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In Memoriam 1420

Willem Johannes Witteveen
Rotterdam 5 mei 1952 – Hrabove (Oekraïne) 17 juli 2014

Maurice Adams, Ernst Hirsch Ballin, Anne Meuwese

De afspraken met Willem Witteveen staan nog in onze agenda’s: over de begeleiding van promovendi en  

studenten, nieuwe onderzoeksplannen en de methodiek van het onderwijs. Maar voordat we weer zouden 

overgaan tot de orde van de dag, zouden we zijn verhalen horen over de reis door Indonesië. De veelheid van 

culturen en religies in dat grote land zou Willem ongetwijfeld hebben geassocieerd met de vragen die hem 

bezighielden zo lang als we ons herinneren; vragen naar de mogelijkheden van mensen om in vrede samen  

te leven in een wereld die op zoek is naar ordening door het recht.

W illem Witteveen was een onderzoeker, een man 
met een zoekende geest. Daarin werd hij verge-
zeld door de collega’s die hij in de loop der jaren 

had opgedaan – in Leiden, in de Eerste Kamer, bij het NJB 
als vaste medewerker en hier in Tilburg – en bovenal door 
zijn vrouw Lidwien en hun studerende kinderen Marit en 
Freek. Freek was thuisgebleven, zijn ouders en zus beho-
ren met vele andere mensen tot de slachtoffers van een 
redeloze aanval op een passagiersvliegtuig onderweg naar 
Zuid-Oost Azië.

Realisten – of zijn dat cynici? – zullen zeggen dat de rede 
machteloos is zodra mensen tot gewelddadigheid zijn 
opgezweept. Maar Willem stelde daar onvermoeibaar de 
kracht van de redelijkheid tegenover. Dat kwam tot uit-
drukking in aandacht voor argumentaties en een voorlief-
de om te reflecteren op teksten van andere denkers uit 
heden en verleden. Vertalingen van Montesquieu en 
Hegel behoorden tot de projecten waaraan hij zich had 
verbonden.1

Willem Witteveen was een constitutionalist van de 
bovenste plank, maar voerde niet de meesterstitel. Hij 
was afgestudeerd in de politieke wetenschappen, een  
studierichting die in Leiden was ingebed in de juridische 
faculteit, wat door de jaren heen zowel de politicologie als 
de rechtsgeleerdheid goed heeft gedaan. Na zijn studie 
werd hij medewerker in de vakgroep staatsrechtelijke vak-
ken. Samen met Mark Bovens – hun samenwerking bleef 
ook in Willems Tilburgse jaren in stand – redigeerde hij 
het boek waarin verslag werd gedaan over de werkzaam-
heden van de in 1983 gevormde interfacultaire studie-
groep ‘Sturing in de publieke sector’. Thema’s zoals plan-
ning, beheersbaarheid en controle werden geconfronteerd 
met deregulering, draagvlak en ‘vermaatschappelijking 
van de staat’.2

Willems eigen bijdrage aan dit boek betrof de constitutie-
ve metaforen in de discussie over sturingsvraagstukken, 

zoals die waaronder het boek werd gepubliceerd: ‘Het 
schip van staat’. In een traditie die teruggaat op Giambat-
tista Vico, zag hij het gebruik van metaforen niet louter 
als een semantisch probleem, maar vooral als een sociaal 
fenomeen: hoe worden metaforen gebruikt, hoe beïnvloe-
den ze elkaar? Het ging hem uiteindelijk om de retorische 
en pragmatische vraag, wat een taalgebruiker met een 
metafoor doet.3

