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De Wijsbegeerte van het Recht is niet uitsluitend „Wetenschap der Gerechtigheid". Gelijk de wijsbegeerte bestaat uit Kennisleer of Wetenschapsleer
(Gnoseologie), Zinsleer {Ontologie of Metafysica) en Waardenleer(
Axiologiz),
zo is de Wijsbegeerte van het Recht deels Kennis- of Wetenschapsleer van
het recht, die vraagt naar de plaats van de rechtswetenschap in het systeem
der wetenschappen en naar haar methoden; voorts als Zijnsleer, of, naar gelang,
Waardenleer van het recht, is haar taak: het onderzoek naar het begrip
(of wezen) van het recht, vooronderstelling van alle rechtswetenschap; naar
taak en doel van het recht, zijn betekenis voor cultuur en maatschappij, en
ten slotte de vraag naar het richtsnoer of de maatstaf („idee") van de
juistheid, behoorlikheid, gerechtigheid van het recht.
De wetenschap der gerechtigheid te zijn, is wellicht het zwaarste, stellig
het verantwoordelikste deel van haar taak. E n van alle funkties der éne,
eeuwige „gerechtigheid", 't zij de „verdelende", 't zij de „vereffenende", is
haar funktie als vergeldende, inzonderheid straffende gerechtigheid tot dusverre de duisterste, minst begrepene, dus meest aangevochtene gebleven.
De minst verantwoorde — nochtans misschien weer de meest verantwoordelike! Want straf beoogt leed, w i l en moet onaangenaam treffen.
E n welk récht heeft het recht, heeft de staat, heeft de mens tot opzettelik
aandoen van leed, zo dat leed niet „verdiend" is, en dus geen onrecht, maar
juist dat wat „toekomt", krachtens het éne, eeuwige „suum cuique" der
gerechtigheid? Zonder „voor misdaad verdiend leed" noch rechtsstraf noch
strafrecht. Het geldt hier niet meer of minder dan heel het recht van het
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strafrecht, hoe ook gehumaniseerd, en verlost van zijn verfoeilike, onzedelike, ontzedelikende elementen van voorheen . . . . èn van heden. Straf leed
— geen kwaad": demoraliserende straf is erger dan geen straf.
v
Daar is niets in de schone dies-rede van collega B L O K over De qnU
wikkeling van het Strafstelsel in Nederland, dat wij niet van harte
zouden onderschrijven; maar „aan de vergeldingsbehoefte tegemoetkomen",
zij het ook op nog zo waardige wijze, gelijk hij w i l , zal het strafrecht
van heden — en dat van morgen — alleen dan mogen, als die behoefte
gerechtvaardigd, rechtvaardig, dus verlangen naar gerechtigheid is — nimmer
wanneer zij slechts op onedele, minderwaardige gevoelens of instinkten
zou blijken te berusten.
En zo is het begrijpen van wezen en strekking der vergeldende gerechtigheid een zeer aangelegen taak voor de wijsbegeerte des rechts.
Zo vraag ik dan heden uw aandacht voor de leer der straf van een
der groten onder de rechtsfilosofen, gekozen mede uit overwegingen van
gerechtigheid, ik bedoel H E G E L .

• Onder de befaamde trits classici der „absolute" vergelding geldt H E G E L
in de rechtsgeleerde wereld als de vertegenwoordiger van een „dialektiese"
of „logiese" noodzakelikheid der vergelding, tegenover de ethiese van K A N T
en de „aesthetiese" van H E R B A R T . Laat mij dus mogen beginnen met de
opmerking, dat men ten deze door het methodies dialekt der „dialektiese
methode" op een dwaalspoor is gebracht, door het persoonlik spraakgebruik,
dat indruist tegen het gangbare, waardoor H E G E L zichzelf tot een slechts
voor ingewijden toegankelik mysterie heeft gemaakt. H E G E L heeft evenmin
aan de vergeldende staat de zonderlinge taak opgedragen, logiese tegenstrijdigheden te vereffenen, als H E R B A R T , te zorgen voor bevrediging van
de schoonheidszin. W a t H E G E L heeft willen betogen is precies evenzeer als
bij

HERBART

en

KANT

de

zedelike gegrondheid

en

zin der vergeldende

gerechtigheid. Alleen kost het hier nog iets meer moeite, door hulsel en
vorm heen te dringen tot kern en wezen.
Het zij mij vergund, u een instruktief voorbeeld te tonen van de gangbare misvatting. L A I S T N E R , de Hegelianiserende doch minder diep- dan
scherpzinnige schrijver van „Das Recht in der Strofe", geeft aan H E G E L ' S
strafleer in zoverre de voorkeur boven die van K A N T , als deze het recht
tot straffen w i l baseren op de ethiek. Anders H E G E L : „Hegel dagegen stützt
sich auf die L o g i k : die verzehrende Gewalt des Begriffs, welcher ein aus
ihm hervorgetretenes Moment in sich zurückschlingt, um dadurch selbst ein
erfüllterer zu werden, soll seine reelle Darstellung im ausserlichen Vollzuge
haben"... H i j acht dit een „wesentliche Abweichung von K a n t . . . welche
wir insofern wohl für einen glücklichen Fortschritt erklaren dürfen, als die

/
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Unerbittlichkeit der Logik ein angemessneres Fundament des Rechts bildet
als die auf den Zwang ausdrücklich verzichtende Ethik." (130).
Het komt mij nu voor, dat wij hier een fundamentele misvatting hebben,
iowel van het wezen van logica en ethica in hun verhouding tot het recht,
als van het Hegelisme.
Immers precies even „onverbiddelik" als de eisen der logica zijn de eisen
der ethica. Op „dwang" in de zin van het recht „verzichtet" de logica, trots
haar „noodzakelikheid", precies even uitdrukkelik als de zedelikheid, trots
haar „Soll". Hoezeer wij, wat tegen recht of zedelikheid strijdt „onlogies"
mogen noemen ) — onrecht en onzedelikheid behelzen geen logiese tegenstrijdigheid, 20 min als b.y. de natuur. De duivel is naar men weet een
uitnemend dialecticus — en de logica heeft geen geweten. Men zou ook
.kunnen zeggen: de logica heeft een zo ruim geweten, dat alles er door kan.
Letterlik alles, wat is of geschiedt, kan en moet door de beugel der logica.
Daarom rechtvaardigt de logica letterlik niets van dat alles. Zoals wij het
rationalisme in de metafysica met K A N T te boven zijn, om „die Logik der
Thatsachen" slechts des te zekerder te bezitten, zo zijn wij met H E Y M A N S
.boven het rationalisme der ethica uit, om „de redelikheid der zedelikheid"
slechts des te beter te begrijpen. Zo zijn dan de dwang van het recht en
het leed der straf voor de logica geen problemen, met geen van haar eisen
in strijd . . . maar voor de ethica met haar eisen van rechtvaardigheid en
liefde, van persoonlike vrijheid en waardigheid, zijn het problemen bij uitnemendheid, gewetensproblemen meteen voor de wijsbegeerte des rechts. Het
strafrecht mag zo „logies" zijn als de duivel zelf — het recht tot straffen
blijft daarmee zo onbereikt als het recht tot enig „werk des duivels".
-

l

;

Indien dus H E G E L een „logiese" vergeldingsnoodzakelikheid had betoogd,
zouden wij juist op deze grond te zijnen aanzien moeten overgaan tot. de
orde van de dag. Maar dit is een „verstandig misverstand", te danken
of te wijten aan die weergaloze taalvirtuositeit, waarmee H E G E L voor
anderen,.. en wellicht zelfs voor zich zelf, ethiese waarden en oordelen
heeft verborgen achter zijn „dialektiese", deels logiese, deels ontologiese
termen. Zo ontstond de hier gewraakte begripsverwarring en overspanning
der „logica". En pas wanneer wij „achter" dit geheim van HEGEL's dialektiek zijn gekomen, dringen wij door tot het werkélik, het ethies gehalte
van zijn denken. )
8

) W e l k e z i n dit spraakgebruik heeft, de „ r e d e l i k h e i d der zedelikheid ', vindt men v e r g a a r d
i n H E Y M A N S ' Einf. i. d. Ethii, waarin nochtans het ethica-rationalisme zijn weerlegging vindt.
l

*) Slechts zolang m e n H E G B L ' S „ L o g i k " v o o r logica en zijn Denknotwendigkeit voor logiese
noodzakelikheid noudt, geldt een kritiek als die van V A N DER. M E Y i n zijn proefschrift p . 3 9 :
,,'t is geen denksoodzakelijkheid, dat op onrecht 't Recht met straf reageert, en waardoor 't op
zich zelf" logischer z o n zijn onrecht te straffen dan onrecht te vergeven i s niet i n te zien. D a t
het Recht door straf gehandhaafd o f hersteld wordt moge misschien een zedelijke noodzakelijkh e i d zijn — 't laat aich niettemin zonder tegenstrijdigheid denken dat 't niet door straf gehandhaafd of hersteld wordt" enz.
In dezelfde geest ongeveer alle kriminalistiese H E G E L k r i U e k . V g k . b.v. B I N D I N G , Ntrmen

