
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   KRABBE'S STAATSIDEE. 

  



19.   KRABBE'S STAATSIDEE. *) 

Prof. Krabbe is een merkwaardig man en zijn nieuwe boek een belangrijk 
boek in de eerste plaats wel voor juristen, maar toch ook voor anderen. Hij heeft 
een vereering voor het recht, die menig door de practijk sceptisch geworden vak-
man weldadig kan aandoen; hij is zoozeer overtuigd van de juistheid zijner 
rechtsbeschou-wing, dat hij de Nederlandsche juristen, die, juist omdat zij zoo 
dikwijls moeten zeggen: ik vind het nu wel zóó, maar het kan best dat anderen 
anders zullen oordeelen, geneigd zijn het betrekkelijk gerechtvaardigde van 
iedere beschouwing in te zien, meer dan iemand tot ironisch afweren en, al 
spoedig, tot heftigen tegenstand prikkelt. Hij heeft al de deugden maar ook de 
gebreken van een eenzijdig man, die juist in die eenzijdigheid zijn kracht zoekt. 

Krabbe vereert het recht, het recht is voor hem de hoogste levenswaarde. 
Boven het recht gaat niets. Als beoefenaar van het staatsrecht stuit hij op het 
probleem van Staat en recht, een probleem, dat eeuwen de hoofden heeft bezig 
gehouden — en het nog wel eenigen tijd doen zal. Raakt het niet aan de vraag: 
van waar het gezag? wat is eigenlijk de grond, waarop de eene mensch .— hij zij 
dan koning, minister of lid eener volksvertegenwoordiging — gezag over den 
anderen mag uitoefenen? Er zijn er die de oplossing zochten en zoeken in een 
bijzondere uitverkiezing Gods, in een onaantastbaar droit divin van de krachtens 
die uitverkiezing aangewezen overheid, anderen leiden alle gezag van het volk 
af, waaraan ieder magistraat — zoolang het dat volk behaagt — macht en 
bevoegdheid ontleent. Neen, luidt een derde leer, en deze was de heerschende in 
de 19e eeuw, niet aan het volk, maar aan de organisatie van dat volk in den Staat 
komt de souvereiniteit toe, heerschen is specifiek voorrecht van den Staat, recht 
is de wil van den Staat. Deze leer neer te werpen heeft Krabbe in een vroeger 
geschrift (Die Lehre der Rechtssouverânitât 1906) gepoogd. Niet de Staat, alleen 
het recht beheerscht onze gedragingen. Wie niet in de onoplosbare 
tegenstrijdigheid wil berusten, dat de Staat eenerzijds het recht vormt, anderzijds 
aan het recht zelf gebonden is, moet — aldus de hoogleeraar — de conclusie 
aanvaarden, dat er geen andere macht bestaat, dan de onpersoonlijke van het 
recht. Van het recht zijn de overheidspersonen de organen, hun macht is 
rechtsmacht, tegenover het recht komt ook hun geenerlei gezag toe. 

Het nieuwe boek komt deze gedachte uitwerken en bevestigen. De 
verhouding van recht en Staat wordt opnieuw vastgelegd, de beteekenis van den 
Staat aangewezen, de historische ontwikkeling van de Staatsidee nagespeurd en 
de verschillende consequenties 

*)   De Schakel, 1916, no. 5. 
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van wat Krabbe met een leelijk woord de „moderne" idee noemt, getrokken. 
Krabbe vereert het recht, zeide ik. Maar wat is dat eigenlijk: ,,het recht"? Het 

