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VOORWOORD. 

Het zal ten tijde van het verschijnen van het eerste dee} van 
deze ,Verzamelde Werken" ongeveer drie jaar geleden zijn, dat 
Prof. Mr. Paul Scholten plotseling overleed. 

Nederland verloor in hem een groot jurist en een groot denker, 
iemand sterk in overtuiging, scherp in verstand en met een warm 
gevoel. Voor hoevelen was hij niet de leidsman geworden, of het 
nu persoonlijke moeilijkheden waren, waarin hij werd geraadpleegd 
of dat het vragen van recht, maatschappij of geloof waren, waarin 
zijn oordeel werd gevraagd. Het waren niet slechts zijn eigen 
leerlingen voor wie hij een baken in de zee was, maar het waren in 
den loop der jaren menschen van de meest verschillende geestes
stroomingen van geheel ons volk, die zijn contact zochten. 

Het ligt niet op onzen weg om een beeld van zijn persoonlijkheid 
te geven. Wij hebben de behoefte en ook de plicht gevoeld om 
door het samenstellen van deze , Verzamelde Werken" mede 
namens zeer velen van onze dankbaarheid jegens hem te getuigen. 
Deze uitgave zelf geeft vee} en vee} beter het beeld van hem dan wij 
ooit zouden kunnen en .....- gezien onze relatie .....- zouden mogen 
geven. Als men deze artikelen, redevoeringen en opstellen, verspreid 
uitgegeven en voor velen moeilijk te vinden, weer doorleest, ziet 
men zijn persoonlijkheid opnieuw voor zich, dan merkt men, dat zoo
vee! van wat hij schreef nog niets van zijn actualiteit heeft verloren. 
Toen tijdens zijn Ieven met hem er terloops over werd gesproken, 
dat hij toch eens zijn vele geschriften moest bundelen, wierp hij 
deze gedachte verre van zich. Als hij dit zelf deed dan zag hij 
daarin een zelfverheerlijking, die hij niet zocht. Wei wilde hij, 
dat het eerste hoofdstuk van het grote hoek over recht en wet, 
juridisch en theologisch, dat hij als afsluiting van zijn wetenschap
pelijk werk beschouwde, ook bij een eventueel overlijden zou ver
schijnen. Het is dit hoofdstuk, dat als eerst opgenomen artikel in 
deze ,Verzamelde Werken" verschijnt. 

Na deze nieuwe publicatie wordt dit eerste deel gevuld met arti
kelen, welke meerendeels van rechtsphilosophischen aard zijn, chro
nologisch gerangschikt van het in 1915 verschenen artikel over: 
, Recht en Levensbeschouwing" a£ tot de rede, welke hij tijdens 
zijn voorgenomen verblijf in de Vereenigde Staten in 1946, aan de 
Harvard University had willen uitspreken, welke rede helaas on
uitgesproken is gebleven, doch reeds in het Hollandsch gereed was. 

In het tweede deel komen dan de publicaties over geloof en poli
tiek, terwijl het derde en vierde deel aan het positieve recht zijn 
gewijd. 



Tenslotte zij nog vermeld de wijze, waarop wij te werk zijn ge~ 
gaan. Wij hebben gemeend niet alles, wat hij ooit heeft geschreven, 
opnieuw te moeten publiceeren. De omvang van het werk zou te 
groot worden, papierbesparing speelde ook een rol en wij achtten 
het beter om ons te beperken tot de o.i. belangrijke publicaties, 

· zij het dan, dat wij daarbij een ruime keus deden. Tevens hebben 
wij er van afgezien de noten op de arresten van den Hoogen Raad 
op te nemen, verschenen in de .,Nederlandsche Jurisprudentie" , aan~ 
gezien, ook a! staan er veelal zeer belangrijke beschouwingen in , 
deze meestentijds toch eerst goed gelezen en begrepen kunnen wor~ 
den, indien het arrest erbij is gepubliceerd. Ook de rechtsvragen, be~ 
antwoord in het .,Weekblad van Privaatrecht, Notarisambt en 
Registratie", meenden wij beter weg te kunnen Iaten. Een lijst van 
deze noten en van deze rechtsvragen zal aan het slot van het vierde 
deel te zamen met andere niet opgenomen artikelen worden ge~ 
publiceerd. 

Aan de spelling, waarin de stukken geschreven zijn, hebben wij 
niets willen veranderen. Voorstander als hij steeds was van de zgn . 
.,oude spelling", meenden wij onjuist te handelen door alle publi~ 
caties op dit punt te wijzigen. 

Wij willen dit voorwoord niet besluiten, dan deze .,Verzamelde 
Werken" op te dragen aan haar, die gedurende zijn gehele Ieven 
zijn onmisbare steun en hulp is geweest. 

's~Gravenhage Maart 1949. 
Amsterdam 

G. J. S. 
Y. S. 

M.H.B. 
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1. KENMERKEN VAN RECHT. 1
) 

§ 1. Uitgangspunt. Vier gevallen. Regel. 

In de oorlogsdagen van Mei 1940 werd een ziekenhuis in den 
Haag door een Duitsche born getroffen. Er was een kraamkamer; 
op de eerste verdieping lagen verscheidene moeders met haar zuige~ 
lingen. De born sloeg in aan de achterzijde, de achtergevel werd 
vernield, de vloer van de ziekenzaal aan die zijde zakte door, moe~ 
ders en kinderen kwamen in den kelder terecht. Ieder redde wie 
gered kon worden, de vrouwen werden uit de ramen getild en 
zooveel mogelijk weggevoerd, eerst naar schuilkelders, daarna naar 
een ander z_iekenhuis. Moeders waren daarbij van haar kinderen 
gescheiden, ieder wilde het hare terug; toen de rust was weder~ 
gekeerd, werd aan die wensch zoo snel mogelijk voldaan,_ Aile 
herkregen wat zij verloren hadden, aileen twee moeders bleven 
zonder kind, twee lijkjes van zuigelingen werden in den kelder ge~ 
von den. van een dezer bleek de identiteit, het andere was geheel 
verpletterd. Tot de moeder, die nog zonder kind was, werd ge
zegd, dat het het hare moest zijn. Doch deze twijfelt; zij lag aan 
den voorkant, zij kan niet gelooven, dat haar kind is getroffen 

· niet daar was het huis het zwaarste beschadigd. Men voert haar 
langs de overgebleven moeders, in een der kinderen meent zij 
het hare te herkennen. Doch de vrouw, wie dit kind als het hare 
was aangewezen, doet geen afstand: het is haar jongetje. Het is 
moeilijk uit te maken wie gelijk heeft. De juiste toedracht, het 
geheele verloop van dit tafereel van schrik en verwarring, is niet 
goed meer vast te stellen; pasgeboren kinderen met zekerheid te 
onderscheiden is niet Iicht. De hulp van den rechter wordt in~ 
geroepen. 

Zoo stonden als in Salomo' s tijd twee moeders voor den rech~ 
ter, of liever ditmaal twee moeders ~n vaders. Beiden vorderen 
het kind. De President der Rechtbank moet in kort geding beslissen. 
Het moderne hulpmiddel van het bloedonderzoek baat niet, naar 
de bloedgroep kan het kind zoowel het eischende als het ver~ 
werende paar tot ouders hebben. Een groot aantal getuigen, moeders 
en pleegzusters die op de beide zalen hadden gewerkt, worden 
gehoord. Na een minutieus onderzoek beslist de President ten 
gunste der eischende vrouw; in hooger beroep wordt zijn uitspraak 
door het Hof bevestigd. _ 

Ziehier recht. Het is niet veranderd sinds Salomo' s dagen; de 
moeder is met_alle vezelen van haar wezen aan dit pasgeboren 
wicht gehecht, zij wil het in haar armen hebben, het koesteren en 

1 ) Eerste hoofdstuk van een helaas onvoltooid werk, geheet~n: ,He>t Recht 
van het Recht". Manuscript uit de jaren 1943 en 1944. 
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vertroetelen, er voor zorgen en hen opvoeden later. Naast haar 
staat de vader. En dit is niet zoo maar een wil, een wensch ~ ze 
hebben heiden de overtuiging, dat niemand haar dit kind mag ont~ 
houden, dat de vrouw die ook op het kind aanspraak maakt, het 
moet afgeven. En dat niet aileen. Zij zijn ook overtuigd, dat de 
gemeenschap hen helpen moet, dat er iemand moet zijn die uit~ 
maakt, dat zij en zij aileen recht hebben en dat dat recht in werke~ 
lijkheid moet worden omgezet, zij ongestoord het kind als het hunne 
kunnen beschouwen. 