8

Wij kunnen, en moeten om rechtvaardig te zijn, de waarde van tal van
H E G E L ' S gedachten beoordelen onafhankelik van H E G E L ' S „stelsel" of
„methode". Moesten wij ons houden aan de letter der „dialektiek", we zoudett
H E G E L ' S „dialektiese" vergeldingsleer evenzeer Deneden wetenschappelik peil
en evenmin meer de aandacht waard moeten achten als b.v. zijn „dialektiese"'
warmteleer: het onrecht te stempelen tot „negatie van het recht" en de
straf tot rechtsherstel als „negatie van de negatie" van het recht draagt
op zich zelf even veel bij tot wetenschappelike verklaring of tot begrip
van straf of vergelding als tot de wetenschappelike warmteleer de dialektiek
der warmte als „negatie van de negatie" der materie. )
Edoch, al laten wij ons niet meer imponeren door het staatsiegewaad der
dialektiek, waarin ook de schamelheid met zekere waardigheid voortschrijdt —
we laten er ons evenmin door afschrikken van het goede, het wijze, dat
schuil kan gaan onder dezelfde mantel, die het dwaze dekt.
Willen wij aldus achter de dialektiek komen en H E G E L uit H E G E L te
voorschijn halen, dan moeten wij beginnen met hem waar nodig terug te
vertalen uit zijn dialekt. Want HEGEL niet begrijpen is doorgaans HEGEL.
niet verstaan. W i e werkelik tot H E G E L ZOU willen inleiden, zou allereerst
een verklarende woordenlijst moeten geven van anders slechts uit het stelsel
te begrijpen subjektief geijkte termen. Wat al misverstand zou er uit de weg
geruimd en voorkomen worden door de waarschuwing, dat b.v. woorden
als „kategorie" of „an s i c h " ) bij H E G E L iets geheel anders betekenen dan
bij K A N T of in de kennisleer en vooral, wanneer gewezen werd op de
waarde-oordelen, die tal van elders neutrale termen voor H E G E L impliceren,,
zoals de tegenstellingen abstrakt en konkreet, Verstand en Vernunft, waar
het eerste lid telkens het eenzijdige, domme, onvoldragene, nog niet dialekties.
„ontwikkelde", kortom niet-Hegeliaanse vertegenwoordigt en het laatste de
tegenovergestelde deugden. Termen van verering zijn b.v. „Vernunft", „ B e griff", „Idee", „Substanz". Zo is H E G E L en zijn strafleer alleen te begrijpen,,
wanneer wij de voor hem ethiese of axiologiese zin van zijn voor anderen.
x
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5 24 en § 28. („Die Logik macht also den Staat nicht zum dienstbaren Sklaven des Verbrechens" etc )..
Dit misverstand is ook door tal van zulke Hegelianen gevoed, die de „logiese'' theorie der
zedelikheid aanhangen, dus onzedelikheid of onrecht als logiese kontradikties (mis)duiden. Zo
b.v. D A H N , die Vernunft im Recht. Vgk. b.v. bl. 112 vv.: de stiaf is „eine logisch nothwendige,
vernunft-nothwendige Vergeltung nach den menschlichen Denk-Gesetzen des Widerspruchs" . . . .
,Das Unrecht ist unlogisch"
aangezien men daarbij (aldus ongeveer voelt D A H N het) zijns'.gelijke"
„verongelijkt". Maar de hier vooronderstelde rechtsgelijkheid is zelf niet een logiese,.
doch een' eth'ese eis: Welk van twee strijdige oordelen juist, welke onjuist is (i. c. het oordeel
der rechtsgelijkheid of dat der rechtsongelijkheid) kan nooit de logica beslissen!
) De vorm" is in zekere zin de negatie van de „materie". De warmte nu is in zekere,
zin (zovèr zij doet smelten) de „negatie" van de vorm, ergo: „Die Warme ist das sich Wiederherstellen der Materie in ihre Formlosigkeit, ihre Flüssigkeit, der Triumph ïhrer abstrakten
Homogenitat über die spezifischen Bestimmtheiten; ihre abstrakte, nur an sicA seyende Kontinuiiat
als N e g a t i o n d e r N e g a t i o n ist hier als Aktiwtït gesetzt." enz. {EncycUpüdtc §303).
*) O. m. = „in aanleg", „in kiem" en ideëel, wat nog verwezenlikt, nog „konkreet" moet
worden, nog tot zijn recht moet komen, in vervulling moet gaan — zodat het na verwant ismet het Hegeliaans „abstract".
]
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an-ethiese, waarderingloze termen als „wirklich", „an-sich" en derg. kennen
en bedenken. — Een voor ons onderwerp belangwekkend voorbeeld, ter verduideliking. De befaamde, nog tegenwoordig telkens misbruikte woorden uit de
Vorrede van de Philosophie des Rechts: „was vernünftig
ist, das ist
wirklich und was wirklich ist, das ist vernünftig"
betekenen heel iets
anders dan wat zij te verstaan geven. Het is een analyties oordeel of wel
een gemaskeerde tautologie, zover HEGEL onder „Wirklichkeit" niet verstaat,
wat werkelik is, maar wat werkelik verdient of behoort te zijn, het werkelike,
zover het aan eisen van „redelikheid" beantwoordt... „seyende Vernunft".
„Im gemeinen Leben nennt man etwa jeden Einfall, den Irrtum, das Böse
und was auf diese Seite gehort, so wie jede noch so verkümmerte und
vergangliche Existenz zufalligerweise eine Wirklichkeit. Aber auch schon
einem gewöhnlichen Gefühl wird eine zufallige Existenz nicht den emphatischen Namen eines Wirklichen verdienen" e n z . Z o werd dus wat te
begrijpen viel als uiting van HEGEL'S rede-realisme, voor de menigte tot die
paradoxale sanktie van al het zijnde, die door niemand zo nadrukkelik is
gewraakt als door HEGEL.
Hoe staat het nu met de „nietigheid" van het onrecht in HEGEL'S
straf leer en de onaantastbare „werkelikheid" van het recht? De letter van
HEGEL'S straf beschouwingen met al haar toevalligheden interesseert ons hier
niet. Op de geest, de grondgedachte komt het ons aan — en nu hoop ik
te tonen, dat HEGEL inderdaad zuivere en diepe waarheid aangaande de
straffende gerechtigheid heeft gesteld en bedoeld, al heeft hij die niet
volledig met begrip bereikt of afgeleid uit haar begrepen beginsel.
En dat H E G E L , zowel als K A N T , met hun onmetelike invloed op de
theorie van het strafrecht, trots het rein en streng zedelik gehalte van hun
leer, op de praktijk van het strafrecht eer schadelik dan gunstig hebben
ingewerkt, dat ligt naar mijn overtuiging vooral aan die noodlottige theoretiese
afdwaling tot de talio, waarvoor ik aanstonds in 't biezonder uw aandacht
zal vragen. Terecht zegt NATORP: „Man überwindet einen Irrtum nie
gründlicher als wenn man seinen Wahrheitskern herausschalt" — en zolang
de leer der straf de talio niet in de wijsheid van haar dwaasheid zal hebben
doorgrond, zal het strafrecht er aan zieken, al ware het alleen nog in het
„leven om leven", gelijk tot dusver ook in 't verzaken van de dader voor de
daad.
Er waart door HEGEL'S werk — trots alles — een grootse geest van
universele gezindheid, een geest, gericht op het algemeen-geldige, op objektieve waarde, tegenover al wat slechts van subjektief-geldig, individueel
belang is. „Waarheid", „werkelikheid", „substantie" heeft alleen het
) Ene. § 6. Zie voor het axiologies begrip „Wirklichkeit'' ia tegenstelling tot „Existenz"
ook b.v. Rechtsphilcsophie § 270 Zusatz.
J
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eerste, het laatste is „schijn", „onwaar", „nietig" en „ i j d e l " . )
Voor
mij is juist dat axiologies gehalte van HEGEL'S stelsel het moment, waaraan het blijvende „waarheid" en waarde, zelfs onmiskenbare verhevenheid
ontleent. Zijn tegenstelling — zie de Vorrede van de Grundlinien der
Philosophie
des Rechts — is „die Substanz des Rechten und Sittlichen" tegenover „die Eitelkeit und Besonderheit des Meinens und
Seyns" — zelfs van de kunstenaar zegt HEGEL „ J e schlechter der Künstler
ist, desto mehr sieht man ihn selbst, seine Partikularitat und Willkür" —
en zo horen wij in de Encyclop'ddie § 469: „Die wahre Freiheit ist als
Sittlichkeit dies, dass der Wille nicht subjektive, d. i . eigensüchtige [Zwecke],
sondern allgemeinen Inhalt zu seinen Zwecken hat" en § 471: „Das
Vernünftige,
das in der Gestalt der Vernünftigkeit als Gedachtes ist, ist derselbe Inhalt,
den das gute praktische Géfühl hat, aber in seiner Allgemeinheit und
Notwendigkeit, in seiner Objektivitat und Wahrheit". In onze feitelike wereld
nu (de „aussere Objektivitat") is het toevallig „ob das Gute sich in ihr
realisiert und das Böse, d e r a n u n d f ü r s i c h n i c h t i g e Z w e c k , )
in ihr nichtig i s t . . . und ob das gute Subjekt in ihr glücklich und das
böse unglücklich
wird. Zugleich aber soll die Welt das Wesentliche, die
gute Handlung in sich ausführen lassen, wie dein guten Subjekte die
Befriedigung seines besonderen Interesses gewahren, dem b'ósen aber versagen, so wie das Böse selbst zunichte machen." ( § 510). — Ziedaar het
licht, waarin we HEGEL'S strafleer moeten zien. Hier, op deze plaats pas blijkt,
welk zedelik-noodzakelik verband H E G E L eigenlik heeft gevoeld tussen deugd
en geluk, slechtheid en leed — hetzelfde verband, dat H E Y M A N S zal stellen
als grondslag van heel de vergeldende gerechtigheid. In HEGEL'S strafleer
zelf houdt het zich schuil — maar in elk geval weten wij nu, welke universele ethiese waarheid zich verbergt achter die „nietigheid" van het
onrecht en zijn „negatie" door de s t r a f . )
J
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Gaan wij tans HEGEL'S vergeldingsduiding na, zoals hij die geeft in zijn
rechtsfilosofie ( § 81 vv., §§ 97—103 en 220; voorts Encyclop'ddie §§ 496—
502) — dan vinden wij daarin twee grondelementen, vooreerst dat der
rechtshandhaving door de „opheffing" van de „nietige", wederrechtelike
wil — en voorts dat Kantiaanse fa/t'o-motief: behandeling van de misdadiger
) Het is een soortgelijke ethiserend spraakgebruik, als we b.v. bij BoËTirs vinden: slechtheid
is zwakheid, „nietigheid", de macht der bozen dus onmacht, hun zijn.....niet zijn {De Contol. Phüoë.lV).
*) Vgk. b.v. ook in de Logik % 35 Zus. „Das Falsche aber ist, dass man das Böse als ein
festes Positives ansieht, wahrend es das Negative ist, welches kein Bestehen fnr sich hat, sondem
nur ffir sich sein will und in der That nur der absolute Schein der Negativitat in sich ist."
*) Het is dus wat een Hegeliaan zou moeten noemen „verstandig misverstand", wanneer
v. D. M E T (41) tegen HEGEL O. m. opmerkt, dat er bij 'onherstelbaar, geslaagd misdrijf „geen
middel bestaat om de nietigheid aan te toonen van den tegen 't recht ingegaan zijnden wil
van den misdadiger
zijn m i s d a d i g e w i l heeft zijn d o e l b e r e i k t , heeft
b e w e z e n dat h ij 't t e g e n d e e l van n i e t i g was"....
Vgk. Ene. § 42 Zus. 3: „Objektiv im Sinne der blossen Existenz ist auch ein Verbrechen
aber eine in sich nichtige Existenz, wélche denn auch als solche in der Strafc zum Dasein kommt."
J
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naar zijn eigen „maxime" (§ 1 0 0 ) , zodat door de straf de misdadiger „als
Vernünftigès geehrt" wordt. Deze twee elementen van H E G E L ' S straf stempelen
haar wel tot een echt Hegeliaanse „eenheid van tegendelen" — want terwijl
het eerste de „negatie" van de misdadige wil betekent, is het tweede juist
een affirmatie van diezelfde wil, die tans beschouwd wordt als wet en
norm — en als zodanig op de misdadiger zelf wordt toegepast. Toch is
ook hier weer de tegenstrijdigheid slechts schijn — omdat die „affirmatie"
slechts schijn is, slechts ironie: de felste negatie . . . in de vorm der affirmatie
zelf — en ik heb in een artikeltje over de Ironie*) betoogd, hoe dit
soort ironisering van de misdadige wil, het échec in de vorm van sukses,
de kontrariërjng in de vorm der konsekwentie, juist het ethies-psychologies
element bij uitnemendheid is, waaraan de wereldhistoriese talio, waaraan
het bijbelwoord: „wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in" —
zijn onuitroeibaar diep gewortelde populariteit heeft te danken. Immers: „de
goede mens is degene, die anderen bejegent, zooals hij zelf bejegend wil
worden en wie dus niets beters geschieden kan, dan naar zijn eigen maxime
te worden behandeld! Precies zover deze wederkerigheid tot iemands onheil
uitslaat — heeft hij dit zich zelf en zijn zedelik tekort te wijten, voelt hij
aan den lijve . . . zijn eigen gebrek aan naastenliefde! De talio nu kan het
geslaagde misdrijf wel niet meer ongedaan maken, maar zij trekt altans
het misdadig succes door . . . tot 's daders fiasco!"
Wat nu de rechtshandhaving betreft — datgene, wat door het onrecht wordt
aangerand en door de straf gehandhaafd, is het objektieve recht, is de rechtsorde, *) waarvan de staat voor H E G E L de vertegenwoordiger is. Daarin ligt
voor een groot deel het geheim van H E G E L ' S sukses in de strafrechtswetenschap. Het onrecht en zijn bestraffing worden gezien als een strijd tussen
de objektieve („algemene") rechtswil en de subjektieve misdadige wil, die
met de triumf van het recht behoort te eindigen.
Volgt nu uit deze juiste grondgedachte het verdiende leed en het recht der
straf? De wederrechtelike wil moet „nietig" blijken, mag niet „gelden". Blijft
men staan bij de „manifestatie" der (zedelike) „nietigheid" zonder meer — in