wordt bij onzen auteur door tweeërlei gekarakteriseerd, vooreerst door zijn 
inhoud en dan door zijn bron. Recht —■ zegt hij en hierin stemt hij met vele 
anderen overeen — is de regeling van gedragingen van menschen ter bereiking 
van gemeenschappelijke doeleinden, een ordening van een gemeenschap. Maar 
recht is tegelijk uiting van een der tallooze waardeschattingen, die wij krachtens 
onze geestelijken aanleg verrichten. In de geestelijke natuur van den mensch 
vinden wij het rechtsgevoel — in lageren vorm rechtsinstinct, in hoogeren 
rechtsbewustzijn. Dit rechtsgevoel is de bron van het recht en wel bij Krabbe de 
eenige bron. Van alle recht is het de basis, heet het elders, een wet die er niet op 
steunt is niet „verkeerd" recht, neen is in het geheel geen recht. Dus: de 
rechtsovertuigingen van de leden eener gemeenschap vormen het recht, maar 
indien deze onderling verschillen? K r a b b e  geeft een vernuftige redeneering, 
waarom dan het gevoelen van de meerderheid den doorslag moet geven. Het 
recht is gemeenschapsnorm, elkander tegensprekende normen zijn daarom 
onbestaanbaar, alleen door eenheid van norm kan het doel der gemeenschap 
worden verwezenlijkt. Dus heeft deze eenheid van norm fundamenteele waarde, 
voor het recht is hare waarde hooger dan de inhoud van welken norm ook. 
Anders zou het recht onbestaanbaar zijn. Hieruit volgt, dat bij qualitatieve 
gelijkheid van rechtsbewustzijn terwille dier eenheid die rechtsovertuigingen 
zullen worden aanvaard, die door het rechtsbewustzijn der meerderheid worden 
geëischt. Dit geldt zoowel voor het gewoonterecht als voor de vaststelling van 
wettelijk recht in parlementaire vergaderingen. Ook bij de verkiezingen. Daar 
echter steeds tot zekere hoogte. In de punten, die inzet vormen van een 
verkiezing is de gekozene ,,vertegenwoordiger" van de kiezers, beslist dus de 
meerderheid der kiezers over de rechtsvorming, maar voor het overige is de 
verkiezing een selectie van diegenen, die geacht worden een sterker of fijner 
rechtsbewustzijn te hebben dan de anderen. Hun eigen rechtsbewustzijn, niet dat 
der kiezers beslist dan over de vorming van nieuw recht. 

In deze geheele rechtsbeschouwing wordt het woord Staat niet genoemd. Het 
was te verwachten. Niet de Staat stelt het recht vast, hij is aan het recht 
onderworpen. Merkwaardig is echter, dat Krabbe niet enkel de Staat niet boven, 
maar ook niet naast het recht zelfstandige beteekenis wil toekennen. De Staat 
wordt geheel vanuit het recht bepaald. „Een volk is Staat uit hoofde van het 
rechts-leven dat daarin te vinden is" heet het op blz. 151. En: „de eene Staat 
onderscheidt zich van den anderen door den bijzonderen maatstaf van 
rechtswaarde. welke bij de schatting van belangen wordt aangelegd. Met elke 
nieuwe bron van rechtswaarde hebben wij met een ander rechtsleven en dus met 
een anderen staat te 
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doen". Wel wordt de naam staat ook voor een „belangencomplex" gebruikt, 
maar „de eigenlijke idee van den staat is rechtsgemeenschap" d.w.z. „een stuk 
menschheid, waarvoor een eigen originaire rechtsmaatstaf bestaat... zoodat geen 
andere functie dan het toekennen van rechtswaarde aan belangen, dan het 
opleggen van verplichtingen om openbare of bijzondere belangen te dienen, van 
den staat kàn uitgaan". In dezen gedachtengang zijn de tegenwoordig bestaande 
staten bestemd om te verdwijnen, althans hunne betee-kenis als „staat" te 
verliezen, zoodra een meer omvattende gemeenschap tot één rechtsleven is 
gekomen. Van staat tot statenbond en bondsstaat. Ja, Krabbe ziet zelfs nu nog 
een uitzicht van de samenvatting van geheel de beschaafde wereld in één staat. 
Eerst indien dat geschied is, als „het mundiale rechtsbewustzijn georganiseerd is, 
zal de moderne staatsidee voor de gansche beschaafde men-schengemeenschap 
zijn verwezenlijkt". Optimist is de schrijver wél. 

