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Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar in het Romeinse Recht

aan de Universiteit van Amsterdam
op donderdag 23 januari 2003

door

C.J.H. Jansen





Prius vivere quam philosophari

Mijnheer de Rector Magnificus,
Edelhoogachtbare heer, mijnheer de president van de Hoge Raad,
Dames en Heren,

In het begin schiep God hemel en aarde en hij schiep de mens als zijn beeld. Hij
plaatste de mens in de tuin van Eden ‘om die te bewerken en te bewaken’. Niets had
het menselijk geluk in de weg gestaan, als hij niet door eigen ongehoorzaamheid uit
het paradijs was verdreven. God verwenste de mens onder het uitspreken van de
woorden: ‘In het zweet van uw aanschijn zult ge uw brood eten, Totdat ge terug-
keert tot de grond waaruit ge gekomen zijt.’1 Geen andere groep mensen heeft deze
zondeval meer aan den lijve ondervonden dan de miljoenen arbeiders uit de negen-
tiende eeuw. In aan Faust ontleende schrille bewoordingen bracht de Amsterdamse
hoogleraar in de staathuishoudkunde, Hendrik P.G. Quack (1834-1917), in 1885
het wezen van het arbeidersleven tot uitdrukking: ‘Den Sinn der Rede konnt’ ich
nicht verstehn, Es klang so nach als hies es – Noth, Ein düstres Reimwort folgte –
Tod.’2 De contractsvrijheid, het centrale beginsel in het Nederlandse privaatrecht
waarop in de negentiende eeuw slechts weinig uitzonderingen bestonden,3 strekte
niet tot voordeel van de arbeider. Hij was gedwongen de voorwaarden die de werk-
gever stelde, te aanvaarden. Illustratief is een beschouwing uit een negentien-
de-eeuws proefschrift over de positie van arbeiders in de diamantindustrie, die
onder een bijna despotisch gezag van hun werkgever zuchtten. Zij waren niet

bij machte (...) een billijk loon, eenen billijken arbeidstijd te bedingen, om-
dat ze economisch afhankelijk, bezitloos, maatschappelijk faillieten waren,
die niet anders hadden dan hun arbeid om van te leven, en voor wien een dag
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niet-werken het zelfde beteekende als een dag niet-kunnen leven. Want ar-
beid kan niet bewaard worden.4

De eerste wetgever, die besefte dat deze miserabele toestand niet kon voortduren,
was de Engelse. Het optreden van de Engelse wetgever bracht een andere Amster-
damse hoogleraar, Marius G. Levenbach (1896-1981), tot de constatering dat geen
feit voor de ontwikkeling van het West-Europese verbintenissenrecht en zaken-
recht een zo grote betekenis heeft gehad als de receptie van het Romeinse recht,
maar dat voor de mensheid de receptie van het Britse arbeidsrecht minstens zo be-
langrijk is geweest.5 De rechtspositie van de Nederlandse arbeider is pas verbeterd
rondom de eeuwwisseling van 1900, eerst door publiekrechtelijke maatregelen
(zoals de Arbeidswet uit 1889 en de Ongevallenwet uit 1901), later door de Wet op
de arbeidsovereenkomst uit 1907, inwerkinggetreden op 1 februari 1909.

In mijn Nijmeegse oratie heb ik betoogd dat de recente rechtsgeschiedenis een
principiële openheid van het Nederlandse privaatrecht laat zien voor beïnvloeding
door vreemd recht, een openheid die samenhangt met de gemeenschappelijke tra-
ditie van het jus commune, het Romeins-canonieke recht zoals zich dat vanaf de elfde
eeuw op het Europese vasteland had ontwikkeld. Deze stelling heb ik toen toege-
licht aan de hand van een aantal Duitse en Engelse voorbeelden op het gebied van de
zakelijke zekerheid op roerende zaken, zoals het afbetalingscontract en de trust-
hypotheek.6 Het Duitse recht en de Duitse rechtsbeoefening vormden evenwel
voor de Nederlandse juristen de belangrijkste inspiratiebron. Dit geldt zowel voor
het negentiende-eeuwse en het vroeg twintigste-eeuwse recht met betrekking tot
kapitaal (waarin de Nijmegenaren tot afgunst van velen zo goed thuis zijn) als voor
het recht met betrekking tot arbeid. De Duitse invloed op het ontstaan en de ont-
wikkeling van het arbeidsrecht, in het bijzonder wat betreft de regeling van het ar-
beidscontract in de Wet op de arbeidsovereenkomst (art. 1637a e.v. oud-BW), is
groot geweest.

Theo Mayer-Maly heeft in 1967 de stelling verdedigd dat de Duitse arbeidsrecht-
wetenschap te weinig werk heeft gemaakt van de bestudering van de historische
grondslagen van de arbeidsovereenkomst, zodat ten onrechte de gedachte over-
heerst dat de geschiedenis van het (Duitse) arbeidsrecht in de negentiende eeuw be-
gint. Arbeidsrechtbeoefenaren zijn er te veel vanuit gegaan dat het werk in het oude
Rome neerkwam op slavenarbeid. Daardoor hebben zij uit het oog verloren dat het
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Romeinsrechtelijke contract locatio conductio model heeft gestaan voor de laat-ne-
gentiende-eeuwse vormgeving van de arbeidsovereenkomst, zoals die in het BGB is
terecht gekomen.7 Mayer-Maly is bijgevallen door Reinhard Zimmermann die erop
wijst dat de belangrijke bijdrage die de Romeinse juristen ook op arbeidsrechtelijk
gebied hebben geleverd en waarvan veel in het moderne arbeidsrecht bewaard is
gebleven, niet over het hoofd mag worden gezien.8

In de moderne Nederlandse arbeidsrechthandboeken, zoals de Schets van het
Nederlands arbeidsrecht van Bakels, is een met het Duitse voorbeeld vergelijkbaar
standpunt te vinden. De op slavernij gebaseerde Romeinse samenleving liet nauwe-
lijks ruimte voor onzelfstandige arbeid. Het arbeidsrecht kwam tot ontwikkeling
vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw, nadat de industriële revolutie de
tekortkomingen van het toenmalige geldende recht pijnlijk aan het licht had ge-
bracht.9

Het valt niet te ontkennen dat de industriële revolutie in de negentiende eeuw,
zowel in ‘Duitsland’ als in Nederland, de ontwikkeling van het arbeidsrecht in een
stroomversnelling heeft gebracht. Het is juist een van de grote verdiensten geweest
van H.L. Drucker (1857-1917), hoogleraar in het Romeinse recht in achtereenvol-
gens Groningen (1882-1889) en Leiden (1889-1897) en de ontwerper van de Ne-
derlandse Wet op de arbeidsovereenkomst,10 dat hij oplossingen heeft bedacht voor
de vele nieuwe problemen die een gevolg waren van bijvoorbeeld de mechanisering
en schaalvergroting van de negentiende-eeuwse arbeid. In zoverre kent menige be-
paling uit de Wet op de arbeidsovereenkomst geen historische pendant en heeft
Drucker origineel werk verricht.

