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HET PROBLEEM VAN DE RANCUNEUZE 
AANBRENGER
Lon L. Fuller*

Met een kleine marge bent u gekozen tot minister van 
Justitie van uw land, een natie van ongeveer twintig 
miljoen inwoners. Aan het begin van uw ambtstermijn 
wordt u geconfronteerd met een serieus probleem 
dat hieronder beschreven wordt. Maar eerst de ach-
tergrond van dit probleem.

Gedurende vele tientallen jaren heeft uw land 
een vreedzame, constitutionele en democratische 
regering genoten. Enige jaren geleden echter kwam 
het land in zware tijden terecht. De gewone verhou-
dingen werden ontwricht door een steeds verder om 
zich heen grijpende economische crisis en door een 
toenemend antagonisme tussen verscheidene facties 
die langs economische, politieke en godsdienstige 
lijnen waren gevormd. De spreekwoordelijke ‘man te 
paard’ verscheen in de gedaante van het hoofd van 
een politieke partij of vereniging die zichzelf de paars-
hemden noemde. 

Tijdens een zeer wanordelijke nationale verkiezing 
werd dit hoofd tot president van de republiek geko-
zen en kreeg zijn partij de meerderheid van zetels in 
de algemene assemblee. Het succes van de partij bij 
de stembus was deels te danken aan een verkie-
zingscampagne vol roekeloze beloften en ingenieuze 
onwaarheden en deels aan de fysieke intimidatie 
door nachtelijk opererende paarshemden waardoor 
veel mensen die tegen de partij zouden hebben ge-
stemd, te bang waren om naar de stembus te gaan.

Toen de paarshemden de macht in handen kregen, 
ondernamen zij geen stappen om de oude consti-
tutie of enige van haar bepalingen in te trekken. Het 
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht en 
het Wetboek van Procesrecht lieten zij eveneens 
intact. Er werd geen officiële actie ondernomen om 
welke regeringsambtenaar dan ook te ontslaan of 
een rechter uit de rechterlijke macht te ontzetten. Er 
werden nog steeds op gezette tijden verkiezingen 
gehouden en de stemmen werden naar het schijnt 
eerlijk geteld. Toch ging het land gebukt onder een 
regime van terreur.

Rechters die vonnis wezen tegen de wensen van 
de partij in, werden afgeranseld en vermoord. De 
gangbare betekenis van het Wetboek van Strafrecht 
werd geperverteerd om politieke tegenstanders 
gevangen te zetten. Er werden geheime wetsbepa-
lingen aanvaard waarvan de inhoud slechts bekend 
was bij de hogere echelons binnen de hiërarchie van 
de partij. Wetten werden met terugwerkende kracht 
afgekondigd waardoor handelingen strafbaar wer-
den die juridisch onschuldig waren toen ze werden 
begaan. De regering had lak aan de beperkingen 
van de constitutie, van vroegere wetten, en zelfs 
aan die van haar eigen wetten. Alle oppositiepartijen 
werden ontbonden. Duizenden politieke tegenstan-
ders werden ter dood gebracht, hetzij methodisch in 
gevangenissen, hetzij tijdens sporadische nachte-
lijke uitbarstingen van terreur. Men kondigde een 
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algemene amnestie af ten gunste van degenen die 
veroordeeld waren voor handelingen ‘gepleegd ter 
verdediging van het vaderland tegen ondermijnende 
activiteiten’. Onder deze amnestie kwamen alle gevan-
genen vrij die lid waren van de partij van de paarshem-
den. Geen enkele gevangene kwam vrij die geen lid 
was van die partij. 

