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Faculteit der Rechtsgeleerdheid

A. De interdisciplinaire fundering van het probleemcomplex in de
anthropologie.
B. De sociale functie van het rechtsbedrijf : de rechtswetenschap als
handelingswetenschap ; law in action : de doorwerking van de
rechtssocialisering in onderwijs en in rechtspraktijk.

C. De Rotterdamse ontwikkeling.

x. Mijn betoog moet passen in een reeks, die begint met een uiteenzetting over ,de taak van de rechter" door Mr. G. E. Langemeijer,
en eindigt met twee referaten over de ,opleiding van de magistraat
in Nederland respectievelijk in Belgie en Frankrijk" door de professoren Mr. J. C. M. Leyten en Dr. J. Matthijs.
De plaats van ,het juridisch onderwijs en de rechtspraak als sociale
functie" binnen deze context heeft de implicatie dat hier de relatie
moet worden gelegd, tussen het onderwerp van Mr. Langemeijer
(de rechtspraktijk) enerzijds en de rechtsleer en de didaktiek anderzijds; voorts tussen het universitaire juridische curriculum en
de post-doctorate cursus van rechterlijke-ambtenaren-in-opleiding
(R.A.I.O.' s).
Deze dubbele relatie maakt het probleemcomplex buitengewoon ingewikkeld, het valt uiteen in een groot aantal probleemstellingen, die
behoren tot verschillende disciplines, zodat helderheid niet kan worden verkregen door gebruik van een juridisch begrippenkader aileen;
daarnaast zijn uitstapjes nodig naar de anthropologie, de sociologie,
de wetenschapstheorie, de methodologie - terreinen waar de meeste
juristen zich niet wagen, maar die niet terzijde kunnen worden gelaten
omdat de veranderingen die binnen de sfeer van het juridische onderwijs, de rechtstheorie en de rechtspraktijk plaats hebben, vaak een
inter- of multidisciplinaire herkomst hebben.
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2. Het gaat inderdaad om veranderingen, want zowel de rechtspraktijk
als de rechtstheorie en de juridische didaktiek zijn thans in Nederland
sterk in beweging. Wie zou trachten een status quo te beschrijven
zou alleen een zeer chaotisch beeld kunnen geven en hij zou het
risico lopen dat dat beeld binnen de kortst mogelijke tijd kalei:dosco~
pisch zou zijn gewijzigd. Een uiteenzetting kan, onder dergelijke
omstandigheden, aileen maar tendenties en een trend signaleren
- een trend die in al de hierboven genoemde disciplines te voorschijn
komt. Deze trend van het ontologische naar het functionele denken is
het interdisciplinaire referentiepunt van :

A. de rechtsleer : de overgang van het legisme en de gewetenstheorie
van Scholten naar richtingen die veldtheoretisch zijn georienteerd,
zoals de agologische rechtstheorie met de social engineeringapproach, de actie- en interactietheorie van Glastra van Loon en
de daarmee verwante functionele rechtsleer ;
B. de didaktiek: de invloed van F. J. J. Buytendijk;
de overgang van de kennis-overdracht naar zelfwerkzaamheid en
client-centeredness (Rogers);

C. de sociologie: de overgang van de holistische vizie van het

functio~

nalisme naar de atomaire vizie en de analyse van de grenzenhandhavende systemen ;
D. de methodologie: de overgang van het axiomatisch-deductief
systeemdenken naar het topisch-inductief probleemdenken en de
aanvaarding van deductie en inductie als complementaire procedures;
E. de rechtspraktijk: de verlegging van het accent van de juridische
beslissingsfactoren (de juridische kwalificatie) naar de situatie-.
analyse en de metajuridische factoren (reasoning en argumentatie)
3. Het verkrijgen van helderheid in het probleemcomplex heeft niet
alleen een zuiver-wetenschappelijk belang (,onderwijsvernieuwing"
als een ,casus" die inter- en multidisciplinair moet worden opgelost)
maar ook praktisch en wel in tweeerlei zin :
1.

Het komt mij voor dat veranderingen niet z6maar optreden, maar
dat zij het gevolg zijn van een of meer concepties, onverschillig
of deze concepties wel of niet doordacht zijn en onder woorden
gebracht.
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De vraag of de verandering er eerder is dan de gedachte, of de gedachte eerder dan de verandering, kunnen wij nu terzijde laten- het
is die van de kip of het ei - ; nog waarschijnlijker is er een wisselwerking tussen beide, maar het is voor orientatie in ieder geval nodig
de verschillende concepties, waarin de veranderingen passen, onder
woorden te brengen. Misschien kan dan blijken dat, verschillende
concepties aanvankelijk parallellopen, terwijl ze later gaan divergeren.
2.·

Als deze divergentie optreedt- wat m.i. in Nederland inderdaad
het geval is, omdat de Popperianen of analytici duidelijk antithetisch staan tegenover de Marcusianen, al zijn zij beide maatschappij- en onderwijskritisch - is kennis van de alternatieve
doelstellingen en van hun implicaties nodig om tot een keuze te
komen en de weg die men bewandelen wil.
Het betreft hier m.a.w. vragen van rechtspolitiek, onderwijspolitiek,
sociale politiek binnen een diagnose van onze cultuur en de strategie die zij volgt.

4· De laatste context - de diagnose en strategie van onze cultuur is de ruimste waarin ons probleemcomplex kan worden geplaatst.
Daarbinnen vinden de delen hun consistentie.
Ik sluit met deze opmerking aan bij het boek van Van Peursen,
Strategie van de cultuur, dat als ondertitel draagt ,Een beeld van de
veranderingen in de hedendaagse denk- ,en leefwereld".
Van Peursen is zelf een functioned denier, en binnen dat kader kan
hij de titel van zijn boek niet anders formuleren dan als ,De strategie
van een cultuur". De vraag kan binnen zijn functionele mens- en
wereldbeeld niet zijn wat de cultuur is (een essentievraag naar het
wezen der cultuur), maar moet wei zijn de praktische orientatie van
het cultuurbeleid, dat zich manifesteert bij allerlei deelactiviteiten en
-policies van de mens in de samenleving, zoals daar zijn het onderwijs,
de rechtspleging, het wetenschappelijk onderzoek etc.
Het probleem van de juridische vorming van mensen is binnen een
functionele approach geinstrumentaliseerd, wij stellen en overdenken
de vraag om te weten wat wij moeten gaan doen.
Als het menselijk gedrag, zoals de functionele denker doet, wordt opgevat als een intentionele activiteit of doelgerichte bezigheid, staat iedere
vraagstelling in dienst van het eigen handelen, het doel daarvan en het gebruik van de middelen om dat doel te bereiken. De vraag is m.a.w. op een
toekomst betrokken, al heeft hij een verleden. De vraag is steeds een vraag
van eigen orientatie en strategie daar waar, zoals in eeri tijd van snelle veranderingen, de geschiedenis ons in de steek laat, want deze levert aileen
strategieen die gelden onder de conditje van ceteris paribus. Toekomst325

orientatie kunnen wij niet uit het verleden krijgen, wanneer alle cetera
veranderen, zoals thans in Nederland aan de gang is op het gebied van
onderwijs, rechtstheorie en van democratisering aan de universiteiten.
S· Van Peursen biedt een orientatie aan die mede bruikbaar is voor
een diagnose van ons rechtsbedrijf en van het universitaire onderwijs,
wanneer wij het recht niet opvatten als een boventijdelijke gegeven,
zoals vele rechtsfilosofieen te zien gaven, maar als een product van
menselijke vorrning, dus als ons recht, een stuk cultuur dat te begrijpen
is vanuit de ruimere context van de mens als typische relatie tot de
wereld - typisch in drieerlei successieve vorm nl. het type relatie
(de existentie wijzen (denk bijv. aan kinderen en primitieven)) in
A. het mythische stadium, waar de mens zich situeert als voorwerp van
machten om hem heen. De subject-objectscheiding is hier niet
voltrokken - de mens is besloten in zijn wereld - zijn verhouding tot de wereld lijkt op die van het dier, de onvrijheid door de
ongedifferentieerde eenheid van mens en wereld (een zgn. synkretisme- de maan heeft ogen en een mond).
In schema gezet, als volgt :

Magisch denken (bezwerend)