Naast de negentiende-eeuwse omstandigheden als voedingsbodem voor de re-
geling van het Nederlandse arbeidscontract is evenwel een oudere traditie van be-
lang geweest voor vorm en inhoud van deze overeenkomst. Die traditie ging terug
op inheemse en op Romeinsrechtelijke bronnen. De inheemse bronnen zijn het
minst belangrijk. Uit onderzoek van J.W. Bosch blijkt dat het inheemse recht slechts
weinige bepalingen bevatte over de rechten en plichten van werkgever en werkne-
mer en zijns inziens lag een aanvullende invloed van het Romeinse recht na de re-
ceptie voor de hand.11 Van een gewilde of bewuste overname van inheemse bepalin-
gen in de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 is Bosch weinig tot niets
gebleken. Hij geloofde niet dat er sprake was van continuïteit tussen het oude in-
heemse en het nieuwe recht.12 De Romeinsrechtelijke bronnen die de meeste Euro-
pese landen op het continent op het terrein van het overeenkomstenrecht gemeen-
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schappelijk hebben, hebben meer invloed gehad. De Memorie van Toelichting bij
de Wet op de arbeidsovereenkomst maakt duidelijk dat Drucker incidenteel recht-
streeks uit deze bronnen heeft geput bij zijn wetgevende arbeid. Behalve deze direc-
te band was er ook een indirecte. Drucker heeft namelijk veelvuldig aansluiting ge-
zocht bij bepalingen uit het Duitse BGB (§§ 611-630) en uit het Zwitserse
Obligationenrecht (art. 338-348). Door de overname van met name de Duitse be-
palingen heeft de Nederlandse wet deel aan dezelfde Europese traditie als het Duit-
se recht.

De inspiratie door vreemd recht vanuit een gemeenschappelijke bron sloot aan
bij Druckers opvattingen over de betekenis van het Romeinse recht. Naar zijn me-
ning vormde dit recht de band tussen de juristen van de verschillende volkeren van
Europa. Zij konden elkaar slechts begrijpen door kennis te nemen van een rechts-
stelsel dat sedert eeuwen de basis van de rechtsbeoefening in en zelfs buiten Europa
was geweest. De bestudering van het Romeinse recht keerde derhalve het gevaar
dat aan een nationaal burgerlijk wetboek was verbonden: de teloorgang van de we-
tenschappelijke band tussen de Europese juristen.13 Het ligt in mijn bedoeling om
een beeld te schetsen van de invloed van het Duitse recht en Duitse ideeën op de
Nederlandse beoefening van het arbeidsrecht in de negentiende en twintigste eeuw
vanuit de gemeenschappelijke traditie van het Romeinse recht.

De locatio conductio omvatte in het Romeinse recht slechts één contract waarachter
naar opvattingen uit later tijd verschillende overeenkomsten schuilgingen. Zij ken-
den tot in het Burgerlijk Wetboek van 1838 een gemeenschappelijke aanduiding,
‘huur en verhuur’. De locatio conductio werd onderscheiden in huur en verhuur van
zaken (rei, huur en pacht) en huur en verhuur van arbeid en diensten (operarum, ar-
beidsovereenkomst en operis faciendi, aanneming van werk), maar feitelijk stonden
deze vormen op één lijn.14 Het duidelijkst kwam dit naar voren bij de huur en de ar-
beidsovereenkomst. Zoals een meester de arbeidskracht van zijn slaven aan een an-
der verhuurde (rei), zo verhuurde een vrij persoon de eigen arbeidskracht (opera-
rum). In beide gevallen werd iets (een zaak of arbeidskracht) ter beschikking gesteld
dat voor gebruik naar een andere plaats werd gebracht. Uit deze samenhang en uit
de indeling van de locatio conductio in het Romeinsrechtelijk contractensysteem
vloeide naar de communis opinio van de twintigste-eeuwse juristen voort dat de Ro-
meinen en latere beoefenaren van het Romeinse recht arbeid als een waar, een eco-
nomische waarde beschouwden. Deze opvatting is nog aan te treffen in de Memorie
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van Toelichting bij het ontwerp-Drucker dat ten grondslag heeft gelegen aan de
Wet op de arbeidsovereenkomst uit 1907, zij het dat daarin de kanttekening werd
gemaakt dat arbeid ‘eene waar van zeer bijzonderen aard’ was, omdat bijna altijd
dezelfde partij bij de overeenkomst, de arbeider, de zwakke partij was.15

Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw is deze Romeinsrechtelijke visie op
arbeid in Nederland onder vuur komen te liggen. Arbeidsrechtjuristen wezen erop
dat het arbeidscontract iets anders inhield dan een ruil van de economische waarden
loon en arbeid, dat arbeid niet gelijk gesteld mocht worden met een vermogensbe-
standdeel (zoals een gebouw of een machine) en dat de arbeidsverhouding dus ook
meer was dan een louter obligatoire of vermogensrechtelijke verhouding. De wet-
gever had dit verschil met de andere overeenkomsten, met name de huur, in 1907
ook onderkend. Hij heeft de Romeinsrechtelijke indeling losgelaten en de arbeids-
overeenkomst een eigen, zelfstandige plaats in het Burgerlijk Wetboek gegeven.16

De vraag rijst waaruit volgens de begin twintigste-eeuwse Nederlandse juristen
het meerdere van de arbeidsverhouding ten opzichte van een louter vermogens-
rechtelijke verhouding dan bestond. Naar hun opvatting betrof dit meerdere de
nauwe verbondenheid van de persoon van de arbeider met zijn prestatie, de arbeid.
De persoonlijkheid van de arbeider kan niet los worden gemaakt van de arbeid die
hij binnen een organisatie verricht ten behoeve van een economisch resultaat. Zo-
geheten personenrechtelijke elementen kleuren altijd mede de inhoud van de arbeids-
overeenkomst. De Nederlandse juristen gaven het volgende voorbeeld ter illustra-
tie. Art. 1638b oud-BW (het huidige art. 7:627 BW), kort gezegd inhoudend geen
arbeid, geen loon, was naar hun opvatting te beschouwen als een uitdrukking van de
Romeinsrechtelijke opvatting dat arbeid ruilwaar is. De bepaling ging terug op een
adagium dat juristen in de traditie van het gemene recht in aansluiting bij D.
19,2,19,9 hadden ontwikkeld: cessante labore cessare debet et praemium. Echter, de ver-
plichting tot doorbetaling van loon bij ziekte door de werkgever die geen arbeid
ontvangt, neergelegd in art. 1638c oud-BW (het huidige art. 7:629 BW), was te
zien als een uiting van een niet-Romeinsrechtelijk, typisch personenrechtelijk ele-
ment in de wettelijke regeling van het arbeidscontract. Het personenrechtelijke
element bij uitstek was volgens de Nederlandse schrijvers de ondergeschiktheid van
de arbeider aan de werkgever. Levenbach omschreef in het verlengde hiervan het
arbeidsrecht als het geheel van regelingen dat betrekking heeft op de persoonlijke
onderschikking meebrengende arbeidsverhoudingen en daarmee direct samenhan-
gende levensomstandigheden.17
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Het benadrukken van het personenrechtelijke karakter van de arbeidsovereen-
komst was niet een Nederlandse vondst. Voor de inspiratiebron van dit idee moeten
we terug naar de negentiende eeuw en in het bijzonder naar de Duitse germanis-
tiek. De nadruk op het personenrechtelijke element in de arbeidsovereenkomst
hing namelijk nauw samen met de opkomst van een nieuw studiegebied in Duits-
land, het ‘Germaanse’ recht. Het was een van de grondleggers van deze discipline,
Otto von Gierke (1841-1921), die naar veler overtuiging met succes had aange-
toond dat de arbeidsovereenkomst in de Germaanse rechtsbeleving nooit een puur
vermogensrechtelijke verhouding, een species van het huurcontract, was geweest.
Hij leidde dit inzicht af uit de vroeg-middeleeuwse ontwikkeling in de Germaanse
gebieden van de Treudienstvertrag, die hij zag als de voorloper van de arbeidsovereen-
komst in de moderne wetgevingen. De ware afkomst van het arbeidscontract was
verduisterd door de receptie van het Romeinse recht, zo meende hij. Bij een Treu-
dienstvertrag stelde iemand zijn diensten tegen een al dan niet geldelijke vergoeding
ter beschikking aan een ander. De rechten en verplichtingen over en weer werden
beheerst door de Treue. Deze overeenkomst wortelde volgens Gierke meer in het
personenrecht dan in het vermogensrecht. De Treudienstvertrag heeft zich in de late
middeleeuwen opgelost in enerzijds leenrechtelijke verhoudingen en in anderzijds
arbeidsrechtelijke overeenkomsten. De personenrechtelijke elementen zijn in bei-
de soorten rechtsbetrekkingen overgegaan en voor het arbeidscontract door de tijd
heen behouden gebleven tot de verankering van de arbeidsovereenkomst in het
BGB. De Duitse wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst stond dus in een
ononderbroken historische continuïteit met het Duitse gedachtegoed. Een duide-
lijk voorbeeld van de op een Germaanse personenrechtliche Herrenpflicht teruggaande
verplichting was volgens Gierke de in § 618 BGB neergelegde zorgplicht van de
werkgever voor lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin hij de werknemer
zijn werk doet verrichten, een verplichting die bijna letterlijk is overgenomen in
art. 1638x oud-BW, het huidige art. 7:658 BW.18