') „Over
I, Afl. I V .

de Ironie

en haar omkering, het liefderijk

plagen en schelden",

Tijdschr.

v. Zedei.

') Wanneer men de fundamentele tegenstelling tussen de , absolu'e" en de „relatieve"
strafrechtstheorieën aldus formuleert: „ D e absolute of nocdwcndigheidstheorieën
vatten de straf niet
op naar de bestemming, die zij haar toekennen tot handhaving van de rechtsorde" (v. H A M E L ,
Inleiding § 5), dan is die van H E G E L het toonbeeld van een relatieve theorie.
Naar ons criterium is H E G E L ' S strafdoel zuiver „absoluut" — het wordt bereikt vóór en
onafhankelik van alle (nog zo belangrijke, wenselike) motiverende gevolgen der straf, gelijk
H E G E L geheel in K A N T ' S geest tegen het strafrechtsrelativisme betoogt, § 9 9 : ,.Die verschitdenen
Riicksichten, welche zu der Strafe als Erscheinung nach ihrer Beziehung auf das besondere
Bewusstsein gehören, und die Folgen auf die Vorstellung (abzuschrecken. zu besseren u. s f.)
betreffen, sind an ihrer Stelle, und zwar vornehmlich bloss in Rücksicht auf die Modalitüt
det
Strafe, wohl von wesentlicher Betrachtung, aber setzen die Begründung voraus, dass das Strafen
an und für sich gerecht sey."
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tegenstelling tot H E G E L ) — dan heeft men de „reprobatie"-theorie van
BAR e. a. of HEINZE'S en WACH'S onwaarde-oordeel, dat „prakties" moet
gelden, maar logies tot geen andere „praxis" dan veroordeling, berisping
of vernietiging (van het nietswaardige) leidt. — Vat men de strijd op als een
machtskwestie, waarbij dus de misdadige wil het onderspit moet delven,
machteloos moet worden gemaakt, „wehrlos gemacht und niedergeworfen",
naar LASSON het uitdrukt, dan krijgen we de uitwerking van HEGEL'S leer
naar de trant van S T A H L , LASSON en BINDING c. S., die de straf, de vergelding, als rechtsMtac/ttohandhaving pogen te duiden en te rechtvaardigen,
maar zodoende slechts het dwang-element der straf bereiken, dat deze met
tal van andere rechtsmaatregelen gemeen heeft, doch juist het specifieke
leedélement en het naar de „zwaarte" van het misdrijf gegradueerde strafleed
onverklaard laten. Zeker, de straf dwingt, zo nodig, tot ondergaan van leed.
Doch straf is niet leed, omdat zij dwang wil, maar zij dwingt, omdat zij
leed wil.
H E G E L echter heeft uit zijn axiologiese grondstelling: de wederrechtelike
wil moet „nietig" blijken, mag niet „gelden", niet alleen dwang (§ 501),
maar wel terdege straf, dus het strafleed willen afleiden, „Verletzung" van
de misdadige wil (in § 9 9 ) *) en (in § 100) Verletzung van de misdadiger. )
„Verletzung" is de veelzinnige term, die ons begrijpelik verband tussen
aanranding of schennis van het recht enerzijds en bestraffing ( = krenking)
van de dader benevens te-niet-doening van het misdrijf anderzijds voorspiegelt,
bij ontstentenis van het begrip zelf. De rechtsschennis als zodanig is geen
leed-toevoeging, hoezeer ze „Verletzung" zij, de „Verletzung" des daders is
noch Verletzung der Verletzung (§ 101), noch „Vernichtung" of „Aufhebung"
dier Verletzung — en dus evenmin herstel van het recht. Schending des schenders
l