B. het ontologische stadium waarin de subject-objectscheiding wel is
voltrokken en de vraag wordt gesteld : ,Wat is het wat mij omgeeft ?" - de mens neemt distantie van zijn Umwelt en constitueert die o.a. met zijn taal tot een , wereld", waardoor vrijheid
maar ook , vervreemding" ontstaat door het verbreken van het
samengegroeid-zijn van mens en wereld. De mens creeert zich
een eigen wereld in de taal van begrippen.
In schema gezet, als volgt

object
Ontlogisch denken met gevaar
onto/ogiseringen en hypostasen

subject

-----------------~~~~=~~~~-----_,

~--'=----------

C. het functionele stadium, waarin de excentrische posttle van de
mens (Plessner) verschijnt en hij de vraag ,Wat is het ?" kan ver~
vangen door de vraag ,Wat doe ik ?", de mens dus die zichzelf
heeft ontdekt als een intentionele activiteit, een handelingrelatie
met het andere en de ander, te benoemen met taalsymbolen.
In schema uitgedrukt als volgt :
ik (excentrische positie) ,maker"

intersubjectieve taal, waarmee het ,handelen" wordt aangeduid.
functioneel stadium

De stadia A, B, C zijn niet alleen aanwijsbaar bij de ontwikkeling van
van het individu (de ontogenese) maar oak bij de ontwikkeling van de
soort (de phylogenese).
Deze anthropologische denkmodellen van de ontwikkeling van de
relatie van mens en wereld hebben voor de theoreticus de functie
dat zij contexten zijn waarbinnen verschillende manieren van doen
van mensen begrijpelijk en logisch-consistent is.
De mythische strategie, nl. de magie van de primitieve mens is een
handelingsplan, dat past in een doelstelling, de paging in een beangstigende en overmachtige wereld door bezwering te overleven.
In het tweede stadium client de kennis van het zijnde naar wat het
,is" (de essenties), om zich in het ,denken" afstand te verschaffen
van het concrete veld.
Het derde stadium geeft de mens een ander soort vrijheid dan de
denkruimte van phase B, nl. het besef van de vrijheid van keuze van
zijn doelen waarin het voorhandene naar zijnfunctionele betekenis, dus
niet naar zijn essentia beschikbaar is.
Al deze gedragsvormen zijn te vangen onder eenzelfde mantelschema
fRr-n = B = fPE, waarin B behaviour aanduidt in de verschillende
vormen (respectievelijk instinct-gedrag zonder denken, ,handelen"
met denken nl. in regels, ,maken" als creatie van iets nieuws), P de
doelstelling en Rr-n de regels van de strategie vormen die het handelen
structureren om het doel te bereiken, dus de organisatie van het
handelen.
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Onze cultuur bevindt zich, aldus van Van Peursen, (die eraan toevoegt dat in iedere cultuur de drie stadia steeds tegelekertijd voorkomen (de infrastructuren blijven) in een overgang van het type van
het ontologische stadium naar het functionele. Onze mens- en wereldbeelden (de ruimste context dus van ons denken en handel en) zijn in
beweging; de rust en stabiliteit van een onveranderlijk ,zijn" m het
ontologische stadium, de idees claires et distinctes die uitgangspunt
waren van syllogistische deductie van de zekere uitspraken over de
wereld en over onzelf (ik ben een mens - dus bedachtzaam), de
onveranderlijke normen en waarden, - dit rustige bezit is verdwenen
door het groeiende besef van de ,naturalistic fallacy" (het moet niet
zo omdat het zo ,is"), en de historic fallacy (het moet niet zo omdat
het altijd zo geweest is).
Het functionele stadium van de menselijke ontwikkeling moet in de
gedachtegang van Van Peursen gezien worden als een ,bevrijding"
die verder gaat en anders is dan de ,,vrijheid" welke het ontologische
stadium met zijn substantialisme of essentialisme te zien gaf omdat als
prijs voor het verkrijgen van de eigen identiteit tegenover de wereld,
phase 2 toch een vervreemding van het andere en de andere te zien
geeft.
In het functionele stadium stelt de mens zich juist weer handelend
tot het andere in betrekking.
Het herstel van de band met de concrete wereld (de ander en het andere)
in de handeling moet gepaard gaan met het verlies van schijnzekerheden (de essenties van het ontologische stadium).
Kennis en wetenschap wordt hypothetisch, er ontstaat een dialoog
met het andere en de ander (hypothese-informatie), een zin-spel.
6. lk wil, voordat ik deze beschouwing ga toepassen op het onderhavige
probleemcomplex- de overgangstoestand in rechtsbedrijf enjuridische
didaktiek - , de praernissen even recapituleren. Het zijn de volgende
a. wij zien het recht en de didaktiek als cultuurprodukten
b. als zodanig moeten zij worden begrepen in de context van mens- en
wereldbeeld
c. deze geven een ontwikkeling in 3 phasen te zien, zowel in de ontogenese (kind naar volwassene) als in de phylogenese (de ontwikkeling van de menselijke cultuur van primitief naar modern)
d. de lagere stadia blijven als infrastructuren bestaan
e. de ,vrijheid" van het ontologische stadium door de genese van een
denkruimte (een ,wereld" i.p.v. een Umwelt van het mythisch~
stadium) is een andere dan die van het functionele stadium

---------~--~-

----·

f. er is geen principieel verschil tussen het gewone handel en van alledag en het zgn. wetenschappelijke handelen; beide zijn doelgericht
en gestructureerd (fR 1_n = B = fPE)
g. wel principieel verschillend zijn de gedragsvormen in de drie ontwikkelingsstadia : het mythische ritueel en instinctgedrag is niet
gericht op kennis maar op bezwering; het handelen van phase 2
is gericht op kennis; dat van phase 3 is gericht op ,kunnen" en
,maken". Het verschil tussen 2 en 3 ligt in de betekenis van de
regels ; in phase 2 zijn de regels, waardoor van een ,handelen"
(schaken !) eerst sprake kan zijn doel in zichzelf, in phase 3 is
de regel gerelateerd aan een doel.
7. Deze uitweiding naar het terrein van de anthropologie was - ik
herhaal het - noodzakelijk om de ruimste anthropologische interdisciplinaire context te verkrijgen waarbinnen de veranderingen die
thans plaatshebben, te begrijpen zijn.
De overgang van het ontologische naar het functionele stadium in onz~
cultuur, volgens de diagnose van Van Peursen, werkt door niet alleen
in het denken en handelen van alledag, maar ook in onze ,wetenschappelijke" manier van doen. Deze beide verschillen immers niet
prin:cipieel en daarom is die overgang van fundamentele betekenis
voor het begrip van de wetenschapsleer en de methodologie van dit
moment maar ook voor de rechtstheorie, voor de conceptie van het
rechtsbedriif en voor de didaktiek aan de universiteit. De anthropologie
levert het interdisciplinaire kader op dat de verschillende vakwetenschappen voedt en bijeenhoudt.
De overgang van essentie-vragen naar ,hoe"- en ,doe" -vragen
stempelt onze wetenschappelijke activiteiten, de aard van onze
wetenschappelijke kennis en onze wetenschappelijke vraagstellingen.
Ke:rmis en wetenschap zijn als menselijke cultuurproducten gebonden
aan de context van een ontwikkelingsstadium. Heel duidelijk is die
culturele bepaaldheid voor het rechtsbedriif. Juist deze culturele bepaaldheid levert de theoretische en praktische problemen op bij de
verandering van de cultuur, zoals deze door Van Peursen in het
algemeen wordt beschreven, van het ontologische naar het functionele
stadium. Woorden uit de oude cultuur krijgen in de nieuwe een
andere betekenis. Dit eist herdefinities, kortom een nieuwe taal.
8. Wat betekent nu meer concreet, de overgang die Van Peursen
algemeen beschrijft, voor de disciplines waarmee wij te maken hebben.
Allereerst de rechtswetenschap.
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In de rechtswetenschap manifesteert zich de verandering door de verplaatsing van de wetenschappelijke aandacht van het speculatieve onderzoek naar de ,eigenschappen" van het recht als ideeel ,object" (de vraag
naar het ,wezen" van het recht is de essentievraag van het ontologische stadium), naar de analyse van de functie van het recht, liever van
de jurist in de samenleving. lk zal hierop nog nader ingaan, maar wil
tach thans reeds enkele kenmerken noemen van de functionele approach.
a. een dergelijke approach is niet metaphysisch-speculatief, maar
veldtheoretisch gericht. Niet de absoluutheid en boventijdelijkheid
van de normen en waarden, maar de actualiteit van het ordeningsen waarderingsplan vormt het voorwerp van de functionele denker.
b. de approach is niet traditionalistisch noch doctrinair ;
c. zij vraagt operationele theorieen voor de oplossing van de probleemsituaties, die zich in een snd veranderende samenleving voordoen;
d. zij vindt haar orientatie niet axiomatisch-deductief in een vastliggend systeem, maar werkt met de methode van de hypotheseinformatie. Deductie en inductie zijn complementaire procedures.
e. de ideeen van ,rechtvaardigheid" en ,moraliteit" zijn gekozen
doelstellingen die geen gegevens maar handelingsplannen of ,opdraCf1ten''-betekeneri, -ae- ,pfans-and methods,-\Tande jurist bij ziJii
,ordenen", ,regelen" en ,beslissen".
Thans de consequenties van Van Peursen's drie-phasen-model voor
de juridische wetenschapstheorie.
De na-oorlogse ontwikkeling heeft het ontstaan te zien gegeven van
een juridische wetenschapsleer, die een meta-standpunt t.o.v. de
klassieke rechtswetenschap (wetsexegese en dogmatiek) inneemt en
deze laatste ideologie-kritisch doorlicht.
Het blijkt dat het essentialistische mensbeeld van het ontologische
stadium het gehele klassieke juridische denken doortrok. Daartegen
richt zich de huidige kritiek van het functionele mensbeeld.
Hoe belangrijk het mensbeeld van de jurist-beslisser voor zijn gehele
manier van doen is, toont Jozef Esser aan in zijn hoek Grundsatz
und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts. De these
van dit hoek is duidelijk geformuleerd nl. de bestrijding en de weerlegging van het platonisme van de continentale jurist (let wei Esser
spreekt niet over het filosofische platonisme). In dit mensbeeld van
de klassieke continentale jurist wortelt volgens Esser een onhoudbare
theorie van de rechtsbeginselen.
Het postuleert dat er twee werelden zijn, een noumenon of ,ware''
wereld van boventijdelijke normen en waarden, waaraan ieder door
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geest en geweten deel heeft tegenover een steeds veranderende
wereld van de verschijnselen, die langs sensoire weg worden waargenomen.
Dit mensbeeld past dus typisch in het ontologische stadium van onze
cultuur binnen de 3 phasentheorie van Van Peursen .
. Wereld II : noumenon
het ,eigenlijke" zijn

