uit dat vakgebied.27 Ook 
rechters beoordelen expertiserapporten van niet-juristen, 
dus waarom zouden wetenschappers dat niet kunnen 
doen? Als een juridisch onderzoeker zelf empirisch onder-
zoek wil verrichten, dient hij samen te werken met 
iemand die daarin is opgeleid. Natuurlijk zijn daar risico’s 
aan verbonden, maar die zijn er ook als (de resultaten 
van) andere disciplines volledig worden genegeerd. Een 
oplossing bestaat niet, er is sprake van een dilemma: wie 
zonder risico’s wil leven, kan besluiten om de hele dag in 
bed te blijven liggen, maar dat brengt weer andere risico’s 
mee. Uiteindelijk komt het neer op een zekere praktische 
wijsheid. Ik ben mij ervan bewust dat dit een nogal (vol-
gens sommigen ongetwijfeld: te) bescheiden conclusie is, 

die geen scherp criterium of concreet richtsnoer ver-
schaft, maar dat maakt haar als denk- en handelings-
perspectief nog niet waardeloos.28

Vermoedelijk zijn Wibier en ik het er trouwens over 
eens dat wijsheid belangrijk is. Wibier lijkt deze te vinden 
in de gedachte dat recht beperkingen heeft. Ik wil niet te 
lang stilstaan bij het gegeven dat de zin ‘X heeft zijn (of 
haar) beperkingen’ altijd waar is;29 op het antwoord dat het 
idee dat alles beperkingen heeft een belangrijk inzicht is, 
valt te repliceren dat het slechts een paradox betreft (want 
als alles zijn beperkingen heeft, dan moet dat ook gelden 
voor die stelling zelf die dan dus niet meer klopt). Interes-
santer is de vraag of de geest die uit deze gedachte spreekt 
niet toch het etiket ‘wijs’ verdient. Men kan er namelijk 
een zekere relativerende levenshouding in lezen, de wens 
om niet alles op de spits te drijven, om de tering naar de 
nering te zetten en een afkeer van Prinzipienreiterei. Der-
gelijke ideeën harmoniëren met het Nederlandse zelfbeeld 
(nuchter en praktisch) en met een premier die dingen zegt 
als ‘Doe eens normaal, man!’. Is dat niet allemaal waar en 
wijs? Laten we eens kijken naar de volgende casus. 

Een jongeman worstelt met de vraag of hij zijn baan 
als advocaat bij een bekend kantoor moet opzeggen 
om een roman te schrijven. Hij bezoekt zijn als wijs 
te boek staande tante die hem aandachtig aanhoort. 
Op zijn vraag wat hij moet doen, antwoordt zij: ‘soms 
moet je je gevoelens volgen’. De jongeman zegt zijn 
baan op en komt in ernstige financiële problemen 
waardoor zijn relatie stuk loopt. Hij bezoekt zijn tan-
te weer en werpt haar voor de voeten dat ze hem een 
waardeloos advies gaf. ‘Dan heb je niet goed geluis-
terd’, antwoordt zij hem. ‘Ik heb niet gezegd dat je in 
dit geval je gevoelens moest volgen, maar alleen dat 
je dat soms moet doen.’ 

Tante ontpopt zich dus als een dubbelzinnig orakel. Strikt 
genomen gaf zij haar neef zelfs helemaal geen advies. Dit 
illustreert dat wijsheid niet uitsluitend gelegen is in de 
erkenning van bepaalde algemene principes, maar vooral 
in de toepassing daarvan (hier: weten wanneer je wel en 
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30. Overigens impliceer ik niet dat de tante 

haar neef had moeten vertellen wat te 

doen, maar het was wel zo eerlijk geweest 

om hem dat ronduit te zeggen en boven-

dien was het ook mogelijk geweest om hem 

meer opties voor te houden (parttime gaan 

werken om tijd voor de roman te vinden 

bijvoorbeeld).

31. Over deze moord is veel te doen 

geweest, er zijn beschuldigingen dat de 

meeste politici (ook van zijn eigen partij) 

hem niet wilden helpen (onder andere uit 

vrees dat hij corruptiepraktijken binnen zijn 

eigen partij aan het licht zou brengen) en 

daarom weigerden om met de ontvoerders 

te onderhandelen. Zie E. Bork en T. Weper, 

‘Italiaans gijzeldrama: niemand wilde Aldo 

Moro redden’, www.historianet.nl (geraad-

pleegd op 5 mei 2020).

32. Zie R. Leonardi, Government and Poli-

tics of Italy, London: Palgrave 2017, p. 108. 

Ditzelfde citaat is ook te vinden op https://

en.wikipedia.org/wiki/Aldo_

Moro#Kidnapping_and_death (geraad-

pleegd op 5 mei 2020). Op andere sites is 

(soms met kleine veranderingen) dezelfde 

uitspraak te vinden. 1) https://ilmanifesto.

it/il-reato-di-tortura-deve-riguardare-i-pub-

blici-ufficiali/ (geraadpleegd op 2 septem-

ber 2020): ‘L’Italia può sopravvivere alla 

perdita di Aldo Moro, ma non 

all’introduzione della tortura.’ 2) www.

osservatoriorepressione.info/la-repubblica-

delle-torture/ (geraadpleegd 9 septem-

ber2020): ‘L’Italia è un Paese democratico 

che poteva permettersi il lusso di perdere 

Moro non di introdurre la tortura.’ (verta-

ling van het statement van Dalla Chiesa 

tegen de Argentijnse krant Clarin: ‘Italy is a 

democratic country that could afford the 

luxury of losing Moro, not of introducing 

torture.’ Met dank aan mijn Groningse 

collega prof. dr. A.L.B. Colombi Ciacchi 

voor deze bronnen en vertaling.