Het was weloverwogen beleid van de paarshemden 
om een zekere flexibiliteit in acht te nemen wat betreft 
hun operaties, door soms te handelen door middel van 
partijleden ‘op straat’, dan weer door middel van het 
staatsapparaat dat zij controleerden. Welke van de 
twee methoden van opereren werd gevolgd, was zuiver 
een pragmatische aangelegenheid. Toen bijvoorbeeld 
de centrale leiding van de partij besloot om alle voor-
malige socialistisch-republikeinen van hun bezittingen 
te beroven (hun partij had namelijk tot het laatste toe 
weerstand geboden aan het nieuwe regime), ontstond 
er een dispuut over wat de beste manier was om hun 
bezit te confisceren. Een factie – misschien nog onder 
invloed van pre-revolutionaire begrippen – wilde dit be-
reiken door een wet die hun bezit verbeurd verklaarde 
op grond van criminele handelingen. Een andere factie 
wilde dit bereiken door de eigenaren met het mes op 
de keel te dwingen hun bezit over te dragen. Deze 
groep bracht tegen de voorgestelde wet in dat die tot 
ongunstig commentaar in het buitenland zou leiden. 
Het hoofd van de partij besloot ten gunste van directe 
actie door de partij, gevolgd door een geheime wet die 
de actie van de partij ratificeerde en met het dreigen 
met fysiek geweld verkregen bezit een geldige titel 
verleende.

Nu zijn de paarshemden ten val gebracht en is het de-
mocratische en constitutionele regime hersteld. Het af-
gezette regime heeft echter enige moeilijke problemen 
achtergelaten. U en uw collega’s in de nieuwe regering 
moeten die op de een of andere manier oplossen. Een 
van die problemen is de rancuneuze aanbrenger. 

Onder het regime van de paarshemden hebben vele 
mensen hun rancunes ruim baan gegeven door hun vij-
anden bij de partij of bij de regeringsautoriteiten aan te 
geven. Wat men rapporteerde, waren zaken zoals het in 
besloten kring kritiek uiten op de regering, het luisteren 
naar buitenlandse radio-uitzendingen, het omgaan met 
bekende raddraaiers en onruststokers, het hamsteren 
van meer dan de toegestane hoeveelheid eierpoeder, 
het niet binnen vijf dagen opgeven van het verlies 
van identiteitspapieren enz. Zoals het er toen in de 
rechtspraak aan toe ging, kon elk van die handelingen, 
indien bewezen, leiden tot de doodstraf. In sommige 
gevallen werd een dergelijk vonnis gerechtvaardigd met 
een beroep op wetten betreffende de noodtoestand; in 
andere gevallen werd dit vonnis zonder wettelijke grond 
uitgesproken, ook al waren de rechters naar behoren in 
hun ambt benoemd.

Na de val van de paarshemden eisten velen dat deze 
rancuneuze aanbrengers gestraft zouden worden. 
De interim-regering, die voorafging aan de regering 
waarin u zitting heeft, schortte deze zaak voorlopig op. 
Ondertussen is dit een brandende kwestie geworden 
en een beslissing hieromtrent kan niet langer worden 
uitgesteld. Daarom dient uw eerste beleidsbeslissing 
als minister van Justitie deze zaak te betreffen. U heeft 
uw vijf plaatsvervangers gevraagd om hierover hun 

gedachten te laten gaan en in een vergadering hun 
advies te geven. Tijdens de vergadering komt elk van de 
plaatsvervangers om de beurt aan het woord. 