W ereld I : phaenomenon
de verschijnselen

boventijdelijke normen,
waarden en essenties
lichaam

zlel

sensoire
kana! en

geest

(ratio en geweten)

L'essence precede
/'existence

De functie van deze theorie is tweeledig :
1.

zij geeft een rechtvaardiging van het rechtsbedrijf

2.

zij presenteert boventijdelijke rechtsbeginselen, aan ieder in het
geweten gegeven, als uiteindelijke rechtsbron.

Het bezwaar tegen de theorie is dat het een projectie van de jurist
zelf is, wiens bedachtzaamheid het uiteindelijke normdoel wordt
waaraan gedrag wordt getoetst.
De praktische betekenis van deze, vaak niet expliciete ideologie van
de continentale rechtsdenker is meer concreet
a. het platoonse mensbeeld bepaalt de selectieve perceptie van deviant
gedrag ; kriterium is de onbedachtzaamheid ;
b. het is de grand tot verwerping van afwijkend gedrag en van rechtvaardiging van deze verwerping;
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c. het verhindert een fundamenteel respect voor het anders-zijn van
anderen en leidt tot een oppressieve en verstikkende ethiek, een
ethisch determinisme zoals Glastra van Loon opmerkt m ZlJn
oratie Recht en menselijke Natuur;
d. het kent geen normverschuivingen en veranderingen van gedrag.
e. het verwaarloost de sociale functie van het menselijke gedrag door
het eenzijdige accent op het ethische aspect.
Het zou mij te ver voeren de bezwaren, die tegen dit mensbeeld thans
worden gemaakt vanuit kentheorie en wetenschapsleer uiteen te
zetten. Oak Esser doet dat niet in zijn bovengenoemd werk.
In de anthropologie is het essentialisme, zoals Van Peursen leert en
voor hem F. J. J. Buytendijk en Plessner, reeds lang acherhaald. Dat
het in de rechtswetenschap nag steeds als ideologie doorwerkt, komt
door het isolement waarin deze discipline nag steeds verkeert. J. F.
Glastra van Loon heeft in zijn dissertatie Norm en Handeling het
fundament gelegd voor een alternatief, dat in overeenstemming is
met de huidige inzichten van de kentheorie.
Het functionele mensbeeld verwerpt, volgens de stand van zaken in
phase 3, de vraag naar het wezen van de mens (zgn. black box theorie).
Aileen uit zijn handelen is hij kenbaar aan anderen en aan zichzelf.
Dit leidt dus tot een verandering van de essentialistische vraag naar
het , wezen" van de mens en naar het , wezen" van het recht
uit het ontologische stadium van het anthropologische en juridische denken tot de vraag in het functionele stadium naar het veelvormige handelen in het , veld" van een pluriforme samenleving van
mensen, en naar het handelen van de juristen in dat actie- en
interactieveld.
Centraal staat dus inderdaad de formule fR,_n = Behaviour = fPE.
Het handelen is een wisselwerking tussen de handelingstheorie
- het plan - en het object, dat ,informatie" geeft :

wisselwerking
(hypothese informatie)
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Ik trek hieruit voorlopig reeds enige conclusies voor het juristenwerk
in een functionele setting:
a. het recht is een handelingsplan van de jurist, dat in interactie
staat met het pluriforme actie- en interactieveld, dat wij samenleving noemen
b. hierdoor treedt socialisering, actualisering en functionalisering van
dat recht op
c. oak de jurist gebruikt bij zijn bedrijf de methode van hypotheseinformatie
d. de juristenwerkzaamheid is niet slechts interpretatie van het probleemveld, maar vooral organisatie. Dit vloeit voort uit het karakter
van het rechtsbedrijf als intentionele activiteit, het doel is ordening,
regeling, conflictoplossing ; daaraan ontleent dit bedrijf zijn
structuur, evaluatie en bijsturing;
e. het rechtsbedrijf wordt niet gerechtvaardigd door het normdoel
van een eeuwig plan, maar het normdoel van ieders belang bij een
leefhare wereld. Het recht voorziet in een behoefte.
9· In de aanhef- sub. 2 - heb ik gesteld dat de veranderingen in
de cultuur, van invloed zijn niet aileen voor A. de rechtsleer, maar
oak voor B. de didaktiek.
Wanneer mijn stelling juist is dat de anthropologie de interdiscipline
vormt van andere disdplines betekent dit dat met de overgang van het
ontologische stadium naar het functionele stadium van onze cultuur
een overgang van een ontologische naar een functionele didaktiek
gepaard gaat op dezelfde wijze als thans het functionele rechtsdenken
thans terrein wint op het ontologische.
Onderwijs is altijd gezien als kennis-overdracht. Deze zienswijze past
in het mensbeeld, dat ik eerder summier heb uiteengezet. De leerling
wordt door zijn leermeester a.h.w. ingewijd in het gebied van normen
en waarden.
Met name geldt dit voor het juridische onderwijs : de wet is de positivering van bedoelde boventijdelijke arriere-monde. In een functionele
vizie echter wordt onder kennis verstaan een zich systematisch kunnen
orienteren in veelvorrnige probleemgebieden, kennis is gericht op het
handelen en wel met behoud van eigen individualiteit van de actor
(ondanks de ,rol" die de jurist speelt). De onderwijssituatie zal dan
niet moeten worden opgevat als een situatie van overdracht van kennis
van docent naar student, maar veeleer als een situatie waarin de student zelf-werkzaam is in het hanteren van het juridisch instrumen333

tarium (wet, jurisprudentie, dogmatiek) bij de oplossing van actuele
samenlevingsproblemen. Dit onderwijs moet geactualiseerd en ,clientcentered" zijn.
In dit verband zou ik willen aansluiten bij de leringen van de emeritushoogleraar in de anthropologie te Utrecht. F. J. J. Buytendijk, die in
het Nederlandse taalgebied het functionele denken introduceerde.
Uitgaande van het mensbeeld van de intentioneel-actieve mens, de
,handelaar" die doelgericht bezig is en zinvol verbonden met zijn
,veld", zijn actieruimte, bestrijdt Buytendijk het dogmatische Cartesiaanse standpunt dat nag steeds de onbewuste anthropologische
vooronderstelling vormt van vele beoefenaars van de rechtswetenschap, als wij tenminste Esser mogen geloven in zijn these van het
platonisme van de continentale jurist.
Wie het standpunt huldigt dat de waarheid niet in het ,zijn" (de taallist van de ontologisering) maar in het ,handelen" ligt kan er niet aan
ontkomen de juridische didaktiek als een probleemcomplex te zien,
dat in twee componenten uiteenvalt
I.

welke vorm van onderwijs past in de context van het functionele
mensbeeld?