Het recht, waar Krabbe over spreekt, is het geldende recht, d.w.z. niet de 
bestaande wetgeving, maar de inhoud van de rechts-overtuigingen der 
meerderheid. Daarheen gaat zijn liefde, niet naar het recht als idee. Het is 
merkwaardig, hoe weinig daarover gesproken wordt. In een enkele bladzijde 
wordt op dit verschil tusschen recht en gerechtigheid gewezen, maar na deze 
beleefd-heidsbetuiging over de gerechtigheid verder gezwegen. En toch was het 
dringend noodig geweest, dat Krabbe juist in zijn systeem de plaats der 
gerechtigheid had aangewezen. Hij acht dit niet zijn taak, maar die der 
rechtsfilosofie. Maar er zal toch voor wien in het recht uiting ziet van het 
rechtsbewustzijn naast verschil tusschen recht en gerechtigheid ook wel verband 
bestaan. Nu dat niet wordt aangegeven, rijst de vraag, wat toch het verschil is 
tusschen Krabbe's leer en die der volkssouvereiniteit. Niet de wil, zal schr. ons 
antwoorden, maar het rechtsbewustzijn der meerderheid beslist over het 
aannemen of verwerpen van rechtsnormen, niet hare willekeur, maar hare 
rechtsovertuiging heerscht. En rechtsbewustzijn is ombuiging van wil. Maar hoe 
uit te maken, of wat die meerderheid voorschrijft inderdaad haar rec/irsovertui-
ging is? Welke maatstaf is er om dat te beslissen? In Krabbe's stelsel geen 
enkele; verklaart men meerderheidsovertuiging omtrent recht en recht voor 
synoniem, dan gaat de gerechtigheidsidee in het recht onvermijdelijk verloren. 
De publieke opinie wordt het albeheerschende. Stellig, voor ieder, democratisch 
gezinde moet zij een belangrijke factor in de rechtsvorming zijn, maar nimmer 
zal wie als wij overtuigd is, dat de grondslag van ieder oordeel omtrent goed en 
kwaad, dus in hoogste instantie grondslag ook van alle recht, in eigen innerlijk is 
te vinden, een leer kunnen aanvaarden, die meerderheidswil tot recht maakt en 
de gerechtigheid uit het recht verbant. 

Doch niet alleen de rechtsidee lijdt schade bij deze opvattingen, 
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ook de reëele elementen in het recht worden verwaarloosd. Het gaat hier als 
meer: wie ter wille van een abstractie het ideëele, dat ten slotte persoonlijk is, 
laat verkommeren, heeft groote kans in zijn abstractievereering ook het feitelijk 
gebeuren voorbij te zien. In de bespreking van het gewoonterecht is dat duidelijk 
tastbaar, het wordt enke! als uiting van het rechtsbewustzijn beschouwd, de 
beteekenis van het feitelijk handelen zelf wordt met geen enkel woord 
gereleveerd. Gelijk Krabbe telkens raakt aan beschouwingen, die hij als geheel 
onaannemelijk verwerpt, staat hij hier vlak bij de leer der historische school, die 
ook in het gewoonterecht niet dan uiting van de rechtsovertuiging zag. Het 
verschil tusschen den ..Volksgeist" en het „rechtsbewustzijn der meerderheid" is 
waarlijk niet groot. Wat gebeurd is en wat vroeger over het gebeurde geoordeeld 
is, wordt zonder belang geacht. Het is merkwaardig dat de man, die ons 
volkomen gebonden acht aan het oordeel onzer tijdgenooten, meent, dat wij 
wederom volkomen vrij staan of vrij moeten staan tegenover dat van hen, die ons 
voorgingen. Over Krabbe's miskenning der geschiedenis, van de beteekenis der 
traditie in het recht heb ik vroeger al gesproken 1), ik wil niet in herhaling 
vervallen. Slechts op een trekje, typeerend in dit verband zij nog gewezen: op de 
verheerlijking van onzen tijd tegenover vroeger. Eeuwen na eeuwen is de 
rechtsvorming verwaarloosd — nu komt zij weder tot eere. Historische 
overzichten worden gegeven enkel met het doel om te culmineeren in de uit-
spraak dat thans eerst de mogelijkheid geschapen is, dat het rechtsbewustzijn 
weder doordringt, dat de moderne staatsidee zal heerschen, enz. Ik zou den 
schrijver in alle bescheidenheid willen vragen of, als wij rondzien — en ik denk 
nog niet eens speciaal aan den oorlog — inderdaad zooveel meer gerechtigheid te 
vinden is dan vroeger. En daar komt het ten slotte toch op aan. Krabbe is 
optimist, niet alleen voor de toekomst, ook voor het heden, voor den aard van 
den mensch van nu en zijn neiging tot het recht — alleen in het verleden, en 
vooral in de theorieën van het verleden, ziet hij niets dan kwaad. 