3

i) Grundlinien § 9 7 : „ D i e geschehene Verletzung des Rechts als Rechts ist zwar eine
positive ausserliche Existenz, die aber in sich nichtig ist. D i e Mani/estation dieser ihrer N i c h t i g keit ist die e b e n s o i n d i e E x i s t e n z t r e t e n d e V e r n i c h t u n g jener Verletzung . .
Was
aber nichtig ist, muss sich als solches manifestieren, d . h . [ ! ] . sich als selbst verletzbar
hinstellen
D a s w i r k l i c h e [ = verwezenlikte, gehandhaafde] Recht ist n u n A u f h e b u n g dieser
Verletzung"....
*)
D i e Verletzung aber, welche dem an sich [ = idealiter] seyenden W i l l e n (und zwar
hiarmit "ebenso diesem W i l l e n des Verletzers, als des Verletzten u n d Aller) widerfahren, hat an
diesem a n sich seyenden W i l l e n als solchem keine positive Existenz, so wenig als a n dem
blossen Produkte [het feiteUk g e v o l g ] . Für sich ist dieser an sich seyender W i l l e (das Recht,
Gesetz a s ) vielmehr das nicht ausserlich Existirende u n d i n so fern das Unverletzbare. Ebenso
ist die Verletzung für den besonderen W i l l e n des Verletzten und der Uebrigen nur etwas Negatives [mag niet gelden]. D i e positive Existenz der Verleizung ist n u r als der tesondere Wüle des
Verletzers. D i e V e r l e t z u n g d i e s e s als eines daseyenden W i l l e n s a 1 s o 1 s t d a s A u fh e b e n des Verbrechens, das tornt gelten niürde, u n d ist die Wiederherstellung des Rechts.
»)
D i e Verletzung, die dem Verbrecher [en niet „ d e r V e r l e t z u n g " , gelijk § 97 en § 101
vergen] "widerfahrt, ist nicht n u r an sich gerecht, als gerecht ist si? zugleich sein an sich
seyender W i l l e e i n Daseyn seiner Freiheit, sein R e c h t ; sondern sie ist auch ein Recht a n dem
Verbrecher selbst, d . i . i n seinem daseyenden W i l l e n , i n seiner H a n d l u n g gesetzt D e n n i n
seiner als eines Vernnnftigen H a n d l u n g liegt, dass sie etwas A l l g e m e i n e s , dass durch sie ein
Gesetz aufgestellt ist, das er i n i h r für sich anerkannt hat, unter welches er also, als unter sein
Recht, subsumirt werden darf." I n de Zusatz wordt dit zelfs geoutreerd tot de fiktie, dat de
misdadiger door zijn daad zijn „ E i n w i l l i g u n g " tot de bestraffing zou hebben gegeven.
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(b.v. van de waarheid van een theorie) is niet herstel van het geschondene. )
Leeddoen is op zich zelf niet te-niet-doen; in hoeverre strafleed de wederrechtelike wil „te-niet-doet" vereist nader betoog, dat bij HEGEL ontbreekt; en
omgekeerd, te-niet-doen Jcan men de wederrechtelike wil zonder straf, zonder
leedtoevoeging — enerzijds door doding, anderzijds door verbetering. De
Hegelianiserende kriminalisten zijn aldus tot beide, maar inzonderheid tot
x

de laatste soort „opheffing" gekomen. We vinden die bij H E N K E en PESSINA,
bij TRENDELENBURG en bij K Ö S T L I N ; op dezelfde wijze komt ook X I P P S via

de „Negation des bösen Wollens" bij ontstentenis van een redelik vergeldingsdoel tot de „Korrektur des Verbrechers", de bekering, als eigenlik doel der
^.rechtsstraf". )
H E G E L nochtans heeft het wijzer bedoeld dan deze Hegelianen. Onder
de „nietigheid" van de onrechtmatige wil verstaat hij ook dit, dat het recht,
de „algemene wil", als iets wat niet „is", doch „geldt", gelijk de waarheid,
„onschendbaar" is — en de feitelike wil des daders het enige, dat bij misdrijf schending of aanranding gedoogt en verdient.
Dat nu uit de „nietigheid" van de wil in déze zin toch nog niet het recht
tot Verletzung in de zin der bestraffing volgt, bewijs ik het best met mijn
voorbeeld der waarheid. Gesteld, iemand wil een ware leer weerleggen.
Die weerleggingswil is nietig en heel HEGEL'S redebeleid ten aanzien van
het recht is hier letterlik toepasselik; men behoeft slechts „recht" te vervangen
door „waarheid": Die geschehene Verletzung der Wahrheit als Wahrheit
ist zwar eine positive, ausserliche Existenz, die aber in sich nichtig ist.
Die Manifestation dieser ihrer Nichtigkeit ist die ebenso in die Existenz
tretende Vernichtung jener Verletzung etc. - Für sich ist diese an sich seyende
2

) Prof. BOLLAND'S vertolking, die de straf als „verkeering der rechtsverkeering opnieuw
het rechte'' noemt, lijdt aan hetzelfde euvel. Het kan een schadevergoedingsformule zijn, maar
die tot de leedtoevoeging der straf evenmin leidt als de waarheid, dat „de vrijheid der willekeur, het onrecht alzoo, zich niet als geldende regel of ongedeerd" mag „bestendigen" — een
eis, waaraan, naar de niet onjuiste kritiek van VAN DER MEY, reeds voldaan wordt door b.v. de
nietigverklaring van een tweede huwelik in geval van bigamie (o. c. p. 86).
*) Zo wordt dan naar LIFFS (Der Begriff der Strafe 67 vv.) „in der Rechtsstrafe die
Negation des Rechtes durch den Verbrecher, oder das Negative [ = slechte] im Verbrecher,
durch ein Negatives negiert. Und daraus entsteht... ein Positives, namlich ein Willen der zum
Rechte nicht mehr nein, sondern ja sagt." Of (Die ethischen Grundfragen 294): „Der Sinn der
Strafe besteht also darin, dass das böse Wollen im Verbrecher aufgehoben, dass er durch die
Zufügung des Uebels [waarom juist en alleen daardoor?] dazu gebracht wird, seine Verneinung
dessen, was sein soll wiederum zu verneinen, kurz, sein böses Wollen innerlichzu verurteilen...
eine andere .Wiederherstellung' oder .Negation der Negation' is nicht denkbar."
Eppur! Omdat de vergelding inderdaad niets ziet van dit haar door LIPPS ondergeschoven doel, en LIPPS niets ziet van het werkelik vergeldingsdoel, noemt hij niet zich, maar
de vergelding „blind". Wel waarlik moet men „blind" zijn voor de grondelementen, zo van de
vergelding in 't algemeen als van de rechtsstraf in 't biezonder, met hun gunnen van „verdiend"
leed en hun graduering naar de schuld, om een duiding als die van LIPPS mogelik, laat staan
„de enig mogelike" te kunnen achten. Van een zo fijn psycholoog en ethicus als LIPPS had men
zulk een „Verblendung" niet verwacht, al zien we duidelik, hoe hij er toe moest komen: het
strafleed moet „ein objektiv Wertvolles in dem Verbrecher" te weeg brengen.... en LIPPS
konkludeert: dus moet het hem verbeteren.... daarbij dus als heel het relativisme de mogelikheid over 't hoofd ziende, dat het leed a. z. onaf hankelik van zijn motiverende gevolgen, krachtens
zijn verborgen vergeldings- d. w. z. vereffeningsfunktie, „ein objektiv Wertvolles" zou kunnen zijn.
J
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Wahrheit das nicht ausserlich Existirende und insofern das Unverletzbare.
Die positive Existenz der Verletzung ist nur als der besondere Wille des
Verletzers. Die Verletzung dieses als eines daseyenden Willens also ist die
Aufhebung der Verletzung, die sonst gelten würde, und ist die Wiederherstellung der Wahrheit. — Wordt nu die ware leer in haar eer hersteld door
de bestraffing van wie haar wilde weerleggen ? Men zal zo wel inzien, dat aldus
redelikerwijs het recht tot straffen, tot leedtoevoeging niet bereikt w o r d t — e n
indien het al bereikt ware, dan nog geenszins het herstel van het geschondene.
Doch aan dit voorbeeld leren wij meteen het best HEGEL'S ware, juiste
bedoeling begrijpen met zijn stelling, dat de wederrechtelike w i l „nietig"
moet blijken, „niet mag gelden". Immers, in welke zin is dat b.v.' voor een
dialecticus ook met de anti-dialektiese wil het geval? W e l — die w i l mag
z'n zin niet hebben, mag geen bevrediging, geen doelbereiking vinden, niet
slagen. De bestrijder of weerlegger moet bestreden of weerlegd worden.
Dan „geldt" zijn w i l en daad niet meer en is de schennis „hersteld". E n
dit leed dus der mislukking, van het falen is, wat de „nietige" w i l toekomt.
Aldus nu staat het, mutatis mutandis, ook met de wederrechtelike w i l
tegenover de rechtswil. Gedane zaken nemen geen keer, — maar men kan.
alsnog, in zekere zin, het misdrijf „vruchteloos"
maken voor de dader,
door hem niet alleen tot schadevergoeding, zover die mogelik is, te dwingen,
maar tevens zijn onrechtmatig voordeel of genot door nadeel of leed te
compenseren — en aldus de status quo ante zij het ook slechts in zeker
opzicht „ h e r s t e l l e n " . )
l