2. ~()e

is, bin_ne:n ~it ~a.der, he! l'echtsbedrijf ()_{) te V:l,!ten.?

Hier ligt dus de verbinding van de probleemstellingen die ik reeds in
de aanvang van mijn betoog als een complex heb genoemd.
Het antwoord op beide vragen vormt het stelsel waarbinnen een rationeel juridisch onderwijsplan kan worden opgebouwd.
ad. I. wat de eerste probleemstelling betreft, moet terstond worden
gesteld dat naar moderne inzichten (Merleau Panty) het ,je peux"
voorafgaat aan ,je pense" ; het ,kennen" is posterieur aan het ,kunnen" en dit ,kunnen" is weer een produkt van het ,doen". Dat
betekent voor de didaktiek, dat de student terstond in een situatie
moet worden gebracht, waarin hij zinvol moet functioneren, waarin
hij moet gaan ,doen" ; didaktiek is niet de kunst van het overdragen
van een vaardigheid van de leermeester, maar het scheppen van situaties waarin een student zijn eigen vaardigheid kan verwerven door
het maken van fouten.
Voor de jurist bestaat deze vaardigheid - wanneer tenminste het
rechtsbedrijf wordt opgevat als een intentionele activiteit- niet in
het oplossen van geprefabriceerde juridische reksensommen, de beheersing van juridische algebra, en van de methode van subsumptie
(het syllogisme) en het uit het hoofd leren van redeneringen in
arresten van de Hoge Raad, maar in het, langs juridische weg, zelf
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oplossen van conflicten tussen mensen. Het zijn primair sociale conflicten waaruit de juridische problemen geboren worden. Jurist-zijn
is het spelen van een zinvolle rol in een veld van samen-levende
mensen; het is een intentionele activiteit die hier en nu wordt bedreven.
Dat betekent dat de student terstond met deze conflicten moet worden
geconfronteerd, dat hij zich daarin zelfwerkzaam weet en dat hij beseft
dat hij in zijn beslissingen maker is van recht, met behulp van de
instrumenten die hem ter beschikking staan, dus zijn wetten, zijn
boeken, zijn jurisprudentie. Deze hulpmiddelen ,verklaren" echter
zijn beslissingen niet; het keuze-element in de waardering van belangen mag oak bij het onderwijs niet worden geelimineerd.
Actualisering van het oefenmateriaal, rechtsconcretisering, een veldtheoretische attitude, die alles bepaalt, naast de instrumenteel-pragmatische rechtstheorie, de blikrichting van de didaktiek en vormt de
expliciete doelstelling van functioned rechtsonderwijs.
Deze doelstelling is een geheel andere dan die van het klassieke onderwijs, al was het alleen maar omdat dat klassieke onderwijs, zoals reeds
eerder betoogd, een expliciete doelstelling miste en dreef op een niet
uitgesproken ,bedoeling", namelijk om de juridische studenten eerder
te leren ,geloven" in de autoriteit van de hoogleraar, die zelf weer
gelooft in de autoriteit van gezaghebbende juristen in het verleden.
Het studeren wordt dan een leren geloven en dit wordt vaak zo
sacraal gepresenteerd dat het soms een religieuse bezigheid lijkt.
Creativiteit en eigen-zinnigheid van de student zijn in zo'n systeem
taboe.
Om ingewijde te worden in het esotherische rechtsbedrijf, moet worden geluisterd naar de meester. Men denke op de wijze waarop de
rechtenstudie begint. De ,Inleiding" is het vak dat introduceert tot
het hogere. Op de Inleiding volgt een ,kleuter" -burgerlijk recht.
Daarna komt het echte, waarbij eindelijk het gebruik van het wetboek
is toegestaan. Om de toegang tot de tempel te bemoeilijken was het
Romeinse recht beschikbaar, met zijn problematiek uit een totaal
andere samenleving, zijn zeker interessante antiquiteiten, maar oak
zijn taalmoeilijkheden, die alleen door de ,chosen ones" konden
worden overwonnen. De student moest beginnen zich te occuperen
met de exegese van uitspraken van gezaghebbende juristen uit de
Oudheid, waarbij hem werd ingeprent dat, oak onze uitspraken nag
toepassing zijn van die oude regels. Zo ontstaat de mythe dat de jurist
niet meer doet dan maatschappelijke verschijnselen met juridische
termen kwalificeren, waarna de oplossing van het ,eigenlijk" -juridische probleem er door syllogistische redenering zonder eigen verantwoordelijkheid zou uitrollen.
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ad. 2. Realistische analyse van het rechtsbedrijf leert echter dat het
in de praktijk anders gaat. Waarom nu leert de Akademie dan niet
wat die realistische beschouwing leert, vroegen kritische didaktici
zich af die de ,,vanzelfsprekende'' vooronderstellingen van de klassieke
theorie onderzochten.
Het is allereerst geenszins venzelfsprekend dat een sociaal conflict
juridisch moet worden opgelost. Er zijn vaak andere middelen beschikbaar, zodat de jurist moet leren kritisch-selectief te werk gaan.
Er zijn geen ,eigenlijk" -juridische problemen in de zin van het ontologische stadium. Zijn wij als jurist niet te spoedig dupe van de
tallist van de ontologisering ? Denken wij niet - te snel - aan acties,
excepties, misdrijf en overtredingen, en wat beweegt ons daartoe ?
Indien dit waar is, moet in het juridische onderwijs naast de kunst
van het juridiseren de kunst van het dejudiseren en depositiveren
worden ingebouwd.
Dat betekent dat in het onderwijs naast het juridische begrips-denken
in de klassieke zin (dat overigens eerder gericht is op beveiliging van
de samenleving tegen ongecontroleerde machtsuitoefening dan juist
op de aanwending van die bevoegdheden om te grijpen in samenlevingssituaties), de bezinningsvakken en de vakken die inzicht geven
in de structuur van samenlevingsverhoudingen, een zeer grate rol
moeten spelen.
Zo lopen vanuit Buytendijk lijnen naar het gebied van de didaktiek
en dat van het recht.
Het ge:meenschappelijke is de verandering van blikrichting nl. van
het introspectieve denken naar het veld. De consequenties van deze
verandering van blikrichting liggen voor de hand. In de verschillende
contexten, klassiek en functioneel, hebben de verschillende termen
een verschillende betekenis. Het onderwijs in de rechtsgeschiedenis
bijvoorbeeld is in een functioneel context gereduceerd tot het aanbieden van enige historia externa, voor zover uit beschavingsoogpunt
of door de actuele betekenis nog van belang. Door de beperking komt
ruimte vrij voor een Inleiding-nieuwe-stijl en voor vakken die blootjuridische blindheid kunnen tegengaan doordat zij refereren aan het
haridelen van mensen met elkaar, de gedragswetenschappen, zoals
Economie en Sociologie, vakken die evenzeer als het recht, maatschappij-wetenschappen zijn. Is de blik daarop gericht, dan kan ook
een multi-disciplinaire aanpak van problemen in het onderwijs worden beproefd.
Men kan laten zien dat het strafproces geen toepassing van wetsartikelen maar een rollenspel 1s, waarm de handelingen zinvol op
elkaar betrokken moeten zijn.