Eerste plaatsvervanger. ‘Het staat voor mij volkomen 
vast dat we niets tegen deze zogeheten rancuneuze 
aanbrengers kunnen ondernemen. Wat zij rapporteer-
den, was onwettig volgens de regels van de regering 
die toen de natie feitelijk controleerde. De straffen die 
hun slachtoffers kregen, werden volgens de principes 
van het toenmalige recht opgelegd. Wij vinden dat 
deze principes op een afschuwelijke manier verschillen 
van de ons vertrouwde principes. Niettemin waren zij 
toen het recht van het land. Een van de voornaamste 
verschillen tussen hun recht en het onze ligt in de veel 
grotere speelruimte die het aan de rechter in strafzaken 
toekende. Deze regel en zijn consequenties maken 
evenveel aanspraak op ons respect als de hervorming 
die de paarshemden in het erfrecht invoerden, op grond 
waarvan bij het opstellen van een testament maar twee 
getuigen nodig zijn in plaats van drie. Het doet niet ter 
zake dat de regel die aan de rechter een min of meer 
onbeperkte discretionaire bevoegdheid in strafzaken 
toekende, nooit formeel werd bekrachtigd maar enkel 
stilzwijgend werd aanvaard. Precies hetzelfde kan 
men zeggen van de tegenovergestelde regel, die wij 
aanhangen en die deze bevoegdheid van de rechter 
streng inperkt. Het verschil tussen ons en de paars-
hemden is niet dat hun regering onwettig was – een 
contradictio in terminis – maar ligt eerder op het terrein 
van de ideologie. Niemand verafschuwt het paarshem-
dendom meer dan ik. Het fundamentele verschil echter 
tussen onze filosofie en de hunne is dat wij afwijkende 
meningen toestaan en tolereren, terwijl zij probeerden 
hun monolithische code aan iedereen op te leggen. 
Ons hele systeem van regeren gaat ervan uit dat “recht” 
een flexibel ding is, waarmee vorm en uitdrukking 
gegeven kan worden aan verschillende doelstellingen. 
Het kardinale punt van ons geloof is dat wanneer een 
doel eenmaal in een wet of in een rechtelijk decreet 
is vastgelegd, dat voorlopig moet worden aanvaard 
zelfs door degenen die het er volstrekt mee oneens 
zijn. Zij moeten hun kans bij de volgende verkiezingen 
afwachten of bij een volgend proces om een wettige 
erkenning te krijgen voor hun doelen. De paarshemden 
veronachtzaamden simpelweg wetten waarin doelen 
vervat lagen waarmee zij het helemaal oneens waren, 
en namen niet eens de moeite om ze in te trekken. Als 
wij nu trachten de bepalingen van het regime van de 
paarshemden te ontwarren door dit oordeel ongeldig te 
verklaren, die wet nietig en die strafbepaling excessief, 
dan doen wij precies hetzelfde als wat wij in hen zo 
veroordelen. Ik erken dat er moed voor nodig zal zijn 
om het programma dat ik aanbeveel door te voeren en 
we zullen de sterke druk van de publieke opinie moeten 
weerstaan. We zullen ook bereid moeten zijn om men-
sen te verhinderen het recht in eigen hand te nemen. Ik 
geloof echter dat de door mij aanbevolen gedragslijn de 
enige is die op de lange termijn de overwinning van de 
begrippen van recht en regering waarin wij geloven, zal 
verzekeren.’

Tweede plaatsvervanger. ‘Vreemd genoeg kom ik tot 
dezelfde conclusie als mijn collega, zij het langs een 
geheel tegenovergestelde weg. Volgens mij is het 
absurd om het regime van de paarshemden een wettige 
regering te noemen. Een wettig systeem bestaat niet 
simpelweg omdat de politie de straten blijft controleren 
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en uniformen draagt, of omdat constitutie en wetboeken 
onveranderd in de kast blijven staan. Een rechtssys-
teem veronderstelt wetten die bekend zijn of bekend 
kunnen zijn bij degenen die eraan zijn onderworpen. Het 
veronderstelt een zekere mate van uniform optreden en 
dat gelijke gevallen een gelijke behandeling genieten. 
Het veronderstelt de afwezigheid van een of andere 
wetteloze macht, zoals de partij van de paarshemden, 
die boven de regering staat en te allen tijde in de recht-
spraak kan ingrijpen wanneer die niet in overeenstem-
ming is met de grillen van die macht. Al deze vooron-
derstellingen maken deel uit van het echte begrip van 
een orde van het recht en hebben niets met politieke of 
economische ideologieën te maken. Naar mijn mening 
hield recht in de gewone betekenis van het woord op te 
bestaan toen de paarshemden aan de macht kwamen. 
Tijdens hun regime hadden we in feite een interreg-
num in de rechtsstaat. In plaats van een regering van 
wetten hadden we een oorlog van allen tegen allen, 
die gevoerd werd achter gesloten deuren, in donkere 
steegjes, in paleisintriges en samenzweringen op de 
binnenplaatsen van gevangenissen. De daden van deze 
zogeheten rancuneuze aanbrengers zijn slechts een 
episode uit die oorlog. Het zou even veel vernuftigheid 
vragen om deze daden als misdadig te veroordelen 
als wanneer we zouden proberen juridische begrippen 
toe te passen op de strijd om het bestaan in de jungle 
of onder de zeespiegel. We moeten dit hele zwarte, 
wetteloze hoofdstuk uit onze geschiedenis achter ons 
laten, als een boze droom. Als we in de haatgevoelens 
ervan roeren, zullen we zelf iets van zijn kwade geest 
over ons afroepen en lopen we het risico geïnfecteerd 
te worden door zijn moerasdampen. Daarom zeg ik met 
mijn collega: gedane zaken nemen geen keer. Laten we 
niets doen ten aanzien van die zogeheten rancuneuze 
aanbrengers. Wat zij deden, was noch wettig, noch 
onwettig, want zij leefden niet onder een regime van het 
recht, maar onder dat van anarchie en terreur.’

