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Degenen, die voor mij op deze plaats zaten, hebben in onze vereniging de
traditie gevestigd, volgens welke als inleiding tot de discussies de Voorzit-
ter een meer algemene beschouwing ten beste geeft.
Eigenlijk is het woord inleiding tot de discussie hier misschien minder op
zijn plaats en ware het beter van een hors d'oeuvre te spreken, want even
los als het verband van een hors d'oeuvre met de daarop volgende spijzen,
was vaak het verband van de openingsrede van Uw voorzitter met het on-
derwerp, dat ter behandeling stond.
Ik zal ook deze traditie volgen en een ogenblik Uw aandacht vragen voor
een historische discussie, die, althans naar de schijn, met ons onderwerp
niets heeft te maken, naar de schijn zelfs geen verband houdt met het admi-
nistratief recht of de rechtswetenschap in het algemeen en ons zelfs buiten
onze landsgrenzen en onze tijd voert.
Het is ongeveer driehonderd jaar geleden, dat in kerkelijke kringen in
Frankrijk een felle discussie gaande was, die zijn oorsprong vond in me-
ningsverschillen omtrent de genadeleer en de daarmee samenhangende
leer van de vrije wil, maar zich alras ook ging bewegen op het gebied van de
moraal.
De felste en meest principiële tegenstanders in deze discussie waren aan de
ene kant de Jansenisten, althans de Jansenistisch gekleurde figuren rond-
om Port Royal, verdedigers van de zeer strenge Augustijnse genadeleer en
van een zeer strikte, welhaast ascetische moraal en daartegenover de Je-
zuïeten, voorstanders van een genadeleer, waarin aan de wilsvrijheid een
veel grotere ruimte was toegekend en verdedigers van een moraal, die door
hun tegenstanders als een 'morale relâchée' werd uitgekreten. Wij zouden
voor deze discussie waarschijnlijk slechts weinig belangstelling kunnen op-
brengen, ware het niet, dat zij de aanleiding was tot de aanvankelijk ano-
niem verschenen pamflettenserie, bekend onder de naam Lettres Provin-
ciales, afkomstig van de grote Pascal, toen in de eerste ferveur van zijn
bekering onder invloed van Port Royal, pamfletten, waarin het standpunt
van één der strijdende partijen gebracht werd in een vorm, welke deze
kerkelijke strijd ook voor hen, die geen belangstelling hebben voor theolo-
gische of moraal-theologische problemen, boeiend en onvergetelijk heeft
gemaakt.
Ik wil op deze plaats slechts op één van de facetten van deze discussie in-
gaan en dat is, waar Pascal in zijn strijd tegen de 'morale relâchée' der
Jezuïeten alle fiolen van zijn toorn en hoon uitstort over een theorie, die z.i.
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voor die 'morale relâchée' in hoofdzaak aansprakelijk was, dat is de theorie
van de 'opinions probables', ook wel bekend als de leer van het ethisch
probabilisme.
Het is volgens deze leer, althans in de voorstelling die Pascal daarvan geeft,
de mens, die zich in een ethisch problematische situatie bevindt, geoor-
loofd zich te gedragen naar hetgeen men 'une opinion probable' noemde;
en "une opinion est appelée probable, lorsqu'elle est fondée sur des raisons
de quelques considérations. D'où il arrive quelque fois qu'un seul docteur
fort grave peut rendre une opinion probable".
Misschien gaat U iets dagen van de richting waar ik heen wil wanneer U
voor de 'docteur fort grave' de door onze jurisprudentie geïntroduceerde
'redelijk denkende mens' substitueert en worden nog meer associaties ge-
wekt, wanneer U hoort, dat Kant het probabilisme omschreef als "der
Grundsatz, daß die bloße Meinung eine Handlung könne wohl recht sein,
schon hinreichend sei sie zu unternehmen".
Ik wil hier niet treden in de overigens zeer interessante vraag, in hoeverre
Pascal de door hem bestreden leer juist heeft weergegeven en beoordeeld;
wie de Provinciales leest - een boeiende lectuur - en kennis neemt van de
'opinions' die volgens Pascal zoal door 'docteurs fort graves' over het al dan
niet geoorloofde van bepaalde menselijke gedragingen ten beste zijn gege-
ven, die zal zich steunend op deze uiteraard eenzijdige bron, voor de be-
streden leer geen goed woord kunnen over hebben.
Ongetwijfeld is het dan ook mede als gevolg van de Provinciales, dat het
probabilisme een bijzonder slechte naam heeft gekregen en behouden, zó,
dat de schrijver van het artikel over het probabilisme in de grote Larousse
nog thans kan schrijven: "Ceux qui ont l'impudeur de la professer se rayent
par cela même du nombre des hommes de bien". Men zal geneigd zijn dit
oordeel te onderschrijven, indien men het probabilisme in die zin opvat,
dat het bedoeld is een richtsnoer te geven voor onze gedragingen, richt-
snoer, dat ons dan de vrijheid geeft ons handelen te richten niet naar wat
ons geweten, maar naar wat de ons in de gegeven situatie best passende
"opinion probable" te zeggen heeft, zelfs, indien een andere "opinion"
"plus probable" zou zijn.