Bij talloze problemen is een samenwerking van socioloog, econoom
en jurist nodig. Zo wordt voor de student zichtbaar dat hij 't zelf te
zijner tijd zal zijn, die recht ,maakt" in de samenleving met behulp
van de juridische instrumenten, onder controle van de juridische beveiligingen, in samenwerking met de andere mens- en maatschappijwetenschappen. Het juridische isolement is bij een veldtheoretische
fundering, doorbroken. Dat betekent een sterker selectief vermogen
van de jurist en een betere zelf-kritische zin.
Oak de visie op de student is veranderd. Hij is niet meer de res
cogitans, zoals in de klassieke conceptie, omgeven door gezaghebbende
boeken, maar iemand die leert met een bepaald instrument werkzaam
te zijn met kwesties van alledag. Wanneer de leerstof op verstand en
gevoel appeleert, ontstaat de band die door psychologen interesse
wordt genoemd, de bran van enthousiasme, de motor van de wens
om zelf verder te gaan. Wanneer dan bovendien discussie-groepen
onder Ieiding van mentoren worden gevormd, zijn de voorwaarden
vervuld, waaronde de klassieke passiviteit plaatsmaakt voor een levendige dialoog, redeneringen sic et non, gevoelsuitwisselingen en bewustwording van de rol van eigen vooroordelen en vooronderstellingen
in het juridische beslissingsproces.
Het spreekt vanzelf dat de jurist, die volgens de nieuwe stijl wordt
opgeleid, geen ,slechter" jurist mag zijn dan de klassieke abiturient.
Hij moet juist meer hebben, namelijk een kritische instelling m.b.t.
zichzelf en tot dat wat als vanzelfsprekend wordt geleerd. Voorts
creativiteit, besef van het gevaar van juridische oogkleppen en inzicht
in de functie van het recht.
10. Ik zou, als ik mijn indeling sub. 2 zou willen uitvoeren, thans
moeten ingaan op de invloed, die de overgang van het ontologische
naar het functionele stadium, op de sociologie heeft, voor zover dat
i.v.m. het probleemcomplex van belang is.
Het zou mij te ver voeren (als ik daartoe als jurist al gerechtigd zou
zijn) iets te zeggen over de huidige stand van de sociologie in verband
met de functionele denkwijze.
Slechts een enkel woord thans over het gebied waar sociologie en
rechtswetenschap elkaar overlappen.
Het is duidelijk dat in een rechtswetenschap die wortelt in een
filosofie die uitgaat van een gebied van onveranderlijke normen en
waarden, aan ieder a priori in het geweten gegeven, de veranderlijke
sociale normatiek een geringe betekenis moet hebben. Oak in het
legisme is de aandacht niet gericht op de dagelijkse werkelijkheid met
zijn steeds terugkerende en tach steeds veranderlijke probleemtypen,
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maar op de exegese van wetsartikelen en op de interpretatiemethoden.
In een functionele benadering echter zijn sociologie en rechtswetenschap
beide handelingswetenschappen, al is bet referentiepunt verscbillend, voor
de sociologie de normaliteit, voor de recbtswetenschap de normativiteit.
In Nederland is het]. F. Glastra van Loon geweest die een bruikbare
koppeling tussen sociologie en recbtswetenscbap, waardoor een multidisciplinaire benadering van hetzelfde probleemveld - de pluriforme
samenleving - mogelijk werd, tot stand heeft gebracht. Deze koppeling was mogelijk via de interdisciplinaire leer van bet menselijke gedrag.
Sociologie en rechtswetenscbap zijn beide wetenscbappen van bet bandelen van mensen met elkaar, bet samen-bandelen, waarin de socioloog een
analyserende en de jurist een structurerende rol speelt. De jurist structureert door zijn ordeningen, regelingen en beslissingen het samenhandelen van mensen met elkaar, en bij ontmoet, wanneer hij deze, zijn
bezigheid theoretisch bescbouwt, de socioloog dan, wanneer beide uitgaan van actie en interactie als primair ervaringsgegeven. Wat bij de
socioloog de dyade is, wordt, zodra de jurist in bet veld komt, een triade.
11. De koppeling van sociologie en rechtswetens::hlp als notmatieve
maatschappij-wetenschap. is mogelijk geworden o.a. door bet werk
van Parsons c.s. (Toward a general Theory of action).
Parsons is de ontwerper van de roltheorie. ,Samen" -handelen van
mensen is mogelijk doordat de een verwacbtingen heeft en soms op
grand van afspraak mag hebben op het handelen van de ander. Op
bet voetbalveld, dat is een door regels gestructureerd actieveld,
betekent een schop, gegeven een bepaalde spel situatie (E-factoren)
een voorzet voor de spelpartner. De handeling is als ,betekenis"
contextueel bepaald en wei in twee opzichten
a. de sociaal-normatieve context van de spelregels, die het handelen in
het samellhandelen structureren en bandelingsverwachtingen legitimeren ; zij bepalen onze uitspraken over ,mogen" en ,moeten".
b. de context van de strategie die het ,spel" uit een oogpunt van
doelmatigheid structureert.

12. Het hier ontworpen model van law-in-action wordt oak wei genoemd het expectancy-model van het recht. Het is een begripswerktuig
waardoor de samenleving niet aileen kan worden begrepen als een
pluriforme intetactie, die ontstaat door een veelheid van normatieve
structuren (die erin ,gelegd" worden). Bovendien ecbter wordt de beslissersrol van de jurist inzichtelijk. Hij is in die samenlevingsspelen de
,umpire", die gei:ncrimineerde handelingen bij conflicten tussen de spelers toetst aan hun normatieve betekenis, in de gegeven omstandigbeden.
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Geldt voor het spel van de partners in het samenlevingsspel de
formule fRr-n = B = JPE, waarin P het intersubjectieve referentiekader met de ineen grijpende rollen is, uitgewerkt in de regels van
het spel (contract, conventionele moraliteit etc.) - deze zelfde
formule geldt voor de , umpire" zodra het conflict tussen de spelers
van hun dyade en triade maakt, waarin een umpire beslissings-, regelings- of ordeningsgedrag brengt. Zo geldt oak voor de umpire :

fRr-n
(rechtsregels)

B
beslissing

fPE
het plan van het recht : rechtvaardigheid en moraliteit

De juridisering van het conflict over de legitimiteit van de rol-verwachtingen en -verplichtingen, (de role-expectancy en role-obligation)
stelt andere stelsels in werking (naast de 3 van de dyade - de twee
subjectieve) en wel de volgende
a. het juridische regelstelsel van de wet, de jurisprudentie en de
dogmatiek, betrokken op de doelstelling van het rechtsbedrijf,
neergelegd in de twee grondbeginselen van de rechtsethiek te weten
1. het beginsel van moraliteit nl. de ,vrijheid" van mensen; te
definieren als de norm voor de jurist dat de mens geen middel is
maar steeds een doel en zelfstandig bron van wensen en verlangens (eis van fair trial en due process)
2.

het beginsel van justitie nl. de ,gelijkheid" van mensen, te
definieren als de norm voor de jurist dat ongelijke behandeling
van mensen door gegronde redenen moet worden gerechtvaardigd naar relevante kriteria.

b. het metajuridische stelsel van de rechtstheorie met haar ideologiekritiek
c. het niet juridische stelsel van de gedragswetenschappen, sociologie, economie, communicatie- en informatietheorie i.v.m. de
effecten van alternatieve ingrepen op het , veld"
d. de filosofische en levensbeschouwelijke stelsels van gangbare mensen maatschappij-beelden, religie enz.
Met deze stelsels corresponderen de factoren van de rechtsbeslissing.
A. de proto-juridische van het ,veld" (de analyse van de conflictsituatie door vaststelling van de structuur of het samenhandelingsplan - overeenkomst of conventionele moraliteit, de topiek van
de common sense -, de genese van het conflict)
B. ,de metajuridische" en ,gedragswetenschappelijke"

C. de juridische factoren.
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13. Ik acht mij, binnen het kader van het onderwerp, niet verplicht
het hierboven gegeven schema nader uit te werken, maar ik moet,
volgens de sub 2 gemaakte indeling een opmerking maken over een
functionele methodologie. In het kart geleden verschenen werk van
Josef Esser - Vorverstiindnis und Methodenwahl - , dat het product
is van een seminarium met rechters (dus een getoetste theorie) blijkt
dat geheel anders dan de methodologie van het legisme leerde, de
beslissing zeer vaak niet wordt afgeleid uit de zg. ,duidelijke"
woorden van de wet, maar in tegendeel het product is van
proto- en metajuridische overwegingen van de rechter. First the
sentence then the evidence. Als de beslissing reeds genomen is,·
wordt dan het wetsartikel gezocht (R 1_"), waarvan het normdoel P
strekt tot oplossing van conflicten van het type als het onderhavige.
De woorden van het wetsartikel worden dan zo uitgelegd dat de eerstgenomen beslissing met het toepasselijke juridische regelstelsel kan
worden gemotiveerd. De motivering komt ex post; de reasoning met
de argumentatie ex ante.
Wettelijke termen en regels krijgen hun betekenis door de toepassing
door de rechter. De rechter maakt recht met behulp van de wet.
Wat recht is, heeft hij in zijn- Vorverstandnis (m.b.v. de- stelsels
I-VIII zonder IV) eerder beslist.

