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Opgedragen aan mijn vader, mr J.J.M. (Jan) Eijsbouts, die mij van feiten leerde.
‘Ik heb hem goed gekend. Hij was een geestig man’.

mr M.H.J.C. (Charles) Rutten

Bij de omslag
‘Dezen [de Najaden] gaan in op het verzoek van de godin [Venus]: zij doen fon-
teinen uit al hun waterbronnen stromen, maar de open toegang van Janus’ poort
blijft nog bereikbaar, is nog niet versperd door ’t water. Daarom vullen zij hun
rijke bron met zwavel... De houten deuren roken door dat vlammenheet ge-
drup; Juno heeft toch voor niets de poort geopend voor die stugge Sabijnen,
want de nieuwe bron beschermt de stad van Mars.’ Ovidius, Metamorphoses boek
XIV (naar M. d’Hane Scheltema).



Maar gij boom, die met uw takken nu dat ene onzalige lichaam toedekt,
wees er dadelijk twee tot deken. Draag de sporen van deze slachting; blijf
vrucht en zaailing krijgen gepast tot rouw, gedachtenissen van ons beider sa-
mengevloeide bloed.1

Beminde belangstellenden,

Deze oratie is een gelegenheid om het vallen van de Berlijnse Muur te herdenken,
vandaag twaalf jaar geleden. Ik wil u uitleggen hoe die gebeurtenis nu bezig is te lei-
den tot een omwenteling in het Europese recht. Maar eerst moet ik een verhaal ver-
tellen.

Er waren eens, lang geleden, twee erfvijanden in het Italiaanse Verona; ze heetten
Montague en Capulet. Hun kinderen Romeo en Juliet hadden elkaar lief. Dat moest
wel slecht aflopen.

Op de fatale ochtend treffen we dan de twee vaders bij de tombe waarop hun
beider kinderen nog liggen te zieltogen. Door smart overmand reikt Capulet, de va-
der van Juliet, zijn rivaal de hand:

‘O brother Montague, give me thy hand
This is my daughter’s jointure, for no more
I can demand.’

Montague ziet niet de hand maar de kans: [No more canst thou demand? ..]
‘But I can give thee more
For I will raise her statue in pure gold;
... There shall no figure at such rate be set
As that of true and faithful Juliet.’
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U voelt het al, dat gaat niet goed, die man kan nog het snoeven niet laten. In plaats
van de hand van zijn rivaal aan te nemen biedt hij diens dochter een gouden stand-
beeld, dwingt hem zo tot een tegengebaar en een financiële krachtmeting. Romeo is
misschien in vlees en bloed maar tien kilo lijviger dan Juliet, maar in goud (soorte-
lijk gewicht 20) is het een ander verhaal.

Capulet heeft hem door en bijt terug:
‘As rich shall Romeo by his lady lie
Poor sacrifices of our enmity.’

Hij zegt daar dus niet, zoals je op het eerste gezicht leest: ‘dan krijgt jouw Romeo
een gouden beeld van mij,’ maar ironisch: ‘zo kan ik jouw zoon er ook wel warm-
pjes bijzetten, maar intussen liggen die twee daar nog even doodarm en koud.’ Wijst
het bod dus af.

Gelukkig staat daar ook de prins, belast met de openbare orde. Deze schiet tussen-
beide, want hij voelt de bui al donker hangen: [Hoho Gentlemen]

‘A glooming peace this morning with it brings.
... Go hence, to have more talk of these sad things; ...’.

Tot zover het slot van Shakespeare’s stuk in een, het moet gezegd, niet geheel ge-
bruikelijke lezing. Doorgaans speelt men dit slot als een verzoening. Maar zo simpel
is Shakespeare niet, terecht zegt Harold Bloom dat je dit stuk moet spelen zonder
een verzoening als slot. Wie goed kijkt ziet inderdaad de vloek al weer zoeken naar
een uitweg om zich voort te planten. Een tragedie in de dop.2

Wat is dan het vervolg? De prins kreeg zijn zin: dat massief gouden standbeeld voor
Juliet kwam er niet. Het beeld van Juliet dat in Verona staat is van brons en het is van
veel later. Op zijn voorstel gingen de kemphanen namelijk samen heen, to have more
talk of these sad things. En besloten toen een stichting op te richten, de Stichting Ro-
meo en Juliet ter bevordering van de toneelkunst in Verona. Eén enkel monument
voor beide kinderen en een beetje voor zichzelf; een monument niet van goud voor-
al, maar een van geest.

Waarde collegae juristen, een stichting: daarmee loods ik u vanuit het theater
naar het vertrouwde terrein van het recht. Maar om de gewone mensen niet met-
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een in gedachten datzelfde terrein af te jagen, vervolg ik het verhaal. In de oprich-
tingsactie stond de volgende zakelijke afspraak te lezen: 1) De Stichting verzorgt
opleidingen in de toneelkunst. 2) Montague stelt zijn gebouwen beschikbaar; Capu-
let levert het personeel. 3) Elke Veronees heeft toegang tot de opleidingen. Tot slot,
na nog wat details 10) Geschillen horen aan de iudice conciliatore, de vrederechter.

Geschil kwam er snel genoeg: een Montague werd bij het examen afgewezen
door een docent Capulet. De familie M., haar oude reflexen nog op scherp, sloot
prompt de deuren van het gebouw. Einde oefening, begin van het oude liedje?

Nee, want toen verzon een gewone Veronese student, bang voor zijn toneelcar-
riëre, een list. Hij liep naar de rechter en eiste van de familie Montague toegang tot
het gebouw. Want zonder toegang tot het gebouw geen toegang tot de opleiding,
waar hij recht op had. Maar daar verschenen broederlijk Montague en Capulet voor
die iudice en riepen ‘Neenee edelachtbare, dát is niet de bedoeling! Deze man kan
helemaal niet bij u terecht; zover gaat onze afspraak niet! Alleen wijzelf, en dan nog:
don’t call us, we’ll call you!‘

De rechter, ook niet van gisteren, keek eens diep in de stichtingsakte, pakte het
handboek voor de benarde rechter en kwam toen met een opmerkelijke uitspraak,
die ik weergeef in het Engels overigens, niet alleen om onze minister en ons College
van Bestuur te plezieren, die zo graag steeds meer Engels in onze colleges horen,
maar ook om haar daarna weer te mogen interpreteren.

Hoever strekt de afspraak, dat was de vraag, wat is haar bereik? De rechter:
‘To know the measure of thy founding bond
by force of which I speak, forget the letter
and read the spirit raised from that calamity
which bred the instant of your joint resolve
For the intent and purpose of the law
Hath full relation to’ts efficiency.3

Ofwel: vergeet de letter, lees de geest. Wat is die geest? De geest is, in de lezing van
de rechter, wat er broeide in de jarenlange vete, wat aan emotie ontsprong bij de
dood van de kinderen en wat toen indaalde, of liever gezegd, na enige tegenstribbe-
len werd ingepakt, in de afspraak, de stichting. Wie nu die afspraak in een kritieke si-
tuatie wil lezen kijkt daarom niet naar de letter, maar naar die geest, al was het maar
om te zorgen dat die niet weer uit de fles ontsnapt.
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U begrijpt, dit was een staaltje bluf van de rechter, maar is niet ook bluf van de
geest?

Op grond van deze vrije lezing kreeg onze student toegang eerst tot de rechter,
daarna ook tot het gebouw en de opleiding ging weer van start; de kemphanen
Montague en Capulet, verbluft, hadden het nadenken. En wat deden ze na more
thinking of these sad things - kwamen ze in verzet tegen ‘s rechters bluf en hieven hun
stichting op? Nee, ze slikten en speelden het spel mee. Op vragen van de paparazzi
zei Montague spits: ‘Denk eens na, wat zouden wij te verliezen hebben bij deze uit-
spraak? Als de stichting en haar statuten in de uitleg van de rechter meer om het lijf
hebben dan wij dachten, zouden wij, de stichters, daarvan niet een graantje kunnen
meepikken en delen in de winst van die uitspraak?

Deze Montague is wat wij nu noemen een echte rechtseconoom, een rechtseco-
noom avant la lettre. Een pur sang ook, niet zo een die vlast op geldelijke of efficiënte
meerwaarde van het rechtsoordeel, geen rechtskruidenier.

Is er dan andere meerwaarde in het recht en in het leven? Natuurlijk. Welke? Dat
is de juiste vraag.

De toneelschool en de stichting groeiden en bloeiden, overal opleidingen; ook de
rechter kreeg het almaar drukker. Is het gek dat de iudice en vooral zijn hofhouding
zich af en toe lieten verleiden tot de gedachte niet alleen de wijsheid maar ook de
macht in pacht te hebben gekregen? De twee oude kemphanen hielden zich koest;
sterker, toen Verona door andere Italiaanse steden werd belegerd richtten ze samen
een militie op ter bewaking van de muren. In die nieuwe stichting kreeg de iudice
niets te vertellen. Hij schrok daarvan en liet zijn hofhouding protesteren bij Monta-
gue. ‘Maar heren’, zei deze, ‘wat klaagt u, nu wij onze band almaar verstevigen? Dit
is toch zuiver in de geest van onze eerdere afspraak, een geest die de rechter zelf
nota bene daarin heeft gewekt? Dacht hij misschien van die geest de enige tolk te
zijn’ zei Montague, ‘van zijn bluf de eigen baas?’

Zo begreep het hof dat ook een rechter het lot van zijn eigen verdragsuitlegging
niet in handen heeft. Kwestie van rechtseconomie.

Hier eindigt dit verhaal. Wat is zijn moraal en wat de bedoeling?
De moraal komt in twee punten, praktisch en theoretisch:
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a) de rechter bluft, met een beroep op de geest van de afspraak en van de oorspron-
kelijke ramp, en hij doet dat, zo blijkt achteraf, met zeer groot succes. Dat suc-
ces komt niet alleen hem toe, maar ook de vroegere erfvijanden, die in de bluf
zijn meegegaan. Dit moeten we zien te begrijpen

b) de theoretische les is dat het daarbij loont om in een afspraak niet alleen een
tekst te zien, maar ook een feit - wie de afspraak uitlegt naar de geest in plaats
van haar letter, beroept zich immers op de afspraak als feit eerder dan op haar
tekst. En de afspraak als feit is weer een vervolg op eerdere feiten. De geest
komt dus ten dele uit de opvolging van de feiten te voorschijn.

Nu de bedoeling.U begrijpt, dit wordt geen exercitie in juridische analyse; daaraan is
in het Europese recht geen gebrek. Mijn betoog zal gaan over het verkeer tussen
recht en overige werkelijkheid; daar mag in Europa nog wel eens over worden nage-
dacht. In Nederland is dat verkeer zo goed geregeld via de vertrouwde constitutio-
nele kanalen van verkiezing, wetgeving, uitvoering en controle, rechtspraak, dat we
het denken erover verleerd zijn.

In Europa bestaan die kanalen ook wel, maar ze zijn daar te krap bemeten, zodat
het recht moet kruipen waar het niet gaan kan of, als de druk te hoog wordt, zich
nieuwe baan moet breken en de structuur van het systeem omgooien. Daarbij komt
zijn hele oude relatie met feiten, een oudere relatie dan die met regels, goed van
pas.

Ik ga uitleggen hoe het lezen van een verdrag als feit, niet primair als tekst, we-
zenlijk kan zijn voor het begrip van het eraan ontspringende recht. Men ziet hoe fei-
ten in hun opvolging telkens een betenisomslag brengen. Zie hoe de dood van Ro-
meo en Juliet de ruzie tussen de families in emotie deed verkeren; hoe toen via alle
feitelijke stappen - de handreiking, de weigering, de tussenkomst, de afspraak en
dan zijn interpretatie - commotie via emotie in motivering, ruzie in redelijkheid
verkeert.

Ten tweede, omgekeerd, hoe de feiten op de tekst kunnen inslaan en die tekst,
en het recht, een structuuromslag kunnen bezorgen. Hoe het vallen van de Berlijnse
muur het hele Europese recht tot nieuw leven wekt.

Het betoog is in vier stappen, elk steunend in de praktijk van het recht, in het bij-
zonder het Europese recht. De eerste stap dient tot begrip van het verschijnsel ‘feit’
en van de sfeer van de feiten op zichzelf. De tweede gaat over de complexe relatie in
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het recht tussen feit en tekst. Dan, in de derde plaats, gaat de aandacht naar de winst
van uitleg in recht en menselijke verhouding. De vierde stap brengt het betoog bij
de aangekondigde omslag.

I De opvolging van de feiten

Paul Scholten, de grote Amsterdammer in de toga van wiens zoon ik vandaag sta, en
voor mijzelf is dat niet zonder betekenis, schreef dat voor het rechtskarakter van
een overeenkomst niet de inhoud, lees de tekst, maar de oorsprong, lees het feit, be-
palend is. ‘Niet in den inhoud, doch in den oorsprong van de contractueele verkla-
ring ligt haar rechtskarakter’.4

Daarmee bedoelt Scholten dit. Twee mensen maken een afspraak. Wat geeft aan
die afspraak haar gezag? Is het de tekst, het papier? Dat volksgeloof leren wij de eer-
stejaars student met enige moeite af. Nee, zegt Scholten terecht, het is primair de
oorsprong, de naar plaats en tijd specifieke wilsontmoeting van partijen. De papie-
ren tekst is aan die ontmoeting dienstbaar, als conserveringsmiddel, maar je moet de
tekst niet toedichten wat het feit je brengt.

Men mag Scholten plaatsen in de groep rechtsgeleerde pleitbezorgers van het
feit, of de feiten, in het recht. Voor die pleitbezorgers is het feitelijke (en chaoti-
sche) karakter van de werkelijkheid deel van aard en functioneren van het recht; ik
noem hen maar de ‘Amsterdammers’. De andere, grotere groep is dan die van hen
die het recht liever en soms zelfs met overtuiging definiëren als een ‘systeem van re-
gels’, dat wil zeggen met voorkeur voor de tekst en met afkeer van de minder syste-
matische kanten.5

De meeste feitenbezorgers roepen het feit primair in tegen de dominantie van
de wat meer doodse tekst, black letter, logica, systeem, regel, als een relativerend
element. Ik ga in het huidige betoog eens wat radicaler te werk en stel feit met tekst
principieel op gelijke voet.6

Laat ik iets vertellen over de aard van feiten en hun opvolging. Op 1 september
1939 viel Duitsland Polen binnen en begon de Tweede Wereldoorlog. Op 7 mei
1945 capituleerde Duitsland. Weer zes jaar later, op 18 april 1951, kwam het
EGKS-verdrag. Weer zes jaar later, op 25 maart 1957, het EEG-verdrag. En weer
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zes jaar later tenslotte, op 5 februari 1963, deed het Hof van Justitie zijn beroemde
uitspraak in de zaak Van Gend & Loos.

Het zes-jarenstelsel is symbolisch en zonder belang; ik ben niet Harry Mulisch.
Waar het om gaat is het arrest Van Gend & Loos te zien in deze lijn van opvolging
van vijf feiten, punctuele gebeurtenissen, telkens verder gekwalificeerd van politiek
feit tot rechtsfeit. De Duitse nederlaag was een bruut machtsfeit met slechts een
tekstuele kiem, in de capitulatie. Het arrest daarentegen ook een punctueel feit,
maar bijna puur rechtsfeit, met zeer sterk tekstueel karakter.

Denk niet dat deze gang van bruut naar beschaafd vanzelf spreekt. Ik hoef in de-
zelfde reeks maar zes jaar verder terug te gaan, tot 1933, toen Hitler rechtmatig aan
de macht kwam, een rechtsfeit dat nochtans op oorlog uitliep.