Zo zijn we dan weer bij de oude Aristoteliaanse compensering van het
wederrechtelik prae aangeland. W i j hebben hier, zeer zeker, een reaktieve
verijdeling van misdadige doelbereiking in bepaalde zin — maar tot de
verdiende straf, tot de rechtvaardige vergelding hebben we het nog niet
gebracht. Want deze stelt zich immers niet met schadeloosstelling (§98)
enerzijds en voordeelscompensering anderzijds tevreden, maar vergt een
positief leed of nadeelssaldo voor de misdadiger, dat „equivalent" moet
zijn met het door hem gepleegd misdrijf.
Ja, wanneer ook dit meerdere kon worden afgeleid uit ons grondbeginsel,
uit de negéring, de frustrering van het onrecht! Doch daartoe is nog een
gedachtengang, een „begripsontwikkeling" vereist, die bij HEGEL niet is te
vinden, hoewel ze voorbereid ligt in zijn bij uitstek diepzinnige § 99 (gelijk
in heel zijn ethiese geesteshouding) als de tegenstelling tussen 's misdadigers
„daseyende" en zijn „an sich seyende" w i l en de éénheid van deze en de
') In de „rescissietheorie"
van K I T Z , Das Prineip der Strafe in stinem Ursprunge aus der
Sittlichkeit, 1874, is H E G E L ' S leer in deze zin uitgewerkt, met een verwijziug naar G R A T I A N U S '
„ut p r a e t e r i t a s d e l i c i a s , per quas offenderat Deum, v i t a e a u s t e r i t a t e c o m p e n s e t " .
Toch draait ook bij deze boetedoening de „opheffing" 01 „rescissie" van de onzedelike wil weer
op ommekeer, op loutering uit — die in de rechtsstraf zelf nu eenmaal niet ligt — er op rijn
best als toegift uit kan volgen.
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an sich seyende algemene of rechtswil. In deze gegevens schuilt inderdaad
het recht ener vergelding, die de talio te boven is.
H E G E L zelf echter heeft ter bereiking van de rechtsstraf zijn toevlucht
genomen juist tot dat reeds genoemd Kantiaans talio-motief, dat ook de misdadiger nog als redelik-zedelik wezen „eert", door hem te stellen onder zijn
eigen wet, en terecht getracht, nochtans het „gelijk om gelijk" der talio te
overwinnen door die „gelijkwaardigheid"
tussen misdrijf en straf, die de
vergeldende gerechtigheid ook voor hem eist.
Beide punten vragen nog een ogenblik onze ernstige aandacht.
Wij zagen zoéven reeds, welke diepere zedelike wijsheid er steekt in de
dwaasheid van het talio-beginsel: het „heb een ander lief als u zelf" —
de eis m. a. w.: overwin uw „egoïsme" door die liefde, die eens anders
belang, lief en leed tot het uwe maakt. Dan volgt: wat gij een ander doet, doet
gij u zelf (gelijk immers K A N T merkwaardigerwijs zijn talio uitdrukkelik
in die trant heeft geformuleerd). Benadeelt gij een'ander, zo benadeelt gij
u zelf — daar gij bij het egoïsme der niet-vereenzelviging niet gebaat moogt
zijn, u daardoor niet moogt bevoordelen.
Hier schuilt m.i. de vergeldingswaarheid van de taliodwaling: de „vereffening" van een wederrechtelik, op het onrecht der zelf bevoorrechting
berustend „prae" of gewin.
Maar aan twee nauw samenhangende grondfouten ziekt HEGEL'S en
KANT'S en NELSON'S en alle talioniserende wedervergelding:
i°. De „vereenzelviging", die hier van een elk gevergd en aan de
misdadiger in de straf opgedrongen wordt, zou van nature slechts wil en
werk zijn van de volmaakte mens. Met welk recht eist het recht van een
misdadiger deze volmaaktheid, zelf te derven, wat men een ander derven
deed — terwijl het zich bij ieder „braaf burger" met zo onmetelik veel
minder tevreden stelt? Er schuilt dus in de Kantiaanse talio een, recht en
staat verre te boven gaande, volmaaktheidseis — en daarin zie ik de verklaring zowel van dat wonderlike, geheimzinnig-verhevene van het taliobeginsel, dat de grootste geesten gevangen heeft, als van zijn strafrechtelike
waardeloosheid en onmogelikheid.
2°. Is dus het taliobeginsel in zekere zin te goed, te volmaakt voor deze
aarde, anderzijds is het weer te slecht, lijdt het aan een onvolmaaktheid,
die wij allen en het recht onzer dagen met ons, reeds lang te boven zijn:
het stelt zich bij de (negatieve) waardering van het strafbaar feit en de
bepaling der strafmaat principieel op het standpunt van de individuele
geledeerde partij — het vraagt, wat de daad voor deze betekend heeft,
om „hetzelfde" „terug te doen", om te maken, dat die daad zich „gegen
ihn selbst kehrt". Toch is ook dat standpunt van de geledeerde partij
met subjektieve toevalligheid behept. Moet de dader waarlik ontvangen,
wat zijn daad „waard" is, het objektief leedequivalent der schuld, zoals
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dat in de verdiende, rechtvaardige straf gevoeld wordt, dan zal een ander,
objektiever, dan zal het objektieve standpunt vereist zijn.
En wat rest er nu van het talionies-ironies „eren" door imiteren ? Die
ironie keert zich ironies tegen zich zelve:
Het is waar, dat in alle straf a. z. ook de misdadiger nog als redelik
wezen wordt geëerd. Kwaliknemen en straffen betekent eisen stellen. Het
dier, het kind, de krankzinnige, die „niet beter weten", wekken geen verontwaardiging — we vergeven hun, die „niet weten, wat zij doen". Maai
quod licet bovi non licet Jovi. En met dit woord moeten wij ons keren
tegen de wijze, waarop HEGEL'S talio de misdadiger eert, door zich naai
hem te regelen, naar hem als „wetgever" te gedragen — ten slotte toch
een staat en recht onwaardig spel, dat zich keert tegen zijn bedrijver,
want de dader, die van het spel ernst maakt en zich voortaan houdt aar
zijn door de staat op hem toegepaste regel, zou door zijn recidive slechts
olikerwijze . . . de staat „als redelik wezen eren"!
Maar afgezien van de oorbaarheid dier imitatio mali — men bereikt ei
in 't algemeen niet eens de straf mee qua beoogd leed. Want in het misdrijf
het onrecht als zodanig, is alle leedbeoging toevallige uitzondering, die van
de straf het algemeen, noodzakelik kenmerk, het wezen is. En daarenbover
geldt tegen H E G E L als tegen K A N T : slechts daar, waar de wederrechtelike wi
zich een recht zou hebben aangematigd, zou hij dit recht voor zijns gelijker
moeten laten gelden en ondes dit zijn „recht" mogen worden gesubsumeerc
als onder zijn eigen wil, zodat hij zijnerzijds zich niet zou mogen beklager
over de toepassing van een door hem zelf gestelde wet of regel — maai
zelfs zulk een uitzonderingsgeval maakt, wat subjektief onaanvechtbaar is
nog niet objektief rechtvaardig of geoorloofd. Of is onrecht soms een voor
recht, dat men geeft, door het te nemen? Geen enkel zedelik of rechtelil
beginsel veroorlooft mij, te lasteren of vals te citeren, wie mij belasterd oi
vals geciteerd heeft.
De beide verdere grondeuvelen van deze gelijk van alle niet tot he
wezen der vergelding doorgedrongen talio: het ontbreken van een abstraktie
maatstaf voor het „gelijk om gelijk" en de verwaarlozing van de subjektievt
zijde der schuld, doen zich dan ook maar al te pijnlik gelden bij de wijze
waarop nu HEGEL (in § 101) uit het misdrijf zelf quantum en quale der stra
poogt af te leiden. Terecht heeft hij ook hier weer, overeenkomstig zijr
algemene opvatting van de taak der wijsbegeerte, tot „begrip" willen ver
heffen, wat men algemeen en van oudsher in de rechtvaardige vergeldin|
„gevoeld" heeft — dat in het misdrijf zelf de maat der „verdiende" stra]
hoe dan ook moet verscholen liggen. ) Doch ten deze blijft het helaas bi
woorden wo Begriffe fehlen.
l

M „Das Aufheben des Verbrechens ist insofern WiedervergiUung, als sie dem Begriffi
nach Verletzung der Verletzung ist und dem Daseyn nach das Verbrechen einen bestimmten
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„Verletzung
van

der Verletzung" h ë e t

het misdrijf

weer

moet zij „qualitatief

de straf

en juist als negatie

en quantitatief

dezelfde omvang"

hebben — dat is dan haar „ o p het begrip berustende identiteit" met het
misdrijf.
al

Doordien deze zijn nieuwe „ i d e n t i t e i t " , als alle talio, wel waarlik

te lichtvaardig de psychologiese drijfveren tot de daad op zij s c h u i f t ) ,
1

snijdt

zij zich

zelf

de weg af tot rechtvaardige straftoemeting.

Terecht

noemt HEGEL zelf het een „absurditeit", bij de „specifieke gelijkheid" van
misdrijf

en straf te blijven staan. Niet immers op „gelijkheid", maar o p . . .

„gelijkwaardigheid"
gelijkheid

komt

maatstaf. Tans

komt

alias vergelijkbaarheid
gevangenisstraf)
Werthe,

ihrer

s e y n , sind sie
We

het aan.

N u is echter alle

gelijkwaardigheid

in bepaald opzicht, ten aanzien van een bepaalde vergelijkings-

zijn

dus de kardinale vraag, waarin dan die gelijkheid
van misdrijf

bestaat.

(b.v. diefstal)

E n wat antwoordt

allgemeinen

en

HEGEL?