De ‘Germaansrechtelijke’ zienswijze van Gierke heeft een nauwelijks te over-
schatten invloed gehad op de Nederlandse opvattingen over het karakter van de ar-
beidsovereenkomst.19 Het Germaanse recht werd daarbij geassocieerd met sociale
bewogenheid, volkseigenheid, nationaal gevoel en gemeenschapszin. In scherp con-
trast hiermee was het Romeinse recht individueel, volksvreemd en liberaal (en dus
a-sociaal). Deze onderscheiding ging terug op Gierkes beroemde voordracht Die so-
ziale Aufgabe des Privatrechts uit 1889 en heeft ook in Nederland haar sporen nagela-
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ten. De alom bekende advocaat J.A. Levy (1838-1920) noemde het Romeinse recht
wreed, star egoïstisch, hard als staal en van een ijskoude logische kracht. Het gevolg
van de vrijheid die dit recht de werkgever liet, was een morele ontluistering van de
arbeider.

De contractsvrijheid toegepast op het arbeidscontract werkt verwoestend
op de persoonlijkheid des arbeiders.20

Juist om deze reden was het volgens Levy noodzakelijk ‘de bodem van het Romein-
se recht te verlaten’. Het recht dat waarlijk de vrucht vormde van een ars boni et ae-
qui, was het Germaanse recht. Hierin overheersten de lenigheid, de plooibaarheid
en het sociaal gevoel, kenmerken die bij uitstek bij de Nederlandse volksgeest pas-
ten. Het aldus op één lijn stellen van huur van zaken en huur van arbeidskracht was
volgens B.C. Slotemaker (1895-1952) een ‘romeinsch-rechtelijk barbarisme dat
nog lange tijd heeft nagewerkt’.21

De vraag rijst of de opvatting houdbaar is dat de Duitse arbeidsovereenkomst
voortkomt uit het nationale en sociale ‘Germaansrechtelijke’ gedachtegoed en ge-
tuigt van een principiële verwerping van zogeheten individualistische Romeins-
rechtelijke beginselen. De opvattingen van Gierke waren niet onomstreden in de ja-
ren voor de Tweede Wereldoorlog. Ebel uitte al in 1934 kritiek op Gierkes these dat
de regeling van de arbeidsovereenkomst uit het BGB in het Germaanse rechtsden-
ken en meer in het personenrecht dan in het vermogensrecht zou wortelen. Later
heeft Kroeschell de opvattingen van Gierke definitief naar het rijk der fabelen ver-
wezen.22

De ‘Germaansrechtelijke’ zienswijze van Gierke is niet zonder invloed gebleven.
Vanaf de jaren twintig is in Duitsland veelvuldig gesproken over de pijlers waarop
een nieuw arbeidsrecht moest rusten, zoals solidariteit, plichts- en gemeenschaps-
besef. Voorvechters van dit nieuwe arbeidsrecht werden ook onder de nationaal-so-
cialisten aangetroffen. De NSDAP had de pretentie een arbeiderspartij te zijn en dat
zouden de arbeiders weten ook. Een vooraanstaand nazi-jurist als Heinrich
Lehmann (1876-1963), een vooraanstaand hoogleraar burgerlijk recht, burgerlijk
procesrecht en arbeidsrecht uit Keulen, stelde dat de arbeidsovereenkomst erop ge-
richt was een personenrechtelijke gemeenschap tussen werkgever en werknemer in
het leven te roepen. Hij introduceerde in deze ondernemingsgemeenschap de
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Führergrundsatz waaruit voortvloeide dat de werkgever op persoonlijke onderschik-
king van de arbeider aanspraak kon maken. Tegelijkertijd mocht de werknemer
erop vertrouwen dat de werkgever hem als een ‘wezensgelijke’ zag en zijn arbeids-
kracht respecteerde. Hoe fraai en nobel de uitdrukking ‘wezensgelijkheid’ ook
klonk, zij veronderstelde wel de rassenongelijkheid. Want volgens de nationaal-so-
cialisten kon er tussen personen van verschillend ras geen wezensgelijkheid bestaan.
In verschillende rechterlijke uitspraken, met name in die van het Reichsarbeitsge-
richt, kwam deze giftige gedachte naar voren. Op 7 mei 1940 overwoog deze rech-
terlijke instantie kort en bondig:

Denn das, was für recht und billig zu erachten ist, wird durch das national-
sozialistisch ausgerichtete Rechtsempfinden des deutschen Volkes be-
stimmt, in welchem der Rassengedanke den Vorrang vor dem rein Wirt-
schaftlichen besitzt.23

Het Reichsarbeitsgericht overwoog ook dat het wezen van het arbeidscontract als
een voornamelijk personenrechtelijke betrekking meebracht dat een joodse werk-
nemer op grond van zijn ras geen aandeel in een arbeidsgemeenschap kon hebben.24