Oat recht raakt hun leven in het hart. Anders dan andere moe~ 
ders? Niet in dien zin dat zij voor. zich iets verlangen, wat die 
anderen niet zouden kunnen vragen, integendeel, iedere moeder 
heeft op haar kind hetzelfde recht. Maar wat die anderen niet 
bewust is, voor haar vanzelf spreekt, staat deze moeder ineens 
klaar voo"r oogen: ik heb recht op mijn kind. Zij wordt zich dit 
recht bewust. Heel haar gemoed, heel haar geest is er van ver~ 
vuld. En zij weet, dat zij recht moet en zal vinden; om haar heen 
zijn familie en vrienden in spanning met de ouders. En ook in 
wijdere kring wordt de strijd gevolgd, wordt hij mede beleefd. 

Een ander geval. Een meisje fietst tegen het vailen van den 
avond langs een eenzamen weg. Plotseling komt haar een man 
achterop, die de banden waarmee haar koffertje op den bagage~ 
drager was bevestigd, doorsnijdt. Op haar vraag, wat dat beduidt, 
dreigt hij met een geopend mes. Hij neemt de koffer mede. Doode~ 
lijk verschrikt komt zij thuis. Aangifte volgt, het blijkt dat in 
dezelfde straat telkens zulke beroovingen voorkomen, altijd het~ 
zelfde beeld: een man met een fiets, dreigen met een geopend 
mes, afnemen van wat van zijn gading is. Politie en marechaussee 
zoeken, de die£ wordt gegrepen en herkend, in zijn tuin worden 
de gestolen voorwerpen begraven gevonden. Het is hier niet twijfel~ 
achtig zooals in het vorige geval, waar het recht is, de zaak is 
uiterst eenvoudig, de man wordt door het ...... daarvoor aangewezen 
gemeenschapsorgaan, den officier van justitie, vervolgd en tot ge~ 
vangenschap door den rechter veroordeeld. De rust in de door 
de aanslagen verontruste straat keert weer. 

Wederom recht. Wat is het verschil tusschen beide gevallen? 
Het is hier niet de getroffene zelf, die het recht handhaaft; het 
is niet de enkeling, maar de gemeenschap die het recht ter hand 
neemt. En het is niet aileen het herstel van onrecht ~ dat ook 
wei, de bestolene krijgt haar koffertje terug ~ maar het is ver~ 
gelding van dat onrecht, de reactie op de rechtsbreuk, die volgt. 

Is dit het verschil, de overeenkomst is , dat in beide situaties het 
recht is betrokken. Het mag niet gebeuren, dat wandelaars of 
fietsers op eenzame wegen worden aangerand, bedreigd en be~ 
roofd. En als het gebeurt dan moet daarop een reactie volgen, 
die die daad als rechtsbreuk wraakt en den dader doet gevoelen, 
dat hij niet straffeloos zoo kan handelen, hem wordt een leed 
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opgelegd door de gemeenschap ter vergelding van wat hij anderen 
heeft aangedaan. De vrijheidsberooving, de gevangenisstraf wordt 
als recht ervaren. Dit leert ons nog iets anders. lndien de man 
niet schuldig was, zou diezelfde daad der overheid onrecht zijn. 
Ieder heeft recht op zijn vrijheid. Ook dit spreekt tot ons in dezen 
tijd duidelijk. 

Een overvalwagen staat ergens voor een deur stil , een man 
wordt uit zijn huis gehaald en weggevoerd. Wat heeft hij gedaan? 
Hij is zich niets bewust, hij heeft zich zelfs niet meer dan . de 
gemiddelde burger ongunstig over de Duitschers uitgelaten, hij heeft 
niet gespionneerd, niet tot verzet aangespoord, niet gesaboteerd, 
maar hij is door een persoonlijke vijand, een N.S .B.er, als ,Deutsch
feindlich" gesignaleerd. Dat is voldoende om hem in een concen
tratiekamp te plaatsen, uit zijn gezin te halen, van zijn vrijheid 
te berooven; hij mag blij zijn, als het een kamp is waar hij geen 
honger lijdt en niet gefolterd wordt. Onrecht - het is weer zijn 
gevoel, dat der zijnen, dat van zijn omgeving, dat van talloozen 
in den Iande. Doch nu ontbreekt de mogelijkheid van herstel. 
Dit recht kan niet gehandhaafd, er is op dit punt geen recht in 
een bezet land. Hier is een recht, een recht juist tegen de met 
overheidsmacht bekleede personen, maar er is geen gezag, waar
toe men zich kan wenden, geen macht die het recht handhaaft. De 
vergelding komt later, misschien ... Er is onrecht, geen recht tegen 
dit onrecht. 

Nog een ander soortgelijk voorbeeld, bier niet van een rechts
betrekking tussen allen en de met overheidsmacht bekleede men
schen, zooals ten aanzien der persoonlijke vrijheid, niaar van 
die betrekking de bijzondere verhouding, van een zelf met gezag 
bekleede tot andere autoriteiten. Het doet n.l. nog in ander op
zicht de beteekenis van recht gevoelen. Met de beslissing van 
rechtsgeschillen, met de berechting van misdaden zijn in dert tegen
woordigen vorm van samenleving bepaalde personen belast. Deze 
rechters danken hun functie aan een benoeming van het staats
gezag. Zij zijn onafzetbaar, in deze onafzetbaarheid ligt de waar
borg voor onafhankelijkheid, voor onbevangen oordeel ook tegen
over dat uitvoerend gezag. 

Het gebeurde in 1942, dat rechters in Nederland van oordeel 
waren, dat de wijze, waarop de straffen werden uitgevoerd niet 
was in overeenstemming met het recht. Men bracht de veroor
deelden in plaats van in gevangenissen, naar kampen, waar zij 
werden afgebeuld, uitgehongerd, mishandeld. Het Gerechtshof te 
Leeuwarden - het zal den raadsheeren, die zoo handelden tot 
onverwelkbare eer strekken - meende, dat een zo uitgevoerde 
straf iets anders was dan de normaal uitgesproken en ten uitvoer 
gelegde gevangenisstraf. Een man was wegens diefstal tot negen 
maanden gevangenisstraf veroordeeld, hij kwam in hooger beroep, 
het Hof sprak openlijk uit, dat de straf nu een andere was dan 
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de straf zooals zij door den wetgever is gedacht, het bracht op 
dezen grond de negen maanden straf tot vier terug, vier maanden, 
die geoordeeld werden met de preventieve hechtenis te zijn geboet. 
De Duitsche commissaris voor justitie greep in, de reedsheeren die 
dit arrest wezen, werden wegens ,.grof plichtsverzuim" afgezet. 
Onrecht ,_..., niet aileen omdat de bevoegdheid tot zulk handelen 
ontbrak, maar omdat een rechter juist wegens goede rechtsbedeeling 
werd verwijderd. Onrecht als zoodanig gevoeld ,_..., a! zal ditmaal 
de vreugde over de rechtshandhaving door den rechter sterker 
geweest zijn dan het Ieed over het onrecht hem aangedaan. On~ 
recht dat als het zooeven genoemde, moet worden geduld. 

Zo zagen wij het recht in de verhoudingen van onze dagen, in 
privaat~ en strafrecht, in staats~ en administratief recht. W at kun~ 
nen wij uit die gevailen leeren voor een nadere bezinning op den 
aard van het recht? 

Aan aile gemeen is een oordeel over een daad, die wordt ge~ 
laakt, of over een toestand, die wordt verworpen. Die daad is 
onrechtmatig, die toestand strijdig met het recht. Op die daad 
volgt een reactie, niet aileen van dengeen, wien zij trof. maar 
ook van de gemeenschap ,_..., de toestand wordt, weder door de 
gemeenschap, hersteld tot wat zij was, v66r de als onrecht be~ 
schouwde omstandigheid intrad. De diefstal wordt veroordeeld, 
de die£ gestraft, het kind wordt aan de schijnbare moeder ont~ 
nomen, aan de ware moeder teruggegeven. In de beide laatste ge~ 
vailen van vrijheidsbeneming en afzetting is er niet het oordeel 
met de reactie, zij worden dan ook als rechteloosheid ervaren; 
ook dat leert wat recht is. 