Hoe het zij, de genoemde reeks van feiten, die ik een opvolging noem liever dan
een opeenvolging, werpt licht op de laatste gebeurtenis in de reeks, het arrest.

Van Gend & Loos moest plotseling meer Nederlandse invoerrechten gaan betalen
voor een Duits product, ureumformaldehyde. Die verhoging van het invoerrecht
was in strijd met het EEG-verdrag, maar dit verdrag gaf een particulier als Van
Gend & Loos niet expliciet toegang tot de nationale rechter in dit soort kwesties.
De advocaat van het bedrijf verzon een list en kreeg zo de Nederlandse overheid
voor de rechter van de EG in Luxemburg. Daar liepen drie van de zes lidstaten en de
advocaat-generaal te hoop: ‘dat is niet de bedoeling!’ De Nederlandse regering
waarschuwde zelfs dat de lidstaten de uitspraak zouden kunnen boycotten. Maar de
rechter nam het Verdrag en las het als stichtingsdocument van een autonome, ‘nieu-
we rechtsorde’. Ik citeer de mantra die elke student rechten uit zijn hoofd moet
leren, zonder hem overigens te hoeven begrijpen (dat is kenmerkend voor de
mantra):

‘Overwegende dat ter vaststelling of de bepalingen van een internationaal
verdrag [onmiddellijke werking als intern recht] hebben moet worden gelet
op de geest, de inhoud en de bewoordingen daarvan’ (nadruk toegevoegd).

De trits ‘geest, inhoud, bewoordingen’ geeft drie verschillende sleutels waarin
je het verdrag kunt lezen. De geest is de ruimste, de letter de meest benauwde sleu-
tel. Men ziet dat hier de geest op de ereplaats komt, ten koste van de letter, die de
laagste rang krijgt. Dit is niet alleen een omkering van de in het internationale recht
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geldende verhouding, maar ook een onmiskenbare echo van het bijbelse thema van
het nieuwe verbond ‘de letter doodt, de geest geeft leven’ (Paulus, Corinthiërs).

Met die ‘geest’ van het verdrag is een verruiming bedoeld verder dan tot de
structuur of het systeem van het Verdrag. Die structuur is op de tweede plaats te
vinden, in het woord inhoud. De franse trits is op dat punt duidelijker: ‘l’esprit,
l’économie et les termes’. Nee, de geest staat voor de uitwendige werkelijkheid, de
tijd.7

Deze uitspraak was revolutionair en is een hoofdbron van betekenis geworden voor
het Europese recht. Niet alleen een bron van betekenis voor, maar ook een bron van
misverstand over het Europese recht en over de Europese Gemeenschap. Hoewel
tussen betekenis en misverstand vermoedelijk een niet geheel onvruchtbare relatie
bestaat, zijn de twee toch apart te bespreken.8

Eerst de bron van blijvende betekenis. Het begrip ‘directe werking’ blijkt inmid-
dels te zijn geworden tot grondslag van het nieuwe gebied van Europees bestuurs-
recht, tot een hoofdstuk van het Europese constitutionele recht en tot een broed-
plaats van nieuw Europees procesrecht en Europees privaatrecht.9 Dit leerstuk is
een soort laboratorium geworden voor genetische modificatie van de meest ver-
schillende nationale rechtsregels.

Nu de bron van misverstand. In zijn arrest zei het Hof dat het EEG-verdrag een be-
grenzing meebrengt van soevereiniteit van de lidstaten ten bate van een autonome
Europese rechtsorde. Een inkapseling van het Europese recht was het gevolg. Inkap-
seling eerst ten opzichte van het algemene volkenrecht; een jaar later, in Costa-
ENEL, inkapseling ten opzichte van de nationale rechtsordes der lidstaten. De auto-
nome rechtsorde gold als opvang van de overgedragen nationale soevereniteit.10

Dat was een verstandige zet, nodig voor de ontwikkeling van dat recht. Maar
deze ‘autonome Europese rechtsorde’ is sindsdien een geloofsartikel geworden.
Net zolang gaan bevoegdheden naar Brussel, zo is de gedachte, tot uiteindelijk de
lidstaten als lege doppen achterblijven. En als die lidstaten zich weer eens verzetten
tegen dit lot, als ze hun veto niet opgeven of uitzonderingen bedingen, als ze ‘niet
meer van hun soevereiniteit opgeven’ dan zijn dit stuiptrekkingen of achterhoede-
gevechten tegen de draad van de geschiedenis, die ‘het integratieproces’ hoogstens
vertragen.
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Inmiddels weten we dat deze leer weliswaar een goed aantal trouwe volgelingen
heeft opgeleverd, maar bij de meerderheid van de gewone mensen en dus ook de
gewone studenten niet is aangeslagen. We weten ook of hebben groeiende reden
om te vermoeden, dat de gewone mensen gelijk hadden en dat het Europese recht
zich weliswaar sterk ontwikkelde, maar niet bezig was de lidstaten te ondergraven
of uit te rangeren. Die lidstaten zijn alive and kicking.

Recent schreef collega Barents een geducht boek om de autonomie van de door het
Hof uitgeroepen EG-rechtsorde nog eens te funderen en veilig te stellen.11 Maar
collega T.C. Hartley had juist daarvoor in een nog pittiger boek diezelfde autono-
mie afgeschreven als de mislukte vertoning van een illusionist. ‘Op het sleutelmo-
ment weigert het konijn koppig uit de hoge hoed te komen, hoe verwoed de
goochelaar ook met zijn toverstaf zwaait.’12

Deze twee even glasheldere als onverzoenlijke stellingnames noemen we in het
vervolg de communautaire resp. de nationale orthodoxie. Beide zijn ze statisch en
hebben geen plaats voor de werkelijke ontwikkeling van het Europese recht, waarin
de lidstaten als zodanig een blijvende en wezenlijke rol spelen. De ontwikkeling eist
een omslag in het denken en een afscheid van de veertig jaar oude stevig genestelde
Europeesrechtelijke orthodoxie zo goed als van zijn nationaalrechtelijke tegenvoe-
ter.

Het is mijn stelling dat we daarbij worden geholpen door de ontwikkelingen te
lezen niet primair als een tekstuele evolutie maar als een opvolging van feiten.

Deze herlezing ruimt een belangrijke plaats in voor het lezen van feiten. Dat een
tekst en een feit door tekst kunnen worden uitgelegd is duidelijk. Belangrijker is dat
andersom ook tekst en feit door feiten kunnen worden herlezen.

Een krantenfoto uit het slot van de laatste bergetappe van de jongste Tour, Luz
Ardiden, zaterdag 21 juli toont dat Jan Ullrich aan Lance Armstrong de hand reikt
en Armstrong deze aanneemt; een feit, gevolgd door een ander.

Wat is een feit in de hier gebruikte zin? Een feit is elke naar enkele plaats en en-
kel tijdstip bepaalde verandering in situatie. De handreiking van Ullrich was een
verandering in de situatie, zoals die van Capulet bij het graf.

Zulk een feit kan men interpreteren. Waarom reikte Ullrich die hand? Was het
een teken dat hij zich gewonnen geeft? Een bedankje voor de derde plaats in de etap-
pe en de bonificatie van acht seconden waarmee hij naar de tweede plaats van het al-
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gemeen klassement kon opschuiven? Of een waardering dat Armstrong op hem had
gewacht toen hijzelf bij de afdaling van de Peyresourde uit de bocht vloog en in een
ravijn was geduikeld? Voer voor de sportverslaggevers. En waarom nam Armstrong
de hand aan? Om dit feit te kunnen lezen, zoals de sportjournalistiek tegenwoordig
in sjieke maar niet onjuiste taal schrijft, moet men eigenlijk ook weten welke flater
dezelfde Armstrong vorig jaar nog sloeg jegens Marco Pantani, op de Ventoux. Hij
liet Pantani aan de top hoffelijk voorgaan, maar beging toen de domheid daarbij te-
genover de pers tekst en uitleg te geven. Hoffelijkheid verdraagt geen uitleg; Panta-
ni dus diep beledigd. Armstrong, dit jaar wijzer, liet het wel uit zijn hoofd te gaan
uitleggen waarom hij die hand van Ullrich aannam.

Hoe gebeurt dus die lezing of interpretatie van een feit? Het gaat heel goed in
tekst, maar nodig is dat niet. Armstrong neemt de hand van Ullrich aan; dat beves-
tigt de handreiking tot handdruk. Daar komt geen tekst bij te pas. Armstrong zag in
de handreiking een bedoeling en accepteerde die bedoeling samen met de hand.
Welke bedoeling? Bij gebrek aan tekst weten we dat niet. De twee zelf weten het
ook niet zeker van elkaar. Toch wordt het feit van de handreiking dus gelezen en be-
vestigd in een ander louter feit.

Tot slot van deze oefening, die dient tot het losdenken van feit en tekst, is het no-
dig te zien hoe een louter feit, een feit zonder tekst, toch juridisch bindend kan zijn.
Capulet zegt tegen Montague: zodra jij de deuren opendoet, gaan mijn mensen
weer aan het werk. In antwoord doet Montague de deuren open. Dit feit bindt dan
Montague tot het inzetten van zijn mensen.13

Een terzijde over het begrip feit. In de krant van 11 augustus jongstleden schreef
de Leidse filosoof Philipse dat de democratie alleen goed kan functioneren waar fei-
ten mogen gelden. Daar ben ik het mee eens, maar niet met zijn gevolgtrekking dat
politici en burgers een ‘wetenschappelijke houding’ moet worden aangeleerd. Hij
blijkt het te hebben over ‘wetenschappelijke’ feiten, dus cijfers en getallen uit we-
tenschappelijk onderzoek. Dat soort feiten bedoel ik niet. Die cijfers zijn natuurlijk
van belang, maar ze zijn notoir zwaar te verteren voor zowel politiek als recht, en
voor een democratie secundair. De feiten die ik bedoel en die onmisbaar zijn in elke
biotoop van recht en politiek, staan gewoon in de krant; niet in de wetenschapsbijla-
ge maar op de nieuwspagina’s. Het zijn feiten met een datum en een plaats, en met
soms handelende personen.14
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Feiten waar het hier om gaat worden verankerd in plaats, vooral in datum. Vorige
keer dat ik op een negende november het middelpunt was van een academische ce-
remonie, viel de Berlijnse Muur; dat was 9 november 1989. Wees niet bang, er was
geen enkel verband tussen die twee gebeurtenissen, zelfs geen toevallig, ook al ging
het proefschrift dat ik toen stond te verdedigen over toeval. Hoogstens was er een
puur subjectief verband.

Vierentwintig jaar eerder, op 9 november 1965, schopte een klein jongetje in
New York opstandig tegen een grote lantarenpaal. Op dat moment viel in de hele
stad de stroom uit (de grote blackout). Dat jongetje verstopte zich toen een week
lang voor zijn ouders en voor de politie. Ook een subjectief verband. Twaalf jaar la-
ter schreef de jongeman misschien een boek over de blackout.15 Vandaag is het in ie-
der geval twaalf jaar na de val van de Muur en mijn promotie, weer 9 november, en
spreek ik over de Unie. Tussen de val van de Muur en het ontstaan van de Unie is een
objectief verband. U begrijpt nu waarom ik voor deze dag dit onderwerp koos: om
het subjectieve verband tussen mijn proefschift en het vallen van de Berlijnse Muur
achteraf te objectiveren. Zulk spel met grote gebeurtenissen is in het bereik van de
kleine mens.16

Deze anekdotiek is er niet alleen ter verhoging van de feestvreugde, er zit een
idee achter over de relatie tussen feiten. Een standaardopvatting onder historici is
dat feiten oorzakelijke ketens vormen. Deze opvatting is in twee opzichten, hoe
verstandig misschien ook voor historici, schraal voor de gewone mens en de jurist.
Ten eerste door de voorkeurbehandeling voor het idee van oorzaak (in ruime zin) als
relatievorm tussen feiten. Ten tweede, daarmee verbonden, door het eenrichtings-
verkeer in de tijd. Ik heb net laten zien dat het voor de gewone mens mogelijk is om
een oud feit door middel van een nieuw feit een draai te geven. Dat gebeurt niet in
de ‘richting’ van de loop van de tijd maar met terugwerkende kracht. Het gebeurt
ook niet oorzakelijk of natuurwettelijk, maar door herlezing, dus door een hande-
ling van de geest.17

Dat de historici zich desondanks meestal bij causaliteit houden is terecht omdat
ze zelf, dat is de conventie, feiten wel mogen vinden maar niet maken. Maar hun zelf-
beperking is geen hogere wijsheid en geldt niet voor de gewone mens, die immers
wel feiten kan maken en hermaken en zo een opvolging van feiten kan herscheppen.
Door elkaar de hand te geven aan het graf van Romeo en Juliet en a fortiori door de
oprichting van een stichting, herlezen de kemphanen de dood van de twee kinde-
ren. Ze geven dit feit nieuwe betekenis. De rechter doet daar zijn schepje bovenop,
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door die stichting weer in de geest van de dood van de kinderen te lezen. De creatie-
ve activiteit kunnen we ‘geest’ noemen.

Deze ‘geest’ is geen lieve jongen. Hij is zeker niet altijd verheffend of opheffend, zo-
als zijn huisfilosoof Hegel verkondigt, maar vaak een dionysische kracht; graag
neemt hij de gedaante aan van een plaag, een vermenigvuldiging van interpretaties
en bron van ruzie. In de filosofie heeft het zogenaamde postmodernisme deze ei-
genschap tot waarheid verheven; in de praktijk drijft de dorpsroddel erop. Letter-
kunde tovert geest naar vermogen maar veilig uit fictieve feiten. Historiografie
tracht de woede van de geest te bedwingen door meer nieuwe feiten te zoeken en zo
foute lezingen te bestrijden.

Het recht heeft zijn eigen middelen. Door een bindende lezing van een feit, onder
meer met behulp van tekst, kunnen we de geest intomen en vangen, constructief in-
zetten. Om dit beter te zien is een volgende etappe nodig; over de relatie tussen
tekst en feit.

Ter inleiding daarvan terug naar de ontmoeting aan het graf tussen Capulet en
Montague, haar oorsprong en haar vervolg. Het eerste feit was de dood van Romeo
& Juliet. Het volgende feit de handreiking van Capulet. Maar Montague, in mijn le-
zing althans, nam die hand niet aan. De handdruk kwam pas na het derde feit, de
oprichting van de stichting. Toen kwam ook er ook tekst aan te pas, ik bedoel na-
tuurlijk vaste en geschreven tekst.

Maar nu, wat bedoelden die twee? Daar hoeven we niet naar te raden, ook al mag
dat best, want de betekenis van de handeling is goeddeels gevangen in een volgend
feit, de oprichting van een stichting, en in de bijbehorende tekst. Die oprichting is
zelf een feit maar ze is ook, als juridisch bindende handeling, de gezaghebbende le-
zing van eerdere feiten, namelijk van de handreiking tussen de erfvijanden, die op
haar beurt weer een lezing was van de dood van hun kinderen, en tenslotte heeft het
feit zijn beslag gekregen (en dat beslag kun je letterlijk uitleggen, als dichtspijke-
ring) in de statuten.18

In de sport is dat anders; het sportieve feit buiten de spelregels mag niet aan
tekst worden gebonden. Als de handreiking van Ullrich was beklonken in een open-
lijk contract met Armstrong over het vervolg van de koers, dan was Frankrijk te
klein geweest.
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Dit eerste hoofdstuk ging over de autonomie en de opvolging van feiten onder el-
kaar. De bedoeling was te laten zien dat feiten een eigen sfeer en een eigen mecha-
niek hebben, los van tekst.19 Nu pas wordt de relatie tussen feit en tekst interessant.