Eigenschaft,

vergelding
„Nur

nach

(b.v.
ihrem

Verletzungen

zu

Vergleichbare".

dus wederom aangeland bij de „ i d e n t i t e i t " naar de letter, de

tweeledige „ V e r l e t z u n g " — en de geest blijft zoek, door de letter gedood.
Een

vergelijkingsmaatstaf tussen „ V e r l e t z u n g " van het recht (misdrijf) en

„ V e r l e t z u n g " van de misdadiger (strafleed) *) ontbreekt, dus de mogelikheid
van bepaling der straf.
E n als HEGEL dan in arren moede de „ b e n a d e r i n g " der te zoeken gelijkwaardigheid opdraagt aan het lagere „ v e r s t a n d " in de sferen der „ e i n d i g h e i d " ,
heeft

dit verstand

helaas het recht en de plicht, aan de rede te vragen:

So: fiot irou O-TU — geef gij mij dan grond, waarop ik staan en gaan kan.

qualitativen und quantitativen Umfang, hiermit auch dessen Negation als Daseyn einen eben
solchen hat. Diese auf dem Begriffe beruhende Identitat ist aber nicht die Gleichheit in der
specifischen sondern in der an sich seyenden Beschaffenheit der Verletzung, nach dem Werthe
derselben."
,
*) De eis der „specifischen Gleichheit" (de zgn. „materiële talio"), waar H E G E L weliswaar
boven uit poogt te komen doch bij de doodstraf voor moord jammerlik aan ten offer valt, leidt,
zo betoogt § lot tot een „unübersteigliche Schwierigkeit, die Strafen zu bestimmen".... „vollends", zo voegt hij er tussen haakjes bij, „wenn noch die Psychologie die Grosse der sinnlichen
Triebfedern, und die damit verbundene, — wie man wilt, entweder um so grdssere Starke des
bösen Willens, oder auch die um so geringere Starke und Freiheit des Willens überhaupt
herbeibringt"!
) Het is hier de plaats, om een tamelik verspreid misverstand uit de weg te ruimen (gevoed door BAR, HEINZE, BEROLZHEIMER e. a ), als hadde H E G E L de straf niet als leedtoevoeging,
als „Uebel" beschouwd. Het vindt zijn oorsprong in HEGEL'S juist verzet, bij §99, tegen de
oppervlakkige stempeling van misdrijf en straf tot „Uebel" zonder meer, zoals dat in het „kwaad
met kwaad vergelden" pleegt te geschieden, pro en contra. Zeker, dan „kann man es freilich als
unvernünftig ansehen, ein Uebel bloss deswegen zu wollen, weil schon ein anderes Uebel
vorhanden ist" — en daar dan met de relatieve theorieën „ein Gutes" tegenover stellen, een
relatief strafdoel. „Es ist aber weder bloss um ein Uebel, noch um dieses oder jenes Gute ZO
tun, sondern es handelt sich bestimmt um Unrecht und um Gerechtigkeit." „Uebel" betekent
dus hier „kwaad", malum, in die zin, waarin men ook en juist het misdrijf een „Uebel"
-noemt. En heel deze polemiek tegen de oppervlakkige relativistiese bestrijding van het even
oppervlakkig „kwaad met kwaad vergelden" laat hel leed-element der straf als Verletzung van
de misdadiger of zijn wederrechtelike wil volkomen ongedeerd.
!
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Dat is de tragiek van H E G E L ' S leer" der straf, die ik u noch mij mocht
besparen, om de les, die zij m.i. inhoudt: een grote, grootse, levendmakende
geest — geremd en verlamd door de letter, die doodt.
Hiermee heb ik de bespreking van wat er essentieel is in H E G E L ' S
strafleer ten einde gebracht — en daardoor, naar ik hoop, pro en contra bijgedragen tot een rechtvaardiger beoordeling, dan deze pleegt ten deel te vallen.
N i eet excès d'honneur van weleer, ni cette indignité van tegenwoordig lijkt
mij verdiend, zonder dat ik daarmede H E G E L ' S genialiteit tot de sfeer dér
middelmatigheid zou willen neerhalen. Wanneer b.v. B I N D I N G zegt, dat de
„Nichtigkeit" van het onrecht eindelik eens uit de strafrechtsdebatten moet
verdwijnen, dan is dat slechts juist, wanneer men zich aan de „dialektiese",
logies-ontologiese zin dier nietigheid houdt, met miskenning van haar axiologiese
waarheid en waarde. E n wanneer b.v. H E I N Z E opmerkt, dat bij H E G E L (en
S T A H L ) het onrecht verheerlikt wordt, als een noodzakelik moment van het
recht, dat immers eerst door de negatie van het onrecht tot zijn recht komt,
van nog te verwezenliken recht ( „ a n sich") tot „werkelik" en „geldend" recht
wordt en dus het onrecht nodig heeft om zijn eigen majesteit of heerlikheid
te doen gelden, dan treft ook deze kritiek weer enkel uiterlikheid en
uiting, niet de innerlike geest van zijn strafleer.
Zo heeft dan ook de „Widerspruch", die in het gepleegd en geslaagd
misdrijf ligt niets met logiese tegenstrijdigheid te maken, maar betekent een
ethiese wanverhouding, die opgeheven, hersteld behoort te worden. Het is
een wanverhouding tussen de rechtswil, die gelden en zich handhaven moet
en waarmee 's daders w i l één behoorde te zijn en de wederrechtelike wil, die
niet mag gelden, maar alsnog dient verijdeld en gefnuikt. Deze vereffening
is het doel der straf, dat ook de maat der straf bepaalt, onafhankelik-van
haar preventieve gevolgen. Ziedaar, wat mij voorkomt H E G E L ' S redelike
vergeldingswaarheid te zijn. Dat echter voor deze vereffening juist straf,
dus leed, en wel een bepaald quantum straf nodig en toereikend is, dat heeft
H E G E L wel zuiver gevoeld en gesteld, maar niet begrepen en bewezen.
Bezien wij tans tot besluit de leidende gedachte van H E G E L ' S strafleer,
de door de objectiviteit van het recht geboden veroordeling en frustrering
van het subjektief onrecht als zin en funktie der straffende gerechtigheid in een
ruimer wijsgerig verband en in verhouding tot de geest van het Hegelisme.
E r bestaat (een edel voorbeeld is het proefschrift van de te vroeg ons
ontvallen M r . C L A R A W I C H M A N N ) een opvatting van wijsgerigheid, die
alleen de beschouwende, contemplatieve levenshouding, die zich vergenoegt
met „beschrijven", verklaren, begrijpen, in tegenstelling tot de normatieve,
aktievé kritiek, die waardeert, eist en veroordeelt, voor „wijsgerig" houdt,
als hadde de wijsgeer, of altans de wijze, naar het adagium van S P I N O Z A —
„sedulo curavi humanas actiones non ridere non lugere neque detestari, sed
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tntflligere" (Tr.P.1) — met al het „zijnde" als zodanig vrede te hebben,
daar alles op zijn manier „in de rede ligt", of, Spinozisties gesproken,
„natuurlik" en „noodzakelik", m. e. a. w. „goddelik" is: „Quicquid ergo nobis
in natura ridiculum, absurdum aut malum videtur, id inde venit, quod
tantum ex parte novimus" (7>. Th.-P. c. X V I ) . Het is de fatalistiespantheïstiese stemming van het „tout comprendre c'est tout pardonner"*).
En in diezelfde zin pleegt ook en vooral het Hegelisme, qua „panlogisme",
te worden geduid, gelijk MAKAREWICZ het formuleert: „Für H E G E L und
seinen Pantheismus gibt es weder ein Schlechteres, noch ein Besseres: was
vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig".
(Strafrechtsphilosophie, bl. 13)
Moge het mij nu gelukken, hier tweeërlei principiële dwaling uit de
weg ruimen, een ten aanzien van het wijsgerig denken in het algemeen
tegenover het beoordelen, en een ten opzichte van H E G E L en zijn hier geciteerde
spreuk in verband met de vergelding.
Wat dan de wijsbegeerte betreft — inderdaad is het begrijpen haar
taak en haar doel, het begrijpen, ook en inzonderheid van het oordelen en
veroordelen, 't zij het keurend oordeel logiese waarden (waarheid of onwaarheid) betreft, 't zij esthetiese of ethiese waarden (edel of gemeen,
recht of onrecht). Het „begrijpen" van het keuren is het kennen van
zijn maatstaf. ) Maar het is er verre vandaan, dat dit begrijpen en het
oordelen zelf een elkaar uitsluitende tegenstelling zouden vormen, met dien
verstande, dat het éne doen zou moeten betekenen het andere laten. Het
begrijpen sluit het oordelen niet uit maar in. Juist omdat en zover begrijpen
iets anders is dan (ver)oordelen, betekent het begrijpen van het oordelen
niet het (ver) oordelen van het oordelen. Juist omdat en zover begrijpen
iets anders is dan goed- of afkeuren, kan het begrijpen van het afkeuren
niet het afkeuren betekenen van het afkeuren en anderzijds evenmin alles
begrijpen neerkomen op alles goedkeuren. Zover men het begrijpen als een
voorwaarde van het juist (rechtvaardig, objektief) oordelen beschouwt, kan
dan ook alles begrijpen slechts meebrengen enerzijds het goedkeuren van
al wat goedkeuring verdient, m. a. w. goed is en alléén van wat goed is
en anderzijds het afkeuren van al wat niet deugt en alléén van wat afkeurenswaardig, d. i. slecht, verkeerd, onjuist is. Het begrijpen is een
s