Derde plaatsvervanger. ‘Ik heb een diep wantrouwen 
tegenover elke redenering die uitgaat van een “of/of”-
alternatief. Ik geloof niet dat we ervan moeten uitgaan 
dat ofwel, enerzijds, het regime van de paarshemden 
zich op de een of andere manier geheel buiten het 
rijk van het recht bevond, ofwel, anderzijds, dat al zijn 
handelingen aanspraak zouden kunnen maken op 
de volle geloofwaardigheid als die van een wettige 
regering. Zonder het te beseffen hebben mijn collega’s 
krachtige argumenten tegen deze extreme aannames 
geleverd door te laten zien dat beide opvattingen tot 
dezelfde absurde conclusie leiden, een conclusie die 
ethisch en politiek onmogelijk is. Als men zonder emotie 
over de zaak nadenkt, wordt duidelijk dat we onder 
het regime van de paarshemden geen “oorlog van 
allen tegen allen” hadden. Onder de oppervlakte ging 
veel van wat we het normale leven noemen gewoon 
door – huwelijken werden gesloten, goederen werden 
verkocht, testamenten opgesteld en uitgevoerd. Dit 
leven ging gepaard met de gebruikelijke incidenten – 
auto-ongelukken, faillissementen, testamenten zonder 
getuigen en lasterlijke drukfouten in kranten. Een groot 
deel van dit normale leven en de meeste van deze even 
normale incidenten hadden niets te maken met de 
ideologie van de paarshemden. De juridische vragen 
die hieruit voortvloeiden, werden door de rechtbanken 
behandeld net zoals zij dat eerder deden en zoals ze 
dat vandaag de dag doen. Het zou tot een ontoelaat-
bare chaos leiden als we zouden verklaren dat alles wat 