II Tekst en feit

Het verdrag waar de titel en mijn verhaal primair over gaan is het al genoemde EG-
verdrag, ook wel het Verdrag van Rome, de stichtingsakte van de EG, datum 25
maart 1957. Artikel 121 daarvan regelt de totstandkoming van de muntunie en de
komst van de Euro, die ons juist boven het hoofd hangt. Onder het verdrag staat:
‘gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderdzevenenvijftig, on-
dertekend ... voor Nederland: J. Luns en J. Linthorst Homan.’ Die zin maakt deel
uit van het Verdrag. Maar u voelt, hier klopt iets niet. Luns heeft in zijn tijd niet van
de muntunie geweten, laat staan dáár zijn handtekening onder gezet.

U weet ook, de muntafspraak dateert niet van 1957 maar van 1992 en is niet van
Rome maar van Maastricht. Hoe kan dat? Het is een kwestie van wetgevingstech-
niek. De muntafspraak is eenvoudig uit het Verdrag van Maastricht in het EG-ver-
drag geplakt. Soit. Maar waarom staan dan onder dat Verdrag inclusief dat artikel
121 over de Euro nog steeds die plaats Rome, die datum van 25 maart 1957, en die
handtekeningen van Luns en anderen? Waarom niet gewoon een heel nieuw verdra-
g, in plaats van deze leugen? Voor die gang van zaken zijn goede gronden, waarvoor
ik nu niet de tijd neem.20 U hebt immers hoe dan ook gelijk: er is hier enige juridi-
sche geschiedvervalsing.

Nu is dit een leugentje om bestwil en ik zou het laten rusten als het niet een mooi
aanknopingspunt verschafte. Vanwaar die kleine leugen, Luns’ handtekening onder
de muntunie? Ze wijst op de tweeledigheid, zeg tweeslachtigheid, die elk verdrag
kenmerkt, zo goed overigens als elk contract, elke wet. Enerzijds is dat verdrag een
tekst, een weefsel van woorden, goed hechtend aan papier, maar minder aan tijds-
en plaatsbepaling. Anderzijds is dat verdrag een feit, een enkele gebeurtenis met
plaats, datum en een handelende personen.

Waar het mij nu om gaat is dat de twee geledingen niet helemaal tot elkaar te
herleiden blijken. Hoe goed tekst en feit ook samengaan, soms is er frictie. De tekst-
ualiteit, uitdrukking van duur en groeizaamheid, wringt dan met de eenmaligheid
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van plaats en datum, uitdrukking van de feitelijkheid; het is de kleine prijs voor de
hechte relatie die het recht legt tussen feit en tekst. Die hechting is specifiek: elk
rechtsfeit heeft maar een enkele tekst.

Wanneer we normaliter een gebeurtenis of ding opmerken en opschrijven, dus
lezen, is de binding tussen feit en tekst zwak en niet noodzakelijk: een nieuwe lezing
van een feit laat dat feit in zijn kern onaangetast, maar de lezing kan de geest (bete-
kenis) die aan het feit ontspringt niet geheel vangen.

Het recht doet dit anders; het grijpt de dionysische geest met al zijn aanleiding tot
misverstand, bij zijn lurven. Michel Virally noemt dit treffend: ‘la saisie du fait par
le droit’.21 Neem een contract, of verdrag. Het feit is de handeling, de gebeurtenis,
de ondertekening met tijd en plaats; de tekst is die van het papieren contract. Tekst
en feit ontmoeten elkaar in die ondertekening en worden gebonden. Het is een
hechte verbinding, want als het feit niet deugt (foute datum of plaats) kan dit de
tekst meeslepen naar ongeldigheid. Evenzo, als de tekst niet deugdelijk is, kan daar-
door het feit van de afspraak worden aangetast. De binding wordt overigens niet
lichtvaardig aangetast en vaak met lapmiddelen en leugentjes overeind gehouden.

Belangrijker dan de binding tussen tekst en feit is datgene waaraan die binding
dienstbaar is: de binding tussen mensen. Zonder de technische binding tussen tekst
en feit zou de reële binding van betrokkenen moeilijker zijn. Niet onmogelijk overi-
gens, want tekst is niet de enige opvangplaats voor distinctieve feiten: ook situaties,
praktijken, gewoontes hebben een pre-tekstuele structuur waarin feiten goed kun-
nen worden bewaard. Hoe het zij: het feit geeft het leven en de kiem van objectivi-
teit; de tekst condenseert die elementen en bewaart ze voor bederf, hij bestrijdt
misverstand, illusie en subjectiviteit. Zo is het in grote trekken, als bij het maken
van kaas uit melk.

Bindingen in de werkelijkheid geven hun krachten prijs als ze breken of vervallen; zie
wat er vrijkomt als een menselijke relatie uit elkaar valt, of een massa atoomkernen.
Hun aard daarentegen geven ze prijs als ze uit elkaar worden gedacht. Daarom ga ik
de elementen van feit en tekst vandaag uit elkaar denken. Niet als een postmoderne
oefening in deconstructie of ontmytologisering, want de binding is reëel; erachter
ligt geen echtere of meer interessante werkelijkheid, zoals ‘postmoderne’ denkers
het willen.
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Tekst en feit zijn twee vergelijkbare en compatibele structuurvormen van menselij-
ke intelligentie. Ze zijn ten eerste vergelijkbaar; beide zijn ze elastische geestelijke
structuur, wezenlijk voor het begrip en het geheugen, wezenlijk ook voor het vin-
den en bewaren van menselijke verstandhouding, maar ook op een aantal punten
zeer verschillend. Het belangrijkste verschil is er een van temporele aard, in een-
voudig Nederlands, temperament. Feiten zijn onstuimig, punctueel, dat is tijds- en
plaatsgebonden, ongeduldig. Als ze niet worden opgemerkt zijn ze kwijt. Tekst is
traag, geduldig, zonder noodzakelijke binding aan tijd of plaats.

Interessanter is de compatibiliteit, de aard van de verhouding tussen tekst en feit,
in gebonden staat. Zoals ik al zei is er wel onder rechtsgeleerden een aantal over-
tuigde pleitbezorgers voor het feit, maar een ambitieuze systematisering van die re-
latie tussen tekst en feit in het recht ontbreekt, al is belangrijk werk gedaan door
met name Paul Scholten en Michel Virally.22

De relatie tekst-feit is niet een logische, maar een temporele; ze ontwikkelt zich
en is kenbaar in loop van de tijd. Hier zal ik haar onder twee aspecten bespreken: dat
van de geleidelijke overgang van brute feiten tot rechtstekst en dat van een voortplan-
ting tussen rechtstekst en feit. In het laatste hoofstuk komt daar nog de inbreuk van
het feit op de tekst bij.

Overgang betreft de manier waarop het volgende feit steeds verder tekstgebonden
kan worden, in een opvolging die loopt van bruut feit via politiek feit tot rechtsfeit.
Zie het genoemde verloop van feiten van de Duitse nederlaag naar het Van Gend &
Loos-arrest, of van het vallen van de Berlijnse Muur naar het Verdrag van Maas-
tricht.

Interessant ter verdere bestudering is hierbij vooral de stapsgewijze filtering die
elke verdere tekstualisering brengt. In de nederlaag van 1945 was de Duitse verne-
dering compleet; in het EGKS-verdrag was die vernedering nog te lezen, al was het
maar daarin, dat Frans de enige authentieke taal was. In het EG-verdrag is Duitsland
tot een volstrekt gelijke partner geworden en is de pijnlijke oorsprong vrijwel
spoorloos; in het Van Gend & Loos-arrest is er niets meer van over.

Idem de evolutie tussen het vallen van de Muur, toen de achterdocht weer com-
pleet was, en het Verdrag van Maastricht, dat deze onrust bezwoer.23

In het volkenrecht is deze ‘passage du fait au droit’, in de woorden van Virally,
een fascinerend onderwerp, praktisch en theoretisch. Het Verdrag van Maastricht
werd uitonderhandeld in december 1991, tussen de staatshoofden en regeringslei-
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ders. Deze uitonderhandeling was een akkoord met de status van eersteklas nieuws-
feit, maar niet een bindend feit, want dat kwam pas bij de ondertekening van de
tekst op 7 februari tussen hun ministers (het Verdrag van Maastricht). Toen was er
wel een bindend feit, maar nog geen bindend verdrag. Dat kwam er pas nadat alle lid-
staten hun deelname hadden geratificeerd, einde 1993.24

Een onmiskenbaar blijk van de begripsmatige moeilijkheid van deze overgang
geeft Klabbers in zijn interessante dissertatie over het begrip verdrag, waarin hij
deze overgang of ‘passage’, met alle verschillen tussen tekst, feit en recht, wil weg-
redeneren. Zodra er overeenstemming is tussen landen, is er volgens hem een juri-
disch bindend verdrag; anders is er niets:

‘as soon as there is some form of agreement, international legal rights
and/or obligations are created. In other words: we deny the required presen-
ce of formal characteristics, and we deny the possibility of there being alter-
natives to law-making: a commitment is either legal, or it is no commitment
at all.’25

Maar met de moeilijkheid redeneert hij ook de aardigheid weg. Deze benadering
verdekt niet alleen de interessante verschillen tussen de opeenvolgende stadia die
leiden tot een bindend verdrag, maar ook, in het algemeen, de relatie tussen recht
en niet-rechtelijke verschijnselen.

Voortplanting tussen gebonden feit en tekst is het tweede aspect van de temporele re-
latie. Dit betreft de manier waarop een gebonden relatie van tekst en feit zowel
nieuwe tekst als nieuw feit voortbrengt. Ook dit effect is in het Unie-verdragsrecht
goed zichtbaar; sterker, het wordt steeds zichtbaarder. Artikel N.2 van het Verdrag
van Maastricht eiste in 1992 alweer het bijeenroepen van een ‘intergoevernemen-
tele conferentie’ in 1996. Het verdrag bracht zo direct een nieuwe reeks feiten en
teksten voort. Deze IGC leidde tot het Verdrag van Amsterdam van 1997, dat op-
nieuw een reeks herzieningsfeiten agendeerde (1e protocol, lid 2). Het daarop vol-
gende verdrag van Nice, bestelt op zijn beurt een nieuwe herziening voor het jaar
2004.

Een dergelijke expliciete reproductieve dynamiek is voor verdragen uitzonder-
lijk, in nationale politiek-juridische processen normaal. Grondwet en Kieswet
voorzien in periodieke verkiezingen (feiten); deze leiden tot nieuwe feiten en staps-
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gewijs weer tot nieuwe wettelijke maatregelen. Virally zegt treffend dat het recht
nieuwe feiten ‘provoceert’. Op het niveau van het dagelijkse rechtsleven is de fi-
guur besproken door Paul Scholten.26

Zo ontspringen aan gebonden tekst en feit nieuwe teksten en feiten; de telkens
uit de feiten opduikende geest wordt weer in tekst gevangen, tekst die zelf ook bin-
dend feit is, en daardoor de geest bindt. De in het recht gebonden verhouding
tussen tekst en feit heeft een productieve tweeslachtigheid.

Voor deze reproductieve verhouding, waarin nu eens het feit de leiding neemt,
dan weer de regel, is de wederzijdse autonomie van feit en van tekst noodzakelijk,
ook binnen een rechtsstelsel. Het rechtsfeit van de rechterlijke uitspraak heeft zijn
inwerking op de interpretatie van de regel, maar alleen als die uitspraak zijn eigen
feitelijke afkomst heeft in een feit of geschil. Daarom mag een rechter zonder geschil
normaliter niet rechtspreken. Op zijn beurt kan de tekst dan weer vanuit zijn nieu-
we bepaling de feiten vormgeven. Wanneer eenmaal door de hoogste instantie als
onderdeel van de feitelijke beslechting van een geschil is uitgesproken dat artikel 25 van
het EG-verdrag directe werking heeft, dan staat dat vast en kan de rechtswerkelijk-
heid zich op basis van die betekenis van het artikel verder ontwikkelen.

III Uitleg, economie, verhouding

Derde en voorlaatste etappe is de Kür, de afdeling methode en techniek. Het gaat
erom de tot hiertoe gevolgde benadering te voegen in het meer vertrouwde juridi-
sche idioom en om te tonen dat zij bepaalde technische kwesties niet veronacht-
zaamt.

Dit parcours betreft, zoals aangekondigd, de kwestie van de relatie tekst-feit
met betrekking tot interpretatie en de methodische verdediging is georganiseerd
rond de volgende twee vragen: a) hoe is het belang van het EG-verdrag als feit bij
zijn interpretatie te rijmen met artikel 31 van het Verdrag van Wenen inzake het Verdra-
genrecht, dat onder meer over interpretatie gaat; b) als de feitelijkheid van het Ver-
drag al relevant is, in hoeverre dekt de hier gehanteerde tweeslag feit-tekst het hele
veld van juridische interpretatie.
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a) Art. 31 Weens Verdragenverdrag

In art. 31 van het Weense verdrag, dat voorschrijft hoe een rechter verdragen moet
uitleggen, ontbreken geest en feit volledig als aanknopingspunten. Het drukt de
rechter met zijn neus op de tekst:

Een verdrag moet te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de ge-
wone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht
van voorwerp en doel van het Verdrag.

Het volkenrecht houdt de rechter traditioneel kort in de paratekstualia (intentie
enz.). Aanvullende uitlegtechnieken alleen als de tekst duister of dubbelzinnig is of
zou leiden tot onzin (art. 32).27 Het principe is defensief: is er geen expliciete over-
eenstemming, dan moet men ervan uitgaan dat de zaak niet onder het recht maar in
de sfeer van de macht valt.

Inmiddels is echter de gedachte om de rechter met name bij de uitleg van consti-
tutieve verdragen (die een organisatie oprichten, zoals de VN of de EG) wat meer
speling te gunnen in het algemeen door het Internationale Gerechtshof geaccep-
teerd.28 Maar de verklaring daarvan is nog niet overtuigend, getuige bijvoorbeeld de
aanhoudende kritiek als die van Rosenne.29 Met name de teleologische interpreta-
tiemethode noemt hij ‘the most unproductive in the political sense and the most
prejudicial to the authority of the Court’. Laat die teleologische interpretatie nu de
voorkeursmethode zijn van het Hof van Justitie.30

Aan een betere fundering van het gebruik van deze methode, met name door dat
Hof, kan nu aandacht voor het verdrag als feit bijdragen.