Ons oordeel zal echter reeds anders, althans aanmerkelijk genuanceerder
luiden, indien men het probabilisme opvat, niet als richtsnoer voor de
mens, die zelf moet handelen en beslissen doch, voor de mens, die, in welke
hoedanigheid ook, te oordelen krijgt over de gedragingen en beslissingen
van anderen. Wij komen dan uit de sfeer van de 'morale relâchée' in de
sfeer van de tolerantie en de grenzen van de tolerantie, waarmee de proble-
men zeker niet van de baan zijn, maar toch in een ander licht komen te
staan.
Ik meen, dat in die vorm het probabilisme - en dan niet als ethisch maar
juridisch probabilisme - in de rechtswetenschap en niet het minst in theorie
en praktijk van het bestuursrecht een bijzonder belangrijke rol speelt.
Een onderzoek naar de vraag, welke rol dit probabilisme in ons rechtsoor-
deel speelt en behoort te spelen, zou bijzonder interessant kunnen zijn. Ik
kan mij daarin op deze plaats niet begeven, maar wil er hier slechts op
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wijzen, dat dit m.i. vooral daar het geval zal zijn, waar het een of andere
orgaan, hetzij rechterlijk of bestuursorgaan, krachtens de een of andere
bevoegdheid te oordelen krijgt over beslissingen, welke door een ander
orgaan binnen de kring van diens eigen bevoegdheid zijn genomen.
De meest voor de hand liggende voorbeelden vinden we natuurlijk daar,
waar de rechter zich bij de beoordeling van administratieve beschikkingen
de beperking oplegt, die Van Wijk in zijn vandaag voor een week gehouden
inaugurele rede aanduidde als marginale toetsing, en aldus, om zijn geluk-
kig gevonden beeld te citeren, niet zo zeer als scheids- dan wel als grens-
rechter optreedt.
Duidelijke associaties met het probabilisme wekt de formulering van het in
dit verband klassiek geworden arrest van 1949 betreffende de woonruim-
tevordering te Doetinchem, waar met erkenning van de mogelijkheid, dat
redelijk oordelende mensen tot verschillende resultaten kunnen komen,
wordt overwogen, dat voor tussenkomst van de rechter alleen dan reden
bestaat, indien het orgaan, over welks beslissing het gaat, bij afweging van
de in aanmerking komende belangen in redelijkheid tot die beslissing niet
had kunnen komen.
Men treft in verscheidene wetten - ik noem U de Wet administratieve
rechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet economische mededinging - een
soortgelijke formulering aan als criterium voor de rechterlijke toetsing van
bestuursbeslissingen en op het voetspoor van de Commissie De Monchy,
koos thans voor het administratief beroep het ontwerp BAB opnieuw voor
de probabilistische formulering van het in redelijkheid niet tot de beschik-
king hebben kunnen komen.
Ook in het onderwerp dat we vandaag behandelen, heeft het probabilisme
haarplaats. Bij hun bespreking van de maatstaven welke bij de uitoefening
van het goedkeuringsrecht moeten worden inachtgenomen, geven onze
preadviseurs ons een hele scala van mogelijkheden: controle alleen met het
oog op strijd met de wet of het algemeen belang, controle alleen met het
oog op de belangen welke het goedkeurend orgaan in het bijzonder heeft te
behartigen, controle mede met het oog op de belangen die het aan de con-
trole onderworpen orgaan heeft te behartigen; echter mag volgens onze
preadviseurs ook bij de ruimst mogelijke beoordelingsbevoegdheid van het
toezicht houdend orgaan zeer beslist nooit bepalend zijn, hoe dit orgaan
onder dezelfde omstandigheden zelf zou hebben beslist; het moet tevreden
zijn, indien het aan goedkeuring onderworpen besluit een verantwoorde en
aanvaardbare voorziening brengt, ook al zou het zelf deze voorziening an-
ders hebben getroffen. Een zeker probabilisme is ook hier onmiskenbaar.
Pascal bestreed het ethisch probabilisme als uitdrukking van de door hem
verworpen 'morale relâchée'. Is het probabilisme, dat ik hier signaleerde,
symptoom van een relächement du droit? Ik geloof niet dat wij dat mogen
zeggen.
Ik breng U opnieuw in herinnering de zoeven geciteerde omschrijving van
het probabilisme door Kant: "der Grundsatz, daß die bloße Meinung eine
Handlung könne wohl recht sein schon hinreichend sei sie zu unterneh-
men
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Als richtsnoer voor juridisch handelen zullen wij deze 'Grundsatz' evenmin
als voor ethisch handelen kunnen aanvaarden.
Een andere zaak is echter, dat wanneer wij als bestuurder of rechter moe-
ten oordelen over beslissingen of handelingen van anderen, de "Meinung
eine Handlung könne wohl recht sein" niet zelden aanleiding zal kunnen en
moeten zijn die 'Handlung' voor de verantwoordelijkheid te laten van het
orgaan, dat deze binnen de kring van zijn bevoegdheden verrichtte en ons
daarom van ingrijpen te onthouden.
Ik heb als hors d'oeuvre, maar misschien toch ook als inleiding tot onze
verdere besprekingen, deze beschouwingen in Uw midden willen neerleg-
gen en open thans de discussie.
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