Wellicht lag in deze woorden reeds de mogelijkheid beslo-
ten dat Willem Witteveen ook zelf de overgang zou willen 
maken van een louter beschouwende relatie tot staats-
recht en politiek naar een participerende, maar zo ver was 
het nog niet. In 1988 promoveerde hij cum laude op zijn 
dissertatie over ‘De retoriek in het recht. Over retorica en 
interpretatie, staatsrecht en democratie’.4 Hij was mede 
beïnvloed door de colleges die hij in Oxford bij Ronald 
Dworkin had gevolgd over het manuscript van Law’s  
Empire. Rechtsregels werden door Witteveen – in weerwil 
van het zeker toen dominante juridisch instrumentalis-
me – niet gezien als ‘instrumenten van beleid’, maar ‘als 
setting van sociale conflicten’.5 Hierin ligt het belang van 
de staatsrechtelijke context voor zijn ideaal van ‘een 
samenleving die een vrije maatschappelijke discussie 
kent’.6 Met zijn boek maakte hij ruimte voor een ‘retori-
sche democratie’: het gevaar van manipulatie van het 
publiek wordt afgewend door een veelheid van ‘aan elkaar 
gekoppelde retorische situaties’.7 In die zin was Willems 

Noten

1. Ch. de Montesquieu, Over de geest van de 

wetten, Amsterdam: Uitgeverij Boom 2006; 

G.W.F. Hegel, Hoofdlijnen van de rechts-

filosofie, Amsterdam: Uitgeverij Boom 2014.

2. M.A.P. Bovens en W.J. Witteveen (red.), 

Het schip van staat. Beschouwingen over 

recht, staat en sturing. Zwolle: W.E.J. Tjeenk 

Willink 1985, p. 5.

3. Het schip van staat, p. 49. Vico bleef 

voor Witteveen ook later een bron van 

inspiratie. Zie bijvoorbeeld zijn artikel ‘Rea-

ding Vico for the School of Law’, Chicago-

Kent Law Review 2008, vol. 83/3.

4. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.

5. A.w., p. 432.

6. A.w., p. 444.

7. A.w., p. 445.
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vuistdikke dissertatie inderdaad, zoals hij op de 445ste 
bladzijde schreef, een ‘proloog’.

Zijn dissertatie was zeker een proloog voor de taken die 
hij in 1990 als hoogleraar in de encyclopedie der rechtsge-
leerdheid aan de Tilburgse juridische faculteit op zich 
nam; een opdracht die in 2007, helemaal op Willems per-
soon toegesneden, werd omgezet in de benoeming tot 
hoogleraar rechtstheorie en juridische retorica in de juri-
dische faculteit. Hij werd tevens founding dean van het 
Liberal Arts and Sciences program bij de faculteit geestes-
wetenschappen (Tilburg School of Humanities). Hij was in 
Tilburg van het begin af betrokken bij het Centrum voor 
wetgevingsvraagstukken en richtte zijn aandacht meer en 
meer op de wetgeving. Dat betekende niet dat de recht-
spraak uit zijn blikveld verdween: ‘Evenwicht van mach-
ten’ werd het onderwerp van zijn oratie.8 Juist in de recht-
spraak wordt manifest dat de wet de context bepaalt voor 
nadere argumentaties. Enkele jaren geleden verwoordde 
hij dit in het voetspoor van Dworkin aldus: ‘het recht is op 
alle niveaus ten diepste een interpretatieve onderneming, 
waarbij het er op aan komt die interpretatie van het gel-
dende recht te kiezen die het recht als geheel tot het best 
mogelijke maakt’.9 Zo valt ‘rechtspraak […] te vergelijken 
met het schrijven van een vervolgverhaal door vele ver-
schillende auteurs’.10

In 1996 publiceerde Willem Witteveen een nieuw, meer 
dan vierhonderd pagina’s tellend boek, dat we wel als zijn 
tweede hoofdwerk mogen beschouwen: ‘De geordende 
wereld van het recht’.11 De ondertitel luidt ‘Een inleiding’, 
wat zou kunnen slaan op het didactisch oogmerk, maar 

ook op dat wat de auteur wederom – net als aan het slot 
van zijn dissertatie en impliciet of expliciet ook in zijn tal-
rijke andere publicaties – als ambitie formuleerde: ‘Het 
boek is geslaagd als het bruikbare argumenten aandraagt 
voor de eigen oordelen van de lezer.’12