') Vgk» Oorlogsfilosofie p. 5 - : ,A oorlogsverdediging pleegt zich oorlogsfilosofie te noemen.
Geschiedde dit alleen op de gronden, die STEINMETZ voor zich aanvoert in zijn voorrede: „nicht
eine Streitschrift zn liefern war mein Ziel, sondern eine Philosophie, d. h. eine Anstrengung
nach allseitiger und tiefster Erfassung der Probleme", we zouden er vrede mee kunnen hebben.
Maar meest is wel een zekere bijgedachte in het spel: onderfilosofieplegen buitenstaanders
een leer te verstaan, die vrede heeft met alles, zelfs met oorlog, immers alles heeft z'n vóór en
z'n tegen, alles ligt op zijn manier in de rede — en zo spreekt men dan wèl van filosofiese
berusting, onverschilligheid of kalmte, maar niet vanfilosofieseopstandigheid . . . een eenzijdigheid, die de filosofie zich niet mag laten aanleunen."
v

e

*) Wat dit axiologies begrijpen methodologies inhoudt, vindt men betoogd in Hoofdstuk III
"van „De Zin der Vergelding",
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intellektuele, verstandelike funktie van de geest, al zou een intellekt zonder meer
van al het andere, niet-intellektuele, niets begrijpen. De mens alsgeestelik
wezen heeft echter niet enkel intellekt of verstand, maar ook karakter, wil
en gemoed, zedelik besef en schoonheidszin, van intellekt, wil of willekeur
volstrekt onafhankelik. De gave mens is dus niet een wezen, dat in
onverschilligheid en onaandoenlikheid niets vermag dan stil zitten peinzen
en pluizen, denkend ontleden en samenstellen, herleiden en a f l e i d e n . . . .
maar een wezen dat liefheeft en haat, dat eert en veracht, bewondert
en laakt, begeert en verafschuwt, juicht en smart lijdt, lacht en weent.
Het intellekt mag en moet trachten, al die niet-intellektuele funkties
van de geest, heel dat heerlik en rijk niet-intellektuele leven te bestralen met het licht van de rede, van begrip en bezinning, het moet
noch mag trachten, dat leven te verdringen of te verloochenen. Wijs
is dus niet wie niet oordeelt, maar wie juist oordeelt; daarom zorgt de
wijze, zijn oordeel „zuiver" te houden, het niet door gemoedsaandoeningen,
driften en hartstochten, door vooroordeel en vooringenomenheid te laten
vertroebelen. Maar daarom is deze „redelikheid" of „objektiviteit" van de
wijze noch willoos noch harteloos. Wijs is niet de stoïcijn, die alle kommer
tracht te mijden door zich om niets of niemand t e . . . bekommeren, en
onwijs wie om alles lacht of treurt; voor de wijze is er „een tijd om te wenen
en een tijd om te lachen, een tijd om te weeklagen en een tijd om te dansen,
een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten" — de wijze zal, naar het
woord der Griekse wijsgeren, x 'P
ï.vTreïaSxi oï; oei. E n even onwijsgerig, immers onredelik als het wezen zou, zich te verzetten tegen wat niet
te veranderen valt, precies even onwijsgerig moet het heten, te berusten
in wat vermag en behoort te worden veranderd. E r is een tijd van tevredenheid en berusting — en er is een tijd van toorn en opstand. E n zolang er
naast beminneliks, loffeliks en eerbiedwaardigs ook hateliks, laakbaars en
verachteliks ter wereld wordt gevonden, zal haat, blaam en verachting
evenzeer plicht zijn, van even edele, wijze gezindheid getuigen, als verering,
lof en liefde. Ja, het een miste zin en wezen zonder het ander!
x

etv

Het „alles begrijpen is alles vergeven" zou dan alleen opgaan, wanneer
er geen wezenlike slechtheid zou blijken te bestaan, wanneer al wat laakbaar
scheen op rekening zou moeten worden gesteld van buiten het karakter
gelegen omstandigheden (als b.v. het voorstellingsleven of het maatschappelik
milieu), wanneer dus alle „zonde" slechts „negatief" — en ieder gelijkelik
„van nature goed" zou zijn. Tot dusver echter bleek beter begrijpen helaas
evenwel te kunnen leiden tot ontmaskering van schijnheiligheid, tot laken van
wat loffelik scheen, als omgekeerd. E n diende het adagium in die zin geduid
en aanvaard, dat oorzakelike verklaring' a. z., dus het begrijpen van een
gedraging als causaal noodzakelik, het euvelduiden zou opheffen, dan zou
vooreerst met het inzicht der oorzakelike bepaaldheid van alle gebeuren
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alle toerekening ten goede, alle verdienste, dus alle verering, achting,
lof en liefde precies evenzeer vervallen als alle kwaliknemen, alle schuld,
verachting, verontwaardiging, terwijl vervolgens niet zou zijn te bevroeden,
waarom die oorzakelikheid, dus noodzakelikheid enkel de sedelike waardering met haar tegenstellingen goed en slecht, edel en gemeen, verdienstelik en schandelik, zou vereenzijdigen, vertroebelen of verijdelen *) en
niet evenzeer zowel de logiese met haar tegenstellingen waar en onwaar,
geldig en verwerpelik als de aesthetiese met haar lelikheid en schoonheid. )
— De zelfbezinning leert ons dan ook, dat overal gelijkelik ons waardeoordeel volstrekt onafhankelik is van de wijze van ontstaan van zijn voorwerp' — 't zij een karakter, dat als goed of laag, een oordeel, dat als waar
of onwaar, een kunstwerk, dat als schoon of lelik wordt gekenschetst. In
die zin zij ook hier elke verhaspeling van „krities" en „genéties" oordeel
principieel afgewezen.
2

En nu terug tot HEGEL'S spreuk en vergelding. Verklaart men die spreuk
niet analyties, naar wij in den beginne moesten doen, maar tans syntheties ) ,
dan kan dat nog op tweeërlei wijs geschieden:
i°. naar het te verstaan gegeven misverstand: „was vernünftig ist, das
existiert, was existiert, das ist vernünftig": alles is, zoals 't behoort te zijn.
Dat ware de onredelike, onwijsgerige, door H E G E L zelf immers gewraakte,
maar in zijn naam nog telkens verkondigde stelling van het behoud,
van het conservatisme. Het is de abdicatie in beginsel van alle menselike
kritiek en aktie, oordeel en taak. De stelling, die zich zelf weerspreekt in
haar toepasselikheid op elk verzet.
2°. naar het door ons betoogd ethies gehalte van de term „wirklich"
( = wat is, gelijk het behoort te zijn, dus werkelikheid verdient) : „al wat
redelik is, heeft recht van bestaan (moet gehandhaafd of verwezenlikt
worden) — en recht van bestaan (van voortbestaan of verwezenliking)
heeft alléén wat redelik is".
8

') Daarentegen is het volkomen begrijpelik, hoe de waan ontstaat, als zoude het (deterministiese) „niet-anders-gekund-hebben", de „noodzakelikheid" dus, de toerekening opheffen: men
bedoelt daarmee het niet anders-gekund-hebben ook al had men gewild, dus trots en „met de
beste wil van de wereld" (b.v. bij dwang, in onverschuldigde roes of hypnose enz); dit sluit de
toerekening, het op rekening stellen van gezindheid of karakter, natuurlikerwijs uit — niet
natuurlik de (causale, deterministiese) noodzakelikheid krachtens eigen wil, gezindheid, karakter,
die juist vooronderstelling en-voorwaarde zelf aller „toerekening'' is.
Vgk. mijn art. Over de „ Vrijheid" als voorwaarde v. Schuld en Straf T. v. S. X X X I : I.
*) Inderdaad hebben b.v. BAÜMANN en (in navolging van hem) BINDING, om van de vele
minderen niet te gewagen, deze dwaze „konsekwentie" aan het determinisme toegedicht: als
alles, goed en slecht, waarheid en leugen, even noodzakelik, dus in die zin even „wettelik"
is...is alles even „gewettigd", even juist...!
Zie BAUMANN, Philosophie als Orientirung über die Welt 404—412 en BINDING, Normen
II p. 66 vv. („gleich notwendig, also gleich gesetzlich, also gleichwertig"!)

1

) Wij zien hier of van de duiding als een formulering van het dialekties realisme, waarover men vergelijke Het kritiese Probleem, N. Gids^ April 1914.
3
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Dat is de spreuk der zedelike opstandigheid, )
dat is voor H E G E L (en
in waarheid) meteen de ethies-revolutionnaire strekking der vergelding: het
recht als het redelike, maar ook alleen als zodanig, moet worden verwezenlikt
en gehandhaafd, hersteld en tot heerschappij gebracht — het onrecht als het
onredelike heeft geen recht van bestaan, moet worden gekeerd, voorkomen
en „te niet gedaan". )
J

s

Dames en Heren. Men verwacht van een hoogleraar bij zijn ambtsaanvaarding een soort wetenschappelike geloofsbelijdenis. Zover niet reeds
gegeven, volge ze hier. Ik weet, met onbetwijfelbare zekerheid, dat wij ten
aanzien der waarheid niets hebben te willen of te kiezen. Niet wat wij willen,
maar wat gij w i l t . . . Honderdvoudig klinkt ons uit de baaierd van subjectivismen en individualismen van onze tijd een woord van FICHTE van
1791 tegemoet: „Was für eine Philosophie man wahle, hangt davon ab,
was man für ein Mensch ist." Men doet daarmee gelijkelik aan de waarheid
en aan FICHTE tekort, die het op dezelfde bladzij, waar het staat, impliciet
verloochent en wiens „Sonnenklarer
Bericht" van 1792 met nadruk verkondigt „dass es nur eine einzige Philosophie giebt, so wie nur eine einzige
Mathematik!" Niet „een", 't zij mijn, 't zij eens anders, wijsbegeerte, maar
de wijsbegeerte, niet een wijsbegeerte des rechts, maar, gelijk mijn aanstelling-mij opdraagt, „de wijsbegeerte des rechts" acht ik mij geroepen te
doceren. E n al kennen wij allen maar gebrekkig en ten dele, in ons allen
gloort een glimp van het Ene, Eeuwige:
"Ev xai