In de EG-rechtelijke leer is het gebruikelijk de ruime uitlegging door het Hof zoveel
mogelijk te laten voortvloeien uit de tekst van het EG-verdrag. Dat is niet goed vol te
houden.31 Uitleggingshulpen als ‘geest’ en ‘algemene structuur’ van het Verdrag
zijn immers verwijzingen naar enige juridisch relevante werkelijkheid buiten de
tekst. Ze vertegenwoordigen een buitenwereld, die van het niet-tekstuele lading
die in de eerste plaats door partijen bij sluiting in die gebeurtenis worden geïnves-
teerd. De tweeslag feit-tekst, hier gehanteerd, geeft met name daarvan een betere
bepaling dan enkele verwijzing naar de tekst en zijn penumbra.
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Maar waarom noemt dan geen enkel beginsel van uitleg dat feit met zoveel
woorden? Daarvoor moet ik eerst terugverwijzen naar de filterwerking in de stap-
pen van de overgang van bruut feit naar rechtsfeit. Het rechtsfeit is het begin van de
sfeer van het recht; een grenspost. Daarachter ligt een voor de rechter vreemde
sfeer, die van de weggefilterde belangen, lusten en listen van partijen, de niet-pu-
blieke motieven. Volle gelding daaraan geven is een aantasting van het gezag van het
rechtsfeit. Daarom mag de rechter buiten de tekst kijken, onder meer in de richting
van de feiten, maar hij mag die niet expliciet noemen en tegen de tekst opzetten.32

Voor de waarnemer echter geldt die ban niet; hij staat buiten het bedrijf, heeft
een ‘extern perspectief’ en geniet, om Thomas Mann te parafraseren, de ‘bescher-
ming van de onverbindendheid’ van zijn bedrijf.33

b) de dekking van de tweeslag tekst-feit

Als het waar is dat de tweeslag tekst-feit een goede verklarende werking heeft, wil
dit ook zeggen dat die tweeslag het terrein van de interpretatie in zijn geheel verkla-
rend dekt? Is elke verruiming van interpretatie buiten de tekst op deze manier te
begrijpen? Dat natuurlijk niet. In het algemeen is geen enkele tweeslag of andere
begripsfiguur dekkend voor enig deel van de werkelijkheid of haar lezing. Naast tek-
sten en feiten zijn er talloze meer of minder gevormde texturen en specifieke vor-
mende krachten die zich in onze werkelijkheid bewegen of bevinden: situaties,
talen, beelden, ritmes, patronen, culturen, statische (niet momentane, cijferbare)
feiten enz. De tweeslag feit-tekst is hier geïntroduceerd om zijn efficiëntie in dit ge-
val.

Neem maar een interpretatievrijheid als die ontwikkeld in het privaatrecht,
rond goede trouw ofwel redelijkheid en billijkheid, goed vertrouwen enzovoort.
Die is niet efficiënt te relateren aan het feit van de wet of van het contract. Waaraan
dan wel? Op welke wijze schiet het feit als relativering van de tekst tekort? Het
komt hier van pas die vraag kort te beantwoorden en dat kan zelfs zonder verwijzing
naar het privaatrecht. Het verdragenrecht is immers ook te begrijpen naar analogie
van een civielrechtelijk contract.34

Behalve tekst en feit is een verdrag, als contract, verhouding, relatie, verband.
Naast de tekst, waarbij het recht zich toch altijd het best thuisvoelt, staat aan de ene
kant het momentane feit, aan de andere kant de duurzame menselijke verhouding.35

Feit en verhouding zijn de twee stevigste poten van het recht in de brute werkelijk-
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heid. Net als een feit staat ook een verhouding van mensen ten dele niet alleen bui-
ten de tekst, maar ook buiten het recht. Even goed als uit het feit putten recht en
tekst uit die duurzame menselijke verhoudingen en geven daaraan het hunne in ruil
terug.

De menselijke verhouding is van oorsprong trager, minder spits dan het feit,
minder historisch en meer natuurlijk. Welnu, redelijkheid en billijkheid en vertrou-
wen zijn buitentekstuele verwijzingen naar dat verhoudings-element. Ze zijn verbon-
den aan de natuurlijke of sociologische kant van recht en menselijke werkelijkheid,
dingen af op het monopolie van het momentane wilsaspect zonder dat overigens ge-
heel te vervangen. Ook de verhouding is een temporeel verschijnsel, net als het feit.
In de bekende tweeslag van Bergson is de verhouding een kwestie van durée; het feit
is instant.36

Eigenlijk denk ik dat de drieslag van feit, tekst en verhouding, elk van de drie
met zijn eigen juridische vorm (rechtsfeit, rechtstekst, rechtsverhouding) de kern-
selectie vormt van voor het recht relevante structurele werkelijkheidselementen,
niet alleen met het oog op zijn inwendige aard, maar ook met het oog op zijn relaties
met de buitenrechtelijke werkelijkheid.37

De figuur van de ‘verhouding’ is inderdaad nodig voor de afsluiting van deze dog-
matische etappe, in combinatie met het in de openingsparabel al geïntroduceerde
begrip meerwaarde. De rechtskruidenier ziet de geldswaarde. Dat is erg beperkt; het
recht levert uiteenlopende vormen van meerwaarde op, de meeste daarvan interes-
santer dan de geldelijke.38 Het aardige was toch hoe de bluffende uitspraak van de
iudice allerlei ook voor hemzelf onthutsende gevolgen kreeg.

Zoals de statuten van de Veronese stichting verrassingen in petto hadden voor Ca-
pulet en Montague, zo pakte ook het EG-verdrag anders uit dan zijn oprichters be-
doelden. Dat is all in the game. Maar nu komt het: betekent dit, dat niet de onderte-
kenaars maar de interpreten de wijsheid en zelfs de macht in pacht hebben? Op het
eerste gezicht misschien wel. Als ieder heeft de rechter een neiging om een uit-
spraak naar zichzelf toe te redeneren; zo ook het Hof van Justitie. Het EG-verdrag
krijgt in zijn lezing een sterk juridische draai; het blijkt een rechtsorde te vestigen,
waaraan de ondertekenaars worden ondergeschikt en waarin recht en rechter de
baas zijn; een orde waarin de soevereiniteit van het recht is gevestigd, zoals wel
wordt gezegd.
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Hier schuilt een misvatting. Juristen zijn geneigd de rechter te zien als enige uit-
legger van wet en verdrag. Maar de rechter is niet de enige instantie die een rechts-
handeling opwaardeert door een extensieve uitleg. Daar zijn anderen bij. Hadden
Capulet en Montague gevolg gegeven aan hun impulsieve afkeer van rechterlijke be-
moeienis, dan was het genoeg geweest de stichting op te heffen of te laten wegkwij-
nen. Maar zo ging het niet; ze lieten de stichting in stand, gingen mee in haar op-
waardering. Zo ook de lidstaten van de EG na Van Gend & Loos. Met terugwerkende
kracht adopteerden zij de lezing van de rechter, die inhield dat ze met hun EG-ver-
drag een groter daad hadden gesteld dan ze eigenlijk bedoelden.

Wanneer een rechter een verdrag ruim interpreteert en zo ook het feit of de
daad van het verdrag opwaardeert, moet men niet verwonderd opkijken als de da-
ders, de handelende personen, uit deze uitleg niet kleiner, maar groter te voor-
schijn komen. Onderworpen aan het verdrag voorzover zijn juridische binding
reikt, zeker, maar vrijer daarbuiten. Het was een vergissing te denken dat een ruime
uitleg van het EG-verdrag de lidstaten gaandeweg maar onvermijdelijk zou uitran-
geren. Door hen sterker dan bedoeld juridisch te personifiëren zal de rechter hen
buiten de sfeer van het recht juist kunnen verheffen.39

Het is nu tijd iets te zeggen over de aard van die nog onbepaalde meerwaarde van de
rechterlijke uitspraak. Als een dispuut tussen twee partijen, dat hun verhouding en
de verhoudingen in hun omgeving dreigt te vergiftigen, op fatsoenlijke manier
wordt beslecht, dan brengt die beslechting een meerwaarde. Donner schrijft over
de opbrengst van het gewapende dispuut:

‘Vanuit de burgeroorlog gezien is de vrede van een elkaar verdragen een ze-
gen, een wenkend perspectief van hoop... Het in de burgeroorlog opge-
spaarde kapitaal aan nuchtere realiteitszin en ver-draag-zaamheid wordt uit-
gegeven in de pasmunt van vrijheden en welzijn.’40

In politieke en rechtsgeschillen, dus vanuit de burgeroorlog gezien op microniveau,
is de waardeschepping gevarieerder. Ieder weet het die wel eens met succes in een
ruzie heeft bemiddeld. De rechter deelt in de luister en het gezag van zijn vonnis, hij
kan daar zelfs een statusverhoging aan ontlenen voor zijn hele rechterlijke macht.
Alkema noemt dat het ‘institutionele moment’.41 Maar daar blijft het niet bij. In een
rechtsstelsel deelt eerst het recht als geheel in de toegevoegde waarde. Het put die
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waarde in de vorm van abstract precedent uit het generaliseerbare dictum. Zulke
meerwaarde is niet materieel of geldelijk. Die is er heus ook wel, maar is niet zo
boeiend dat ze verdient de belangstelling voor waardeschepping te monopoliseren.

Maar ook het recht in zijn geheel heeft niet het monopolie over de meerwaarde.
Een conflict dat wordt opgelost werpt zijn meerwaarde af in verschillende richting-
en, of het nu een juridisch conflict is, een gewapend of een sportief conflict.42

Neem een sportwedstrijd, een kunstmatig conflict. De partijen strijden om de
uitslag, die bijna per definitie (dat is eigen aan de sport) winst voor de een en verlies
voor de ander oplevert: een ‘zero sum game’. Er is geen ‘institutioneel moment’,
de scheidsrechter wint geen gezag; ook vloeit geen meerwaarde naar de regels toe;
die zijn immers statisch. Alle meerwaarde gaat als plezier naar de spelers en de toe-
schouwers en vervolgens in de vorm van entreegeld naar de club en de spelers,
maar ook naar de producten die ze lopen te adverteren, naar de sportjournalistiek,
enzovoorts.

Een ontspannen en vooral productieve omgang met conflicten, onder meer
door een geregelde of ludieke conflictoplossing, is op deze manier een van de grote
geheimen van de onrustige westerse beschaving.

De middeleeuwse koningen spraken liefst zelf recht om daaruit het gezag te put-
ten. Hoe rechtspraak tot macht leidt via, om Alkema te parafraseren, een ‘superin-
stitutioneel moment’, kan men al lezen in Herodotus’ verhaal over de Medische ko-
ning Deiokes, die door pure rechtvaardigheid aan de macht was gekomen en toen
pas op andere middelen overging.43

Ook de Europese rechter heeft dit ontdekt en dus, in het Van Gend & Loos-ar-
rest door het aanroepen van de ‘geest’ van het EG-verdrag, die bron van maatschap-
pelijke orde aangeboord. Maar hij is niet meester van de opbrengst. Natuurlijk ziet
de rechter, zoals iedereen, zijn vondst liefst als zijn geestelijke eigendom of die van
eigen zaak. Maar dan vergeet hij dat er een ruimhartige en intelligente adoptie van
die uitspraak door anderen bij betrokken was. Die lidstaten begrepen immers heel
goed dat ze konden delen in de meerwaarde, tot eigen meerdere eer en status.44

Geestelijke meerwaarde die ontspringt aan de oplossing van conflicten stroomt
doorgaans naar de verschillende figuren waaraan een samenleving haar bindingen
toevertrouwt, om daarin haar beslag te krijgen: taal, ideeën, begrippen, rechtsvor-
men, politieke verbanden, constitutionele figuren. Welke soort waarde precies
wordt gegenereerd, laat staan hoeveel, is bij de beslechting niet te zeggen, want die
waarde is ten dele een opbrengst van interpretatie en hangt dus in zoverre af van het
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vervolg. Als de lidstaten de EEG na VG&L hadden laten verpieteren, was de meer-
waarde verdampt.

Ik zal de meerwaarde van het arrest niet gaan determineren, maar wel op een-
voudige manier uitleggen waarom het niet goed is die meerwaarde geheel te credi-
teren aan de befaamde rechtsorde, rechtsgemeenschap e.d., waar juristen een
handje van hebben.

Wie een brood koopt wil zijn relatie met de verkoper liefst geheel aan het recht
en zijn orde overlaten. Maar wie iets opricht of sticht, wil wat meer, soms veel meer
en ook wel eens wat minder dan een rechtsverhouding. Is de Universiteit soms al-
leen en volledig een rechtsvorm? Is uw huwelijk soms alleen en in alle opzichten een
contract? In deze gevallen is het onjuist het recht te zien als op zichzelf verheffend;
het is vooral dienstbaar aan een in belangrijke mate extrajuridische verhouding. Zo
ook in het geval van de communautaire rechtsorde.

Kort gezegd: de meerwaarde van het recht in werking moet worden toegeschre-
ven niet alleen naar de rechtsorde, maar vooral naar het daardoor bediende sociale
of politieke verband in ruime zin.

Dit brengt ons tenslotte bij een mogelijk antwoord op de vraag hierboven gesteld:
wat verklaart de grotere speling, de rechter gegund bij uitleg van constitutieve ver-
dragen? Het antwoord is: die verdragen richten een organisatie van publiekrecht op.
Anders dan een verdrag zonder publiekrechtelijke instellingen kan zo’n organisatie
dienen als bekken voor niet alleen juridische, maar politieke meerwaarde, waarin het
temporele, spirituele spel van bluf en acceptatie (= politiek) kan gedijen.

Er is in dit verband een aspect van het EEG-verdrag dat te weinig aandacht
krijgt: de wijzigingsprocedure van het oude artikel 236 EEG. Anders dan andere
multilaterale verdragen kon het EEG-verdrag alleen gewijzigd worden na unanieme
ondertekening en ratificatie in alle lidstaten. Niet altijd beseft men hiervan het poli-
tieke potentieel. Dit voorschrift, in combinatie met de door Van Gend & Loos ge-
ïnspireerde ontwikkelingsdwang, legde aan de lidstaten niets minder op dan het
keurslijf van gezamenlijkheid in evolutie. Het is een dwang die eerst heel moeilijk
werd geaccepteerd maar gaandeweg meer vanzelfsprekend is geraakt. Op het ogen-
blik zien de lidstaten er geen been in om elke paar jaar de strafoefening van een
verdragswijziging met elkaar te ondergaan. Zij doen dat niet als rechtsgenoten,
maar als genoten in een politieke verhouding.45
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In het begin van dit betoog is Hartley opgevoerd als verdediger van de nationale
orthodoxie; het Europese Hof is de goochelaar die maar geen konijn uit zijn hoge
hoed getoverd krijgt. Hartley ontkent eenvoudig dat de ontwikkeling van het Euro-
pese recht iets afdoet aan de klassieke politieke verhoudingen, aan de soevereiniteit
van de lidstaten in het algemeen en die van het Britse Parlement in het bijzonder.
Hoe kan men deze oefening in debunking op haar beurt beantwoorden? Formeel-ju-
ridisch mag dit verhaal te verdedigen zijn; inderdaad verzet de soevereiniteit van het
Parlement zich tegen definitieve overdracht van enige bevoegdheid. Wat Hartley
miskent is echter dat dit leerstuk een juridische fictie is, niet bedoeld is om aan fun-
damentele praktische ontwikkelingen in de weg te staan, maar om deze uit handen
te houden van de rechterlijke macht en toe te wijzen aan parlementaire (politieke)
besluitvorming. Zo wordt een situatie als de Duitse gijzeling van de politiek door
het Bundesverfassungsgericht voorkomen. Eenvoudig gezegd: Hartley lijdt aan de
juridische blikvernauwing die hij het Hof verwijt.46 Hartley’s tegenvoeter Barents
komt in het volgende hoofdstuk aan bod.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk een kleine verzuchting. Dit derde hoofdstuk ging
over interpretatie en meerwaarde. Als sleutel daarbij heb ik genomen de geest van
het EEG-Verdrag, die het Hof in Van Gend & Loos aanriep om er een onvermoede
macht aan toe te kennen (ik gebruik voor studenten het beeld van Aladdins wonder-
lamp). Met dat woord ‘geest’ moet men oppassen. De Faculteit der Letteren heeft
zich recent omgedoopt tot ‘Geesteswetenschappen’. Dit is geen echt gelukkige
naamsverandering. De ware letterkundige zal het woord geest niet ijdel gebruiken.
Vladimir Nabokov, bezeten van de geest, vangt vlinders en laat die door zijn verha-
len fladderen (vlinder is in het oud Grieks psychè). In W.F. Hermans’ Nooit meer sla-
pen is de geest er, natuurlijk als plaaggeest, in de vorm van muggen - ook met mytho-
logische achtergrond.47