14. Tenslotte - i.v.m. het programma sub 2 - een opmerking over
de stand van zaken in de Nederlandse rechtspraktijk. Wij kennen de
rechtspraktijk uit de publikaties in de Nederlandse Jurisprudentie;
deze betreffen voor het overgrote deel arresten van het cassatie-hof,
de Hoge Raad.
Uit de recente jurisprudentie blijkt dat de geval-behandeling door de
Hoge Raad past binnen de functionele methode, als hoven (summier)
beschreven. Een bewijs daarvan ligt niet aileen in het functionele
taalgebruik (als , verwachtingen", stelsels etc.) maar oak in het
probleemdenken van dit gerecht met verwerping van doctrinaire
argumenten en tenslotte uit de vormgeving en de opbouw van
de uitspraken. Klassiek is de indeling van vragen in kwestie van
,Sein" tegenover ,Sollen". Aan deze problematiek die voortvloeide
uit de hierboven gesignaleerde tweedeling van de werkelijkheid in
een phaenomenon en een noumenon, wordt door Paul Scholten veel
aandacht besteed. Zij leidt ertoe in vonnissen te onderscheiden tussen :
a. overwegingen t.a.v. de feiten en
b. overwegingen t.a.v. het recht.
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In een functioneie theorie echter gaat het om handeiingen ais sociaalnormatieve ,betekenissen", die juridisch worden gekwalificeerd. Vonnissen worden in deze stiji anders opgebouwd en wei zijn de voigende
geiedingen te onderscheiden :
a. De analyse van het interactieveld van de partijen, waarvan de
structuur wordt bepaaid door het samenhandelingspian (contract,
conventioneie moraliteit etc.)
b. de genese van de conflictsituatie met de escaiatie die tot juridisering
Ieidde
c. de redeneringen sic et non en de argumentatie van partijen
d. de beslissing
e. de juridische motivering van de besiissing of inpassing m het
juridische belissingssysteem.
Ter illustratie wii ik een voorbeeid geven; dat wei geen uitspraak van
de Hoge Raad betrof, maar een beslissing van de President van de
rechtbank in het Kart Geding in een administratief-rechteiijke zaak
- de weigering van de gemeente van een woningvergunning aan de
koper van een huis, die nog niet door de volgens Nederlands recht
vereiste levering ,eigenaar" was geworden. Door de besiissing van
de President werd de koper als ,eigena:ar" in de zin van de woningverordening c.a. aangemerkt, tot ,eigenaar" gemaakt (I). De Gemeente weigert aan de koper van een huis de. vergunning van artikei I
Woonruimtewet I947 af te geven op grand van het ontbreken van
economische binding aan de gemeente. Artikei 5, sub a en b van de
piaatselijke woonruimteverordening; steit deze eis. Het artikei berust
op artikei I van de ministerieie richtiijnen van 23 december I969
waarin wordt bepaald dat aan de ,eigenaar" een vergunning behoort
te worden gegeven.
De triade ziet er, in schema ais voigt uit :

(1) Rb. Haarlem, kort ged., 26 april 1971, N.j., nr. 343·
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output : de beslissing:
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woningsverordening R1 _n = B = fPE
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De klassieke oplossingsmethode zou, na vaststelling dat de koper aan
wie nog niet geleverd is, geen eigenaar is volgens Nederlands recht,
de eis van de koper om een woningvergunning te krijgen afwijzen.
Deductie uit de wettelijke regel die zich bedient van een duidelijke
term nl. ,eigenaar", moet tot deze beslissing leiden. Niet aldus de
President, rechtdoende in het Kort Geding tegen de gemeente. Hij
volgde een rechtsvindingsmethode van het functionele model.
Zijn situatie-analyse was als volgt (E factoren van de formule B = fP E)
I.

het perceel stand als een half jaar leeg en geen andere gegadigde
had zich gemeld

2.

vele soortgelijke percelen staan in deze agglomeratie leeg te koop
(eigen wetenschap van de President).

Het Normdoel (P) is de rechtvaardige verdeling van schaarse goederen
(woningen). De situatie in verband met het normdoel gebracht
(JPE) leidt tot de beslissing (B) dat de vergunning moet worden verleend en dus moet de term ,eigenaar" in de context yan het regelstelsel zo ruim worden uitgelegd dat hij ook de koper omvat (Methodenwahl na het Vorverstiindnis).
, ,Overwegende dat naar ons oordeel op grand daarvan de gemeente
in strijd komt met het in redelijkheid en het in het belang van een
juiste woonruimteverdeling toepassen van de daarvoor gegeven
bepalingen", veroordeelt de gemeente.

15. Deze beslissing van de administratieve rechter levert een fraai
voorbeeld op van de werking van de functionele methode in ons recht.
Ik zou vele andere voorbeelden uit de jurisprudentie hieraan kunnen
toevoegen. Het voorbeeld demonstreert enkele van mijn eerder geuite
beweringen.
a. over de functionele theorie van de contextuele bepaaldheid van
taaldaden (woordgebruik) : de President maakt door woordgebruik
de koper tot eigenaar in de zin der woningverordening;
b. over de functionele argumentatietheorie : eerst komt de reasoning,
dan de belissing (first the sentence then the evidence) ;
c. over de rechtsconcretisering : de beslissing is een recht-,doen"
in het door P- en E-faktoren gestructureerde interactieveld van
overheid en burger;
d. over de werking van het normdoel bij de ,betekenisverlening"
aan de situatie;
345

e. over de rechtsfunctionalisering : het onrechtmatige daad artikel
(1401 B.W.) is het instrument om de onredelijke distributie van
middelen recht te zetten.
16. Het is thims mogelijk zich een beeld te vormen van de stand van
zaken. Het veranderende mens- en maatschappijbeeld - in termen
van Van Peursen van het ontologische naar het functionele stadium
van onze cultuur - betekent voor de rechtsleer een social engineringapproach, voor de didaktiek zelfwerkzaamheid bij het probleem-denken, voor de sociologie de overgang naar de atomaire vizie, voor de
methodologie de complementariteit van de deductie en de inductie
(Vorverstiindnis is inductie, Methodenwahl deductie) en voor de rechtspraktijk de accentverlegging van juridische motivering en kwalificatie
naar reasoning.
Hoe dienen deze veranderingen het juridische curriculum te bei:nvloeden. Tot voor kort was van invloed op het onderwijs geen sprake.
Tot voor kort begon de studie met het zich verwerven van een vrij
diepgaande kennis van het Romeinse Recht - de hoofdschotel was
de Digesten-lectuur - en van het Oud Vaderlands recht (Hugo
de Groot).
Van de gedragswetenschappen werd in de juridische faculteiten alleen
de economie als verplicht vak in het I e jaar gedoceerd. ·De didaktische
methode was die van de kennis-overdracht.
De Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam (binnenkort
de Rijksuniversiteit, Erasmus-Universiteit), kreeg een tiental jaren
een juridische faculteit toegevoegd, die opviel niet alleen door haar
zeer snelle groei (zij behoort nu wat studentental betreft tot de
grootste), maar ook door haar studie-aanpak. Dat begon al bij de
instelling van de juridische Faculteit, die - geheel binnen de doelstelling van de N.E.H., Hogeschool voor Maatschappijwetenschappenkoos voor een handelings- en maatschappijwetenschappelijke aanpak
van het recht en van het juridisch onderwijs. Deze aanpak werd door
de andere juridische faculteiten in Nederland met felheid bestreden.
De Rotterdamse hoogleraar R.A.V. Baron van Haersolte verdedigde
de faculteit tegen deze aanvallen die uitgingen van de klassieke
Sein-Sollen dichotomie.
De fakulteit heeft na enige jaren haar werk geevalueerd aan de hand
van haar doelstelling - de normatieve maatschappijwetenschap en
heeft toen besloten tot een nog verdergaande depositivering en dejuridisering van het curriculium dan eerder reeds het geval was.
Het curriculum werd geschoeid op de leest van wat ik hierboven in
het schema van de stelsels heb geanalyseerd. De rechtsgeschiedenis