Zetten wij onze analyse voort, dan toont dat oordeel twee zijden. 
Het is een oordeel naar in de gemeenschap ....- in onze tegen~ 
woordige samenleving de Staat ,_..., geldende voorschriften, het is 
tegelijk een oordeel naar ons bewustzijn, dat recht en onrecht 
scheidt. 

Een oordeel naar in de gemeenschap geldende voorschriften; in 
het diefstalgeval ligt die bepaling gereed in het Wetboek van Straf~ 
recht, voor het geval van het kind moet zij in het Burgerlijk Wet~ 
boek worden gezocht; bepalingen in de Grondwet en de wet op 
de Rechterlijke Organisatie onttrekken de afzetting van !eden van 
de Rechterlijke Macht uitdrukkelijk aan de Regeering en dragen 
die op aan den Hoogen Raad; de grondwet waarborgt ook de 
persoonlijke vrijheid, sluit gevangenhouding anders dan op rechter~ 
lijk bevel uit. Deze voorschriften zijn afkomstig van gezaghebbende 
menschen, de vraag van het recht is dan die van de wet en brengt 
ons tot die van den Staat. We zullen aan beide onze aandacht 
moeten wijden, hier client enkel opgemerkt, dat de regels die wor~ 
den toegepast niet van den Staat afkomstig behoeven te zijn: tal~ 
rijke organisaties in het bedrijfsleven v66r den oorlog, stellen hun 
voorschriften op over koop b.v., wetboekjes waaraan de betrokkenen 
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op precies dezelfde wijze gebonden zijn als aan de van Saatswege 
afgekondigde wetten. Die regels behoeven zelfs niet door eenige, 
hoe zwakke autoriteit dan ook te zijn opgesteld, er is ten allen tijde 
geweest en er is nog gewoonterecht; de regei bindt omdat hij altijd 
is gevolgd en het bindend kara,kter door hen, die zich naar dien 
regei gedragen, wordt aanvaard. J a de regel bindt dan v66r hij 
eenige formuleering heeft gevonden, hij moet, als strijd ontstaat , 
nog uit de gegevens van handelingen van de menschen en van 
hun oordeel over deze handeiingen worden opgediept en gevormd. 
Ook hierop komen wij terug. Voorloopig zij het genoeg te consta~ 
teeren, dat het altijd den handelende opgelegde, hem voorgeiegde 
regels zijn, die hem als recht tegemoet treden en binden. Recht 
is regeling van menscheiijke verhoudingen. 

Doch daarmee is, geiijk gezegd, slechts een zijde van het recht 
aapgewezen. Recht is ook een innerlijke ervaring, eeri scheiding 
van wat wordt geaccepteerd, wat verworpen door ons bewustzijn. 
Het recht raakt ons gemoed. We spreken van ons rechtsgevoel. 
Niet direct aan het recht , maar aan het onrecht wordt ons dit 
bewust. Als onrecht geschiedt, - ( denk aan den diefstal , a an het 
concentratiekamp, aan het kind ook, want wei had de schijnbare 
moeder niet bewust onrecht gepleegd, - zij was te goeder trouw, 
moeten wij aannemen - maar de ware moeder vond zich diep 
getroffen door de onthouding van het kind , ervaart dit als onrecht) 
- zijn wij verontwaardigd, komen in opstand en begeeren de 
reactie. Wij verlangen die van de gemeenschap. Zoodra we die 
eisch stellen, is het niet meer aileen het rechtsgevoel, maar is het 
een verstandelijk omzetten daarvan, ons rechtsbewustzijn, dat 
spreekt. Rechtsbewustzijn is de reflectie van rechtsgevoel. Recht 
betreft nooit den enkelen mensch, altijd den mensch in betrekking 
tot anderen en die betrekking in verband met de gemeenschap 
waartoe zij behooren. Zoodra echter van de gemeenschap herstei 
van onrecht, vergeiding wordt gevraagd, kan de mensch dat aileen 
doen, voor zoover ook de andere leden der gemeenschap dat zouden 
kunnen. De vrouw, die haar kind opeischt, wordt bewogen door 
wat zij persoonlijk, geheel innerlijk ondervond, maar als zij eischt, 
zegt zij: ik als moeder heb recht. In dit , als moeder" zit, dat aile 
moeders recht hebben . Ook het recht naar deze zijde vertoont het 
karakter van regel. 

Wij leggen hierop den nadruk, omdat het dikwijls uit het oog 
wordt verloren en omdat het den samenhang van de twee zijden 
van het recht doet zien: zij zijn niet anders dan zijden van het~ 
zelfde, al kan dan ook door abstractie de eene geheel los van de 
andere worden beschouwd. 

Men beperkt wei het recht tot de voorschriften, liefst tot de 
geformuleerde voorschriften, soms zelfs tot de van staatswege ge~ 
formuleerde voorschriften. Daarmee wordt echter het recht van 
zijn wortei afgesneden. De abstracte regei is steeds slechts rechts~ 
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regel, omdat hij uit dit stuk van het geestelijk ]even en wei van 
het gemeenschappelijk geestelijk leven is voortgekomen. Hij kan 
slechts als rechtsregel worden gehandhaafd, als het verband met 
zijn oorsprong in het oog wordt gehouden. In iedere vraag van 
rechtsvinding komt 66k die innerlijke zijde aan de orde, de uit~ 
eindelijke beslissing moet bevredigen. Geen rechter, die waarlijk 
rechter is, of hij zoekt die bevrediging - het wegnemen van on~ 
recht in den zin waarin wij dit woord nu bezigen. De voorschriften 
van wet en gewoonte kunnen en moeten wei op zichzelf worden 
beschouwd en bewerkt, dat is taak der rechtswetenschap, maar 
dat geschiedt tegen den achtergrond van het rechtsbewustzijn en 
ook bij die wetenschappelijke bewerking is dit de achtergrond van 
het gebeuren, waarvoor de toeschouwer wordt geplaatst. Het recht 
is een geheel. Een geheel van regels. 

Doch er is nog een · derde ding. 
Recht is niet alleen in het oordeel, hetzij dan naar geformuleerde 

voorschriften, hetzij naar ons rechtsbewustzijn, het is ook in zijn 
verwezenlijking. Recht is in de betrekkingen der menschen. Als 
onrecht wordt gepleegd wordt men zich bewust, dat v66r het on~ 
recht de betrekking er ook een van recht was. Er was een moeder 
die haar kind opeischte, wie het werd ontstreden, er waren duizen~ 
den die rustig in het bezit van het kind , niet droomden van een 
recht daar op. Recht is vrede, en toch in den strijd eerst wordt 
men zich bewust, dat die vrede recht was. Onze betrekkingen 
met onze medemenschen zijn een samenweefsel van rechtsbetrek~ 
kingen: als echtgenoot, als kind. als vader, als medeburger, als 
mede~ingezetene der gemeente, als buurman, als kooper, als ar~ 
beider enz. enz. Daarbij zijn er waarvan wij ons het rechtskarakter 
nauwelijks bewust zijn, andere waarin dit meer tot ons spreekt, 
omdat wij de mogelijkheid van strijd voorzien en dus van te voren 
regels stellen om dezen strijd te voorkomen (de koopacte - de 
huwelijksche voorwaarden). Er is voor al deze figuren de rechte 
verhouding tot den medemensch, recht dan van dit ogenblik, in 
deze gemeenschap. Onrecht is de verstoring. Niet het oordeel al~ 
leen, maar de reactie in de verhoudingen zelf eischt ons rechts~ 
bewustzijn, wordt door de wettelijke voorschriften over straf en 
executie beoogd. Blijven deze uit, dan blijven de malaise en het 
onrecht. O at kan bijten, maar zij kan in een individu ook zoo 
invreten, dat hij querulant wordt. Geschiedt dat in zeer in het 
!even ingrijpende gevallen op groote schaal. dan is er een gapende 
wonde in het rechtsleven der gemeenschap, de rechteloosheid -
we hebben het in de door Duitschland bezette landen wei sterk 
ondervonden - tast en maatschappelijk en zedelijk het volksleven 
aan. 

Als we het recht als regel beschouwen en moeten beschouwen, 
moeten we bedenken, dat het tenslotte niet op den regel. maar 
op de betrekking, de realiteit der verhoudingen aankomt. 

--~ 

?.,tzeiif 
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§ 2. Beslissing. Eigen beteekenis van de beslissing tegenover den 
regel. De beslissing over de feiten. 