Kan ik mij in Krabbe's rechtsbeschouwing moeilijk vinden, schijnt zij mij 
ondanks alle waardeering voor zijn betoog en voor de afwijzing van meeningen, 
die ook mij verwerpelijk schijnen, mislukt, omdat hij wat ik in het recht 
fundamenteel acht, het dualistisch karakter: idee èn feit — norm èn macht, ten 
eenenmale miskent, ook tegen wat in engeren zin zijn staatsidee moet heeten, 
heb ik bezwaren. 

Zeker, de leer, dat de Staat zou heerschen ook over het recht, dat recht niet 
anders zou zijn dan staatswil is onhoudbaar. Ieder die daarvan overtuigd is zal 
Krabbe dankbaar moeten zijn voor 

1)   Zie  Recht  en   Levensbeschouwing,   blz.  49  vlg.,  Verzamelde  Geschriften  I, blz. 
152 vlg. 
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wat hij vooral in zijn vorige boek heeft bijgedragen tot destructie van deze in 
zoovele hoofden vastgehamerde voorstelling. Hoe nuttig is het die voorstelling 
op zijde te zetten, werd mij weder levendig bewust bij lezing van het belangrijke 
hoofdstuk in Krab-be's boek over decentralisatie der rechtsvorming. De schrijver 
wijst er daar terecht op, dat het noodig is de vorming van nieuw recht te 
decentraliseeren, hij bedoelt dit niet topografisch, zoodat zij van den Staat op de 
gemeente zou worden overgebracht, maar hij wil de met wetgevende 
bevoegdheid bekleede lichamen mede naar andere dan plaatselijk gescheiden 
belangengroepen doen samenstellen. Onze waterschappen zijn het klassieke 
voorbeeld. Voordeden daarvan zouden zijn, dat bij de verkiezing van zulke 
colleges niet motieven den doorslag zouden geven, die elders misschien wel, 
maar juist voor deze belangen niet op hunne plaats zijn, dat voorts het 
machtsbewustzijn van bestaande corporaties gebreideld zou worden door hen in 
rechtsgemeenschappen te vereenigen — denk aan de mogelijkheid om 
vakvereenigingen en patroonsorganisaties met bepaald wetgevende macht te 

bekleeden in arbeidszaken — dat eindelijk gemakkelijker aan den steeds 
dringender wordenden eisch tot het scheppen van nieuwe regels zou kunnen 
worden voldaan (de achterstand in zoo menig parlement!). In dit denkbeeld ligt 
stellig iets gezonds, als zulk een regeling zich meer aan het leven aansluit en niet 
te bureaucratisch wordt! Zou het b.v. ten aanzien van schoolzaken niet ernstige 
overweging verdienen? Een meerder zeggenschap der ouders in de school, een 
regeling van schoolzaken door andere dan de gewone wetgevende lichamen, 
natuurlijk op den grondslag der wet, een verkiezing van vertrouwensmannen naar 
andere dan politieke beginselen, die immers met paedagogische zaken zoo 
weinig te maken hebben — zijn het niet aanlokkelijke vooruitzichten? Ik werp de 
vraag slechts op, zij mag dunkt mij wel eens nader worden onderzocht. Hier kan 
ik er niet verder op ingaan. Ik stip de decentralisatie enkel aan, omdat juist dit 
denkbeeld telkens op tegenstand stuit bij hen, die uitgaan van de voorstelling dat 
recht staatswil is, en die reeds daarom huiverig zijn de wetgeving op te dragen 
aan eenig ander college dan een vertegenwoordiging van den Staat of zijn deelen. 
Men ziet: ook in nuchter practische vragen doen theorieën haren invloed 
gevoelen. 