Het onderwerp van het boek onttrekt zich aan de gebrui-
kelijke rubriceringen. Men kan er een bijdrage aan de 
rechtstheorie in zien, met een belangrijk hoofdstuk over 
recht en taal: bij elke tekst hoort een context, taal brengt 
ordening, taal maakt het mogelijk een standpunt in te 
nemen. Men kan het boek ook zien als een inleiding in de 
praktijk van de rechtsvorming, met een ongelooflijk tref-
zekere beschouwing over het wetgeven, de mogelijkheden 
en gevaren van wetgevende macht, en de ethische beoor-
deling en de vormgeving. Maar het middenstuk van het 
boek is nog weer anders. Het is een uitzonderlijk gestruc-
tureerde inleiding in constitutionele vraagstukken, geti-
teld ‘Interpretaties van de rechtsstaat’. Hier nam Willem 
Witteveen, meer dan voorheen, ook het actuele politieke 
discours in het vizier, met – mogen we nu wel zeggen – 
vooruitziende blik. Het evenwicht van machten is niet 
vanzelf verzekerd. ‘Let erop’, aldus een van zijn aanbevelin-
gen, ‘dat de juridische verdeling van bevoegdheden zoveel 
als mogelijk is haar wortels blijft houden in het maat-
schappelijke en politieke krachtenveld.’13 ‘Laat de rechter, 
als zwakste staatsmacht, een grote mate van vrijheid bij 
het interpreteren van de gezaghebbende teksten van de 
politiek gemeenschap maar breng de rechter niet in de 
verleiding het politiek proces te domineren.’14 De verhou-
ding tussen de machten is veranderlijk, maar mag niet 
verworden tot een gebrek aan evenwicht.

De geordende wereld van het recht kan in retrospectief 
worden gezien als een scharnier in de ontwikkeling van 
Willems oeuvre: het boek knoopt aan bij denkbeelden 
die van meet af aan in zijn werk aanwezig waren, bouwt 
erop voort, biedt nieuwe gezichtspunten. Willem had een 
consistente visie op het recht, zo weten we nu. In metho-
dische zin wordt zijn ‘perspectivisme’ er heel uitdrukke-
lijk in geagendeerd als manieren van kijken naar het 
recht. Zo worden de verschillende beroepsrollen van de 
jurist ten tonele gevoerd - de jurist als wetgever, rechter, 
advocaat -, en voor ieder van die beroepsgroepen gelden 
andere kwaliteitsmaatstaven. Hij toont zich bovendien 
geëngageerd deelnemer aan de wereld van het recht (hij 
neemt vaak een intern perspectief in), maar zet ook 
regelmatig een stap terug om met verwondering naar de 
wereld van het recht en de juristen te kijken en er vra-
gen over te stellen (een extern perspectief). Dit laatste 
doet hij nauwelijks ooit met geheven vinger. Hij hield 
vooral een spiegel voor, stelde vragen, subtiel; in de con-
frontatie die dat impliceerde lag zijn engagement voor 
de democratische rechtsstaat natuurlijk besloten. Hij 
nam de lezer volstrekt serieus en leverde de lezer vooral 
aanknopingspunten om zelf het debat kritisch aan te 
vatten. Dat kenmerkte ook zijn geloof in het debat en de 
heilzame werking die dat zou hebben op een samenle-
ving waarin mensen oprecht elkaar zien staan. Zijn ver-
trouwen in het maatschappelijk debat hangt samen met 
het feit dat het recht door Willem werd gezien als een 
argumentatieve sociale praktijk. Hieruit bleek zijn idea-

In Memoriam

Prof. dr. W. J. Witteveen op 13 juni 2014 tijdens de inauguratie van  

prof. dr. A.C.M. Meuwese
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lisme: inter preteren in het recht brengt tot uitdrukking 
hoe het recht zou behoren te zijn.

Wetenschappelijk werk en persoon, methode en inhoud, 
vloeien hier prachtig samen; Willem begreep ook zichzelf 
namelijk heel bewust als een idealist.15 Inzichten uit de 
retorica, het gebruik van metaforen, worden steeds inge-
zet om het ideële karakter van het recht te benadrukken 
en dit te confronteren met de praktijk. Maar niet op  
naïeve of utopische wijze; Willem wist heel goed dat de 
werkelijke wereld van het recht niet zo geordend was als 
gedacht.