Recht dus regel. Maar nu vordert nog iets anders onze aan~ 
dacht. In onze beide eerste gevailen, kwam de gemeenschap 
tusschenbeide in den persoon van den rechter. Recht is oordeel over 
handelingen en betrekkingen, dat oordeel wordt geveld door een, 
hetzij door partijen aangezochte, hetzij door een daartoe in de 
gemeenschap gekozen derde, door scheidsman of rechter. Recht~ 
spraak, de uitdrukkelijke verklaring wat recht is, de veroordeeling 
tot hers tel van den ouden toestand, of vergelding, is essentieel ele~ 
ment van het recht. Er zijn brokken recht, die rechtspraak ont~ 
beren, doch voor het recht is rechtsp.t:_aak karakteristiek. 

De beslissing van den rechter bepaalt het recht. Zij heeft tegen~ 
over den rechtsregel zelfstandige beteekenis. Oat vordert nadere , 
beschouwing. Veelal nog leeft men in de voorsteiling, dat recht~ 
spraak niet anders is dan toepassing van den regel. Het schijnt 
zoo; de feiten worden den rechter aangebracht, den regel kent 
hij. Hij gebruikt een eenvoudig logisch schema, waarvan de feiten 
de minor, de regels de major vormen. Da mihi facta, dabo tibi jus. 
Deze man heeft gestolen, diefstal is strafbaar, deze man wordt 
gestraft. De rechter schuift de feiten in een bepaald hokje, de 
regel komt er dan automatisch uit te voorschijn. 

Zelfs indien deze voorsteiling juist zou zijn , zou de taak van 
den rechter een zelfstandige zijn, zijn beslissing iets eigens hebben. 
Hij kiest immers het hokje, waarin hij het feitenmateriaal duwt. 
Doch deze keuze is veelal ..- in verreweg de meeste strafprocessen 
b.v . ..- z66 eenvoudig, dat zij geen inspanning kost, als van ze-If 
gebeurt. Men is zich nauwelijks bewust, dat er gekozen wordt. 
De gedachte van de zuiver logische functie van den rechter, het 
aileen maar subsumeeren van feiten , ligt voor de hand. En ook 
als we dit , aileen maar" verder verwerpen, moeten we vasthouden, 
dat 's rechters taak inderdaad ligt in de uitoefening van een logische 
functie van onzen geest: geheel logisch bepaald is echter de be~ 
slissing nimmer. Oat is duidelijker dan in de processen, waar het 
op de vergelding aankomt en als het ware reeds a priori vast~ 
staat, dat onrecht is gepleegd en welk onrecht, daar waar moet 
worden uitgemaakt, wat recht is , wie recht heeft. Oat is het geval, 
overal waar een rechtsstrijd wordt gevoerd ..- zoo in de meeste 
burgerlijke gedingen. Daar is het duidelijk , dat de rechter iets 
anders is dan het "etre inanime" waarvoor Montesquieu hem uit~ 
maakt in een veel geciteerde uitspraak, die ook hier nog eens wordt 
herhaald omdat zij in haar scherp toespitsen karakteristiek is: 
,Ia bouche de la loi, qui prononce les paroles de la loi'' 1 ). De ,pa~ 
roles" die de rechter ten slotte uitspreekt zijn niet die ,de la loi" maar 
die welke de rechter op grand van de wet ..- hier, in dit geval, 

1) Esprit des Lois XI, 6. 

' ' 
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concreet, tot deze partijen moet zeggen. Hij zegt niet: , diefstal 
wordt gestraft", maar: ,gij zijt een die£, ik straf u." 

Altijd moet de rechter , hij , die de beslissing geeft uit het feite~ 
lijk materiaal, uit waarneming en ervaring, zijn minor eerst vormen, 
altijd moet hij in zijn beslissing uit het geheel van rechtsregels 
zijn major eerst concretiseeren tot die regel welke in de uitspraak 
verwerkelijkt wordt. 

Beginnen wij met het eerste, m~t wat de jurist het oordeel over 
de feiten noemt. De taak van den rechter is daarbij een dubbele: 
hij maakt uit welke feiten relevant zijn - hij stelt de feiten vast. 

De rechter maakt uit, wat relevant is. Oat is nooit geheel het 
gebeurde, dat tot rechtsstrijd of vervolging aanleiding gaf. De vol~ 
komen onoverzichtbare en onbegrensde materie van al wat ge~ 
schiedde moet geschift worden, slechts een fragment van wat de 
ervaring leert is van belang. Het is de taak van den jurist hier 
a£ te kappen wat belangeloos blijkt, aileen datgene over te houden, 
wat hij gebruiken kan. Hier ligt een stuk van het werk van den 
advocaat, den officier van justitie. Wie eenige• ervaring van dit 
soort werk heeft, weet dat de partij en zijn getuigen veelal om~ 
standige verhalen doen over wat zij in dit verband belangrijk vin~ 
den, maar wat - het zijn teekenende termen ....- niet ter zake doet. 
Daarentegen verzwijgen zij somstijds datgene, wat juist den door~ 
slag geeft. De advocaat moet het eene uitzeven, het andere op~ 
delven. En als de advocaat, doet de rechter het op zijn beurt met 
wat de advocaten naar voren brengen. Uit de ongevormde massa 
van mededeelingen over waarneming van gebeurtenissen komt een 
kleine kern te voorschijn, wordt een complex gevormd, dat als 
, feiten" voor de beslissing wordt vastgelegd in het vonnis. Wat 
essentieel is wordt bepaald door de regels, het complex van regels, 
beter: het recht dat moet worden ,toegepast". Met een voorstelling 
daarvan in zijn bewustzijn , of met meerdere naast elkaar mogelijke 
voorstellingen, begint de onderzoeker zijn arbeid. Het verloop daar~ 
van leert of werkelijk voor die gedachte rechtsregel de noodzakelijke 
gegevens door het materiaal worden geleverd. De onderzoeker zal 
misschien zijn vooropgezet oordeel over de rechterlijke qualificatie 
moeten wijzigen, maar altijd werkt hij met zulk een oordeel bij 
de bearbeiding van zijn ,feiten". Hij zag uit naar feiten om een 
veroordeeling wegens diefstal op te bouwen.' Er bleek verduistering, 
of wel: hij dacht dat partijen hadden gehandeld tegen hun con~ 
tract, er bleek een onrechtmatige daad. 

De major van het schema bepaalt mede wat de minor zal zijn. 
Het is om het beeld van de inschuiving in een loketlade nog eens 
te gebruiken, voor een bepaald hokje pasklaar gemaakt materiaal, 
dat wordt ingeschoven. De gegevens worden gevormd. Hier ligt 
de eerste taak van hem, die het oordeel velt - hier dus reeds is 
de beslissing van eigen beteekenis. 

Belangrijker nog is de vaststelling van wat feitelijk is geschied. 
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Het lijkt nu zoo eenvoudig: er is een ervaring door enkele men~ 
schen opgedaan, zij getuigen daarvan voor den rechter, die ge~ 
tuigenis is grondslag der uitspraak. Ooch z66 eenvoudig is het 
wederom niet. Oenk aan het geval van het verwisselde kind. 
Het feit zelf, dat het kind van de eischeres in handen van de 
gedaagde was gekomen had niemand geconstateerd; het ging er 
om, om uit te maken of het kind, dat een oogenblik door de eene 
vrouw als het hare was herkend en haar als het hare was over~ 
handigd, werkelijk het ware of dat der andere was. Oaartoe komt 
nu een reeks van personen, die aile een brokje van hun ervaringen 
vertellen, hun mededeelingen moeten worden getoetst en gewogen, 
er moet worden nagegaan in hoeverre zij overeenstemmen, in hoe~ 
verre elkaar tegenspreken, eindelijk een conclusie worden getrok~ 
ken. Oaarbij rijzen reeks en van vragen, die v66r die _ conclusie 
beslist moeten worden. Is er reden aan te nemen, dat de getuige 
juist en precies heeft waargenomen? Oat hij die waarneming niet 
al dadelijk of achteraf bewust of onbewust heeft gekleurd? Oat · 
hiji niet als waarneming , weer bewust of onbewust, vertelt, wat 
fantasie is? Oat hij zich goed herinnert wat hij heeft waargenomen, 
z66, dat hij ook bij onverwacht vragen zich daarvan rekenschap 
kan geven, niet maar min of meer machinaal reproduceert wat hij 
zichzelf in zijn geheugen heeft geprent? En als de rechter dit alles 
en nog meer uit de ,psychologie van de getuigenis" heeft uitge~ 
maakt, staat hij nog voor de vraag, hoe deze getuigenuitlatingen 
met elkaar te combineren, een conclusie er uit te trekken in verband 
ook met wat eigen wetenschap of mededeeling van deskundigen 
hem leert over algemene ervaringsregels. Zoo in de procedure over 
het kind betreffende de gewichtstoename van een zuigeling kort 
na de geboorte. Uit dit alles en uit nog meer ~ de houding van 
de betrokkenen b.v. ~ komt de rechter tot een slotsom. 