Alzoo: de leer recht staatswil is verwerpelijk. Maar volgt daar nu uit, dat de 
Staat op zijn beurt vanuit het recht — en enkel van uit het recht — moet worden 
bepaald? dat een volk Staat is uit hoofde van het rechtsleven dat daarin te vinden 
is? Is ook voor het recht het bestaan van den Staat niet een feit, dat het heeft te 
aanvaarden? Zijn niet de tegenwoordig bestaande Staten verschijnsels, die we 
accepteeren en volkomen met overtuiging accepteeren, geheel los van iedere 
rationalistische overweging? Voelen wij niet juist in het staatsieven het 
historisch gewordene 
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ons zijn macht nadrukkelijk opleggen? Krabbe's boek is vóór den oorlog 
geschreven, maar de schr. heeft toch blijkbaar het niet noodig geacht iets aan zijn 
conclusies te wijzigen. En toch, heeft Augustus 1914 ons niet geleerd, dat het 
„vaderland" een waarde voor ons is, niet ter wille van het recht, maar om haar 
zelf. Niet de hoogste waarde, zeker niet, maar eigen waarde heeft het. Hebben wij 
dat, toen het land voor het eerst in gevaar scheen, niet ervaren en doorleefd en 
behooren wij die ervaring niet vast te houden, nu het gevaar tot gewoonte is 
geworden en wij in de sleur der oorlogsberichten zijn afgestompt en verdofd? En 
is met het vaderland ook niet de Staat als eigen waarde gegeven? Het is zeker 
consequent, maar het is toch ook stellig eenzijdig als Krabbe leert, dat de eene 
Staat zich van den andere onderscheidt ,,in den bijzonderen maatstaf van 
rechtswaarde", welke bij de schatting van belangen wordt aangelegd. De 
werkelijkheid is anders en zelfs Krabbe moet dit erkennen, door ,,den Staat als 
rechtsgemeenschap" en ,,den Staat als belangencomplex" te onderscheiden — al 
ligt voor hem dan ook alleen in het eerste ,,het wezenlijk karakter" van den Staat. 
Ik weet wel, wie den Staat aanvaardt naast het recht, aanvaardt alle 
moeilijkheden die afbakening van de wederzijdsche verhouding meebrengt, hij 
komt te staan voor alle problemen, die in het feit besloten liggen dat de Staat 
onderworpen is aan het recht en toch een macht is in zich-zelven. Hij heeft ook, 
ik geef het toe, een overheid te aanvaarden, die wel is waar verplicht is naar recht 
te regeeren, maar wie als regel gehoorzaamheid ook verschuldigd is, indien zij 
harerzijds het recht overschrijdt, een overheid, die nog een andere taak heeft te 
vervullen dan de zorg voor de rechtsvorming. Is het niet wederom juist onze tijd 
die geleerd heeft dat ook in dat andere een oogen-blik het zwaartepunt kan 
liggen? In één woord: vragen rijzen of liever vragen blijven, die hare oplossing 
nog niet hebben gevonden, misschien nooit zullen vinden. Mij lijkt het echter 
beter te trachten in de problemen door te dringen, ze van alle zijden te bezien, 
dan ze voor alles ,,op te lossen" — het koste wat het wil. De oude leer deed dat, 
zij offerde het recht op aan den Staat. Krabbe doet het tegenovergesteld ; en 
daardoor toch weer hetzelfde: de staatsidee gaat in het recht ten onder. 

Ik mag niet te veel van de aandacht van den lezer vragen. Met een enkel 
woord slechts wil ik nog aangeven, waarom ook, van geheel andere zijde gezien, 
de voorstelling van den Staat als ,,ori-ginairen rechtsmaatstaf" mij weinig kan 
bevredigen Er is heel wat recht buiten de wet, het is stellig niet tegenover 
Krabbe, dat ik dit zal hebben te betoogen. Mij heeft dat vooral de studie van het 
privaatrecht geleerd, maar die studie heeft mij ook duidelijk gemaakt, dat juist 
die gedeelten, die het meest van den staatswil onafhankelijk zijn, het algemeene 
contracten- en verbintenissen-recht, zich in verschillende landen met gelijke 
beschavingshoogte, gelijke 
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maatschappelijke toestanden en gelijke rechtshistorie zoo goed als geheel gelijk 
ontwikkelen. Vergelijk eens Nederlandsch en Fransch, Duitsch en Zwitsersch 
contracten- en verbintenissenrecht; de wetten toonen talrijke eigenaardigheden, 
de wegen waarlangs de rechtspraak zekere resultaten bereikt verschillen, maar 
het werkelijke recht is im Grossen und Ganzen hetzelfde. Volgt daaruit niet dat 
juist hier de Staat niet geeft den „originairen rechtsmaatstaf"? 