De nationaal-socialistische arbeidsleer is eveneens tot Nederland doorgedron-
gen. F.E.J. van der Valk, adjunct-secretaris van het College voor Rijksbemiddelaars,
heeft op inzichtelijke wijze de sociale en juridische grondslagen van het natio-
naal-socialistische arbeidsrecht, zoals dat uitdrukking had gevonden in de Gesetz zur
Ordnung der nationalen Arbeit van 20 januari 1934, uiteengezet. Deze wet berustte,
aldus Van der Valk, op punt 19 van het NSDAP-partijprogramma: de vervanging
van het de materialistische wereldorde dienende Romeinse recht door een Duits
gemeenrecht. De op zuiver economische en individuele beginselen gebaseerde ar-
beidsovereenkomst, krachtens welke loon tegen arbeid werd geruild, diende ver-
vangen te worden door een arbeidsverhouding. Deze organisatieverhouding was
niet langer vermogensrechtelijk, maar personenrechtelijk van aard. De puur zake-
lijke inhoud van de Romeinsrechtelijke overeenkomst van huur en verhuur van
diensten moest worden vervangen door de op de oude Treudienstvertrag teruggaande
Herrenpflichten. De individualistische visie diende verworpen te worden: eerste ver-
eiste voor een goede rechtsbedeling was, dat het materiële recht in volkse zin werd
omgevormd en in zijn geheel op het welzijn van de gemeenschap werd gericht.
Geen enkele volksgenoot zou immers zijn ongelijk op grond van een bepaalde uitla-
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ting van Pothier of Gaius aanvaarden. De grondgedachte van het nieuwe arbeids-
recht was het verbod van willekeurig ontslag van de arbeider. Die zou daardoor in
plaats van een afhankelijke dienstknecht een gelijkgerechtigde vennoot in het pro-
ductieproces worden.25

Na de Tweede Wereldoorlog is de nationaal-socialistische verdraaiing van de
‘Germaansrechtelijke’ zienswijze, evenals de ‘Germaansrechtelijke’ zienswijze
zelf, verdwenen. Dit impliceert overigens niet dat de moderne Duitse en Neder-
landse juristen personenrechtelijke elementen uit de contractuele betrekking
tussen werkgever en werknemer verbannen achten. Deze elementen geven aan de
arbeidsovereenkomst een eigen aard, op grond waarvan leerstukken uit het algeme-
ne vermogensrecht niet zonder meer op de arbeidsovereenkomst kunnen worden
toegepast.

Boven heb ik gesteld dat de Nederlandse arbeidsrechtbeoefening deel heeft aan de-
zelfde traditie als het Duitse recht, te weten de gemeenrechtelijke. Het wordt daar-
om de hoogste tijd om over te gaan tot de behandeling van een aantal Romeinsrech-
telijke teksten over de locatio conductio waaraan in de Romeinsrechtelijke traditie
enkele belangrijke leerstukken met betrekking tot de arbeidsovereenkomst zijn
vastgeknoopt.26 Duitse auteurs hebben verdedigd dat deze leerstukken hun weer-
slag hebben gevonden in het BGB. Zij worden soms nog steeds bediscussieerd door
de moderne Duitse beoefenaren van het arbeidsrecht.27

De locatio conductio was een consensuele overeenkomst, waarvan de inhoud be-
halve door partijafspraak door de redelijkheid en billijkheid (ex bona fide) werd be-
heerst. Als gevolg van het spaarzame bronnenmateriaal laat het zich evenwel moei-
lijk vaststellen in welke rechten en plichten van werkgever en werknemer de
redelijkheid en billijkheid zich geconcretiseerd hadden.28 In het Romeinse recht lag
de overeenkomst van huur en verhuur dicht bij die van koop en verkoop en kwam zij
volgens dezelfde rechtsnormen tot stand.29 Dit betekende dat wilsovereenstem-
ming was vereist met betrekking tot het werk (opus of operae) dat moest worden ver-
richt en het geld (merces) dat daarvoor diende te worden betaald. Uit de aard van de
locatio conductio operarum vloeide voort dat de arbeider zijn arbeidskracht ter be-
schikking stelde die de werkgever ten nutte maakte op een andere plaats. De arbei-
der was in de zienswijze van de Romeinen ‘dienstverhuurder’ of letterlijk ‘werk-
gever’. Uit het ter beschikking stellen van de arbeid door de arbeider volgde een ze-
ker aanwijzingsrecht voor de werkgever. Dit recht van de werkgever had niet zulke
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scherpe trekken als de instructiebevoegdheid die hij naar de huidige opvatting aan
art. 7:610 BW ontleent. Persoonlijke onderschikking ontbrak in het Romeinse
recht. Naar Rooms-Hollands recht impliceerde de beschikbaarstelling van de ar-
beid door de arbeider de bevoegdheid van de werkgever om hem instructies te ge-
ven over de plaats waar het werk moest worden verricht, de wijze waarop en de
middelen waarmee dit werk uitgevoerd diende te worden. De werknemer had de
plicht om deze instructies op te volgen. Daarnaast had de werkgever het recht om
toezicht te houden op het werk en dit te inspecteren.30 Drucker heeft in zijn
Ontwerp voor de Wet op de arbeidsovereenkomst gekozen voor het Romeinsrech-
telijke begrip arbeidscontract: het beschikbaar stellen van arbeidskracht voor zeke-
re tijd tegen loon aan een ander. Hij maakte zijn keuze in navolging van § 611 BGB,
waarin de term Dienstvertrag het gezagselement tot uitdrukking bracht. Hij vond het
– zoals bekend is – overbodig om in de omschrijving op te nemen dat de werkne-
mer (hij sprak over dienstverhuurder!) zal arbeiden onder gezag, leiding of toezicht
van de werkgever. Dit gezag lag in de beschikbaarstelling van de arbeidskracht – al-
dus Drucker – vanzelf opgesloten.31 De opvatting van Drucker is uiteindelijk ver-
worpen en in art. 1637a Oud-BW werden uitdrukkelijk de woorden in dienst van
opgenomen.32

Moderne noties als bescherming van de economisch zwakke positie van de ar-
beider of ongelijkheidscompensatie waren vreemd aan de Romeinsrechtelijke rege-
ling. Het was dus aan partijen overgelaten om een evenwicht te vinden tussen pres-
tatie van de werkgever (loonbetaling) en de tegenprestatie van de werknemer (het
verrichten van arbeid). Uitgangspunten bij het sluiten van het arbeidscontract wa-
ren contractsvrijheid en gelijkheid van partijen in het handelsverkeer. Vanouds
mochten partijen bij het vaststellen van het arbeidscontract elkaar een beetje ‘be-
donderen’, zoals een beroemde tekst van de jurist Paulus al zegt.

Zoals het in de natuur der dingen ligt dat het kopen en verkopen is toege-
staan om wat meer waard is voor minder te kopen en wat minder waard is
voor meer te verkopen en elkaar aldus over en weer te misleiden, zo is het
rechtens ook bij overeenkomsten van huur en verhuur.33

Een tekst als deze heeft het Romeinsrechtelijke contractenrecht haar slechte naam
bij het nageslacht bezorgd. Zimmermann noemde hem het beruchte voorbeeld van
individualisme in het Romeinse privaatrecht.34 In de latere christelijke tijd zijn de
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gevolgen enigszins verzacht door de ontwikkeling van het leerstuk van het salarium
justum, het rechtvaardige loon, in aansluiting bij het leerstuk van het pretium justum,
de rechtvaardige prijs, die al in de tijd van keizer Diocletianus werd gepropageerd.
Aan het leerstuk van het rechtvaardige loon lag een bijbeltekst van de evangelist Lu-
cas ten grondslag: ‘want de arbeider is zijn loon waard’.35

Een van de hoofdverplichtingen van de werkgever is het betalen van loon. De vraag
rijst of een werkgever het loon moet doorbetalen, indien de tegenprestatie, het ver-
richten van het werk, onmogelijk is geworden. Indien de werknemer zijn verbinte-
nis niet kan nakomen, vloeien daaruit nadelige gevolgen voort die aan beide of aan
een van beide partijen moeten worden toegedeeld. De Romeinen kenden een op
het eerste gezicht verrassend moderne regeling.