Dit bepaalde ook zijn visie op ficties in het recht. Hij was 
zich er bijvoorbeeld ter dege van bewust dat als we de  
trias politica als een scheiding der machten begrijpen,  
het om een fictie gaat.16 Maar juist de erkenning daarvan 
is zo interessant. Een fictie is immers een manifeste 
onwaarheid, en de meeste deelnemers aan een discussie 
waarin een fictie een rol heeft te vervullen, weten dat ook 
wel. Desondanks kan zo’n fictie een nuttige rol vervullen 
in het discours over de publieke zaak: we hebben immers 
onvermijdelijk een toetsingskader nodig aan de hand 
waarvan afwijkingen van het ideaal in kaart kunnen wor-
den gebracht. Dat betekent niet dat die afwijkingen per 
definitie ontoelaatbaar zijn, maar juist dat vereist een 
norm, en een discussie. De fictie van de scheiding der 
machten zou een dergelijke norm kunnen leveren: de 
bewijslast zou aan de kant moeten liggen van diegenen 
die daarop inbreuk lijken te hebben gemaakt.17

Ficties bieden aldus een manier van kijken naar de werke-
lijkheid, en een van de – gezaghebbende - wijzen om het 
gesprek over het recht en de rechtsbeoefening aan te 
gaan.18 En daarin komt ook zijn perspectivisme weer naar 
voren. De erkenning van het fictieve karakter van heel 
wat juridisch relevante concepten en begrippen was 
inderdaad één, voor Willem belangrijke, wijze van kijken 
naar het recht. Het levert gezaghebbende aanknopings-
punten op voor een debat over de kwaliteit ervan, en 
krijgt pas waarachtig gestalte in de confrontatie met de 
praktijk en maatschappelijke problemen (dat noemde hij 
interactionisme). Het is de taak van juristen daartussen 
te bemiddelen.

In het licht van het voorgaande is de slotzin van het twee-
de deel van zijn boek een vraag, een retorische uiteraard, 
die zijn werk misschien wel het best samenvat: ‘De rechts-
staat heeft […] haar verankering in de democratie, want 

wat is democratie anders dan het openbare debat over 
publieke aangelegenheden?’19 Die vraag liet Willem niet 
aan zijn eigen leven voorbijgaan. Hij had de moed als soci-
aal-democratisch politicus de arena te betreden waarvan 
hij de regels en conventies al zo lang had geobserveerd. 
Twee volle periodes (van juni 1999 tot juni 2007) was hij 
lid van de Eerste Kamer. Hij maakte ook deel uit van de 
redactieraad van het tijdschrift Socialisme & democratie 
en gaf in 1998/1999 leiding aan de commissie die een 
nieuw beginselprogramma voor zijn partij ontwierp. In 
januari 2013 maakte hij zijn rentree als senator. Hij was 
een van de toonaangevende deelnemers aan het debat 
over ‘De staat van de rechtsstaat’ dat de Eerste Kamer op 
11 maart 2014 met het kabinet voerde. In de vergadering 
van 13 mei 2014 voerde hij nog het woord over het wets-
voorstel, tot verruiming van de fouilleerbevoegdheden in 
de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politie-
wet.20 Zijn bezwaren richtten zich tegen de toekenning 
van de bevoegdheid om fouillering in het lichaam te 
gelasten aan leidinggevende politieambtenaren. Machts-
evenwicht vereist, zo betoogde hij, dat hiermee een rech-
ter of minstens officier van justitie wordt belast.21 Samen 
met de CDA-woordvoerder Wopke Hoekstra kreeg hij 
gedaan dat de Minister van Veiligheid en Justitie een 
novelle toezegde, in afwachting waarvan de betreffende 
bepaling niet in werking zal treden.22 Zo bleef hij in de 
politiek trouw, wat hij eerder over de bewaking van het 
evenwicht tussen de staatsmachten had geschreven.