is een sinecure geworden; de ,empirische" vak.ken kunnen nu
± so % van het totale studiepak.ket vorinen.
De Rotterdamse veranderingen die in I 970 in werking traden onder
de naam P 70 (programma I970) leidden tot een storm van protest
blijkeris
a. de acties die in de Akademische Raad tegen dit curriculum werden
gevoerd
b. de vragen die door een (confessioneel) kamerlid aan de Minister
van Onderwijs over de aanvaardbaarheid van het curriculum
werden gesteld, alsmede het antwoord van de Minister aan dat
kamerlid
c. een suggestie van de Minister om de effectus civilis aan abiturienten
van de N.E.H. te onthouden.
De krisis-situatie zette zich verder door in de Nederlandse Juristen
Vereniging, die in I972 het juridische onderwijs in Nederland aan
de orde stelde. Eerder was aan de andere faculteiten de mening nog
vrijwel unaniem dat het probleem van het onderwijs een ,filosofisch"
probleem was, dat geen aandacht verdiende. Het merkwaardigste
was echter dat de Algemene Vergadering van de N.J.V. in I972 v66r
veranderingen van het juridische onderwijs in een Rotterdamse
richting stemde. Daarmee zijn de moeilijkheden voor de juridische
faculteiten eerst goed begonnen, omdat de theoretische fundering
van een functioneel onderwijs elders volstrekt nog niet-gemeengoed
is geworden, zoals wel blijkt uit de prae-adviezen die over de herziening
van het onderwijs voor de N.J.V. in I972 zijn uitgebracht".
Van Haersolte spreekt hier zelfs van een identiteitskrisis. ,Is de jurist
wetstoepasser of sociaal ingenieur ?
Ik laat nu verder Van Haersolte aan het woord bij zijn kritische beschouwing van een overdreven social engeneering-approach, zoals de
agologische rechtstheorie te zien geeft, als reactie op de klassieke
sociaal-blinde jurist".
,Aan de jurist werd in zo belangrijke mate de rol van ,social engeneer"
toegeschreven, dat er langzamerhand reden was zich af te vragen
waarin hij zich dan van andere sociale technici onderscheidt.
Dat hij meer met ,ethiek", ,geweten" of ,rechtvaardigheid" te
maken zou hebben dan de beoefenaars van andere toegepaste wetenschappen, is door Kraan een ,misverstand" genoemd (I). Maar
met wat heeft hij dan wei meer dan de anderen te maken ? Wie
(I)

N.J.,

1971, biz. 330.
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deze vraag niet kan beantwoorden, kan het ontstaan van het beroep
van jurist en van de juridische fakulteiten niet rechtvaardigen. En
tach wil niemand deze afschaffen, veeleer ze bei lebendigen Leibe
,dejuridiseren" (1).
Dat de vraag naar het onderscheidend kenmerk van de jurist in deze
sfeer vaak niet gesteld werd, is psychologisch heel begrijpelijk; men
moest zich afzetten tegen een verleden, waarin de jurist bepaald
blind voor de sociale gevolgen van zijn handelen was geweest, en de
normatieve kleur van dat handelen had misbruikt om zich aan diskussie
te onttrekken. Het was praktisch nodig de jurist te herinneren aan
hetgeen hem met anderen verbindt. Waar zulk een praktische strijd
werd gestreden, ontbrak natuurlijk .de tijd om zich te bezinnen op
de vraag, welke specifieke funktie de tot teamlid geworden jurist in
het team dan wel heeft te vervullen. En tach kan deze vraag op den
duur niet uitblijven, want de mens is een reflektief dier" (2).

Slotopmerking.
Ik zal de identiteitskrisis, haar oorzaken en haar gevolgen verder laten
voor wat zij is. De oplossing van de krisis eist allereerst dat de juristen
zich minder emotioneel te weer stellen tegen gedachtengoed dat in
andere disciplines allang aanvaard is. M.i. leidt Kraan zijn lezers op
een dwaalspoor wanneer hij beweert dat juristen niet meer dan anderen
te maken hebben met de rechtsetische beginselen van moraliteit en
van justitie. Het recht is een beveiliging tegen machtsmisbruik die de
socioloog niet kent.
Het verschil tussen de sociologie en de rechtswetenschap, bij een gemeenschappelijk object - de menselijke interactie -, ligt in het
verschillende referentiepunt. Van de jurist is dat uiteindelijk gelegen
in het eerste beginsel van moraliteit en dat van rechtvaardigheid, zoals
ik ze hierboven heb omschreven niet als filosofische ideeen, maar
operationeel als handelingsplannen en normdoelen. Daaraan ontleent
iedere rechtsregeling haar functie. Het uitwissen van dit verschil
tussen de sociologische en de juridische benadering, waartoe de opmerking van de door Van Haersolte geciteerde Mr. Kraan tendeert,
leidt tot een agologische rechtstheorie, waarin het ,begrijpen" en
,leiden" in de plaats komt van ,vrijheid" en ,gelijkheid".

(1) Het woord is ontleend aan J. TER HEIDE, Vrijheid, over de zin van de straf, Den Haag
1965, biz. 140, maar past op HuLsMAN c.s. vee! beter dan op de typische jllrist TER HEIDE.
(2) Aldus VAN HAERSOLTE in Delikt en Delinkwent, 1971, 10, biz. 512.,
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Een juridische opleiding in agologische trant zal misschien in een
Marcusiaanse conceptie van de radicaal veranderde universiteit
passen, een universiteit die juristen opleidt tot activisten, die t.z.t.
de maatschappij zullen hervormen, in een functionele Popperiaanse
conceptie past zij niet, al was het aileen meer omdat de jurist in de
laatste conceptie nooit tegenover een samenleving zal kunnen beweren
dat hij het beter weer dan die samenleving zelf. Hij zou in strijd
komen met wat zijn eerste beginsel is, dat van de moraliteit - voor
de jurist is de mens in de samenleving een zelfstandige bron van
wensen en verlangen. Deze overweging is voor mij de reden om de
verontrusting, die van overheidswege tegen verandering van het
onderwijs aan de Juridische Faculteiten bestaat, als niet geheel ongegrond te erkennen.
De ervaring leert inderdaad, zoals ik in de aanhef van dit betoog heb
gesteld, dat vaak hervormingsactiviteiten schijnbaar convergeren (1).
Schijnbaar omdat de verschillende richtingen zich bedienen van dezelfde taal als ,demokratie", , vrijheid", ,emancipatie", ,kritischcreatief" enz., terwijl die woorden in de context van die verschillende
richtingen een totaal verschillende betekenis hebben (2).
Achter de schijnbare convergentie in het streven naar onderwijsherziening gaat een diepe divergentie van conceptie, strategie en
uiteindelijke doelstelling schuil.
Het gaat inderdaad om onze toekomst. Van de twee belangrijke controversen (de identiteitskrisis van de Nederlandse Jurist, die Van
Haersolte bedoelt) acht ik de eerste reeds beslist nl. de overgang van
het ontologische naar het functionele stadium. De emoties die het
Nederlands Juristenblad in recente artikelen te zien heeft gegeven,
zijn de manifestatie van een krisissituatie die berust op onbegrip van
wat actie- en interactie-theorie en functioneel denken is.
De tweede controverse echter - die van de toekomst van maatschappij, universiteit en recht- is nog niet eens duidelijk onder woorden
gebracht. Het gaat om datgene wat in de indeling van Van Peursen
rechts van het heden staat.
De keuze van de universiteiten tussen de analytische lijn van Popper
en de lijn van Marcuse zal zeer grote invloed hebben op het toekomstige functioneren van onze juristen.

(1) Zie A. D. DE GROOT, Standpunt over onderwijs, demokratie en wetenschap, Mouton, 1971,
den Haag en R. KRoEs, Conflict en Radicalisme, Boom 1971, Meppel.
(2) Men leze bijv. WoLFGANG BREZINKA, Die Piidagogik der neuen Linken, in Paedagogische
studien, 1972, nr. 7·
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Persoonlijk ben ik van mening dat de Marcusiaanse ideologie een
terugkeer is naar het ontologische stadium, omdat deze ideologie een
nieuw ,geloof" in het ,wezen" van de mens plaatst voor het oude.
De functionele black box-opvatting gepaard aan het eerste beginsel
van moraliteit wijzen onontkoombaar in de richting van Popper.
Wij kunnen aan deze slotbeschouwing drie conclusies verbinden
a. dat onderwijsherziening tot mislukken gedoemd is (of tot een ramp
leidt) wanneer zij aan een politieke utopie wordt gekoppeld. Onontkoombaar moet men gaan kiezen tussen Marcuse of Popper (,the
open society and-its-enemies'-');-- --b. dat met name in de juridische faculteiten, de agogen, sociologen
en psychologen, hoe nuttig en nodig zij oak zijn, buiten de juridische
porceleinkast moeten blijven omdat de functie van onze leges artis
hun onbekend is (de Leidse onderwijspsycholoog Crombach wil deze
disciplines geheel buiten de juristenopleiding houden m.i. ten onrechte);
c. dat, wil een behoorlijke integratie plaats vinden tussen universitaire
en post-doctoraal R.AJ.O.-onderwijs, oak deze laatste een functionele
signatuur moet dragen.