Iemand die een overeenkomst tot het verrichten van arbeid gesloten heeft,
dient over het gehele tijdvak loon te ontvangen, indien het niet aan hem gele-
gen heeft, dat hij zijn werkzaamheden niet heeft verricht.36

Het algemeen beginsel volgens deze tekst is dus dat het risico voor de werkgever is.
De vraag rijst wanneer het niet aan de werknemer heeft gelegen dat hij zijn werk-
zaamheden niet heeft verricht. Er diende dan te worden vastgesteld welke omstan-
digheden voor rekening van de werknemer kwamen (zodat de werkgever geen loon
hoefde door te betalen) en welke gevallen tot de sfeer van de werkgever behoorden.
Gevallen van overmacht (casus of vis maior) kwamen voor risico van laatstgenoemde.
In de literatuur wordt als voorbeeld een tekst aangevoerd over het overlijden van de
werkgever waaruit blijkt dat in beginsel zijn erfgenamen de plicht hebben het loon
van de werknemer door te betalen.37

Een heftig twistpunt, reeds in de oudheid, was of de werkgever het loon moest
doorbetalen bij ziekte. Een rechtstreeks toepasselijke tekst ontbrak, maar er was er
wel een die sommige romanisten naar analogie hanteerden en nog steeds hanteren.

Een vrijgelatene die, nadat hem diensten zijn aangezegd, door ziekte is ver-
hinderd deze te verrichten, is niet aansprakelijk. Het kan immers niet wor-
den geacht aan hem te liggen dat hij de diensten niet heeft verricht.38
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Mayer-Maly concludeerde op grond van deze tekst dat ziekte tot de risicosfeer van
de werkgever behoorde en hij dus moest doorbetalen; Kaser bestreed dat de tekst
naar analogie op de arbeidsovereenkomst mocht worden toegepast en hij legde het
risico bij de werknemer.39

Samenvattend merk ik ten aanzien van de Romeinsrechtelijke risicoregeling bij
de arbeidsovereenkomst op dat het door een gebrek aan bronnen nauwelijks valt
vast te stellen, welke omstandigheden de werkgever verplichtten tot loondoorbeta-
ling. Er bestond en bestaat, zoals gezegd, twijfel in de literatuur of ziekte van de
werknemer zo’n omstandigheid is.40

Deze twijfel is blijven bestaan tot de inwerkingtreding van de moderne privaatrech-
telijke codificaties. Er blijken grosso modo twee opvattingen te bestaan ten aanzien
van het antwoord op de vraag of de arbeider recht had op doorbetaling van loon bij
ziekte. Uit onderzoek van Mayer-Maly en Rückert komt naar voren dat tot in de ze-
ventiende eeuw volgens de meerderheidsopvatting de arbeider geen recht hierop
had. Dit standpunt werd op verschillende manieren onderbouwd. De meest ge-
bruikte redenering ging terug op een onder meer door Irnerius (na 1125) ontwik-
keld beginsel dat ieder het eigen nadeel draagt voor casus, waartoe ook ziekte werd
gerekend. Een andere (onder meer door Bartolus (1313/14-1357) aangevoerde)
constructie was die van de tacita condicio. De arbeidsovereenkomst was onder de
stilzwijgende voorwaarde gesloten dat alleen werkelijk verrichte arbeid tot loonbe-
taling zou leiden, bondig onder woorden gebracht in het eerder geciteerde adagium
cessante labore cessare debet et praemium. In de meerderheidsopvatting werden op de
hoofdregel in de loop der tijden uitzonderingen geformuleerd. De arbeider had wel
recht op loon, indien de arbeid kon worden ingehaald of in geval van een zeer kort-
durende ziekte. Er bleef gedurende de gehele tijd eveneens een minderheidsopvat-
ting (onder anderen aangehangen door Azo (?-1220)) bestaan, die inhield dat de ar-
beider bij ziekte wel recht had op doorbetaling van loon. Zij ging ervan uit dat de
hoofdregel was dat het risico voor de werkgever is.41

De oplossing van het probleem van de loonbetaling bij ziekte kreeg een defini-
tieve formulering in het werk van de natuurrechtsgeleerde Christian Wolff
(1679-1754), vanaf 1740 hoogleraar in het natuur- en volkenrecht en de wiskunde
te Halle. Deze niet-jurist heeft een grote invloed uitgeoefend op het moderne pri-
vaatrecht. Zo brak hij met het Romeinsrechtelijke alles-of-niets-beginsel bij eigen
schuld. Hij liet niet langer de volledige schade voor rekening van degene die de
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grootste schuld had, maar hij verdeelde die naar de mate van de omvang van ieders
schuld (vgl. § 254 BGB en het huidige art. 6:101 BW).42 Wolffs hoofdregel in het
geval de arbeider niet werkt en verzuim noch van de arbeider noch van de werkge-
ver aanwezig is, week niet af van die uit de gemeenrechtelijke traditie: het nadeel
moest door beide partijen gedeeld worden, hetgeen betekende dat de arbeider geen
loon kreeg en de werkgever geen vordering tot schadevergoeding had. Kernachtig
wordt dit uitgedrukt in § 323 en § 615 (I) BGB en art. 1638b oud-BW: geen arbeid,
geen loon. Wolff onderbouwde deze hoofdregel als volgt. Indien de arbeider in de
onmogelijkheid verkeert te arbeiden, vervalt zijn verplichting tot arbeid uit het ar-
beidscontract. Niemand kan immers tot het onmogelijke verplicht worden. Door
het niet arbeiden van de werknemer treedt een stilzwijgende uit het arbeidscon-
tract voortvloeiende voorwaarde in werking dat deze overeenkomst als ontbonden
moet worden beschouwd. Hieruit vloeit weer voort dat de werkgever niet langer
loon hoeft te betalen. Voor Wolff is deze hoofdregel onafwendbaar, omdat de ar-
beidsovereenkomst een wederkerig contract is.43 Op deze regel werd door anderen
dan Wolff de al uit de gemeenrechtelijke literatuur bekende uitzondering toege-
past: het arbeidscontract wordt niet onmiddellijk ontbonden geacht bij het niet ver-
richten van arbeid door de werknemer en de arbeider behield zijn aanspraak op
loon gedurende een betrekkelijk korte tijd, wanneer hij ten gevolge van ziekte of
ongeval verhinderd was geweest arbeid te verrichten. Deze voor de arbeider niet
ongunstige regeling heeft gedurende de gehele negentiende eeuw in de meeste
Duitse landen gegolden en is ook in het BGB neergelegd (§ 616 BGB; zie eveneens
art. 335 Schw. Obligationenrecht).44