Terwijl Willem Witteveen het parlementaire discours dus 
niet links liet liggen, klonk in zijn wetenschappelijke 
geschriften onverminderd helder door dat de wetgevende 
macht in een democratische rechtsstaat een taak heeft 
die niet aan politieke instrumentalisering mag worden 
overgelaten. In een samen met Bart van Klink geredi-
geerd boek over ‘De overtuigende wetgever’ – een van de 
vruchten van het Centrum voor wetgevingsvraagstuk-
ken – werd de communicatieve betekenis van wetgeving 
nog weer verder verdiept: ‘Waarden afkomstig uit het 
morele domein – zoals gelijkheid, de ‘heiligheid van het 
leven’ of duurzame ontwikkeling – krijgen aldus toegang 
tot het juridische domein.’23 Het was een aanwijzing dat 
Willems teksten naar zijn eigen doorleefde inzicht tel-
kens maar een fragment aan het licht konden brengen 
van wat hij aan vermoedens en inzichten meedroeg. 
Nieuwe ontmoetingen hielpen hem echter om steeds 
meer te verwoorden en met woorden te verbeelden. In 
2010 verscheen een boek waarin zijn bijdragen over wet-
geving en communicatie, waaronder zijn preadvies voor 

8. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.

9. Recht als iets anders. Een fragmentarisch 

eerbetoon’, p. 460. In: J.-H. Reestman, A. 

Schrauwen e.a. (red.), De regels en het 

spel. Opstellen over recht, filosofie, litera-

tuur en geschiedenis aangeboden aan Tom 

Eijsbouts, Den Haag: T.M.C. Asser Press 

2011, p. 455-464.

10. A.w., p. 461.

11. Amsterdam: Amsterdam University 

Press 1996, tweede druk 2001 (verwijzin-

gen daarnaar).

12. A.w., p. VI.

13. A.w., p. 272.

14. A.w., p. 276.

15. Zie ook de kop boven een van de 

schaarse interviews die hij over zichzelf 

heeft gegeven: ‘Ik ben een echte idealist’. 

www.elshout.nu/Zelfportretten/Archief/

witteveen.htm.

16. Zie over de rol van ficties in het recht, 

het meest uitgebreid De retoriek in het 

recht, a.w., in het bijzonder hoofdstuk XIV.

17. Een en ander impliceerde ook dat wan-

neer het hanteren van een fictie niet meer 

dienstbaar is aan het doel ervan, als gevolg 

waarvan het draagvlak ervoor verdwijnt, 

deze slechts als leugen overblijft; om een 

nuttige functie te kunnen vervullen moet er 

dus een zekere mate van loyaliteit ten aan-

zien van de fictie bestaan.

18. Hetzelfde gold voor de drie sterke 

posities die Willem in het recht onder-

scheidde: natuurrecht, positivisme en 

interactionisme.

19. A.w., p. 279.

20. Wetsvoorstel 33 112.

21. Handelingen I 2013/14, p. 29-5-2.

22. Handelingen I 2013/14, p. 29-5-11.

23. ‘Een overtuigend beeld van de wetge-

ver?’, p. 272. In: Willem Witteveen en Bart 

van Klink (red.), De overtuigende wetgever. 

Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 

259-275.



1934  NEDERLANDS JURISTENBLAD – 15-08-2014 – AFL. 28

de Nederlandse Juristen-Vereniging van 2007, in bewerkte 
vorm werden gebundeld.24

Vanaf 2009 doceerde hij regelmatig aan de Venice Interna-
tional University. Daar ontmoette hij de Italiaanse cul-
tuurhistoricus Luca Pes, met wie hij een (nog te verschij-
nen) bundel voorbereidde over Italo Calvino.25 Hij vertelde 
daar enthousiast over. Juist voor zijn vertrek met de 
vlucht die in een ramp eindigde, voltooide hij het werk 
aan een ander nieuw boekmanuscript voor Boom Amster-
dam: ‘De wet als kunstwerk’.