Shakespeare is minder eerbiedig dan dan Nabokov en Hermans: ‘twould anger
him / To raise a spirit in his mistress’ circle / of some strange nature, letting it there
stand, / Till she had laid it, and conjured it down’ enz. Romeo and Juliet II.i. De ken-
ner had mijn brave stukje namaak in het begin dan ook meteen door. Als ikzelf het
woord geest hier wat vaak gebruik (uit de titel heb ik het kunnen weren), mag men
dit zien als een blijk van literair onvermogen.
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IV De muur, de unie, de EG: het archimedische feit

Met de wijsheid van de terugblik is te zien dat het EG-verdrag, het EG-recht en de
Europese Gemeenschap aan het einde van de jaren tachtig jongstleden aan geestelij-
ke uitputting begonnen te lijden. Niet ieder hoeft te wachten op die hulp van de te-
rugblik. In 1986 al verkondigde Koopmans, toen rechter in het Hof van de EG, ‘The
Loss of Optimism’ en ‘A Return to Minimalism’. Na de jaren van grote woorden en
uitspraken (ook van het Hof) voorzag hij terugkeer naar eenvoudiger idioom, zoals
het muzikale idioom van Debussy volgde op het symfonisch geweld van Wagner en
Bruckner.48 Maar toen was in Brussel Jacques Delors juist begonnen om het EG-ap-
paraat met de typisch bureaucratische techniek van deadlines tot grotere daden op
te zwepen, tot achteraf begrijpelijk gevolg. De grootste deadline onder de naam
‘Europa 1992’ werd voor Brussel een ‘Annus horribilis’. Dat de EG bezig was een
heel wat belangrijker test te doorstaan dan de Interne Markt werd niet algemeen
beseft.49 Echte feiten zouden de pseudo-events van Europa 1992 aan de herinnering
onttrekken; eerst het vallen van de Berlijnse Muur in 1989, toen in 1992 het Ver-
drag van Maastricht, oprichting van de Unie.

Dit laatste verdrag is als feit ‘opvolger’ van het vallen van de Berlijnse Muur
twee jaar eerder, vandaag op de dag twaalf jaar geleden. Als rechtshandeling is het
van die gebeurtenis één van de verschillende bindende lezingen, waarin de Duitse
vereniging juridisch haar beslag kreeg.50 Zijn miskende maar grootste betekenis ge-
zien uit het oogpunt van de Gemeenschap heeft het echter als opvolgingsverdrag dat
de lidstaten en hun bevolkingen ving in het corset van de solidaire wijzigingsproce-
dure van voormalig Art. 236 EEG (nu 48 EU). Dat is een in juridische vorm gego-
ten politiek succes van de eerste orde, bevestiging van de politieke aard van het ver-
band en van de dienende rol van het recht daarin.

Maar dit politieke aspect schoot nu juist de Nederlandse regering en Europees-
rechtelijke juristen in het verkeerde keelgat. Uit politieke of rechtsdogmatische
aanleg in de ban van de communautaire rechtsorde zagen zij niet het verband, niet
het feit, maar alleen bedreigingen voor het communautaire systeem, zijn autono-
mie, zijn tekst. De (Franse) idee van Unie was anathema. Het Verdrag van Maas-
tricht en zijn politieke schepping de Unie moesten onze regering in 1991 door de
strot geduwd worden, op de beruchte ‘zwarte maandag’ van 30 september 1991.51

In de slotfase van de daaropvolgende onderhandelingen in Maastricht lukte het de
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Nederlandse regering nog slechts om erkenning van rechtspersoonlijkheid voor de
Unie tegen te houden.52

Toen de Nederlandse politiek het Unieverdrag geslikt had, waren de druiven
zuur voor de Europeesrechtelijke leer en waren lelijke woorden niet goed genoeg
voor het misbaksel: VerLoren van Themaat vond het een ‘noodkamp’ dat zo snel
mogelijk moest worden vervangen. Curtin sprak van een ‘Europe of bits and pieces’
en van chaos:

‘It must be said, at the heart of all this chaos and fragmentation, the unique
sui generis nature of the European Community, its true world-historical signi-
ficance, is being destroyed.53

Algemeen was er angst voor ‘besmetting’ of ‘infectie’ van de goede oude Gemeen-
schap door het nieuwe onding de Unie, dat slechts als een ‘tussenfase’ mocht wor-
den beschouwd.54

Nu zal niemand de tekst van Maastricht een schoonheidsprijs geven. Die verdienen
nieuwgeborenen zelden. Laat ouders pralen met hun baby, voor de wereld telt niet
het uiterlijk van het kind maar zijn geboorte, zijn gebeurtenis.55

Denk eenvoudig eens terug aan die tijd, 1989-1991. De Berlijnse Muur breekt,
Europa in verwarring; de Geschiedenis met hoofdletter klopt aan: dat was einde
1989. Twee jaar later is de zaak geklaard en een aantal verdragen gesloten waarin de
storm is betijd. Heel Europa veranderd, de EG nog toch intact en zelfs versterkt,
niet primair als tekst maar als verband van landen en volken. In die constellatie
speelde het Verdrag van Maastricht een sleutelrol. En dan komen de juristen en de
Nederlandse politici om dat Verdrag niet mooi genoeg te vinden! Hoe eenvoudig is
die blikvernauwing te beantwoorden door te zien dat het Verdrag van Maastricht,
net als het EG-verdrag, behalve tekst ook feit is, een feit ter bezwering van het val-
len van de Berlijnse muur. Het is een bindend feit, dat de opwelling van angst en
misverstand uit die gebeurtenis in zijn tekst beoogt te vangen en dat daarin niet is
mislukt; ver van dat. Dit gebeurde door middel van een aantal grote deals, feiten
zonder rechtskarakter, die dan ook hoewel maar zeer ten dele in de tekst terug te
vinden, van het Verdrag als feit geheel niet los te denken zijn.

Zo gaf Duitsland pas na het vallen van de Muur toe aan de Franse druk tot haast
met de muntunie (en dus met het opgeven van de nationale trots, de D-Mark). Dit
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ongetwijfeld mede als reactie op en ter bezwering van de Franse president Mitter-
rands angstige pogingen de Duitse hereniging te blokkeren. Men zou dus kunnen
zeggen dat kanselier Kohl van Mitterrand instemming met de hereniging kreeg on-
der meer in ruil voor het opgeven van de D-Mark. Hiervan is in het Unieverdrag
qua tekst natuurlijk geen spoor te vinden. Qua feit was en is het nog altijd werk-
zaam.56

Het probleem voor Nederland was dat dit verdrag als feit een inbreuk was op de ge-
koesterde en gevestigde tekstuele orde. Men zag niet welk nieuw perspectief die in-
breuk opent.

Het Europese recht beleeft op het ogenblik een omslag van specialistisch tot ge-
neralistisch rechtsgebied. Het wordt een ontmoetingsplaats voor allerlei leerstuk-
ken van privaatrecht, strafrecht, administratiefrecht en dan nog uit verschillende
landen. Dat komt niet zozeer door de regelvloed uit Brussel, zoals men wel hoopte
of vreesde, maar door de stapsgewijze kwalitatieve opbouw van voor alle betrokken
rechtsstelsels bruikbare gemeenschappelijke elementen. Deze dienen ter inspiratie
van de betrokken rechtsstelsels en laten omgekeerd de nationale stelsels invloed
uitoefenen op de ontwikkeling van het Europese recht.

In zijn recente oratie spreekt Hesselink over de ‘New European Legal Culture’,
waarin formalisme wijkt voor pragmatisme. Vorige week hield Snijders hier zijn
oratie over geldrecht. Spannende juridische problemen rond valsemunterij, giraal
geld, geldontwaarding. Technische problemen? Nee, existentiële kernvragen van
zekerheid en vertrouwen. Geeft de wet alle zekerheid? Nee - wat dan? Het recht, de
goede trouw, de gebruiken, beginselen, dus: de rechter. Welk recht, welke rechter?
In alle drie de gevallen, zeker vanaf januari 2001: het Europese recht, de Europese
rechter. Dus niet alleen een omslag in rechtcultuur, nee in recht.57

Die omslag kan worden gezien als een gevolg van het Verdrag van Maastricht,
dat op zijn beurt een gevolg is van het vallen van de Muur. Ofwel: in zijn feitelijke
gedaante heeft dit laatste verdrag een inbreuk gepleegd op de tekstuele structuur en
autonomie van het traditionele Europese recht, daaraan een vernieuwende impuls
gegeven.

Hoe kan een feit zo vierkant inbreken in een tekstuele structuur? Het tweede hoofd-
stuk legde de relatie tussen feitelijke en tekstuele staat en besprak die relatie onder
twee oogpunten: die van overgang en die van reproductie. Ook in dit opzicht is de
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feitelijkheid van het Unieverdrag in interactie met zijn tekst onmiskenbaar relevant
en een bijdrage aan het inzicht. Het Unieverdrag is a) een juridisering van de impuls
uit het vallen van de Muur en b) als juridische vorm zelf weer aanstichter van nieu-
we feitelijke impulsen. Maar de vierkante confrontatie van feit en tekst is een ander
chapiter. Hier begint de laatste theoretische klim.

Het best kan de uiteenzetting beginnen bij de volgende paradox. Feiten, gebeurte-
nissen, zijn chaotiserende elementen in het bestaan. Tekst daarentegen is een on-
miskenbare vorm van ordening daarvan, structuur. In eerste instantie is het feit dan
ook een uitdaging van de tekstuele orde en de tekst een herstel van de chaotische
impuls van het feit.58

Die onmiskenbaar ordenende dwang van tekst is zo verleidelijk, in de sferen niet
alleen van praktijk maar ook van theorie en van filosofie, dat hij heeft geleid tot
overtekstualisering op al deze terreinen. Overtekstualisering in de praktijk is bu-
reaucratisering en overschatting van ‘beleid’. Overtekstualisering in de theorie is
overschatting van modellen en schema’s als weergave van de werkelijkheid en voor-
al haar mogelijkheden.59 Maar het meest onmiskenbare effect van overtekstualise-
ring is te vinden in de sferen van de verwante filosofische richtingen van het struc-
turalisme en postmodernisme. Derrida, belangrijkste vertegenwoordiger van deze
opvattingen in extreme combinatie, zegt eenvoudig: ‘Il n’y a pas de hors-texte’.60

Alles is tekst, context, intertekst; geen ontsnappen mogelijk.
We weten dat zulk overdreven vertrouwen op tekst van zichzelf niet leidt tot or-

dening, maar tot chaos, tot een explosie van verschillende subjectieve opvattingen
van de werkelijkheid. Dat is wel het tegendeel van wat we van de tekst verwachtten.
Hoort dit bij de tekst op zichzelf of bij zijn overdrijving?

Neem nu aan de andere kant de chaotische impulsiviteit van het enkele feit. Ook
die blijkt bij nader inzien gekwalificeerd te kunnen worden. Ieder weet hoe een en-
kel feit duidelijkheid en verband kan brengen in menselijke verhoudingen. De
rechtshandeling, species van het genus feit, is hiervan een druk gebruikt bewijs.61

Als rechtshandelingen die vermogens deels ontlenen aan hun feitelijkheid, dan
moeten diezelfde vermogens in brute feiten ook te vinden zijn, en dat is inderdaad
zo.

Ten tijde van het schrijven van deze tekst, op 11 september 2001 spatten twee
grote passagiersvliegtuigen in de torens van het WTC in New York en legden deze
in as. De ontzaglijkheid van dit brute feit werd vermenigvuldigd door de mensenle-
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vens die het kostte en door de kennelijke menselijke opzet ervan. Volstrekte chaos,
inderdaad. Maar wie een vers voorbeeld zoekt van het geweldige vermogen van een
enkel feit om de aandacht te concentreren en te binden en om bovendien, na de
oorspronkelijke verwarring, gaandeweg te gaan dienen als oriëntatiepunt in een on-
heldere situatie, vindt het hier op wereldschaal.

Behalve bronnen van chaos blijken feiten dus ook bronnen van eenvoud en helder-
heid te zijn. Maar het is goed die aanspraak nader te onderzoeken en te kwalifice-
ren.

Zo schrijft de historicus Geyl over de aanloop naar het beroemde Nederlandse
‘rampjaar’, 1672: ‘In Augustus was de situatie als met een bliksemschicht belicht,
toen Frankrijk het onafhankelijke hertogdom Lotharingen plotseling bezette en
Engeland de daarop verdubbelde aandrang der Staten om uitbreiding van de Triple
Alliantie met de Keizer bleef ontwijken’.62 Een treffende metafoor: het enkele feit
kan een schemerige situatie glashelder maken. Maar zou De Witt in 1670 de situatie
met even grote helderheid hebben gezien als Geyl in 1939? Helderheid en eenvoud
zijn inderdaad resultaat van het feit, maar zelden op het moment zelf. Die helder-
heid komt pas mettertijd. Daarom is het wezenlijk dat recht en politiek de gunst van
de tijd en de terugblik benutten.

Waarop berust dat vermogen van feiten tot verheldering en vereenvoudiging?
Men kan het langs verschillende wegen begrijpen; Hannah Arendts The Human Con-
dition, een lofzang op het feit en op zijn menselijke species de handeling, is in de on-
derhavige context de meest efficiënte gids. Het gaat daarbij om begrip van twee
dingen: a) de autonomie van het feit ten opzichte van de theorie (of tekst) en b) zijn
schepping van afstand.

Als embleem van het vereenvoudigende feit kan men zonder twijfel nemen de zo-
genaamde ‘Copernicaanse revolutie’. Deze verving de heerschappij van het uiterst
complexe geocentrische model van Ptolemaeus door dat met de zon als centrum.
Sleutelfeit in die revolutie is niet de theorie van Copernicus, schrijft Arendt, maar
de ontdekking van de telescoop door Galileo, waardoor de theorie kon worden be-
vestigd. De ontdekking schept voor de mens een waarnemingspunt buiten hemzelf
vanwaar hij zichzelf op afstand kan bezien:

‘Without actually standing where Archimedes wished to stand...., still
bound to the earth through the human condition, we have found a way to act
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on the earth and within terrestrial nature as though we dispose of it from out-
side...’.63

Niet de zon, maar de ontdekking, het feit, geeft de eenvoud. Ook het ontzaglijke
feit van de aanslag in New York, hoe groot ook de eerste verwarring, krijgt zijn ori-
ënterende werking door de vergroting van de afstand. De volgende stap is te zien
hoe elk feit in aanleg deze afstand, dit archimedische punt voor het begrip biedt.

Het enkele feit heeft in zijn kern een onaantastbaar vast punt in ruimte en tijd;
een punt dat in de ruimte voor vrijwel iedereen buiten zichzelf staat, en dat in tijd
groeiende afstand biedt. Vanuit dat feit kan men dan zijn eigen en andermans bele-
vingen beschouwen, ook in samenspraak. Want voor allen, hoe verschillend ook de
oorspronkelijke situaties, schept datzelfde feit in de tijd als gezichtspunt steeds gro-
tere en gaandeweg meer gelijke afstand. Dit is hoe en waarom we feiten dagelijks
gebruiken voor het vinden van gemeenschappelijkheid in beschouwing en waarde-
ring van de werkelijkheid; het verklaart de binding of band die gedeelde feiten
tussen mensen kunnen brengen. Het verklaart ook de in tijd groeiende afstand van
het gezichtspunt en het toenemende overzicht van daaruit: de wijsheid van de te-
rugblik.