Hij vormt een beeld van het gebeurde, wat hij daarin opneemt 
is hem bewezen. Bewijzen is, zegt Anema 1 ) , den rechter om trent 
rechtsfeiten door bepaalde middelen zoodanige gronden van rechts~ 
zekerheid verschaffen, als hij behoeft, om de aan de feiten door 
het recht verbonden rechtsgevolgen aan te wijzen. Het zijn gron~ 
den van zekerheid die de rechter put uit wat hem wordt voor~ 
gelegd. Gronden die hij behoeft voor zijn beslissing. Ooch wat 
bepaalt die behoefte? Het is zijn verantwoordelijkheid, zijn eigen 
overtuiging, het met die zekerheid te kunnen en te moeten wagen; 
die overtuiging moet zich hem z66 opdringen, dat hij niet anders 
kan, niet anders mag. Verdere herleiding is niet mogelijk. Het kan 
zijn, dat het recht in bepaalde opzichten die verantwoordelijkheid 
bepaalt, zoo in het burgerlijk proces: datgene waarover partijen 
het eens zijn ~ maar ook dat ,eens zijn" is een probleem ~ bindt 
den rechter; als tusschen hen vaststaat, dat de een van den ander 

1 ) Asser-Anema p . 36. 
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heeft gekocht, heeft de rechter dat veel eerder te onderstellen. En 
eveneens bindt hem - althans tot op nader tegenbewijs ..- de 
partijacte, de acte waarin de partijen van te voren hun rechts~ 
verhouding omschreven. We kunnen op dit alles hier niet ingaan. 
Hier moet aileen vooropstaan, dat vaststelling der feiten eventueel 
binnen zekere grenzen - is toetsing en waardeering van het 
materiaal. Het recht geeft daarbij steun en regelmaat door eischen 
van beeediging enz. door omschrijving van kracht . van bewijs~ 
middelen, maar ten slotte blijft de verantwoordelijkheid van de be~ 
slissing bij den rechter. Als we van verantwoordelijkheid spreken, 
hebben we het met iets anders dan zuiver subsumeeren te doen. 

Die verantwoordelijkheid kan en moet zwaar wegen. Beperking 
van verantwoordelijkheid is mogdijk, ontheffing niet. 

Dezelfde Montesquieu, wiens woorden wij zooeven aanhaalden, 
spreekt van de vreeselijke .,macht van den rechter". Zij is nergens 
zoo groot als in het strafproces. Zij culmineert in de uitspraak van 
de doodstraf. Daar is de verantwoordelijkheid z66 groot, dat de 
19e en 20e eeuw haar niet hebben aangedurfd. Zij is inderdaad 
schrikwekkend, om ons de voile beteekenis daarvan voor oogen 
te stellen hebben wij ons los te maken· uit de verwildering der 
oorlogsjaren, nu een menschenleven weinig wordt geteld en lieden 
van allerlei slag anderen ter dood brengen, zonder proces, wat 
met misbruik van het woord .,recht" standrecht wordt genoemd. 
Is de verantwoordelijkheid dan z66 groot, dat de mensch wddra 
of haar niet meer aandurft of in lichtzinnigheid wegduwt, zij be~ 
staat ook bij iedere veroordeeling wegens misdrij£ - die immers 
Ieed en schande is, bewust over een medemensch gebracht - ook 
ten slotte in het burgerlijk geding. Dit kan gaan over zaken, waar~ 
bij gehed de positie, de toekomst van een der partijen is betrokken 
en bovendien: zij gaat, zoodra er rechtsstrijd is, om recht, recht 
dat de partijen innerlijk raakt. Een onrechtvaardige uitspraak kan 
jaren knagen aan zijn zieleleven. 

Genoeg om het gewicht der rechtspraak, ook haar eigen be~ 
teekenis _te doen gevoelen. De rechter moet zich zijn verantwoorde ... 
lijkheid bewust zijn , hij moet tegelijk die durven nemen. Recht ... 
spraak is een daad. Juist in het concrete ..- veel meer dan in het 
algemeene van het opstellen van een regd - handelt de mensch 
in rechte. Reeds de beslissing over de feiten doet de eigen waarde 
dezer beslissing gevoelen. 

Die spreekt nog weer anders als wij naar de andere zijde van 
het syllogisme, de toegepaste major zien. 

§ 3. De eigen beteekenis van de beslissing tegenover den regel. 
D e beslissing ,.in rechte". -

De rechter moet den regel toepassen, het kan zijn, dat hij hem 
klaar vindt liggen in een wetboek, hij hem eenvoudig afleest, dan 
is de keus van den regel zijn eenige zelfstandige werk; maar het 

\ .., It-
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kan ook zijn, dat hij den regel moet vinden door combinatie van 
meerdere, door interpretatie, door verband te leggen tusschen wat 
partijen bepaalden en de wet voorschrijft. Over deze stof heb ik 
uitvoerig gehandeld in mijn Algemeen Deel van Asser' s Hand~ 
lei ding. 1 ) Voor het verband onzer beschouwingen stip ik bier 
enkele dingen aan. 

Steeds weer komt in de rechtsgeschiedenis het verschijnsel voor, 
dat een machtige wetgever meent, dat met zijn regel 66k de con~ 
crete uitspraak gegeven is, dat hij daarom elk duiden van de wets~ 
voorschriften verbiedt. Justinianus dacht zoo en Napoleon en de 
Koning van Pruisen in 1794. Scherper nog aan in Montesquieu's 
woord- is deze voorstelling geformuleerd in dat van Robespierre 
,,la jurisprudence n' est autre chose que Ia loi''. En steeds weer 
blijkt de ijdelheid van dezen gedachtengang: aan elke wetgeving 
hecht zich een geheele bloei van rechtspraak naar velerlei methode. 
De woorden van de wet die veelal in een soortgelijke voorstelling 
voor beslissend worden gehouden, staan voorop: de wet is taal~ 
kundig de beteekenis van 's wetgevers voorschrift, wat hij heeft 
bedoeld. Deze beide vragen dekken elkaar niet, het kan zijn, dat 
hij in onnauwkeurige mededeeling iets anders zeide dan hij be~ 
doelde. De bedoeling wordt dus nu elders nagespeurd, de ge~ 
schiedenis van den tekst wordt geraadpleegd. Doch als men met 
die geschiedenis begint is er geen reden om het hoek niet nog wat 
verder terug te slaan, de geschiedenis der wet v66r de wet, de 
traditie wordt voorwerp van onderzoek en men ziet dan de wet 
niet meer op zichzelf, maar als een voorloopig eindpunt eener over~ 
levering, misschien van vele eeuwen. De historische interpretatie 
doet haar entree. Ziet men eenmaal naar de geschiedenis, dan is 
niet alleen de regel op zichzelf, maar de regel in verband met de 
maatschappelijke verhoudingen interessant. Welke verhoudingen 

• gaven tot het opstellen van deze regel aanleiding? Vanzelf komt 
men dan tot de vraag: zijn die verhoudingen nu anders? Met andere 
woorden: wat was het doel van den regel. wat wilden ze bereiken 
en is dat doe! nu wellicht veranderd; kan nu bij andere verhou~ 
dingen de regel een nieuwe beteekenis hebben? Vaak ziet men, 
dat voorschriften, die jarenlang vergeten in wetboeken verscholen 
lagen ineens naar voren worden gehaald voor verhoudingen, waar~ 
aan men tijdens de opstelling niet had gedacht, en zoo nieuwe .waar~ 
de verkrijgen. Ik noemoe nu nog aileen de verschillende methoden 
van interpretatie van elken regel in het bijzonder, methoden die alle 
altijd min of meer worden gebruikt Illaar waarvan nu eens de 
een, dan de ander naar voren komt. Naast die methode staat echter 
die welke meerdere voorschriften te samen brengt en uit die ver~ 
eeniging tot haar beslissingen komt. Men is zich bewust, dat de 
wetgeving, ja de geheele rechtsorde een geheel v6rmt en dat elke 