onder de paarshemden gebeurde geen wettige basis 
had. Anderzijds kunnen we beslist niet zeggen dat de 
moorden die door leden van de partij op bevel van de 
leider op straat gepleegd werden, wettig waren alleen 
maar omdat de partij de controle had over de regering 
en haar baas president van de republiek was geworden. 
Als we de misdadige handelingen van de partij en haar 
leden moeten veroordelen, dan zou het absurd lijken 
om elke handeling in stand te laten die toevallig via het 
regeringsapparaat liep dat in feite het alter ego van de 
partij van de paarshemden geworden was. Net zoals 
bij de meeste menselijke aangelegenheden moeten wij 
daarom hier een onderscheid maken. Waar de filosofie 
van de paarshemden binnendrong en de rechtspraak 
van haar normale doeleinden en gebruiken deed afwij-
ken, daar moeten we ingrijpen. Tot deze perverteringen 
van rechtvaardigheid moet mijns inziens bijvoorbeeld 
gerekend worden het geval van een man die ver-
liefd was op de vrouw van een ander, en diens dood 
bewerkstelligde door hem aan te brengen wegens een 
volledig triviale overtreding, namelijk het niet opgeven 
van het verlies van identiteitspapieren binnen vijf dagen. 
Deze aanbrenger was volgens het ten tijde van zijn han-
deling geldende Wetboek van Strafrecht (dat niet door 
de paarshemden was ingetrokken) een moordenaar. 
Hij bracht de dood tot stand van iemand die in de weg 
stond aan zijn ongeoorloofde passies en hij gebruikte 
de rechterlijke macht voor de realisering van zijn moord-
zuchtige intentie. Hij wist dat de rechterlijke macht 
een gewillig werktuig was voor wat de paarshemden 
op het moment als nuttig beleid beschouwden. Er zijn 
andere gevallen die even duidelijk zijn. Ik geef toe dat 
er ook gevallen bestaan die minder duidelijk zijn. We 
zullen bijvoorbeeld in verlegenheid gebracht worden 
door het aantal bemoeiallen dat alles wat verdacht leek, 
aangaf bij de autoriteiten. Enkelen van deze personen 
handelden niet uit verlangen om van degenen die zij 
beschuldigden af te komen, maar om een wit voetje te 
halen bij de partij of om verdenkingen (die misschien 
ongegrond waren) tegen henzelf af te wenden, of enkel 
vanwege bemoeizucht. Ik weet niet hoe deze gevallen 
aangepakt moeten worden en doe daaromtrent dan 
ook geen aanbeveling. Maar het feit dat deze lastige 
gevallen bestaan, mag ons niet beletten om direct op 
te treden in die gevallen die duidelijk zijn en waarvan er 
veel te veel zijn om ons te kunnen permitteren ze door 
de vingers te zien.’

Vierde plaatsvervanger. ‘Evenals mijn collega sta ik 
wantrouwig tegenover het “of/of”-redeneren, maar ik 
denk dat we meer moeten nadenken dan hij gedaan 
heeft over waar we dan uitkomen. Dit voorstel om 
tamelijk willekeurig daden van het afgezette regime te 
selecteren is ronduit verwerpelijk. In feite is het onver-
valst paarshemdendom. Deze wet vinden we goed – 
laten we haar bekrachtigen. Dat vonnis vinden we goed 
– we laten het in stand. Die wet vinden we niet goed 
en is daarom nooit een wet geweest. Deze verordening 
van de regering keuren we af en laat haar daarom als 
nietig beschouwd worden. Als we zo te werk gaan, dan 
nemen we ten opzichte van de wetten en verordenin-
gen van de regering van de paarshemden precies de 
niet-principiële houding aan die zij innam tegenover de 
wetten en verordeningen van de regering waarvoor zij 
in de plaats kwam. We zullen dan chaos krijgen, waarbij 
elke rechter en officier van justitie zijn eigen wet opstelt. 
In plaats van een einde te maken aan het misbruik van 
het regime van de paarshemden, zou het voorstel van 
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mijn collega dat misbruik bestendigen. Er is maar één 
manier om dit probleem aan te pakken die in overeen-
stemming is met onze filosofie van recht en regering en 
dat is door ermee om te gaan op basis van een fatsoen-
lijk aangenomen wet; ik bedoel door middel van een 
speciale wet die daarop is gericht. Laten we het hele 
probleem van de rancuneuze aanbrenger bestuderen, 
alle relevante feiten verzamelen en een omvattende wet 
opstellen die ermee omgaat. Dan zullen we ook geen 
oude wetten verdraaien ten behoeve van doeleinden 
waarvoor ze nooit zijn bedoeld. Verder zullen we voor-
zien in straffen die passen bij de misdaad en niet elke 
aanbrenger simpelweg als een moordenaar behandelen 
omdat degene over wie hij informatie verstrekte, uitein-
delijk werd geëxecuteerd. Ik geef toe dat wij een paar 
moeilijke problemen zullen tegenkomen bij het ontwerp. 
We zullen onder meer een duidelijke juridische definitie 
van “rancune” moeten geven en dat zal niet gemak-
kelijk zijn. We moeten ons er door deze moeilijkheden 
niet van laten weerhouden om de enige weg te nemen 
die ons zal leiden uit de toestand van de wetteloze 
persoonlijke regel.’