Nu terug naar de tekst. Wat verklaart de genoemde explosiviteit van tekst? Is die een
gevolg van de tekst op zichzelf of van een overtekstualisering? Me dunkt, het eerste.
Tekst mist precies het vermogen van afstand, binding en vereenvoudiging dat feiten
bieden, eenvoudig omdat tekst minder gebonden is aan een eigen plaats en mo-
ment. Tekst, met zijn onuitputtelijke rijkdom van verbanden, reflecteert op de le-
zer eerder zijn eigen subjectiviteit. Zo is verklaard dat tekst en tekstualiteit, los van
de feiten, een gebroken en subjectieve wereld meebrengen.

Als Derrida gelijk had (‘er is niets buiten de tekst’) dan was een ‘postmoderne’,
gebroken wereldbeschouwing reëel en was de rest illusie. Het is onzin. Overtekstu-
alisering is er volop, maar het hoogtij van de bijgesloten postmoderne ideeën is ge-
lukkig voorbij. Al ijlen de gedachten na in vele versies, één waarvan is de waarde-
ring op zichzelf van complexiteit, netwerken enzovoorts, een belangstelling die
men gevoeglijk als ‘complexologie’ kan wegzetten.64

Na deze excursie kan ik twee verschijnselen met elkaar in verband brengen. Het
eerste is de snel groeiende ingewikkeldheid, tot het punt van onleesbaarheid, van
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het Europese primaire recht, het recht van de verdragen. De klacht hierover is alge-
meen en de voorstellen tot remedie zijn steeds ambitieuzer. Zo drong zich ten tijde
van het Verdrag van Amsterdam de gedachte op de verdragen te saneren en te her-
nummeren. Deze vooral esthethische exercitie is gebeurd en heeft de onleesbaar-
heid van het recht slechts vergroot, door namelijk de voormalige jurisprudentie on-
toegankelijk te maken. Dit is tekstualistische symptoombestrijding. De volgende
suggestie was een ‘basic treaty’ op te stellen, door de hoofdbepalingen van de ver-
dragen te groeperen. Deze operatie leidt aan dezelfde fixatie op tekstuele complexi-
teit.65

Het hiermee te verbinden verschijnsel is de al besproken idealisering van de ‘au-
tonome rechtsorde’ van de Gemeenschap. Barents’ genoemde boek is een toon-
beeld. Barents verkondigt met inzet van veel theorie en zonder reserve de autono-
mie van de communautaire rechtsorde, zijn ‘self-contained’, ‘zelfreferentieel’ of
‘autopoietisch’ systeem, met als pendant de ‘irrelevantie van het nationale recht’,
‘normatieve irrelevantie van ratificatie’.66 Zo drijft hij de angst voor besmetting en
infectie van de communautaire rechtsorde op de spits door deze theoretisch te willen
beveiligen tegen alle niet door de orde zelf beheerste invloeden. ‘Il n’y a pas de hors
droit’ zou Barents kunnen zeggen.67

Dit boek doet wel denken aan het genoemde geo-centrische stelsel van Ptole-
maeus’ Almagest uit het begin van onze jaartelling. Ptolemeus bestudeerde en bezag
zijn wereld vanuit de aarde als centrum en miste een extern waarnemingspunt.
Ook Barents keert de verhoudingen om. Men kan niet meer uitgaan van een ‘natio-
nale rechtorde in de zin dat de staat uiteindelijk heer en meester is over het op zijn
territoir geldende recht’; als ‘... het gebruik van nationaalrechtelijke begrippen en
doctrines niet tot een houdbare verklaring van het gemeenschapsrecht kunnen lei-
den, blijft slechts over dat het gemeenschapsrecht wordt verklaard op grond van
zijn eigen inhoud, d.w.z. zijn doelstellingen en middelen.’ Een eenvoudiger samen-
vatting van de communautaire leer en tegelijk typering van zijn introverte karakter
is nauwelijks mogelijk.68

Ter voorkoming van misverstand: het gaat er niet om, de nationale staat (weer)
in het centrum van de wereld terug te zetten. Ook de vondst van Copernicus en Ga-
lileo was maar een stap naar de ontdekking van verdere zonnestelsels. Waar het om
gaat is afstand en eenvoud.

Het bezwaar van de klassieke leer is niet, evenmin als dat van de Almagest, dat ze
onjuist of onbruikbaar is. De Almagest is 1400 jaar lang paradigmatisch gebleven,
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niet alleen doordat het wereldbeeld wel paste bij de opgang van de christelijke theo-
logie, maar ook doordat de methode best bruikbaar is. De communautaire leer, met
al haar ingekeerdheid en tijdloosheid, paste goed in het statische wereldbeeld en de
statische wereld van de koude oorlog en heeft de rechtsontwikkeling zeer gediend.

Maar net als Ptolemaeus mist de communautaire doctrine die zichzelf als cen-
trum neemt afstand en dus een bron van eenvoud. De complexiteit die zij ontwaart
en onderwijst is niet een werkelijke maar een tekstuele. Wie dit beseft kan probe-
ren door de teksten heen weer de reële structuren gaan ontwaren en onderwijzen.

Tekstualiteit, introversie en idealisering van de communautaire autonomie zijn
vergelijkbaar met de middeleeuwse inkapseling van het denken en hebben zo een
rol in de ontwikkelingen. Barents’ boek kan wijzen op het bereiken van een kriti-
sche fase en deze zelfs bevorderen.69

Wat nu hebben de feiten hiertegenover te stellen, met name het feit van het Uniever-
drag? Feiten kunnen eenvoud en helderheid brengen maar doen dat als gezegd door-
gaans pas na verloop van tijd. Wij zijn nu twaalf jaar na de val van de Muur, 8 jaar na
inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht. Het is nu zover dat die feiten een
heilzame bijdrage aan het juridische inzicht en aan de situatie gaan leveren.70

Meest principieel is de de erkenning dat het Unieverdrag als feit een opvolging is
van het EG-verdrag. Dat betekent dat het een herlezing daarvan meebrengt, niet al-
leen in de vorm van tekstuele wijzigingen, maar ook in termen van totale samen-
hang en structuur. Het herschept niet alleen de teksten, zelfs niet alleen de organi-
satie, maar vooral het onderliggende verband. Het breekt de communautaire cocon
open.

Het scherpe conflict van 1991 tussen de grote meerderheid van de lidstaten, met
Duitsland voorop, en Nederland is nu betrekkelijk eenvoudig te verklaren. Het
communautaire model, waarvan Nederland in zijn traditionele belangenopvatting
de kampioen was, voldeed volgens de anderen niet om de evolutie van de Europese
constructie een nieuwe fase binnen te voeren en vooral binnen het bereik en ge-
zichtsveld terug te brengen van de twee meest wezenlijk betrokken instanties: de
regeringen en de bevolkingen, elk in gezamenlijkheid. De politici begrepen dat de
communautaire cocon, waarbinnen juridische en bestuurlijke preoccupaties de
overhand hadden, de gewenste of onvermijdelijke ontwikkelingen niet aan zou kun-
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nen. Achteraf kan men het beroemde betoog van Joseph Weiler uit 1991 ‘The
Transformation of Europe’ lezen als het relaas hoe de EG tegen zijn eigen muur
opliep. En dat dan nog vóór het vallen van de Berlijnse Muur, waaraan Weilers op-
merkelijk genoeg nauwelijks aandacht besteedt.71 De meerderheid van de lidstaten
wilde in ‘91 dat de staten en hun bevolkingen weer in ‘prise directe’ met de ontwik-
kelingen zouden komen.

Dat is inderdaad gebeurd. Twee ontwikkelingen zijn daarvoor sprekend. Ten
eerste de institutionalisering van de Europese Raad, ten tweede de sinds Maastricht
gegroeide praktijk van herhaalde verdragswijziging die, als ‘strafoefening’, ook
steeds een bevestiging eist van de betrokkenheid van alle regeringen en alle bevol-
kingen.

Het Unieverdrag heeft, zoals elk goed verdrag, iets voor de korte en iets voor de
lange termijn. Voor de korte termijn was er de muntunie, de euro, offer van de
Duitse Mark voor Franse instemming met de Duitse hereniging.

Belangrijker voor Europa en het Europese recht is de geest van Maastricht op de
langere termijn. Het Verdrag van Maastricht houdt twee erkenningen in. De eerste is
dat de lidstaten niet bezig zijn weg te kwijnen om te worden vervangen door een
Brusselse staat. Dat geeft weldadige duidelijkheid. Voor politici, die niet op tekst
maar op hun intuïtie vertrouwen, was dat al lang bedongen. Het is echter volstrekt
terecht dat ook de teksten dit eenvoudige feit nu niet meer verhelen. Pijnlijker in ie-
der geval voor Nederland met zijn onpolitieke en legalistische traditie was de er-
kenning daarvan, dat het verband of verbond tussen de lidstaten en hun bevolkingen
ontstijgt aan zijn juridisch-bestuurlijke keurslijf. Ik neem aan dat dit de schrik was
van 1991 (zwarte maandag). Men merkte: chassez le politique et il revient au galop.

Inmiddels is ook bij ons het begrip doorgedrongen dat de de Unie geen ‘noodkamp’
is en dat de Europese constructie tot nader omslag op twee verdragen zal blijven
rusten. Nog niet goed doorgedrongen is het besef dat die tweebenige constructie
niet zozeer tot het schragen van een rechtsorde dient maar van het enkelvoudige - zij
het gecompliceerde en prille - verband tussen de lidstaten en tussen hun bevolking-
en. De dragende verdragen van Rome en Maastricht moeten tezamen worden gele-
zen en dan vooral herlezen.

Dit herlezen is aarzelend begonnen, eerst in de leer van de internationale orga-
nisaties. Daarbij ligt de nadruk op systemische en institutionele vormen van eenheid.
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Meest radicaal is Von Bogdandy, die het heeft over ‘versmelting’, of ‘fusie’ van EG
en EU en hun instellingen. In de minder radicale lezingen van Curtin en Dekker is
het geheel een ‘gelaagde’ organisatie.72 Opvallend in beide is het vrijwel ontbreken
van het temporele aspect. Von Bogdandy haalt met zijn versmeltings-schema de aar-
digste kant uit de zaak weg: de tijd. Waarom mag het niet jaren duren eer de instel-
ling die centraal is in het EU-verdrag, de Europese Raad, zich zal hebben ingewerkt
in het institutionele stelsel van de EG? Dat zal zeer waarschijnlijk tot een omslag in
de verhoudingen leiden, maar zeker is het niet, laat staan welke precies de uitkomst
is.73

Een hiermee verbonden interessante kwestie is die van de constitutionele status
van het in Unie en EG gevangen verband van landen en bevolkingen. Al enige tijd is
daarover een aanzienlijke discussie. Dat het geen staat is, is evident. Is het een inter-
nationale organisatie? Een tertium is er niet, betoogt De Witte.

Mij dunkt dat er iets is dat dit verband tot tertium maakt, tot iets tussen de klas-
sieke internationale organisatie en de federatie. Van de klassieke organisatie onder-
scheidt de Unie zich door haar dwingendheid in verandering, juridisch sprekend uit
de unanimiteitsregel van ratificatie bij wijziging. Dit verheft het verband boven de
regel, de tekst. Van de staatsconstitutie onderscheidt diezelfde unanimiteitsregel de
Unie door het ontbreken van een meerderheidsfiguur in de wijziging; dat wil zeg-
gen: het vrijwel afwijzen van een constitué ten koste van de constituant.74

Interessanter nog dan op institutionele systematiek is het effect of liever de pressie
van het Unieverdrag als feit op het materiële communautaire recht. Deze kwesties
vallen buiten de blikvelden van de institutionalisten als Bogdandy en Curtin/Dek-
ker. Ze zijn interessanter, maar bovendien veelbelovender. De mogelijke omslag in
het denken is wel bijna Copernicaans, want ook deze omslag is alleen doenlijk in het
hart van het EG-recht, maar dan wel vanuit het inzicht dat dit hart niet de spil van de
wereld is of wordt. Ook de belofte is Copernicaans: een geweldige vereenvoudiging
van de Europeesrechtelijke doctrine tot in haar kern.

Dit is de wedergeboorte van het Europese recht, die geen wederopstanding is
maar een metamorfose.

De omslag zal gebeuren door theorie en praktijk, met een leidende rol ditmaal voor
de denkers boven de doeners, en met decennia van werk voor de rechtsgeleerdheid,
niet beperkt tot het Europese recht in stricte zin. Laat ik tot slot van mijn betoog en-
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kele mogelijkheden aanwijzen en tot programma verheffen. Ik zou liever niet ver-
klappen dat dit programma al lang functioneert, maar het bevordert de duidelijk-
heid.

Het plan heeft drie hoofdstukken, elk bezield door de wens van houdbare vereen-
voudiging, die het eerste motief van alle wetenschap is. In alledrie de hoofdstukken
staat de erkenning centraal, dat de lidstaten een hoofdrol zullen blijven spelen in de
ontwikkelingen, zij het in groeiende politieke gebondenheid.75

a) Constitutionalisering van het Unie-recht.

Dit gaat om het zo strak mogelijk doordenken en beschrijven van de constitutionele
verhoudingen waaraan de Unie vormgeeft. Het raakt niet alleen en zelfs niet pri-
mair verhoudingen van Unie-instellingen, maar ook nationale instellingen en bevol-
kingen. De zaak staat momenteel midden in de politieke actualiteit. Hier ligt de me-
tamorfose het duidelijkst binnen gezichtsbereik. Men kan zien hoe het
institutionele stelsel van de EG, in aanleg parlementair van aard, zich onder invloed
van het Unieverdrag ontpopt tot een gemengd of misschien zelfs presidentieel stel-
sel.76

Het zou onaanvaardbaar zijn om nu niets te zeggen over het evidente constituti-
onele hoofdprobleem van de Unie: haar gebrekkige democratische ontwikkeling en
zelfs worteling in de bevolkingen. Volgens een invloedrijke stroming is dit pro-
bleem onoverkomelijk, omdat er nu eenmaal geen Europees ‘volk’ is. Dit heet
plechtig de ‘no demos thesis’.