1) 2e druk 1934. 
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uitspraak uit dat geheel voortkomt. De andere ·regels binden even~ 
zeer als de eene die nu om directe toepassing schijnt te vragen. 
Men combineert de regels in systematische interpretatie, ziet vele 
verspreide bepalingen als uitingen van eenzelfde beginsel en legt 
ze in dat verband uit. Zoo in de laatste tijden b.v. ten aanzien 
van de bescherming van de goede trouw van derden: wie op zekeren 
uiterlijken schijn vertrouwt door een ander gewekt, mag deze schijn 
voor werkelijkheid houden en wordt beschermd als hij daarop zijn 
rechtsbetrekkingen bouwt. De art. 2014, 1196, 1910 B. W. -
over uiteenlopende stof, eigendom, pandrecht, de tegenacte waar~ 
bij partijen verklaren, dat datgene wat de acte inhoudt, niet een 
werkelijke wilsovereenstemming is - worden met elkaar in ver~ 
band gebracht, maar ook met de bepalingen over toonder en wissel~ 
papier, ook met de betaling van iemand die geen schuldeiser is 
maar voor schuldeischer wordt gehouden (art. 1422 B. W.), ook met 
de handeling met een onbevoegd lastgever (art. 1843 B. W.). Het 
voorbeeld is leerrijk omdat het doet zien dat ook bij interpretatie van 
bepaalde voorschriften ongeschreven recht ons leidt. Het beginsel 
zelf is niet uitgesproken en wat dat voor consequenties inhoudt 
in de talrijke vragen, die bij zijn uitwerking rijzen, evenmin. Doch 
wij vervolgen ons lijstje van interpretatiemethoden: de rechter komt 
door geschiedenis of door onderzoek van doelstelling of waardoor 
dan ook tot een ruimere beteekenis van de formule dan haar woor~ 
den zouden doen denken. Ongemerkt glijdt hij over in de analogie. 
Tusschen zoogenaamd extensieve interpretatie en analogie bestaat 
geen principieel verschil. Analogie maakt zich ruimte naarmate 
de wetsvoorschriften te kort schieten, daarvan biedt onze nieuwste 
rechtsontwikkeling een voorbeeld in den eigendom tot zekerheid, 
de overeenkomst waarbij de een den ander roerend goed over~ 
draagt tot zekerheid van een vordering; maar het onder zich houdt. 
De cafehouder krijgt crediet van de bierbrouwerij , hij draagt zijn 
inventaris tot zekerheid der vordering in eigendom aan zijn geld~ 
gever over, maar blijft haar gebruiken. Kan dat naar Nederlandsch 
recht, dat inpandgeving met behoud van bezit door den schulde~ 
naar verbiedt? En als het kan, zooals de H. R . leert 1 ) en de recht~ 
spraak algemeen aanvaardt, hoe moet dat nieuwe instituut worden 
gehanteerd? Hoe gaat het bijv. bij faillissement van den schulde~ 
naar (de cafehouder)? N aar analogie van pand en hypotheek leert 
wederom de H. R. 2 ) Van toepassing van· gereedliggende regels 
heeft deze beslissing niets meer. Naast de analogie staat de rechts~ 
verfijning: de regel wordt. niet uitgebreid , maar beperkt - ge~ 
vallen die hij naar zijn woorden bestrijdt, worden - op grond 
bijv. dat dan het doel der bepaling zou worden gemist - er buiten 
gesteld. De algemeenheid wordt verbijzonderd, gelijk in de ana~ 
Iogie het bijzondere wordt veralgemeend. Het voorbeeld van de 

1) H. R. 25 Jan . N. J . 1929, 616. 
2) H. R. 3 Jan. 1941 n. 470. 
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invoering door de rechtspraak van de ,eigen schuld" bij onrecht~ 
matige daad - geheel naast de wet - spreekt duidelijk. Ook de 
benadeelde had schuld aan het ongeval hem door onrechtmatig 
handelen toegebracht; hij krijgt slechts gedeeltelijke vergoeding. 
Art. 1401 B. W. zegt daarover niets - geen andere bepaling over 
de onrechtmatige daad rept er van. 

AI deze methoden worden gevolgd bij het zoeken van het con~ 
crete recht. We spreken nu niet van het opstellen van algemeene 
regels naast de uitdrukkelijk uitgesprokene - dat geschiedt nl. 
ook door de doctrine. We hebben het nu over de methoden die 
de rechtspraak volgt om in concreto het recht te vinden. De rechter · 
beslist en hij werkt daarbij naar een of naar meerdere der methoden, · 
als bijv. het historisch gevonden resultaat nog door een betoog 
over de doelmatigheid wordt bevestigd. Bedenk daarbij , dat hem 
geen~regel bindt, waardoor hij in de methoden een bepaalde volg~ 
orde zou kunnen brengen en het is duidelijk, dat zijn beslissing 
tegenover de gegeven regels zelfstandige beteekenis heeft. Zijn 
arbeid is - en dat geldt zoowel voor het onderzoek van de feiten 
·als voor het vaststellen van den rechtsgrondslag van zijn vonnis 
- eerst en voor een groot dee! intellectueel. doch dan komt een 
moment waarop deze intellectueele richtsnoer hem niet verder leidt: 

- hij doet een sprong . Hij heeft daarbij steeds het concrete geval 
voor oogen, voor dat geval moet hij tot een uitkomst komen, die 
hem bevredigt, dat is vooreerst die hij wetenschappelijk kan ver~ 
antwoorden tegenover zijn gegevens: de tekst, de geschiedenis, het 
doe! enz., maar die hij ervaart in innerlijke overtuiging als gerechtig~ 
heid. 

§ 4. V erhouding. Uit den regel door de beslissing tot de verhou~ 
ding tusschen menschen. Toerekening en toebedeeliniJ. 

Wij zagen dus regel en beslissing als kenmerkend voor het recht 
en we hebben de verhouding van beide weder te bepalen. Is er 
geen tegenstrijdigheid als we zeggen: recht is regel ; is er dan 
voor de zelfstandige beteekenis der beslissing wei plaats? of als 
die zelfstandige beteekenis erkend moet worden, is dan de stelling 
, recht is regel" wei houdbaar? Vooruitloopend op wat we hierna 
zullen aantoonen, kunnen we zeggen dat die tegenstrijdigheid er 
niet is, indien wij bedenken, dat recht een geheel van regels is 
dat verwerkelijking vindt in de verhoudingen tusschen menschen, 
dat die verhouding ten slotte datgene is waarop het aankomt. 
Rechtsregels zijn een abstractie, die abstractie vooral als ieder 
andere logisch gehanteerd, in logische schema's uitgedacht, maar 
die abstractie kan nooit volledig worden doorgevoerd; de regel 
kan niet geheel worden losgemaakt van zijn sto£, is dus nooit vol~ 
ledig logisch bepaald. In de beslissing over den regel nadert deze 
weer de menschelijke verhoudingen in de werkelijkheid. Regel is 
recht en beslissing is recht, maar beide zijn recht voor het denken, 
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als zoodanig voorbereiding van recht in de werkelijke verhoudingen 
tusschen de menschen. 

Wij moeten dit nog nader be.zien. Doen we dat, dan komt nog 
een ander kenmerk van het recht aan het Iicht. Wij denken daarbij 
in de eerste plaats aan het strafrecht. Heeft de rechter een hande~ 
ling onrechtmatig verklaard, dan zal hij, v66r hij tot veroordeeling 
tot straf overgaat, eerst nog moeten uitmaken, of de man die 
onrechtmatig handelde schuld had, of die daad hem kan worden 
toegerekend. 

Dit is weer iets, dat in den regel geen nader onderzoek vraagt, 
de man van wien vaststaat, dat hij gestolen heeft of een ander 
heeft gedood, is immers schuldig aan diefstal of doodslag. En 
toch heeft de schuld haar eigen beteekenis als element van de 
strafbaarheid. Dit blijkt uit de mogelijkheid, dat de schuld kan 
ontbreken, terwijl het vaststaat dat de verdachte al datgene heeft 
gedaan wat naar den wettelijken regel diefstal of doodslag uit~ 
maakt. Hij handelde in -nood, op bevel van een ander, wien hij 
moest gehoorzamen, in overschrijding van noodweer (art. 40~43 
W. v. S.). Men spreekt van rechtvaardigingsgronden, onderscheidt 
echter ten onrechte niet tusschen rechtvaardiging en verontschuldi~ 
ging. Het noodweerartikel (art. 41 W. v. S.) maakt dit duidelijk. 
De handeling, verricht ter noodzakelijke verdediging van eigen of 
eens anders lij f, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke aanran~ 
ding is rechtmatig. Ik mag ter redding van eigen leven den aanvaller 
dooden. Maar als de wet laat volgen: ,niet strafbaar is de overschrij~ 
ding van de grenzen der noodzakelijke verdediging, indien zij het ge~ 
volg is geweest van een hevige gemoedsbeweging door de aan~ 
ran ding veroorzaakt", noemt zij een grand van verontschuldiging. 
Die daad is ongeoorloofd, onrechtmatig, niettemin wordt zij den 
dader niet toegerekend. Dit laatste geldt oak van de overige in de 
aangehaalde artikelen genoemde gevallen. Schuld kan verder ant~ 
breken bij gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van geest~ 
vermogens, ook in gevallen in de wet niet met zoo veel woorden 
genoemd ~ bij de culpose delicten ~ blijkt dit duidelijk. 