Voor het recht, voor zoover het van den staats-wil on-afhankelijk is. is het 
typisch nationale van ondergeschikt belang. Maar gelukkig wordt die 
nationaliteit op zichzelf nog wel als waarde gevoeld, en er zullen ook 
rechtsordeningen zijn, die daarvan den invloed ondergaan. Mij schijnt het een 
gevaar van boeken als dat van Krabbe dat het die waarde door haar uit een 
andere (het recht) af te leiden declineert. 

Er is nog een ander, ernstig gevaar. Ik moet daar ten slotte op wijzen. 
Volkomen ben ik mij bewust aan het boek niet geheel recht te doen en veel te 
laten liggen, maar de Schakel is niet de plaats voor uitvoerige juridische of 
rechtswijsgeerige uiteenzettingen. Maar één punt is er, dat juist te dezer plaatse 
nog wel mag worden opgemerkt. 

Wie de staatsmacht als een zelfstandige macht beschouwt, gevoelt dadelijk dat 
zij haar grenzen heeft — dat er een gebied is. waar de Staat niet heerscht. Wie 
den Staat in het recht doet opgaan en het recht feitelijk boven alles stelt, vergeet 
licht, dat in het recht toch altijd dwang zit en dat voor den individueelen mensch 
zedelijke vrijheid beginsel heeft te zijn. Wie recht zegt, zegt dwang, althans 
gezag. Tegenover die sfeer van het gezag staat die der vrijheid. Legum servi ut 
liberi possimus (Tacitus). Voorstanders der rechtssouvereiniteit komen er toe op 
te leggen, voor te schrijven op een gebied, waar enkel opwekken of aansporen 
geoorloofd is. Heerscht het rechtsbewustzijn der meerderheid en heeft het recht 
te heerschen, ontbreekt daarbij ieder criterium om te toetsen of datgene wat de 
meerderheid wenscht inderdaad hare rechts-overtuiging is, dan ontstaat licht de 
neiging voor die meerderheid hare meeningen door te zetten ook daar waar 
niemand heeft door te zetten en ieder in eigen geweten overtuigd moet zijn, in 
zaken van conscientie en godsdienst. Meerderheidsmacht is voor de ge-
wetensvrijheid even gevaarlijk als cléricalisme. 

Het spijt mij, maar ik meen te moeten constateeren dat dit gevaar uit Krabbe's 
leer voortvloeiend reeds aan hem zelven kan worden geconstateerd. Wel erkent 
hij dat staatsonthouding tactisch geboden kan zijn, dat dit vooral geldt op het 
gebied van religieuze stroomingen, maar hij laat op die erkenning den volgenden 
m. i. uiterst bedenkelijken passus volgen: ,,Een volk verward in de bar-
baarschheid van de orthodoxie (sic)  of verdwaasd in de leer der levenspractijk 
heeft opbeuring noodig, maar hier predikt de historie 
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ons de leer van de staatsonthouding, omdat alleen in vrijheid, d. i. buiten het 
recht om, het evenwicht kan worden hersteld. Doch ook hier zijn grenzen voor 
de tactiek der neutraliteit. En als deze grenzen bereikt zijn, dàn is met de 
roeping, welke de Staat als zedelijke macht heeft te vervullen, ook het recht 
gegeven zelfs het religieuze leven onder zijn heerschappij te brengen.'' Ik 
cursiveer, waarlijk niet uit instemming. Hier ligt inderdaad een kloof tusschen 
wie als Krabbe het recht als levenswaarde boven alles plaatst en wie als schr. 
dezes meent dat er principieel grenzen aan zijn heerschappij zijn te stellen. 



 