Oppervlakkige kennis van de Europese constitutionele geschiedenis voldoet om
dit argument aan te tasten. De eerste democratie in onze geschiedenis was die van
Athene, gevestigd rond 500 vC. door Clisthenes. Deze democratie berustte op ver-
schillende demen (meervoud) in Attica, die elk hun vertegenwoordiging hadden in
de besluitvorming in Athene. Dit is dus al een etymologische weerlegging; opper-
vlakkig maar niet onzinnig.77

Belangrijker is het, erop te wijzen dat de no-demos thesis in het woord demo-
cratie een volksbegrip idealiseert dat pas bestaat sinds de nationale staat: een door
eenheid van plaats of van aard gegroepeerde bevolking. Wie zegt dat Europa geen
democratie kan krijgen omdat het geen volk heeft, stelt dus het perspectief van Eu-
ropa gelijk met dat van de staat. Maar daarvoor is geen goede reden, want de be-
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staande staten blijven overeind. Dus is het ook niet nodig een stap verder te zetten
en Guéhenno te volgen in zijn betoog dat staat en democratie überhaupt aan hun
einde zijn en ‘het rijk’ als politieke organisatievorm de toekomst heeft.78

Het meest realistisch is, Europa te zien niet als een staat, niet als een rijk, maar
als een stad, een civitas. Daarvoor is het maar nodig de stad los te denken van zijn fy-
sieke, ruimtelijke kernachtigheid. Maar dat eenmaal gebeurd, ziet men direct hoe de
stad in weerwil van een veel grotere gevarieerdheid en dynamiek van zijn inwoners
dan we denken dat de staat verdraagt, altijd vatbaar is geweest voor democratie.
Ook is er een rijkdom aan politieke relatievormen tussen stad en staat (of rijk) in de
geschiedenis, met zowel beperkte als verstrekkende vormen van autonomie. Ik zal
dit beeld niet uitwerken. Een opvatting van het Europese recht die weigert te zien
nationale politieke feiten zich altijd zullen doen voelen tot in het hart van het Euro-
pese rechtsvorming, en andersom, miskent de aardigheid van het vak. In zijn ge-
noemde boek over de autonome communautaire rechtsorde heeft Barents een
groot hoofdstuk opgenomen over de aard van de autonomie van het gemeenschaps-
recht. Het is opmerkelijk hoeveel curieuze historische vormen van autonomie hij
bespreekt, daarbij schampend aan de figuur van de stad maar zonder die te noe-
men.79

b) Doorwerking van het Unie-recht

Doorwerking (ook wel directe werking in brede zin) is een verzamelterm voor de
rechtspraaksleerstukken van directe werking (in enge zin), voorrang, sanctierecht
(Francovich), conforme interpretatie (Marleasing) en due process (Rewe-Comet).
Deze leerstukken zijn niet alleen sanctie- en drukmiddelen op de nationale overhe-
den, zeker niet vervanging van nationale rechtsfiguren en leerstukken, maar ze zijn
ontmoetingsplaatsen voor het vinden van een vergelijk tussen verwante rechtsfiguren
in de lidstaten. Onze aio’s Jolande Prinssen, Marianne de Jong en Ymke Hofhuis zijn
hier actief; pionierswerk is gedaan door collega Jans e.a. met het boek Inleiding in het
Europese bestuursrecht.80

Een fundamenteel onderdeel van dit doorwerkingshoofdstuk betreft de gezags-
basis van wetgeving dienend tot uitvoering van verdragsplichten en van secundaire
plichten, met name richtlijnen; dit stuk is toevertrouwd aan aio Thomas Vandam-
me.
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c) Het materiële EG-recht

Het hol van de leeuw is het materiële EG-recht, dat van de markt. Ook dit krijgt
een duchtige herlezing. Het centrale begrip is hier de rule of reason, een begrip dat
welbegrepen het voortbestaan van de Lid-Staten impliceert en hun actieve aanwe-
zigheid in de vormgeving van het Europese publieke belang verzekert.81

Dit externe perspectief van het leerstuk verklaart in mijn lezing gemakkelijk de
onmiskenbare inspiratie tot vereenvoudiging die ervan uitgaat op het uiterst ge-
compliceerde markt-recht, onder de naam ‘assimilatie’ of ‘convergentie’. Politiek
gezien brengt het een fascinerend onderwerp in beeld, dat wat ik zou noemen De
Nieuwe Europese Staat. Dit onderwerp betreft de evolutiedruk die op de lidstaten
werkt vanuit het markt-recht van de Unie.82 Aio Jochem Wiers is op dit gebied ac-
tief.

Over het diepst van het hol van de leeuw, het EG-mededingingsrecht, durf ik
mij nauwelijks uit te laten bij gebrek aan voldoende kennis. Maar de oratie van col-
lega Vogelaar van vorig jaar gaf de gedachte in dat er zelfs op dit gebied al aanzetten
zijn om Brussel van zijn narcistische rol te verlossen.83

Deze hele operatie staat welbeschouwd in het teken van de omslag of metamorfose
van het Europese recht, een omslag die niet zijn oorsprong maar wel zijn schok en
grond ontleent aan het vallen van de Muur. Om deze drie hoofdstukken en hun in-
spiratie bijeen te binden voldoet welbegrepen een enkel begrip, in het EG-recht in-
gevoerd bij het Verdrag van Maastricht, dat van subsidiariteit. Het is een begrip tot
relativering van de bestuurlijke en tekstuele dwang uitgaande van de EG-instellin-
gen. Behalve de expliciete erkenning van het voortbestaan der lidstaten biedt dit be-
grip mits welgelezen een treffende algemene karakterisering van de verhouding
tussen Europees recht en nationaal recht. Die verhouding is deze: het Europese
recht zoekt gelding daar, waar die gelding nodig is om te grote discrepanties te ver-
mijden, en nuttig om interactie tussen nationale rechtsstelsels te bevorderen. Het
neemt niet de plaats in van het nationale recht, behalve daar waar het op een zo dui-
delijke toegevoegde waarde kan bogen, dat het opzijzetten van nationaal recht te
verdedigen is. Dat opzijzetten blijft uitzondering.

In de verhouding tussen de landen en de volken en hun Unie is dit een beginsel
met een goed vermogen van arbitrage. Het relativeert uniformiteit tot eenvoud en
soevereiniteit tot redelijkheid.
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Er is niet alleen de gelegenheid, maar er zijn ook ten minste twee doorslagge-
vende redenen om die radicale vereenvoudiging van het Europese recht snel te laten
gebeuren. Ten eerste is er de genoemde statusverandering van dit vak van speeltuin
voor specialisten tot generalistisch rechtsvindingsgebied. Ten tweede is er de onre-
delijkheid om de nieuwe lidstaten lastig te vallen met de overdaad aan schriftge-
leerdheid die dit vak tot dusver heeft gekenmerkt.

Het leerboek Europees recht dat bij ons op stapel staat zal eenvoud voeren als te-
ken van het ware en redelijkheid als teken van het goede. Het zou mooi en moet
mogelijk zijn dat elke belangstellende deelnemer aan het rechtsverkeer dit boek
niet met gemak maar wel tot genoegen gaat lezen, om te beginnen de studenten.

Tot slot: deze benoeming stelt me in de gelegenheid om anderen dan alleen de col-
legae te laten delen in het plezier dat ik aan mijn universitaire bestaan aan twee fa-
culteiten beleef, althans iets daarvan te laten zien.

Ook biedt ze gelegenheid voor enkele obiters.

Het is misschien niet zo erg voor de Amsterdamse traditie dat de instituten met de
namen van Scholten en Eggens worden opgeheven, want hun naamgevers hechtten
terecht weinig waarde aan universitaire institutionalisering. Wel jammer vind ik het
dat de geest van deze twee grote Amsterdamse privatisten, zomin als die van Breg-
stein, in de recente oraties van onze wat brave bende van drie jonge privatisten nau-
welijks nog levend konden worden aangetroffen.

De genoemde huisfilosoof van de geest, Hegel, zou het een list van de door
Scholten c.s. gewaardeerde geschiedenis noemen, dat de Amsterdamse geest nu in
onze Afdeling Internationaal Recht asiel heeft gevonden. Collega André Nollkaem-
per is al enige tijd op zoek naar typeringen voor ons gezamenlijk onderzoeksgebied.
Hij zal hebben begrepen dat ik hier naast de nog niet helemaal bevredigende termen
‘symbiose’ en ‘osmose’ ook een plaats opper voor de metamorfose.

Over meta gesproken: het zal duidelijk zijn welke vitale bijdrage aan het begrip van
ook het Europese recht kan worden geleverd door wat bij ons ongelukkigerwijs
heet ‘metajuridica’. Ook hier is m.i. wel gelegenheid en reden voor een omslag.
Het is tijd voor een einde aan de nu al decennia drukkende heerschappij van Rawls
en Dworkin, om terug te keren tot de veel vruchtbaarder belangstelling voor de
temporele kanten van het recht. Niet alleen belangstelling voor rechtsgeschiedenis,
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maar voor de typische inwerking van de tijd in zijn hele spectrum op het recht. Dit
is Amsterdams.

Tot slot: ik heb ook met de gedachte gespeeld de gelegenheid te gebruiken voor een
betoog over het onwijze en onzalige plan om de Rechtenfaculteit uit haar Poort te
verjagen naar het eiland van de technische en praktische vakken, dit om Geesteswe-
tenschappen in het hart van de Universiteit te kunnen huisvesten.

Daar zie ik nu maar van af.

HET VERDRAG ALS TEKST EN ALS FEIT
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Noten

1. Ovidius Metamorphoses IV 157 e.v.; Sprekend Thisbe bij het dode lichaam van Pyramus
onder een moerbeiboom (eigen vertaling).

2. Bloom: ‘The closing curtain of any proper production of the play should descend upon
these final ironies, presented as ironies, and not as images of reconciliation.’ Shakespeare.
The Invention of the Human NY 1998, p. 103.

3. Mag dit? Shakespeare is tegen improviserende clowns, zie Hamlets richtlijnen aan zijn ei-
gen spelers (III/ii). A contrario laat hij de serieuze speler enige ruimte. Bovendien laat hij
Hamlet zelf ook een aantal regels in een bestaand stuk invoegen. De laatste twee regels
zijn uit de Merchant of Venice, met wijziging van to the penalty in to’ts efficiency.

4. Algemeen deel Zwolle 1954, (2e druk), p. 25.
5. Scholtens Algemene deel (vorige noot) is exemplarisch. In dezelfde lijn Van Schilfgaarde,

zeer recent: ‘Hier wordt benadrukt dat de oorsprong van het recht in de feiten, meer
precies: in de feitelijke wereld, in de dingen, moet worden gevonden. De grond daarvan
is dat het kernbegrip van het recht niet de norm is - in logische zin komt dat begrip pas
later aan de orde - maar het oordeel.’ WPNR 2000, pp. 227-231 en 243-249. Voor een
recente verdediging van Scholten tegen met name Dworkin: Smith, C.E. Feit en rechts-
norm (dissertatie Leiden), Maastricht, 1998.

Bekend is Hoetink, H.R. ‘Het begrip feit in geschiedenis en rechtswetenschap’ in Blaas, P.
red. Geschiedenis als wetenschap, Den Haag 1979 pp. 97-105, overigens strekkend tot rela-
tivering van het feit. Zie mijn kritiek in ‘Autonomie en structuur van het feit, in het bij-
zonder het rechtsfeit’ in Spiering e.a. red. De weerspannigheid van de feiten (Liber Roobol),
Hilversum 2000, pp. 65-74, i.h.b. 66 en 67. Ook mijn proefschrift Recht en toeval
Amsterdam, 1989. Behartenswaardig: Abas, P. De betekenis van de feiten (oratie), Arnhem,
1985. Melai Het gezag van norm en feit in strafzaken Arnhem, 1968; Koopmans, T. ‘De
macht van de feiten’, 1973, opgenomen in Juridisch stippelwerk Deventer, 1991, pp. 29-
35.

Onder degenen die, in de woorden van Van Schilfgaarde, als ‘kernbegrip van het recht’ niet
het feit zien maar de norm, staat voorop Kelsen, Reine Rechtslehre (met de Grundnorm-
theorie). Ook Hart, The Concept of Law (‘primary and secundary rules’). Een afkeer van
feiten in hun oorpronkelijke kracht is bij ons te vinden in bijv. Van Dunné, Normatieve uit-
leg van rechtshandelingen (1971), die het wilselement in de handeling relativeert ten bate
van de context, van het maatschappelijk verkeer en dus ook van het rechtsverkeer.

Ikzelf deel de posities ruwweg als volgt in. Aan de ene kant staan Kelsen en Hart, puristen en
positivisten die a) het recht loszien van de overige werkelijkheid en b) regels en systeem
als de enige echt relevante verschijningsvorm van dat recht. Aan de andere kant staat de
historische school, die het recht uit of in de volle werkelijkheid wil begrijpen. Tussen die
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twee extremen staan degenen die het recht een zekere eigenheid toekennen maar het
wel voortdurend gevoed zien door de werkelijkheid. Zij zijn weer te verdelen in de
groep van hen die in de werkelijkheid vooral de duurzame maatschappelijke verhoudin-
gen zien en die van hen die eerst naar de punctuele feiten kijken.

6. In de groep ‘recht en feit’ zijn er verschillende benaderingen. Scholten is het meest radi-
caal, door het feit boven tekst en systeem te stellen. Zie de kritiek van Schoordijk in
(o.m.) J.L.P.Cahen-bundel, Amsterdam 1997, pp. 375 e.v. Mijn nevenschikking feit-tekst
is bescheidener en heeft onder meer als voordeel dat beide figuren in principe niet juri-
disch zijn gekwalificeerd, zodat de grens tussen recht en rest niet wordt verstopt.

7. Jurisprudentie van het HvJ EG 1963, p. 3. e.v. Paulus Corinthiërs II.3.5-6: ‘Niet dat wij uit
onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid
is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw
verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt
levend.’ Verhelderend over de trits ‘Geest, inhoud en bewoordingen’ is Haytink, Lies-
beth. L’interprétation: un art ou une science? Une analyse des trois notions interprétatives:
‘l’esprit’, ‘l’économie’ et ‘les termes’, scriptie Europese Studies, Amsterdam 1993.

8. W. Brakman zei eens: ‘Het begrip lokt; het misverstand doet me bestaan als schrijver’
(Vrij Nederland 14 mei 1981).

9. Zie Prinssen-Schrauwen (red.) Direct Effect in European Law, te verschijnen in Groningen,
2002. Keunen schrijft treffend dat men zou kunnen zeggen ‘dat het arrest Van Gend en
Loos tot de belangrijkste arresten behoort die invloed hebben gehad op de ontwikkeling
van het Europese socialezekerheidsrecht, ook al wordt daarin met geen woord gerept
over de sociale zekerheid.’ Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Lelystad 2001, p.
375

10. Costa-ENEL: zaak 6/64, Jur. 1964, p. 1203. In de Franse versies van de arresten staat
niet ‘soevereiniteit’, maar ‘droits souverains’.

11. Barents, R. De communautaire rechtsorde. Over de autonomie van het gemeenschapsrecht. De-
venter, 2000.

12. ‘At the crucial moment, the rabbit stubbornly refuses to come out of the hat, no matter
how frantically the magician waves his wand’. Constitutional Problems of the European Uni-
on, Oxford 1999, p. 181.

13. Voor de mechaniek van deze voortplanting zie Machiavelli Discorsi, m.n. begin derde
boek, over het wettelijk of anders veroorzaken van gebeurtenissen, zoals verkiezingen of
machtswisseling, die de samenleving vernieuwen en scherp houden. Nader verklaard in
mijn ‘Fortuna and the Constitution’, Yearbook of European Studies 8 (1995): 153-164, op
p. 163.

14. NRC Handelsblad 11 aug. 2001, ‘Democratie is niet gebaat bij collectieve koppigheid’.
Zie de treffende reactie van Heldring in dezelfde krant van 23 augustus: hij noemt Phi-
lipse’s betoog een geval van achterhaald 19e eeuws vooruitgangsgeloof. Ik heb de indruk
dat een zekere blindheid van de sociale wetenschappen voor maatschappelijke binding
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en verandering is te herleiden op haar dédain voor enkelvoudige, oncijferbare feiten en
voorkeur voor cijfermatige feiten. Zelfs Nisbett (The Social Bond, NY 1970), die op de in
zijn vak miskende relatie tussen feiten (events) en verandering wijst, mist het bindende
karakter van zulke events. Zie hoofstuk 12. Filosoof Van Peursen schrijft: ‘Het brute, ma-
teriële “feit”, in de zin van geïsoleerd voorhanden gegeven, is nietszeggend’. Dit is on-
juist. Hij ziet alleen (of bij voorkeur) statische feiten (‘er ligt een steen op de weg’). Maar
de vitale feiten voor begrip en leven zijn niet zozeer dergelijke statische feiten; vitaal zijn
de veranderlijke gebeurtenissen. Feiten, waarden, gebeurtenissen‘, Hilversum 1965, p. 87.