Zien we dit onderzoek naar de schuld als een deel van 's rechters
taak voor zijn beslissing, dan blijkt dat de concretiseering van den 
regel, waarvan wij hoven spraken, hier nag een stap verder gaat . 
Uit het geheel van regels wordt de eene gelicht, die toegepast 
moet worden, uit die eene komt de concrete beslissing: dit is die£~ 
stal: deze daad beantwoordt aan hetgeen we daaronder verstaan: 
het onttrekken van electrische stroom aan den rechthebbende bijv. , 
deze daad is doodslag: ook wie een ander daartoe uitlokt, doet de 
verboden handeling. Doch daarmee kan niet worden volstaan, van 
de daad richt de rechter zich tot den dader: gij, gij zijt schuldig. 

Rechtsregels zijn abstractie, zij gelden voor den mensch in ab~
stracto, let op den term van het strafwetboek: ,hij, die ... enz." 
Doch nu wordt deze bepaalde mensch aangesproken. Tot hem 

~ w · 
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wordt het verwijt gericht, hij wordt veroordeeld. Daarmee is het 
vonnis uit het abstracte geheel van regels gekomen tot de werke~ 
lijkheid: Het raakt den mensch individueel, met al zijn persoonlijke 
eigenaardigheden; zijn geheele leven, psychisch en lichamelijk -
zijn denken, zijn gevoelen, zijn lichamelijke toestand, zijn geest~ 
ver"mogens worden van belang. 

De wet geeft ook daarover weer regels, wij noemden er al, 
maar ten slotte is de vraag van de schuld er een die zich aan de 
regeling onttrekt. Het kan zijn, dat geen dezer regels toepasselijk 
is en dat toch de rechter eindigt met de beslissing: geen schuld, 
dus geen veroordeeling. Het is gebleken bij de vraag die de rechts
geleerde wereld v66r eenige jaren bewoog en tot een arrest van 
den H. R. en een belangwekkende discussie in de juristenvergade~ 
ring leidde 1 ): of nl. voor overtredingen ook schuld vereischt is, 
straffeloosheid bestaat bij volstrekt gemis aan schuld. Daar is een 
massa van talloze, steeds toenemende voorschriften waarbij den 
menschen allelei handelingen worden ontraden , orde~maatregelen 
op het gebied van heel het maatschappelijk leven. Wie deze over~ 
treedt is strafbaar, van schuld wordt noch in de wettelijke om~ 
schrijvingen noch bij het gerechtelijk onderzoek gerept. Wie in 
donker met een niet verlichte fiets rijdt is strafbaar. Heeft hij dat 
gedaan, goed, dan zooveel gulden boete, naar meer wordt niet ge~ 
vraagd. En toch: in eens kan ook hier de vraag der schuld rijzen, 
kan het twijfelachtig worden of deze daad den dader wel kan 
worden toegerekend. Terecht is hier door ons hoogste rechts~ 
college uitgemaakt, dat voor iedere veroordeeling het bestaan van 
schuld noodzakelijk is, al kan een bijzonder onderzoek daarnaar 
in 999 van de 1000 gevallen achterwege blijven. Wat schuld is , 
is niet te omschrijven. ,,lk versta er onder wat gij er onder ver~ 
staat" zeide de praeadviseur Vrij ter juristenvergadering, toen hem 
een definitie werd gevraagd. Regels kunnen haar beperken of uit~ 
breiden, maar het eigenlijke ontbreekt toch. Hier blijkt dat recht 
in de reeele menschenwereld, in de verhoudingen van de leden der 
gemeenschap nog iets anders is dan alleen maar een geheel van 
regels. De levende mensch is niet aileen subject van recht, die 
recht bepaalt en recht spreekt, hij is ook object, tot wien het recht 
zich richt, die door het recht wordt aangesproken. 

De vraag of schuld voorwaarde is voor iedere straf is een vraag 
van denzelfden aard als die of de beschikking zelfstandige be~ 
teekenis heeft naast den regel. Beide haugen ten nauwste samen. 
Rechtsbedeeling is toerekening en toerekening geschiedt in de ver~ 
oordeeling. 

Tot zoover onze opmerkingen over het strafvonnis in dit ver~ 
band. In het privaatrecht vinden wij iets dergelijks. En dat wel 
in tweeerlei opzicht, ten eerste in de toerekening van handelingen 

1) Hand. Jur. Ver. 1930 biz. 154. 
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die ook hier plaats vindt, maar voornamelijk in de toebedeeling, 
die specifieke functie van het privaatrecht is. Ook voor de ver~ 
oordeeling tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad naar 
ons art. 1401 B. W. is vaststelling van de schuld noodzakelijk. 
Ook daar dus de onderscheiding tusschen onrechtmatigheid en 
schuld. Raadpleegt men de rechtspraak, dan bemerkt men van 
dat onderscheid niet veel en er zijn juristen die het bestaan daar~ 
van ontkennen 1 ) Zeker ten onrechte, dit volgt al uit ons betoog 
hierboven; het feit, dat er vorderingen zijn als die tot verklaring 
van onrechtmatigheid en tot verbod van herhaling der onrecht~ 
matige handeling, waarvoor de schuld niet vereischt wordt, volstaat 
om die leer te verwerpen. 

Ook tegen den onschuldige kan worden gezegd door den rechter 
dat hij voortaan heeft te laten wat hij in zijn onschuld maar niet~ 
temin onrechtmatig deed. Oat het onderscheid verwaarloosd wordt 
is gevolg van de omstandigheid, dat in het gewone spraakgebruik 
schuld en onrechtmatigheid en de eigenlijke schuld omvat, een 
spraakgebruik dat ook in de Fransche Code [art. 1382: faute] 
wordt gevolgd, maar in onze wet door het gebruik van beide termen 
wordt gecorrigeerd. 

Toerekening der handeling aan den dader is vereischt, niet aileen 
als wegens onrechtmatige daad tot schadevergoeding wordt veroor~ 
deeld, maar steeds als een onrechtmatig handelen voor den dader 
rechtens nadeelige gevolgen heeft. Zoo bij echtscheiding en schei~ 
ding van tafel en bed, de behandeling die den grondslag der actie 
vormt, moet kunnen worden toegerekend, anders heeft de echtgenoot 
geen schuld aan de echtbreuk. Duidelijk komt dit uit bij scheiding 
van tafel en bed wegens buitensporigheden; het kan zijn, dat de 
feiten waarover wordt geklaagd, inderdaad opleveren buitensporig
heden; wat geschied is, had niet mogen geschieden, niettemin is het 
mogelijk, dat door de gespannen toestand in het huwelijksleven den 
dader zijn ongeoorloofd handelen niet wordt toegerekend. Hij is 
niet schuldig, scheiding van tafel en bed tegen hem kan niet wor~ 
den uitgesproken. 2 ) Hetzelfde geldt voor ontzetting uit de ouder~ 
lijke macht of voogdij. 

In het algemeen schuift zich tusschen het onderzoek naar het 
concrete recht en de veroordeeling in het privaatrecht nog een 
andere factor in. Er is iets anders dat onze aandacht verdient. 
De rechter richt zich niet tot een der partijen maar tot beide. De 
veroordeeling van den gedaagde is tegelijk een toekenning van 
recht aan den eischer. De winnende partij krijgt het recht in zijn 
hand, het recht wordt zijn recht. Doch als het zijn recht geworden 
is, is het niet meer regel, krijgt het zelfstandigheid. Privaatrecht 

1 ) V gl. Oven WPNR 3278. Zie mijn Zakenrecht 8 biz. 113, van Goudoever 
in Gedenkboek B. W. biz. 47i vig. 