De algemene uit D. 19,2,38,pr afgeleide formulering dat de arbeider zijn aan-
spraak op loon evenmin verliest, indien hij bereid was het bedongen werk te ver-
richten en het niet aan hem gelegen heeft dat de werkgever daarvan geen gebruik
heeft gemaakt, is in § 615 BGB terecht gekomen. Voor het antwoord op de vraag of
de werkgever loon moet betalen, dient op grond van deze bepaling te worden uitge-
maakt tot wiens risico, dat van de werkgever of van de werknemer, het niet verrich-
ten van het werk behoort.45

Over de Nederlandse situatie in de achttiende en negentiende eeuw is weinig be-
kend. Halverwege de negentiende eeuw merkte de Haagse advocaat A. de Pinto
(1811-1878) op dat de meester van zijn verplichting tot betaling van loon wordt
ontslagen, indien de dienstbode gedurende een aanmerkelijke tijd door ziekte ver-
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hinderd was de arbeid te verrichten. Heeft de meester het genot van het werk niet
gehad, achtte De Pinto het billijk dat hij bevrijd was van de plicht tot loonbetaling.46

In de literatuur uit de laat-negentiende eeuw treft men de opmerking aan dat de
praktijk ten aanzien van loondoorbetaling gedurende een korte tijd bij ziekte zeer
verschillend is geweest: soms liep het loon door, soms werd elk uur gekort. Meestal
tekent men daarbij aan dat het een billijkheidseis is dat het loon wordt doorbetaald,
zelfs al was het maar gedeeltelijk.47 Drucker koos in zijn Ontwerp voor loondoor-
betaling (zie art. 1638c oud-BW). Volgens hem sloot hij met deze oplossing aan bij
het oud-vaderlandse recht. Hij verwees echter niet naar auteurs om zijn standpunt
te staven.48 Bosch heeft wel enkele bewijsplaatsen gevonden, met name uit het
noordoosten van ons land. Uit enkele oude bronnen weten we bijvoorbeeld dat het
oude Westerwoldsche Landregt en het Landregt van Wedde en Westerwoldinge-
landt ten aanzien van dienstboden inderdaad bepaalden dat een werkgever bij ziekte
gedurende veertien dagen het loon moest doorbetalen.49 Deze summiere inheemse
regelingen vindt men eveneens terug bij de gezaghebbende jurist Johannes Voet
(1647-1713). Bij hem lezen we in zijn Pandectencommentaar het volgende. In het
geval dat een arbeider zijn werk niet had kunnen verrichten door casus, een zich toe-
vallig voordoende gebeurtenis, moest onderzocht worden of deze gebeurtenis bin-
nen de sfeer van de werkgever of binnen die van de arbeider viel. Als zij tot de sfeer
van de werkgever hoorde, zoals in het geval van zijn dood, diende het loon geduren-
de de afgesproken tijd doorbetaald te worden. In het geval van een kortdurende
ziekte van de knecht (famulus) of de huismeid, moest niet onmiddellijk het loon
worden ingehouden.50 Ook het recht van de arbeider op doorbetaling van loon, in-
dien hij bereid was de bedongen arbeid te verrichten en het niet aan hem lag dat de
werkgever daarvan geen gebruik had gemaakt, heeft Drucker in de Nederlandse
wet opgenomen, en wel in art. 1638d oud-BW (thans art. 7:628 BW). Hij verwees
ter onderbouwing van deze bepaling uitdrukkelijk naar buitenlandse wetgeving
(§ 815 BGB) en de gelijkluidende opvatting in het Pandektenrecht.51 In de literatuur
werd de vraag of een omstandigheid meer tot de risicosfeer van de werkgever dan
tot die van de werknemer behoort, recent beantwoord met een pleidooi voor een
meer typisch arbeidsrechtelijke invulling van het criterium, zoals door rekening te
houden met de persoonlijke omstandigheden van werknemer en werkgever of or-
ganisatorische en collectieve aspecten van het arbeidscontract.52
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Na deze beschouwingen over de verplichtingen van de werkgever is enige aandacht
voor de verplichtingen van de arbeider op zijn plaats. Hierover is in de Romeinse
bronnen weinig te vinden. Algemeen wordt aangenomen dat de arbeider zijn werk
met de vereiste zorg moest verrichten. Indien hij tekortschoot in die zorg, was hij
jegens zijn werkgever aansprakelijk. Over de mate van zorg die werd vereist, is een
Digestentekst overgeleverd.

Celsus schrijft in het achtste boek van zijn Digesten dat ook onkunde als
schuld aangerekend moet worden: als iemand het op zich genomen heeft kal-
veren te weiden of enig voorwerp te herstellen of te reinigen, moet hij in-
staan voor schuld, en wat hij uit onkunde verkeerd gedaan heeft, is schuld;
hij heeft immers deze taak, zegt hij, in zijn hoedanigheid van vakman op zich
genomen.53

Het gemene recht heeft met betrekking tot de vereiste zorg het in deze tekst gefor-
muleerde uitgangspunt gevolgd. Volgens Söllner was de werknemer aansprakelijk
voor culpa levissima, de allerlichtste vorm van schuld.54 In het zeventiende- en acht-
tiende-eeuwse recht van de Republiek der Verenigde Nederlanden schijnt een an-
dere aansprakelijkheidsgraad ingang te hebben gevonden, aansprakelijkheid voor
schuld, maar niet voor de allerlichtste vorm van schuld.55

De kwestie kende geen specifieke regeling in de Wet op de arbeidsovereen-
komst. Volgens art. 1639d oud-BW was de arbeider verplicht zijn werk naar beste
vermogen te verrichten. Hij had de algemene verplichting zich als een goed werk-
nemer te gedragen. Uit art. 1639d oud-BW werd bovendien afgeleid dat de arbei-
der diende in te staan voor het feit dat hij vakbekwaam was. Van hem kon uiteraard
niet worden gevergd dat hij op volmaakte wijze zijn prestaties verrichtte. Hij werd
daarom niet aansprakelijk geacht voor lichte fouten. Uit de rechtspraak en
literatuur van na de Tweede Wereldoorlog kan als heersende mening worden afge-
leid dat de werknemer slechts aansprakelijk was voor ernstige fouten.56 De wetge-
ver heeft dit uitgangspunt in 1992 naar aanleiding van de rechtspraak van de Hoge
Raad in de wet willen opnemen. De formulering lijkt echter in het voordeel van de
werknemer aangescherpt te zijn (art. 1639da oud-BW, thans art. 7:661 BW). Vol-
gens de tekst van art. 7:661 BW is hij niet aansprakelijk jegens zijn werkgever, tenzij
de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Reeds eerder hebben
Loonstra en ik ervoor gepleit de term ‘bewuste roekeloosheid’ in art. 7:661 BW
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een andere inhoud te geven dan de zeer strikte in art. 7:658 BW. Wij leggen bewus-
te roekeloosheid in de zin van art. 7:661 BW uit als ernstige verwijtbaarheid, zodat
de verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn handelen een reële betekenis
behoudt. In onze uitleg voelen wij ons gesteund door een recente uitspraak van de
Hoge Raad.57