Essay

voeringen door zowel links- als rechtsextremistische groe-
peringen, grootschalige corruptie in de politiek en het 
bedrijfsleven, een zeer actieve en gewelddadige maffia. 
Het is kortom, een complete puinhoop. Misschien is dit 
niet helemaal het juiste moment om, door te gaan marte-
len, nu ook nog eens de rechtsstaat om zeep te helpen. 
Misschien moet die juist onder deze barre omstandighe-
den koste wat het kost overeind blijven. Er is al genoeg 
kapot. Dat de terroristen het zouden aandurven om Moro 
te vermoorden, is alleen achteraf zeker. Het is niet mijn 
intentie om een standpunt in te nemen over de te maken 
keuze. Ik probeer alleen een indruk te geven van de com-
plexiteit en de enorme druk der verantwoordelijkheid die 
iemand als Della Chiesa moet hebben gevoeld door het 
besef van de mogelijk rampzalige gevolgen van welk 
besluit dan ook. Het zinnetje dat het recht zijn beperkin-
gen heeft, geeft in dergelijke omstandigheden geen enkele 
richting. Het is niet wijs, het is niets. 

Pluriformiteit en postzegels
Dit essay beoogt een lans te breken voor een pluriforme 
rechtswetenschap. Een onderzoeker die zich uitsluitend 
bezig wil houden met het op orde houden van het 
rechtssysteem moet dat vooral doen, maar een collega 
die op een verantwoorde manier empirisch onderzoek 
wil verrichten of voorstellen voor verandering wil doen, 
moet zich daartoe eveneens vrij voelen. Het is dus vrij-
heid blijheid wat mij betreft. Juristen hoeven in maat-
schappelijke discussies hun licht niet onder de koren-
maat te steken en te veel (praktisch) belangrijke vragen 
vallen van tafel als onderzoekers zich in onderlinge dis-
cussies beperken tot het op orde houden van het rechts-
systeem. Het is onwenselijk indien rechtswetenschappers 
zich gaan gedragen als postzegelverzamelaars die zich 
slechts afvragen of een postzegel nog op de goede plaats 
in het album zit.  

wanneer je juist niet je gevoelens moet volgen).30 Wie 
denkt dat wijsheid alleen bestaat uit de eerste component 
mist de helft. Ik keer terug naar de gedachte dat het recht 
beperkingen heeft. Voor zover bedoeld als pleidooi voor 
een relativerende levenshouding is zij dus eenzijdig. Soms 
zal een relativerende levenshouding wijs zijn, maar soms 
juist helemaal niet. Wijsheid is ook hier weten wanneer de 
ene en wanneer de andere houding gewenst is. Ik sluit ter 
verdere overdenking af met een waargebeurd Italiaans 
ontvoeringsdrama. 

Op 16 maart 1978 wordt de 61-jarige politicus Aldo 
Moro ontvoerd door de Rode Brigades (een extreem 
linkse terroristische organisatie). Moro is niet 
zomaar een politicus, hij was in 1946 betrokken bij 
de totstandkoming van de Italiaanse grondwet; hij 
bekleedde de post van minister van buitenlandse 
zaken, was tweemaal premier en daarmee de langst-
zittende premier van Italië sinds de Tweede Wereld-
oorlog. Op het moment van zijn ontvoering is hij 
voorzitter van de Italiaanse Christendemocratische 
Partij en is hij op weg naar het parlement om de 
nieuwe coalitie tussen christendemocraten en com-
munisten te presenteren waarvan hij premier 
wordt.31 Deze coalitie wordt door zowel extreem links 
als extreem rechts verworpen. 
Generaal Carlo Alberto dalla Chiesa speelt een 
belangrijke rol bij de bestrijding van terrorisme. Hij 
reageert na de ontvoering aldus op de suggestie van 
een medewerker van de geheime dienst om gevan-
gengenomen leden van de Rode Brigades te martelen 
ter verkrijging van informatie over de verblijfplaats 
Moro (vertaald): ‘Italy can survive the loss of Aldo 
Moro. It would not survive the introduction of tortu-
re.’32 De Italiaanse regering weigert te onderhandelen 
over de eis van de ontvoerders om zestien leden van 
de Rode Brigades vrij te laten en 55 dagen na de ont-
voering wordt Moro, nadat hij moest gaan liggen in 
de achterbak van een oude Renault 4, door zijn ont-
voerders doodgeschoten. De coalitie van christende-
mocraten en communisten komt er nooit. Dalla 
Chiesa en zijn vrouw en hun lijfwacht worden in 
1982 in Palermo door de maffia van de weg gereden 
en doodgeschoten.

Een eerste spontane reactie is wellicht dat wanneer een 
voormalig en beoogd premier wordt ontvoerd, alles, maar 
dan ook echt alles, uit de kast moet worden gehaald om 
hem te bevrijden. Er is sprake van een noodsituatie waar-
in de normale regels niet meer moeten gelden. Maar zie 
de complexiteit: marteling van gevangengenomen leden 
van de Rode Brigades kan ernstige repercussies hebben 
voor de veiligheid van Moro en bovendien leiden tot ver-
dere verharding (slechte behandeling van andere en toe-
komstige ontvoerden) en geweldsescalatie (nog meer aan-
slagen). Bovendien is niet duidelijk wat een gevangen lid 
van de Rode Brigades weet en of die informatie nog actu-
eel is. Misschien heeft martelen dus helemaal geen zin, 
terwijl genoemde risico’s wel blijven staan. Betrek daarbij 
de algehele toestand in het land: bomaanslagen en ont-


