
mentele en waarborgfunctie) lijken ook wel zonder Habermas’ hande-
lingstheorie en Dworkin’s law as integrity te worden aanvaard: zie de vrij-
wel tegelijkertijd verschenen nieuwe druk van De Haan, Drupsteen &
Fernhout (2001), p. 102 resp. 46-47). Van der Heijden huldigt zelf een variant
van de compensatietheorie. Niet de historische terugtred van de wetgever
ziet hij gecompenseerd, maar het meer principiële tekort in de mogelijkhe-
den van democratische legitimatie van lagere regelgeving en bestuur. Als
de historiserende interpretatie van ‘terugtred’ in de huidige discussie eigen-
lijk terzijde wordt gelaten (blijft over dat de overheid de invulling en uit-
werking van normen en regels overlaat aan het bestuur), heeft de kritiek op
Struycken navenant minder impact. De vraag is eerder of de toekomstge-
richte interpretatie van Van der Heijden voor het leerstuk van de a.b.b.b dan
wel een toereikende verklaring biedt. Voor zijn functionele verklaring door
participatieve rechtsvorming grijpt Van der Heijden hier op ontwikkelin-
gen vooruit. Wij moeten nog maar zien of het onderhandelend bestuur de
toekomst heeft (zie ook de kritische bespreking van R.J.N. Schlössels, RM
Themis 2002/4, p. 231-235, met name over de thema’s ‘machtsvrije discussie’
en ‘wederkerigheid’, p. 233-234). Bovendien is de rol van de a.b.b.b. bij gebon-
den beschikkingen, waar niet al onderhandelend rechtsvinding plaats-
vindt, door deze verklaring niet gedekt (zie De Haan, Drupsteen & Fernhout
(2001), p. 102). De gevonden verklaring lijkt mij daarom tenminste niet slui-
tend voor de betekenis van de a.b.b.b. in het geldend bestuursrecht.
De waarde van het boek ligt mijns inziens niet zozeer in de rechtsfilosofi-
sche discussie als zodanig, noch in de analyse van het geldend bestuurs-
recht, als wel in het feit dat het de mogelijkheden exploreert om beide op
elkaar te betrekken. Van der Heijden heeft het procedurele rechtsparadigma
van Habermas toekomstgericht van een interessante concrete uitwerking
in het bestuursrecht voorzien. Zoals uit het voorwoord (p. V) kan worden
opgemaakt, was dit het eigenlijke doel: te bezien of de filosofie voor de prak-
tijk daadwerkelijk bruikbaar kan worden gemaakt.

J.G. Sijmons (Zwolle)

S. Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem
Kontinent. Eine vergleichende Untersuchung der Rechtsprechung und ihrer
historischen Grundlagen, 2 dln., Tübingen: Mohr Siebeck 2001, xlix + 1481 p.

De auteur neemt vier gangbare thesen in de rechtsvergelijkende literatuur als
uitgangspunt: 1) de interpretatiepraktijk van Engelse en continentale rechters
vertoont aanzienlijke verschillen; 2) de oorzaak hiervan ligt in het Engelse
rechtsbronnendualisme: naast het wettelijke recht (en het praktisch beteke-
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nisloze gewoonterecht) heeft het precedentenrecht in de vorm van common
law en equity de status van een formele rechtsbron; 3) de EEG (en het gemeen-
schapsrecht) heeft geleid tot een gemeenschappelijke receptie: sinds de toetre-
ding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Gemeenschappen in 1973
hebben de Engelse methoden de continentale methoden langzaamaan over-
genomen; 4) de Engelse interpretatiemethoden zijn inferieur.
Viermaal fout, zo toont Vogenauer aan: de thesen kloppen niet met de rechts-
praktijk. Rechtsvergelijkers schrijven elkaars vooroordelen over andere rechts-
systemen over en zien die bevestigd in niet als zodanig herkende atypische
beslissingen, waarbij ze bovendien vergeten dat dergelijke atypische beslissin-
gen in de eigen rechtscultuur eveneens voorkomen. Dit blijkt uit Vogenauer’s
analyse van achtereenvolgens de interpretatiepraktijk van Duitse en Franse
rechterlijke instanties, maar ook van het Hof van Justitie EG met aansluitend
een rechtshistorisch hoofdstuk waarin de gemeenschappelijke continentale
wortels worden onderzocht. Vervolgens onderzoekt hij de Engelse rechtspraak
in drie hoofdstukken: allereerst de periode van de billijkheid van de wet (‘equi-
ty of the statute’) – tot in de vroege negentiende eeuw; daarna het tijdperk van
trouw aan de letter van de wet – negentiende eeuw tot en met de eerste helft
van de twintigste eeuw (de tijd van de ‘Begriffsjurisprudenz’ en de ‘école de
exégèse’); en tot slot, sinds het midden van de vorige eeuw, de tijd van de ‘pur-
posive approach’: de rechter zoekt aan de hand van verschillende interpretatie-
criteria naar het doel van de wet, de hypothetische wil van de wetgever. Tot
besluit vergelijkt de auteur de continentaal-Europese en Engelse methoden en
vat de resultaten van het onderzoek samen: 1) er is een wezenlijk eenheid in de
wetsuitleg (verschillen tonen zich in detailkwesties); 2) de juridische cultuur is
bepalend voor de rechterlijke interpretatiepraktijk – waarbij juridische facto-
ren (bijvoorbeeld de verhouding tussen de wetgevende en rechtstoepassende
macht) en niet juridische factoren (waaronder politieke, morele filosofische en
ideologische opvattingen, maar ook de opleiding van juristen en de toeganke-
lijkheid van de wet(sgeschiedenis) een rol spelen; 3) er is sprake van een
gemeenschappelijke receptie: Engelse juristen nemen al eeuwenlang wezen-
lijke continentale regels en maximen over – soms met een vertraging van
enige tientallen jaren – zodat er sprake is van een gemeenschappelijke metho-
dologische traditie (die overigens vanaf de negentiende eeuw in de Engelse
rechtswetenschap ontkend werd); 4) de Engelse en de continentale traditie zijn
gelijkwaardig waarbij beide steeds weer opnieuw materiële gerechtigheid en
rechtszekerheid tegen elkaar afwegen.
Een prachtige studie. Lees bijvoorbeeld alleen al in par. E.III.2 van de diverse
hoofdstukken de invloed van de rechtswetenschap op de rechtspraktijk.

H. Gribnau (Tilburg)
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