RESUME
1

L ENSEIGNEMENT DU DROIT ET LA JURISPRUDENCE COMME FONCTION
SOCIALE

La question de la revision de 1' enseignement au sein de la faculte de droit est
complexe. Elle implique un point de vue a adopter et dans la theorie du droit
et dans la science de 1' enseignement. 11 est possible de ramener les deux problematiques du meme complexe de problemes a un ~eul denominateur lorsqu' on admet
que l'anthropologie est l'interdiscipline cent!,"ale qui alimente et joint les autres
disciplines.

350

-

----------------------------------------·~-

Cette anthropologie a pour objet Ia relation de l'homme avec le monde. Un
diagnostic de Ia culture apprend, suivant le philosophe Van Peursen de Leiden,
qui poursuit Ia ligne du penser fonctionnel de F. J. J. Buytendijk, que dans cette
relation apparaissent successivement trois types : le mythique, I' ontologique et
le fonctionnel. Le dernier type se distingue du deuxieme en ce qu'il conc;:oit
l'homme comme .,actor" dans un monde ou l'homme est intentionnellement
actif er creatif.
Si l'on conc;:oit Ia .,science" et le .,droit" comme des produits de Ia culture, les
trois types sont egalement valables pour I' orientation de Ia science et celle de
I' enseignement scientifique.
Le passage de Ia science du droit du stade ontologique (.,quelle est l'essence du
droit") au stade fonctionnel (.,que fais-je comme juriste-ordonner, regler, decider
dans une societe d'hommes") s'est deja accompli dans Ia pratique, mais Ia theorie
accuse un retard dans Ia redefinition de ses concepts. Le juriste devra collaborer
avec le sociologue' l'appareillage de concepts de celui-ci peut egalement rendre
service au juriste, comme par exemple le modele-dyade de Parsons (Toward
a general theory of action).
Une theorie de .,law-in-action", qui travaille avec des categories de .,champ"
et d'interaction, requiert un enseignement universitaire qui differe, dans ses
principes, de I' enseignement du stade ontologique, c' est-a-dire un enseignement
axe sur une reflexion sur les problemes, au lieu d'une reflexion sur les systemes,
de deduction et d'induction comme procedures complementaires, de fonctionnalisation de l'appareillage de concepts, d'actualisation et de socialisation du
droit. Le role de l'histoire du droit perdra necessairement de son importance;
il est repris par d'autres sciences sociales telles que l'economie, Ia sociologie, Ia
psychologie sociale qui, a cote de Ia science du droit comme science sociale normative, ont le meme objet.
Ceci n' equivaut pas a du sociologisme parce que le point de reference du juriste
demeure Ia justice (egalite, c'est-a-dire discrimination entre les hommes uniquement sur base de causes pertinentes) et Ia moralite, Ia liberte de l'homme comme
sujet lui donnant son sens.

ZUSAMMENFASSUNG
DER JURISTISCHE UNTERRICHT UND DIE RECHTSPRECHUNG ALS SOZIALE
FUNCTION

Die Frage nach der Reform des Unterrichts in der juristischen Fakultat ist sehr
komplex. Sie impliziett daB zu der Rechtslehre und zu der Unterrichtswissenschaft Stellung genommen wird. Es ist moglich beide Fragen dieser Problematik
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, namlich wenn man die Anthropologie als zentrale wissenschaftliche Disziplin, die aile anderen Disziplinen inspiriert ·und zusammenbindet, betrachtet.
Diese Anthropologie hat das Verhaltnis des Menschen zu der Welt zum Gegenstand. Eine Diagnose der Kultur lehrt nach der Meinung des Philosophen Van
Peursen aus Leiden, der die von F. J. J. Buytendijk entwickelten Theorien tiber
das funktionelle Denken fortsetzt, daB in diesem Verhaltnis nacheinander drei
Typen erscheinen : der mythische, der ontologische und der funktionelle Typ.
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Der letzte Typ underscheidet sich von dem zweiten indem er den Mensch als
,actor" in einer vorhandenen Welt, worin der Mensch intentionnel aktiv und
schopferisch ist, auffal3t.
Wenn man ,Wissenschaft" und ,Recht" als Kulturschopfungen betrachtet,
dann gelten diese drei Typen auch fiir die Signatur der Wissenschaft und des
wissenschaftlichen Unterrichts.
Der Uebergang der Rechtswissenschaft vom ontologischen (,was ist das Wesen
des Rechts") nach dem funktionellen Stadium (,was ist meine Aufgabe als
Jurist - ordnen, regeln, entscheiden in einer menschlichen Gesellschaft) hat
sich in der Praxis schon vollzogen. Bei der erneuten Bestimmung ihrer Begriffe,
ist die Theorie aber zuriickgeblieben. Der Jurist wird mit dem Soziologen zusammenarbeiten miil3en; dessen Begriffe und Modelle, wie z.b. das DyadeModell Parsons (Toward a general theory of action), konnen auch dem Jurist
dienen.
Eine Theorie der ,law-in-action", die mit ,field" - oder ,interaction'' Kategorien arbeitet, fordert Universitatsunterricht der sich grundsatzlich vom
Unterricht des ontologischen Stadiums unterscheidet, und zwar einen Unterricht
auf ein Problemdenken, statt eines Systemdenkens, gerichtet ist. Diese Unterrichtsform betrachtet Deduktion und Induktion als einander erganzende Verfahren und erfordert Funktionalisierung, Aktualisierung und Sozialisierung des
Rechts. Die Bedeutung der Rechtsgeschichte wird notwendigerweise abnehmen;
ihre Rolle wird von anderen sozialen Wissenschaften, wie der Wissenschaftslehre, der Soziologie, der sozialen Psychologie, mit demselben Gegenstand als die
Rechtswissenschaft (die normative soziale Wissenschaft) iibernommen werden.
Diese Auffassung ist kein Soziologismus, weil der Jurist bleibend auf die Gerechtigkeit (Gleichheit d.h. Diskriminierung von Menschen nur aus triftigen
Griinden) und die Moralitat, die Freiheit des Menschen als sinngebendes Subjekt
Bezug nehmen wird.

SUMMARY
LEGAL EDUCATION AND THE SOCIAL FUNCTION OF THE ADMINISTRATION
OF THE LAW

The need to revise teaching in the Law Faculty is complex. It involves points
of view on both legal theory and the science of teaching. It is possible to examine
both sides of the question if one .accepts anthropology as the connecting link
between the two disciplines.
Such anthropology examines the relationship between man and the world. An
analysis of culture teaches, according to the philosopher Van Peursen of Leyden
who develops F. H. J. Buytendijk's theories of functional thinking, that there are
three successive types in this relationship : mythical, ontological and functional.
The latter differs from the second because it considers man as ,actor" in an
available world in which he is intentionally active and creative. If one considers
science and law as products of culture, then the three types are also valid for
science and scientific research.
The transition in legal science from the ontological (what is the nature of law?)
to the functional stage (what do I do as lawyer-order, regulate, decide in human
society) is achieved in practice, but theory has lagged behind in its re-definition
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of ideas. Lawyers wil have to co-operate with sociologists : their ideas can help
lawyers, as for example in the dyade-model of Parsons (Toward a general theory
of action).
A theory of law-in-action, working with ,fields" or categories of interaction
demands university education which in principle differs from teaching in the
ontological stage. It demands teaching directed towards thinking about problems,
rather than about systems, deduction and induction as complementary procedures,
functionalisation of ideas, making the law more actual and social. The history
of law will diminish in importance; its place will be taken over by other sciences
of society such as economics, sociology, and social psychology which have the
same aims as legal science.
This does not imply sociologism because the lawyer's point of reference remains
justice (equality ,which means discrimination among people only for relevant
reasons) and human freedom.
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