De arbeidsovereenkomst heeft als consensueel Romeinsrechtelijk contract deel uit-
gemaakt van het continentale jus commune, hetgeen uiteraard niet een voor geheel
Europa uniform recht was, maar een per streek of gebiedsdeel verschillende meng-
vorm van Romeins en inheems recht. Het beperkte Romeinse bronnenmateriaal
heeft er niet aan in de weg gestaan dat over de in deze oratie aangestipte arbeids-
rechtelijke onderwerpen een uitgebreide gemeenrechtelijke literatuur is ontstaan.
Leerstukken betreffende de risicoverdeling bij het niet verrichten van de arbeid, de
vergoeding van door de werknemer aan de werkgever toegebrachte schade, weder-
kerigheid van rechten en plichten, loonbetaling en dergelijke behoren tot een Euro-
pees privaatrechtelijke traditie.58 Söllner heeft er terecht op gewezen dat de zogehe-
ten germanisten nauwelijks aandacht aan het arbeidscontract hebben besteed, op
J.C. Bluntschli (1808-1881) en Otto von Gierke na.59 Het is daarom niet zo verras-
send dat – wanneer het BGB met daarin een regeling van de arbeidsovereenkomst
van kracht wordt – het een romanist is, Philipp Lotmar (1850-1922), die het eerste
dogmatische werk over de arbeidsovereenkomst schrijft, uiteraard tweebandig, ge-
titeld Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen Reichs.60 Het gegeven dat de
Nederlandse rechtsbeoefening op het gebied van het overeenkomsten- en goede-
renrecht in dezelfde traditie staat als de Duitse, maakte dat Nederlandse auteurs
openstonden voor Duitse opvattingen over het arbeidsovereenkomstenrecht en
zich intensief met de negentiende-eeuwse en twintigste-eeuwse Duitse juridische
literatuur hebben ingelaten. Drucker deed veelvuldig een beroep op Duitse oplos-
singen, vooral in de eerste fase van zijn wetenschappelijke loopbaan. W.L.P.A. Mo-
lengraaff (1858-1931) schreef in het In memoriam van Drucker:

Behalve enkele Nederlandsche rechtsgeleerden worden uitsluitend Duitsche
schrijvers aangehaald; het zijn Duitsche toestanden en Duitsche beschouwin-
gen waaraan het betoog voortdurend aanknoopt.61
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In de Romeinsrechtelijke traditie speelde het zogeheten personenrechtelijke ele-
ment nauwelijks een rol, het organisatorische overigens evenmin. De Romeins-
rechtelijke visie op de arbeidsovereenkomst was een contractenrechtelijke. De wet
van 1907 bracht deze visie ook tot uitdrukking. Het woord arbeidsovereenkomst
legde de nadruk op het contractuele, andere termen, zoals dienstbetrekking, gingen
uit van het feitelijke karakter van de verhouding tussen werkgever en werknemer en
Drucker had ze daarom bewust vermeden. Deze Romeinsrechtelijke visie wil ik in
de kern ook voor de huidige tijd vooropstellen.62 Naar aanleiding van een tweetal
betrekkelijk recente arresten van de Hoge Raad63 heeft onder andere Van der Heij-
den verdedigd dat dit college de rechten en plichten van werkgever en werknemer
uit arbeidscontract tegen een institutionele achtergrond beschouwde. De instituti-
onele visie wordt als de tegenhanger gezien van de contractuele. De aanhangers van
de institutionele visie zien de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer als
een schakel in een groter verband, de arbeidsorganisatie; de arbeidsovereenkomst is
geen individuele aangelegenheid, maar een institutionele. De inhoud van de over-
eenkomst wordt vooral bepaald door hetgeen voor een goed functioneren van de
onderneming belangrijk is. De beginvraag bij de vaststelling van de inhoud van het
arbeidscontract is kort gezegd: wat is noodzakelijk voor de organisatie? De aanhan-
gers van de contractuele visie stellen zich op het standpunt dat de inhoud van de ar-
beidsovereenkomst allereerst wordt bepaald door hetgeen werkgever en werkne-
mer hebben afgesproken. Het contract bepaalt waartoe partijen over en weer
verplicht zijn en waarop zij jegens elkaar recht hebben, niet de ontwikkelingen bin-
nen een organisatie. De beginvraag luidt kort gezegd: wat zegt het contract? Naar
mijn mening dient de vaststelling van de tussen werkgever en werknemer geldende
rechten en plichten allereerst te geschieden aan de hand van wat partijen hebben af-
gesproken. De contractuele visie bevordert de zekerheid en duidelijkheid in het
rechtsverkeer tussen werkgever en werknemer. Het opzijzetten van afspraken op
grond van de redelijkheid en billijkheid of goed werknemer- of werkgeverschap
vergt mijns inziens een krachtiger onderbouwing dan slechts een verwijzing naar
organisatorische redenen.64

Vandaag aanvaard ik het ambt van bijzonder hoogleraar in het Romeinse recht. In
1999 heb ik aangegeven dat een hedendaags beoefenaar van het Romeinse recht, ze-
ker in het verplichte onderwijs aan een juridische faculteit, zich dient te richten op
de uitleg van de blijvende kern van het privaatrecht, en wel vanuit een stelselmatige,
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historisch-vergelijkende invalshoek. Naar mijn mening is de les van Drucker, J.F.
Houwing (1857-1921) en Molengraaff en vele andere grote juristen uit onze recen-
te rechtsgeschiedenis aan de huidige generatie dat deze vorm van beoefening van
het vak verkieslijker is dan een andere. De negentiende-eeuwse advocaat A.F.K.
Hartogh (1844-1901) verwoordde dit ideaal op een wijze die vandaag de dag nog
niets aan actualiteit heeft ingeboet.

En eindelijk, wij moeten niet vergeten dat wij Nederlanders verplicht zijn,
vooral omdat wij een klein volk zijn, ook te letten op de wetgevingen van het
buitenland en nu zou ik durven zeggen, dat het Romeinsche recht althans in
den tegenwoordigen tijd nog is het volapük van het recht. Met andere woor-
den: de rechtsgeleerden van het vasteland van Europa verstaan elkaar meest-
al daardoor, omdat de beginselen van de verschillende wetgevingen nog ro-
meinsch-rechtelijk zijn.65

Honderd jaar na Hartogh schreef Zimmermann in een bijdrage getiteld, Europa und
das römische Recht, dat de studie van het Romeinse recht en zijn ontwikkeling vanaf
de tijd der Glossatoren ons bewust kan maken van het feit dat het Europese privaat-
recht op begrippen, regels, beginselen en adagia, aan de praktijk ontleende casus en
voorbeelden, argumenten en systematische structuren, kort gezegd op de ervarin-
gen van een eeuwenlange gemeenschappelijke privaatrechtswetenschap voort-
bouwt.66 De historisch-vergelijkende methode toont de dynamiek van het privaat-
recht. Zij maakt duidelijk welke oplossingen achter onze wet schuilgaan en welke
antwoorden passen in ons systeem van privaatrecht en tegelijkertijd aansluiten bij
de stelsels van burgerlijk recht in de ons omringende landen. Leerstellige rechts-
vergelijking op historische grondslag is dus allerminst formeel, op intern perspec-
tief gericht of positivistisch, zoals Hesselink in zijn oratie zijn toehoorders wenste te
doen geloven met behulp van de karikatuur die hij heeft geschetst van de Neder-
landse privaatrechtsbeoefening in de eerste helft van de twintigste eeuw en even-
zeer van de wetenschapsbeoefening van Zimmermann c.s. Deze methode is in alles
het tegendeel van wat Hesselink mededeelde. Hij verwees zijn publiek voor een
vruchtbaarder methode naar de oratie die I.H. Hijmans (1869-1937) bij de aanvaar-
ding van zijn ambt als hoogleraar in het Romeinse recht in 1910 te Amsterdam
hield.67 Hijmans beval daarin de bestudering van het recht der werkelijkheid aan.
Wat recht was, leidde hij af uit de gedragingen van de mensen in de samenleving.