TïScv

Wij ieder zijn een letter, van welk woord?
Geen letter, die zijn eigen woord ooit hoort
E n woorden krijgen zin, tot zin verbonden —
Welk woord zou ooit zijn eigen zin doorgronden?
E n aller zinnen zin ligt in 't Geheel,
Dat eeuwig uitgaat boven zin en d e e l . . . .
E n toch, — o Wonder, 't deel ten deel gevallen —
Het alomvattend A l is deel van allen.
) In zover noemt LASK (Rechtsfhiu. 26) terecht HEGEL'S leer „mit ihrem unerbittlicheu
Kampfgegen die Leerheit der blossen Endlichkeit, gegen die Unvernunft der einzelnen empirischer.
Diesheit"... „den schroffsten Gegensatz" tot de dogmatiek der Restauratie met haar „Verabsolutierung der politischen Gegebenheit".
In die zin geldt dus lijnrecht het tegendeel van wat BAR (Handbuch d. p.Strafr. 2$3)Ae
vergelding aanwrijft: denn die Vergeltungsidee lauft schliesslich immer auf eine Vergötterung
des Bestehenden hinaus"!
J
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BIEZONDERE LEERSTOEL,

-Door het vertrouwen, dat gij allen in mij hebt willen stellen, in aansluiting bij de Fakulteit, zie ik mij tans geplaatst op de Leidse leerstoel
der Wijsbegeerte van het Recht.
Zo hoog en veelzijdig vertrouwen zou enkel reden tot dankbaarheid en
trotse vreugde zijn, wanneer ik zeker was, het waardig te zullen blijken,
ook voor mijn eigen gevoel. En ik schaam me niet, hier te bekennen, dat
de zwaarte der verantwoordelikheid voor de taak, die tans op mijn schouders
is gelegd, mij met zorg vervult. Want deze zetel eist niet alleen de
gehele mens, maar eigenlik nog meer: de Wijsbegeerte plaatst ons in dit
eindig leven voor een eindeloze taak, te worstelen met de diepste en
hoogste, de eerste en laatste problemen — waarbij het jaren aan jaren
kan kosten, om ook maar met één daarvan in 't reine te komen. Gelukkig,
dat men niet met alles „klaar", niet „af" behoeft te zijn, om inmiddels
de nodige voorlichting te kunnen geven! Terwijl bovendien mijn jarenlange
ervaring als docent der wijsbegeerte meehelpt om mij de moed en het
zelfvertrouwen te schenken, die hier onontbeerlik zijn. Ik acht de leerstoel
der Wijsbegeerte van het Recht, in deze tijden wellicht meer dan ooit,
een der cultureel belangrijkste van heel ons Hoger Onderwijs. Moge ik
opgewassen blijken tegen de eisen, die hij stelt — ik zal er aan geven wat
mijn vermogens en de omstandigheden mij maar enigszins veroorloven.

MIJNE

H E R E N L E D E N DER F A K U L T E I T ,

Het is uw wens geweest, mij als opvolger van V A N DER V L U G T in
uw midden te zien en de hartelikheid, waarmee gij mij in uw kring hebt
opgenomen en in alles tegemoet zijt getreden, geeft mij de aangenaamste
verwachtingen voor onze toekomstige samenwerking. Ik behoef u niet te
zeggen, hoe groot een voorrecht ik het acht, van uw steun ook verder mij
zeker te mogen weten, steun en voorlichting, die ik telkens en telkens speciaal
voor mijn vak zal behoeven omtrent de biezonderheden van de door u beheerste
terreinen der rechtswetenschap. Ook dat ik mijnerzijds alles zal doen, om
een waardig deelgenoot te worden van uw meer dan collegiale onderlinge
gezindheid, spreekt van zelf. Moge het tekort aan plaatselik kontakt zich
daarbij niet al te zeer doen gevoelen.
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M I J N E HEREN

PROFESSOREN,

Mag ik onder u reeds oude vrienden en goede bekenden tellen, in uw
aller welgezindheid beveel ik mij aan om mij te steunen met uw weten en
kunnen, opdat ik te sterker moge staan in de dienst onzer Leidse U n i versiteit, waarvan gij de aloude roem hooghoudt. Inzonderheid met u, hooggeachte DE SOPPER, zal ik de mij vriendschappelik in uitzicht gestelde
gelegenheid tot samenwerking en gedachtenwisseling op ons gemeenschappelijk
terrein hoog op prijs stellen.

HOOGGEACHTE H E E R V A N DER VLUGT,"

Gij hebt hier onze wetenschap een mensenleven lang gediend met al de
kracht en de gratie van uw fijne geest, met uw wijsheid en uw karakter,
— en bovendien aan de Leidse zetel der Wijsbegeerte van het Recht nog
een biezondere, internationale luister bijgezet door uw ridderlike strijd voor
de gerechtigheid onder de volkeren. Dat deze zetel, omvergeworpen door
overwegingen van finantiële nood, tans weer, zij het ook ietwat gehavend,
overeind staat, moet u wel hogelik verheugen. Moge de toekomst u tevens
tonen, dat uw opvolger met piëteit zal trachten, hem in ere te houden.

HOOGGEACHTE H E Y M A N S ,

Dat ik u hier tegenwoordig mag zien, verleent voor mij aan deze dag
een biezondere glans. A l heb ik nooit colleges van u gevolgd — gaarne
erken ik in u mijn Meester. De invloed, die mijn geest en mijn pen van u
hebben ondergaan, reken ik tot het beste, wat mij in dit leven ten deel is
gevallen. Hoe menigmaal spraakt gij voor mij het verlossende woord! Naar
uw strenge, edele objektiviteit, uw eenvoud, uw klare diepte blijf ik mij
richten. Hoe gelukkig zal ik zijn, als ik mij soortgelijke gevoelens van mijn
studenten tegenover mij waardig zou kunnen maken als ik koester jegens u !

MOEDER,

Wij weten, wie van alle mensen ter wereld het meest gehoopt had en
het meest verdiend had, hier tegenwoordig te zijn. Het heeft niet mogen wezen
en het is pijnlik te bedenken, dat het anders had kunnen zijn. Maar wij
kunnen en moeten ons troosten met de wijze waarop aan Vader het „fims
coronat opus" van zijn lijfspreuk in vervulling is gegaan. Dat ik u altans
hier vóór mij mag zien om op u mijn dank aan u beiden over te dragen,
geeft voor mij een hoger wijding aan deze plechtigheid.
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DAMES EN HEREN STUDENTEN,
De Wijsbegeerte staat bij de buitenwacht in een reuk van onbegrijpelikheid, al kan men de laatste tijd alom, ook ten onzent, in de studentenwereld
speciaal, een heuglike kentering ten goede waarnemen. Toch hoort men
nog telkens van die mysterieuse „filosofiese knobbel", die met de „filosofiese
eieren" gemeen heeft,
dat hij niet bestaat.
De wijsbegeerte vereist geen andersoortig vermogen, verstand of begrip,
dan iedere andere wetenschap, al kent zij als iedere andere meer of minder
speciale begaafdheid. De zgn. onbegrijpelikheid ligt deels aan afschrikwekkende terminologie, deels aan het ontbreken der belangstelling voor de
problemen, die nu eenmaal moet worden gewekt. Ik hoop van harte, dat
gij mij daartoe de gelegenheid zult bieden — mijnerzijds beloof ik u,
dat geen moeite mij te groot zal zijn, om u moeilikheden uit de weg te
ruimen. Stelt mij slechts door uw vertrouwen, door uw vragen, in staat, u
te tonen, hoeveel filosofieser ge meestal zijt, dan ge zelf wel weet.
De Rechtsfilosofie is geen verplicht examenvak — maar keuzevak is ze
wel. De tijd, er aan besteed, hoeft dus zelfs voor uw examen niet „verloren"
te zijn. Tot medezoekers en medewerkers velen van u te mogen opleiden, behoort
tot mijn liefste wensen. En niet om nieuwe geleerdheid bij uw „rechtsgeleerdheid" zal het bij ons te doen zijn, maar om verheldering en
verdieping, om bezinning aangaande rechtswetenschap, recht en gerechtigheid.
Overbodig? . . . . och ja, de Wijsbegeerte is nauweliks minder overbodig,
dan de Kunst en al wat we zo met een hoofdletter plegen te schrijven.
Maar indien ergens, dan geldt hier: „rien n'est plus nécessaire que le superflu!"
En mijn hart gaat uit naar u, jonge mensen, die van deze schone overbodigheden des levens de dragers en de redders zijt voor de toekomst. Op mijn
warme belangstelling voor wat er omgaat in het studentenleven kunt gij
rekenen. En hoe inniger en persoonliker kontakt van mens tot mens ik met
u, over alle afstanden heen, zal krijgen, gelijk ik dat mét mijn studenten
tot dusver gehad heb, des te gelukkiger zal ik mij gevoelen in mijn nieuwe
werkkring.
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