15. In ieder geval was er twaalf jaar later weer een black-out. Zie Newsweek van 25 juli 1977,
special color report ‘BLACKOUT’.

16. De negende november was een omineuze datum in de Europese (niet alleen Duitse) ge-
schiedenis. Ik noem maar de staatsgreep van Napoleon in 1799 (18e brumaire), de Ber-
lijnse novemberrevolutie van 1918, de putsch van Hitler (1923), Kristallnacht 1938.
Men kan zeggen dat de datum twaalf jaar geleden van teken is veranderd.

17. Benedetto Croce schrijft, niet onjuist maar te principieel: ‘...the concept of “cause”
must and should remain outside history because it was born in the realm of the natural
science and its place is there.’ History as the Story of Liberty, New York, 1955 (1e Engelse
versie 1941), p. 27.

18. Ook een niet-menselijk feit kan een lezing zijn, in pregnante zin, van een niet menselijk
ander feit, van een verhouding, een situatie of van een tekst. Maar dit voert nu te ver.
Overigens is het goed afstand te nemen van de radicale hermeneutiek, waarin alle intel-
ligentie wordt gezien als interpretatie. Het loutere feit is juist antidotisch tegen de mo-
nopolisering van het begrip à la Gadamers Wahrheit und Methode, Tübingen 1960 (alles is
‘Verstehen’) en à la Derrida (alles is tekst). Verstandig is een ‘ingetogen hermeneutiek’,
zie Nuchelmans in Tekstinterpretatie, Amst. 1990, pp. 231 e.v. met loslaten dan van de be-
perking tot tekst. Wel geef ik opzettelijk het woord ‘lezen’ een groter bereik dan dat van
de spreektaal. Het woord heeft een grote poëtische capaciteit. Zo schrijft de genoemde
Harold Bloom mooi dat Shakespeare’s stukken ‘read me better than I read them’. (O.c.p.
xxii).

19. Lees Orr, R., ‘The Time Motif in Machiavelli’, in Machiavelli and the Nature of Political
Thought, NY 1972, pp. 185-208. Op p. 188 ‘Man, as Machiavelli sees him in society, in-
habits a world ruled neither by fortune nor by himself, but by time. ... By time, he un-
derstands the succession of events, not of moments or of other regularly measurable in-
tervals. ... The life of a man or of society is not one series of events ... but many.’

20. De eenvoudigste verklaring is dat men wil profiteren van de automatische statusver-
meerdering van een juridische tekst die voortkomt uit het verloop van de tijd (zie Pas-
cal, Pensées 294-60). Het is als met een houten kast. Een nieuw meubel moet weer bij Af
beginnen. Dingen die onbevattelijk zijn voor tijdsverloop (meest typisch: plastic con-
sumptieartikelen en technocratische regels) krijgen die waardevermeerdering niet.

21. Opus citandum.
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22. Virally, M. La pensée juridique, Parijs 1960, m.n. hoofdstuk II (‘Droit et fait’). Het is vol-
doende de titels van de eerste drie paragrafen te noemen: 1. Le passage du fait au droit;
2. La saisie du fait par le droit; 3. La force créatrice du droit. Over zijn opvatting van
‘fait’ helder, noot 1 (p. 11): ‘Le fait que connaît le droit est donc fondamentalement
différent du phénomène naturel dont s’occupe le savant... Le fait qui intéresse le droit
est au contraire un événement historique qui ne prend tout son sens qu’en considération
du temps et du lieu où il est apparu...’.

23. Een treffend relaas van zo’n overgang van de feitelijke, politieke, naar de tekstuele, juri-
dische sfeer is te vinden in Schrauwen, A., ‘De kunst van het pact’. Dit gaat over de grote
deal tussen Frankrijk en Duitsland in 1962 die in een enkele slag een begin maakte met
het landbouwbeleid (in Frans belang) en het mededingingsbeleid (in Duits belang). De
weerspannigheid van de feiten, Amsterdam, 2000, pp. 209-219. Meteen begrijpt men hier-
uit, hoe een enkele juridische tekst (i.c. een EEG-verordening) niet zijn ‘eigen’ feitelijke
oorsprong hoeft te hebben, maar die kan delen met andere teksten.

24. Deze opvolging van stadia is niet eigen aan het verdragsrecht; ook in andere rechtsgebie-
den vindt met haar, alleen: niet altijd zo analytisch evident. Zie bijv. de klassieker van
Eggens ‘Samenval van momenten in rechtshandelingen,’ Themis, 1930, opgenomen in de
Eggens bundel (Schoordijk-Smits, red.), Amsterdam 1998.

25. The Concept of Treaty in International Law (dissertatie Amsterdam, 1996), p. 13. Klabbers’
tekstualisme blijkt wanneer hij in de diplomatieke geschiedenis alle feitelijke curiositei-
ten bij de verdragsluiting opmerkt, maar niettemin concludeert: ‘...such measures
should not obscure the fact that the basis of the obligation created resided in the Pacta
sunt servanda rule.’ (noot 10, p. 39). Merk op hoe Klabbers alles tot de regel herleidt. In
zijn latere werk heeft de genoemde Michel Virally zijn scherpe inzicht gericht op de
minder gearticuleerde ‘passage’ van onverbindende VN-resoluties tot bindende status,
een praktisch uitermate belangrijke exercitie. Niet verwonderlijk dat Klabbers hiermee
grote moeite heeft. Zie bij hem noot 51 op pag. 24.

26. Algemeen deel par. 26: ‘De beteekenis der feiten. Het geval’ (pp. 160 e.v.).
27. Zie bijv. Shaw, M.N., International Law, Cambridge, 1997, p. 658, waar hij het Internatio-

naal Gerechtshof citeert: ‘...interpretation must be based above all upon the text of the
treaty.’ (Met verwijzing naar Libië-Chad, ICJ Reports 1994, pp. 6, 22).

28. Helder is Brölmann, C., ‘The Legal Nature of International Organisations and the Law
of Treaties’, Austrian Review of International & European Law 4:85-125, 1999; m.n. pp.
104-107. De jurisprudentiële lijn van het IGH is overigens terug te leiden tot het be-
faamde advies Reparation for Injuries uit 1949 (ICJ Reports 1949, p. 174), een uitspraak die
opmerkelijke overeenkomsten vertoont met Van Gend & Loos.

29. Rosenne, S., Developments in the Law of Treaties (1945-1986), Cambridge, 1989, pp. 236-
7.

30. Mathijsen heeft hier problemen mee: ‘...hoe strikt de ene keer wordt vastgehouden aan
de letter en hoe ruim de andere keer een beroep wordt gedaan op de zg. geest van de
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Verdragen... Ook al kan in deze gevallen nauwelijks worden gesproken van kwade
trouw... toch is het voor een buitenstaander wel duidelijk dat een dergelijke willekeur
op den duur noodlottig moet zijn’. Teleologische interpretatie der Europese Verdragen, Nijme-
gen 1970, pp. 7-8. Opmerkelijk begin van deze oratie uit 1970: ‘Het is een van de ken-
merken van het recht der EG dat de interpretatie door de gemeenschapsrechter een be-
trekkelijk beperkte rol speelt. Het Hof komt immers slechts incidenteel tot uitlegging,
terwijl de andere instellingen... dagelijks...’ enz.

31. Cappelletti, M., The Judicial Process in Comparative Perspective, Oxford 1989, 390-1:
‘...[the Court’s vision] is rooted in the text, most particularly in the Preamble and the
first articles of the EEC-Treaty’. Als het al niet de tekst is, dan wel het ‘systeem’: ‘It was
thus a highly political idea, drawn from a perception of the constitutional system of the
Community, which is at the basis of Van Gend & Loos and which continues to inspire the
whole doctrine flowing from it.’ Pescatore, P., ‘The doctrine of “Direct Effect”: an Infant
disease of Community Law’, European Law Review 1983, p. 158. De gedachte van een in-
tuïtief moment in dit oordeel, een moment van redelijke bluf zonder veel systematiek, is
kennelijk onverdraaglijk.

32. Het feit is niet de enige buitentekstuele bron van relevantie; daarover later meer.
33. Scholten zegt het zo: ‘Doch dan is nadere motiveering waarom die [contractuele] ver-

klaring bindt, niet mogelijk’. O.c. p. 25. Motivering (door de rechter) inderdaad niet;
verklaring (door een waarnemer) is een ander verhaal. De rechterlijke onmogelijkheid is
slechts een normatief axioma, ten bate van de door politiek en recht overeengekomen
wederzijdse autonomie, ook uitgedrukt o.m. in artt. 120 Gw. en 11 Wet AB. Maar voor
de waarnemer geldt dit axioma niet, hem bevrijdt de (even axiomatische) onverbin-
dendheid van de wetenschap daarvan.

34. Van Panhuys, H.F., Het recht in de wereldgemeenschap, Groningen 1974, p. 42: ‘In menig
opzicht lijken [volkenrechtelijke overeenkomsten] op civielrechtelijke contracten.’ Ook
overigens wordt die analogie in dit werk gebruikt (en gerelativeerd).

35. Hieronder begrepen het maatschappelijk verkeer, het rechtsverkeer enz.
36. Hartkamp ziet dan ook de ware bron van ongerechtvaardigde verrijking, ondanks het

bestaan van een (nieuwe) wettelijke regeling, in de billijkheid per se. Deze erkenning is
in zekere zin het spiegelbeeld van erkenning van het feit, de oorsprong, als rechtsbron.
Ongerechtvaardigde verrijking naast overeenkomst en onrechtmatige daad, Oratie, Universiteit
van Amsterdam, 2001, pp. 18-19.

37. Waarmee niets uitputtends gezegd wil zijn over de geestelijke bronnen van het juridi-
sche kernmoment: het rechterlijk oordeel.

38. Geld is nogal dom als lokmiddel. Als vorm van intelligentie is het betoverend, getuige het
werk van Simmel, G., The Philosophy of Money, Londen 1978 (vertaling van Philosophie des
Geldes, 1900).

39. De zaak is het beste te begrijpen vanuit het persoonsbegrip. Zie hiervoor in algemene
zin mijn ‘De persoon’ in De onrust van Europa, Amsterdam 1993. Juridisch leerstellig:
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Eggens ‘Een man een man, een woord een woord’ en ‘De bronnen van verbintenis’ in
Eggens bundel (o.c.) 350-382, en ook in Telders’ ‘De ontwikkeling van de persoon in en als
het begrip van het privaatrecht’ in diens Verzamelde Geschriften I, pp. 119 e.v. Men moet
beseffen hoe de vooral uit de westerse rechtsontwikkeling oprijzende en in privaatrech-
telijke verhoudingen geconcretiseerde persoonsfiguur ook de buitenjuridische sfeer
vormgeeft.

40. Donner, A.M., ‘Verdrag komt van verdragen’ in Tussen het echte en het gemaakte, Zwolle
1986, pp 393-412. Citaat op p. 396. Treffend betoog over de temporele tweeslachtig-
heid van de maatschappelijke verhoudingen, tussen moment en duur. Donner is wat te
pessimistisch over het vermogen van verantwoord ‘vermogensbeheer’ in vredestijd. Dit
gebeurt met name door het genereren en kanaliseren van beperkte conflicten, in de ka-
ders van markt, recht en politiek.

41. ‘Gedifferentieerde rechtsvinding door de rechter in veranderende staatkundige verhou-
dingen’, Nederlands juristenblad 2000, pp. 1053-58.

42. Het recent door de zakenwereld herontdekte vermogen van wat men daar noemt
‘Alternative dispute resolution’ (ADR) is welbeschouwd uit deze optiek eenvoudig te
begrijpen. ADR heeft als aantrekkelijkheid de meerwaarde van het conflict direct naar
partijen terug te sluizen, door het conflict te zien als ‘management-tool’ in plaats van als
all-out gevecht. Wie de door een rechterlijke oordeel afgetapte toegevoegde waarde van
een conflict ziet als een belastingheffing op conflicten, die de partijen samen normaliter
met een nul-resultaat laat zitten en de meerwaarde sluist naar de algemene verhoudin-
gen, kan in ADR een speelse vorm zien van belastingontduiking. Zie (overigens niet in
deze zin) Eijsbouts, A.J.A.J., ‘ADR, the Future Way to Resolve Business Disputes’,
Ongebonden Recht Bedrijven. NGB 1930-2000, Deventer, 2000, pp. 47-62.

43. Historiën, boek I, 96 e.v.
44. In haar recente proefschrift Authority and Interpretation (Santiago, Chili, 1999) zet Joke

Klein Kranenburg dit besef in tegen Dworkins tekstualisme: ‘In law’s empire, the capi-
tals are the courts, and the judges are the princes. Because the political is acceptable only
in so far as it serves justice, there is no place for politics that has not yet been transfor-
med into law’. Een zeer juiste kritiek. Had de auteur oog gehad voor de temporele kan-
ten van interpretatie, dan was ze nog verder los geraakt van Dworkins empire.

45. In zijn recente oratie op 19 september 2001 (nog niet gepubliceerd, te verschijnen bij
Vossiuspers, UvA) heeft P.J.G. Kapteyn terecht gewezen op het fundamentele verschil
tussen deze aan aanleg politieke figuur en anderzijds de VN-oplossing met de technocra-
tische specialized agencies - die elk een eigen ledental en eigen evolutie hebben.

46. Constitutional Problems of European Union, o.c. Zie mijn bespreking in Common Market Law
Review 2000, pp. 213-220.

47. Liddle Scott Jones A Greek-English Lexicon verwijst voor deze betekenis van psychè o.m.
naar Aristoteles Historia Animalium, 151-a-14; ook de motten vallen eronder. Hermans’
plaaggeesten uit Lapland verwijzen mogelijkerwijs naar de muggen boven de hoofden
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van de doden die naar de onderwereld werden gevaren. Zie Battus ‘De dood van een ge-
oloog in het land van herkomst’ in Letterkunst, Amsterdam 1993, pp. 11 e.v. De Grieken
zagen geesten als fladderende wezens. Hermans’ literaire figuur van de geest is een goe-
de aanvulling op die van Nabokov. Vlinders zijn dartel en onschuldig, maar de geest
wordt aan zichzelf overgelaten snel een plaag. In dit (beperkte) opzicht is het opmerke-
lijk dat Nabokov weinig voor motten voelde. ‘Actually that is a moth’ haalde hij zijn neus
op, toen een vriend trots met een vangst aankwam: Boyd, B. en Pyle, R.M., Nabokov’s
Butterflies, Londen, 2000, p. 710. Op p. 20 van dit boek vertelt Boyd over de psychè-
symboliek.

48. ‘The Role of Law in the Next Stage of European Integration’, International and Compara-
tive Law Quarterly 1986, 925-931, geciteerd uit Juridisch Stippelwerk, Deventer 1991, 343-
349; zie pp 347-9.

49. Over opgang en verval van de staat van de EG tussen 1985 en 1992 (‘Annus horribilis’)
zie Grant, Ch., Delors. Inside the House that Jacques Built, Londen 1994, m.n. hoofdstuk X
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