22

C.J.H. JANSEN



Recht bestond naar zijn mening alleen in samenhang met de maatschappelijke ver-
schijnselen, waarop het betrekking heeft, en kon alleen in dat verband worden ge-
kend. Voor het vinden van recht in de werkelijkheid diende de rechter te rade te
gaan bij zijn rechtsgevoel.68 Voor de originaliteit en overtuigingskracht van de visie
van Hijmans verwijs ik naar het zoals altijd milde oordeel van mijn Doktorvater Van
den Bergh: ‘Het pleit voor het algemene peil van de rechtswetenschap in Hijmans’
dagen, dat zijn betoog viel als een baksteen, een luide klap zonder echte betekenis.’69

Paul Scholten (1875-1946) had als directe voorganger van Hijmans op de Amster-
damse leerstoel in het Romeinse recht al betoogd dat feitelijke omstandigheden of
maatschappelijke verschijnselen nooit bron van recht konden zijn. Zij vormden
juist de materie die geregeld moest worden. Evenmin kon het rechtsgevoel bron
van recht zijn: een uiterst gevaarlijk subjectivisme in de rechtspraak zou het gevolg
zijn. De rechter diende, aldus Scholten, uit te maken welke handeling in een be-
paald geval behoort te geschieden. De Romeinen waren voor de rechter hierbij hèt
voorbeeld: zij vonden het recht door een kritische waardering van het achter de
techniek van het recht gelegen doel, de aequitas of het billijke. Wat hen daarbij het
meest tot eer strekte, was – aldus Scholten – dat zij hun gehele logische bouw van
de rechtsstof wisten te offeren, als hij geofferd moest worden.70

Scholten was de opvolger van Max Conrat (1848-1911), hoogleraar van 1878
tot 1908. Naar hem is de leerstoel die ik vandaag in het openbaar aanvaard, ge-
noemd. In wetenschappelijk opzicht heeft hij zich op nauwgezet zuiver historisch
onderzoek gericht. Willem Paap (1856-1923) heeft een bijtende satire op deze
werkzaamheden geschreven. Hij liet Conrat een ‘echt wetenschappelijk werkje’
publiceren, getiteld Over de Juridische Beteekenis van het Soldeeren in de Eeuw van Justini-
anus. Conrat had ‘diep geput uit de bronnen, en zyn werk was zoo grondig, zoo
grondsoppig, dat de reuk er van voldoende was om studenten een moeraskoorts te
bezorgen.’71 In zijn onderwijs legde Conrat, met name in zijn responsiecolleges,
steeds een verband met het heden. Deze methode spreekt mij aan. Zij doet recht
aan de beroemde uitspraak van R. von Jhering (1818-1892), tevens een fraai motto
voor het onderwijs in de historische ontwikkeling van het privaatrecht: ‘durch das
römische Recht über das römische Recht hinaus’.72
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Mijnheer de Rector Magnificus,
Edelhoogachtbare heer, mijnheer de president van de Hoge Raad,
Dames en Heren,

Aan het einde van mijn rede gekomen wens ik mijn dank uit te spreken aan degenen
die meegewerkt hebben aan mijn benoeming. Ik ben de Amsterdamse Universiteits-
vereniging erkentelijk dat zij bereid is geweest een bijzondere leerstoel voor het
Romeinse recht in het leven te roepen. Ik dank met name de heer Pim Haak die zo’n
groot aandeel heeft gehad in de verwezenlijking van deze leerstoel. Uw belangstel-
ling en niet-aflatende steun sterken mij in het vertrouwen dat de rechtsgeschiedenis
nog steeds een vormende waarde heeft voor de juridische student en de praktijkju-
rist. Ik hoop het in mij gestelde vertrouwen niet te beschamen.

Degenen die in belangrijke mate aan mijn vorming hebben bijgedragen, heb ik
reeds in mijn Nijmeegse oratie bedankt. Toch wil ik tot sommigen van hen enige
woorden richten.

Waarde Van den Bergh, beste Govaert

Het is een genoegen om bij u en uw vrouw om de hoek te wonen. Ik realiseer me
hoe bevoorrecht ik ben dat ik met u van gedachten kan wisselen over alle zaken die
het leven de moeite waard maken. Ik dank u ook voor de timmerlessen die u mijn
zoon heeft gegeven. Sinds mijn vorige oratie ben ik er niet handiger op geworden.

Waarde Brandsma, beste Frits, waarde Lokin, beste Jan, waarde Zwalve, beste Willem

De rechtsgeschiedenis is in de meeste faculteiten geen rustig bezit, maar wel in die
van u. Deze waardering hangt mijns inziens nauw samen met uw visie op het ver-
plichte onderwijs in dit vak, een zienswijze die ik – zoals opnieuw uit deze oratie
blijkt – onderschrijf. Het is een groot genoegen om samen met u de rechtsgeschie-
denis en het Romeinse recht te mogen beoefenen, niet in de laatste plaats omdat het
plezier ervan afspat. Ik dank u voor uw steun en uw inspiratie gedurende de afgelo-
pen jaren. Geen druppel bier is vermorst geweest.
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Waarde Loonstra, beste Cees

Moge mijn Amsterdamse oratie het beste bewijs zijn dat uw enthousiasme voor het
arbeidsrecht bij mij in vruchtbare aarde is gevallen. Onze samenwerking doet mij
vreugd. Ik denk bijvoorbeeld aan het werk binnen de redactie van Arbeidsrechtelijke
Annotaties. Ik vertrouw erop dat vele mooie projecten zullen volgen.

Waarde Sieburgh, lieve Carla

In mijn Nijmeegse oratie heb ik u dierbaar genoemd. Dat is er wel een beetje af, se-
dert ik vanaf die tijd regelmatig uw harde hand heb gevoeld bij de becommenta-
riëring van veel van mijn publicaties. Ik ben u dankbaar voor de energie en scherp-
zinnigheid die u aan mijn werk heeft besteed. U weet als geen ander hoe verheugd ik
ben dat binnenkort mijn Nijmeegse collega’s in het burgerlijk recht dagelijks kun-
nen profiteren van uw wijsheid, kennis en kunde.

Dames en Heren van de Afdeling Privaatrecht van de UvA
Dames en Heren Studenten

Mijn Amsterdamse donderdag is een rustige dag temidden van de woelige Nijmeeg-
se dagen. Ik heb de tijd om dat te doen waarvoor de universiteit bedoeld is: enig on-
derwijs te geven, te lezen, te discussiëren en te schrijven. Ik ben u dankbaar dat u
mij deze inspirerende omgeving biedt.

Ik heb gezegd
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