Vijfde plaatsvervanger. ‘Dat laatste voorstel doet mij wel 
erg ironisch aan. Het wil een definitief einde maken aan 
de misstanden van het paarshemdendom, maar stelt 
daarbij voor om dit te doen door gebruik te maken van 
een van de meest gehate methoden van het regime 
van de paarshemden: de strafwet ex post facto. Mijn 
collega vreest de verwarring die zal ontstaan als we 
zonder een wet proberen de “verkeerde” handelingen 
van het oude regime te vernietigen en recht te zetten, 
terwijl we de “juiste” handelingen beschermen en 
bekrachtigen. Hij schijnt zich echter niet te realiseren 
dat zijn voorgestelde wet een echte schijnoplossing is 
voor deze onzekerheid. Het is gemakkelijk een plausibel 
argument te geven voor een niet-geformuleerde wet; 
we zijn het er allemaal over eens dat het mooi zou zijn 
om de zaken zwart op wit op papier te hebben. Maar 
waarin zou deze wet voorzien? Een van mijn collega’s 
spreekt over iemand die had verzuimd binnen vijf dagen 
het verlies van zijn identiteitspapieren te melden. Mijn 
collega vindt het juridische vonnis in deze zaak – de 

doodstraf – zo buitenproportioneel dat het overduidelijk 
verkeerd was. Maar we moeten niet vergeten dat in die 
tijd de ondergrondse beweging tegen de paarshemden 
steeds sterker werd en dat de paarshemden voort-
durend lastiggevallen werden door mensen met valse 
identiteitspapieren. Vanuit hun gezichtspunt hadden 
zij een reëel probleem, en het enige bezwaar dat wij 
tegen hun oplossing kunnen inbrengen (behalve dat 
wij niet wilden dat ze het oplosten), was dat zij nogal 
wat harder optraden dan waar de aanleiding om leek 
te vragen. Hoe zal mijn collega in zijn wet omgaan met 
deze casus en met alle verwante zaken? Wil hij ontken-
nen dat er onder het regime van de paarshemden een 
behoefte was aan recht en orde? Ik zal niet verder 
ingaan op de moeilijkheden die met het opstellen van 
zijn wet gepaard gaan, want zij zijn evident voor wie 
erover nadenkt. In plaats daarvan zal ik mijn oplossing 
presenteren. Op grond van een zeer gerespecteerde 
autoriteit wordt gezegd dat het hoofddoel van het 
strafrecht erin bestaat het menselijke instinct tot wraak 
een uitlaatklep te bieden. Er zijn tijden – en ik geloof 
dat dit er een van is – dat we dit instinct de ruimte voor 
expressie moeten laten zonder tussenkomst van vormen 
van recht. Deze zaak omtrent de rancuneuze aanbren-
gers lost zich op het moment al zelf op. Bijna elke dag 
lezen we dat een voormalige lakei van het regime van 
de paarshemden op een onbewaakte plek zijn verdien-
de loon heeft gekregen. De bevolking regelt dit rustig 
op haar eigen manier en als we haar alleen laten en het 
Openbaar Ministerie instrueren hetzelfde te doen, zal 
er binnenkort voor ons helemaal geen probleem zijn om 
op te lossen. Natuurlijk zullen er wel wat wanordelijk-
heden plaatsvinden en er zullen een paar onschuldige 
slachtoffers vallen. Maar onze regering en ons juridisch 
systeem zullen er niet bij betrokken raken en we zullen 
niet hopeloos verstrikt raken in een poging om al de 
daden en de misdaden van de paarshemden van elkaar 
te scheiden.’ 

Welke van deze adviezen zou u, als minister van Justitie, 
opvolgen? 

Lon L. Fuller, Harvard Law School
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