Metaforen, beeldend taalgebruik, zijn aldus in zijn werk 
voortdurend een rol blijven spelen, schrijvers die grenzen 
verkenden zijn hem blijven inspireren. Willem was een 
meester van het wetenschappelijke proza, maar kende ook 
de grenzen daarvan. Daarom was hij voorstander van het 
onderwijzen van studenten in ‘recht en literatuur’,26 maak-
te hij ook tekeningen27 en schreef hij soms gedichten, 
waarvan er ten minste twee in het NJB zijn gepubliceerd.28 
De stijl van beide is fragmentarisch: pennenstreken en 
zinsdelen die verwijzen naar wat ongezegd en buiten 
beeld blijft. Zo zag Willem de taal, en zo was het ook met 
het besef van God en de visie op het leven dat zich in zijn 
ouderlijk huis had gevormd.29 ‘God is voor mij vanzelf-
sprekend’, zei hij zo’n vijftien jaar geleden in een zeldzaam 

persoonlijk interview. ‘Maar ik heb geen ingewikkelde the-
orieën, daar heb ik geen behoefte aan’, voegde hij eraan 
toe. ‘Een Godservaring kun je niet onder woorden bren-
gen.’ 30 Evenals zijn vrouw en zijn ouders was Willem de 
spiritualiteit van de Internationale Soefi Beweging toege-
daan, een spiritualiteit die van mens tot mens in persoon-
lijk contact moet worden overgedragen en beleefd. In de 
werksituatie sprak hij daar niet over, maar wie met hem 
hebben samengewerkt zullen dit herkennen in zijn vreed-
zame, maar toch speelse levenshouding: zich openstellen 
voor een verscheidenheid van bronnen die fragmenta-
risch benaderen wat eenheid schenkt.

Zo weerspiegelt het werk van Willem Witteveen, die wij 
in het Nederlands Juristenblad als collega herdenken, 
een ongewoon veelzijdige en gave persoonlijkheid. De 
metaforen die hem intrigeerden zijn semantisch omtrek-
kende bewegingen – ook dit is een metafoor –, en door 
het gebruik ervan te doorgronden komen we dichter bij 
de kern van de zaak. Dat is wat Willem Witteveen in 
enkele decennia van wetenschappelijk werk heeft gedaan 
en dat zijn collega’s en leerlingen heeft geïnspireerd. Zijn 
eruditie gaf hem een blijvende voorsprong, zijn sociale 
natuur zorgde ervoor dat anderen niet achterbleven, 
maar meegingen op tochten over wetenschappelijk onge-
baande paden.  

In Memoriam

24. W.J. Witteveen, Het wetgevend oordeel, 

Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010.

25. Italo Calvino and Our Invisible Cities, uit 

te geven door Amsterdam University Press.

26. W.J. Witteveen, H.S. Taekema, J.H. 

Nieuwenhuis & J.H.A. Lokin, ‘Recht en 

literatuur: een vak voor de verbeelding’, 

NJB 2001/p. 16

27. Zie bijv. W.J. Witteveen, ‘De wereld op 

papier’, NJB 2001/p.1944, waar zijn 

auteursfoto is vervangen door een gete-

kend zelfportret.

28. W.J. Witteveen, ‘Een dichtende sena-

tor’, NJB 2008/p. 54; W.J. Witteveen, 

‘Nieuwe aanwijzingen voor de regelgeving’, 

NJB 2011/2253, p. 2988. Dit laatste 

gedicht is een vrije vertaling en bewerking 

van het gedicht The New Poetry Handbook 

van de Amerikaanse dichter Mark Strand, 

uit zijn Selected Poems, New York 2005, p. 

49-50. Willem Witteveen verving in deze 

poëtica ‘gedicht’ door ‘wet’ en paste de 

beeldspraak daarop aan.

29. Zijn vader is Johan Witteveen (geboren 

in 1921), oud-senator (VVD), gewezen 

Minister van Financiën en voormalig direc-

teur van het IMF, zijn zeven jaar geleden 

overleden moeder Lysbeth Witteveen-de 

Vries Feyens, beiden actief betrokken bij de 

beweging van het universeel soefisme.

30. www.elshout.nu/Zelfportretten/

Archief/witteveen.htm.