2 ) Vgl. een vonnis der Rb. Middeiburg d.d. 30 Juni 1943 W. en N. J. 1944 
no. 47. 
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is toebedeeling. En ook in die toebedeeling toont zich de weer~ 
barstigheid van de concrete verhouding tegen haar onderwerping 
aan de regels. Zij is daaraan onderworpen, natuurlijk, dat is juist 
het kenmerk van het recht, maar geheel daardoor bepaald, z66 
dat zij zonder eenige reserve daartoe kan worden herleid, is zij 
niet. Het subjectieve recht heeft eigen beteekenis naast het objec~ 
tieve, naast den regel komt de erkenning van een betrekking van 
persoon tot persoon of tot goed, die wel weer door allerlei regels 
kan worden beperkt, maar die ten slotte een ruimte laat, waarvoor 
de regeling halt houdt. Het beste voorbeeld voor deze stelling is 
het privaatrecht bij uitnemendheid, de eigendom. Eigendom - de 
bijzondere rechtsbetrekking tusschen mensch en goed, is omschanst 
met reeksen voorschriften die zijn uitoefening beperken, doch ten 
slotte is er een punt, waar de eigenaar vrij is, ten slotte is eigen~ 
dom een betrekking tot een zaak die niet opgaat · in een verbod 
van anderen datgene te doen wat des eigenaars is, maar die hem 
macht verleent over het goed. Eigendom laat zich daarom nooit 
in een systeem van rechtsregels definieeren, er blijft een rest, die 
aan de omschrijving van regels en uitzonderingen ontsnapt. Wie 
de bevoegdheden van een eigenaar wil opnoemen, is tot onvolledig~ 
heid gedoemd, al is zijn lijstje nog zoo uitgebreid, er blijft altijd 
de mogelijkheid, dat in nog niet voorgekomen verhoudingen een 
nieuwe bevoegdheid blijkt die de eigenaar heeft omdat het nu een~ 
maal zijn zaak is waarom het gaat. Hetzelfde geldt in mindere 
mate mutatis mutandis voor elk subjectie£ recht. 

We lieten het woord , macht" vallen, opzettelijk - daarmee 
immers raken we de verhouding in de werkelijkheid. In die ver~ 
houding vindt het karakter van het recht als regel zijn grens, we 
wezen er aan het slot van § I op. In toerekening en toebedeeling 
wendt de rechter zich in zijn beslissing tot de partijen, de levende 
menschen, die voor hem staan. 

§ 5. Recht v66r en recht na de beslissing. De beslissing gebonden 
aan den regel. 

Wij keeren terug tot de vraag aan de aanvang van de vorige 
paragraaf gesteld. Wij hebben regel en beslissing samen gesteld 
tegenover de verhouding, die zij dienen; wij bezien ze nu weder, 
tegenover elkaar, maar nu in verband met de verhouding. Zijn 
kenmerken van het recht - het recht dan gedacht v66r zijn ver~ 
werkelijking - abstract, regel en beslissing, is er dan geen inner~ 
lijke breuk? Hoe kan de beslissing eigen beteekenis hebben, als 
het recht regel is? Hoe regel, als het door beslissingen wordt ge~ 
kenschetst? 

Als we deze vragen stellen, zien we eerst naar het recht v66r 
de beslissing. Dan blijkt dat die beslissing wordt gezocht in regels 
en dat, ook al is zij niet door regels bepaald, zij toch als rechts~ 
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beslissing niet zonder den regel kan worden gedacht. De beslissing 
in rechten is niet die van iemand, die in zich zelf vraagt, of mis~ 
schien intuitie£ voelt, wat moet geschieden, maar altijd van een 
die naar een grond voor zijn uitspraak buiten zich zelf zoekt. Een 
grond, die dan tegelijk toch in zijn eigen innerlijke overtuiging, 
misschien wel weer in zijn intultief inzicht, bevestiging moet vinden. 
De rechter, - en ik neem dit woord nu algemeen, het omvat dan 
ook den arbiter, ieder die een rechtsvraag beslist - zoekt steun 
in wat als recht geldt, dat is in wat gedacht en geoordeeld wordt, 
wat gedaan wordt ook, in den kring waarvoor zijn uitspraak be~ 
stemd is , met zijn eigen rechtsgevoel wil hij het rechtsbewustzijn 
van de gemeenschap bevredigen. Hij kfm niet anders naar eigen 
rechtsbesef, hij weet dat zonder dat zijn uitspraak in de Iucht 
blijft hangen. In de oordeelen waarbij het zijne zich aansluit, zit 
een eenheid, een systeem, dat in onze tegenwoordige samenleving 
in de eerste plaats door wetten, algemeene voorschriften van met ge~ 
zag bekleede personen, maar ook door rechterlijke uitspraken, ook 
door de van betrokkenen zelf afkomstige regelingen wordt gevormd. 
Ook waar de rechter verder gaat en bewust nieuw recht zoekt, 
doet hij dit aan het systeem gebonden. Recht korrit ook historisch 
nooit uit de Iucht vallen, de beslissing is nooit de meest wensche~ 
lijke regeling, rationed doordacht en dan door den rechter aan 
partijen opgelegd, het is altijd een beslissing naar bestaand recht. 
De rechter gaat altijd voorzichtig en tastend uit van het bestaande 
- en dat bestaande is een geheel van regels ...- voor hij tot het 
nieuwe komt. Dat nieuwe wordt veelal onbewust gevonden, schijn~ 
baar - en ook de auteur van het vonnis dacht zoo - was de 
uitspraak niet dan een toepassing, achtera£ wordt het nieuwe ele~ 
ment erin onderkend. Het kan ook, dat dat nieuwe bewust wordt 
uitgesproken, bij analyse b.v., maar ook dan is het nieuwe aan 
het oude gebonden. En dit is niet slechts een beschrijving van 
de wijze waarop de beslissing wordt gevonden, het is door den 
aard der uitspraak noodzakelijk zoo, immers de rechter moet recht 
spreken, hij moet oordeelen hoe de verhouding tusschen partijen 
rechtens is; zij staan voor hem en vragen hem, wie recht heeft, 
niet wie recht in de toekomst zal hebben, de toebedeeling is niet 
anders dan de bevestiging van wat al had behooren te zijn. Of 
wel er wordt verlangd, dat aan gedaagde een handeling wordt 
toegerekend, zijn daad vergolden, niet omdat zij wellicht in een 
toekomst onrecht zal heeten, maar omdat zij op het oogenblik dat 
zij werd verricht, onrecht was. 

Als beslissing, die iets nieuws bracht, staat ieder jurist in Neder~ 
land de uitspraak van den H . R. van 1919 over de onrechtmatige 
daad voor oogen. Hier demonstreert zich het nieuwe wel heel 
duidelijk, een uitspraak in gewicht voor het rechtsleven gelijk aan 
de herziening van een geheel boek van het B. W., zei Meyers. 
Lezen we echter het arrest dan bemerken we daarvan niets, de 
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H . R. zegt niet anders dan dat de rechter art. 1401 B. W. verkeerd 
heeft geinterpreteerd door onrechtmatige daad alleen te verstaan 
als handeling in strijd met des daders (in de wet omschreven) 
rechtsplicht of de inbreuk op eens anders ( weder wettelijk gefun~ 
deerd) recht. Onrechtmatig is oak de handeling in strijd met de 
goede zeden of met ,de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk 
verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed." · 
Hoe komt de H. R. tot deze uitspraak? Het zijn historische gran~ 
den die hij aanvoert: het B. W. wordt met zijn bran de Code 
vergeleken, de zin van de invoeging van het woord ,onrechtmatig" 
die het wellicht tegenover den Code kenmerkt, onderzocht, de be
teekenis van dit woord historisch vastgesteld en zoo in de inter
pretatie van ons art. 1401 die van art. 1382 Code benaderd. We 
weten - omdat we de oude rechtspraak van den H . R. kennen 
en dus oak, dat de in 1919 vernietigde beslissing van het Hof te 
Amsterdam geheel aansloot bij de oudere jurisprudentie - dat 
deze uitspraak nieuws bracht, we zien in dat nieuwe het zelf~ 
standige van de beslissing, maar we kunnen in de uitspraak zelf 
er geen woord van vinden. Zij had precies zoo kunnen luiden als 
die vernietigde beslissing in strijd was geweest met de vaste leer 
van den Hoogen Raad zelf. \Ve kunnen oak met gerustheid zeggen, 
dat de H . R. deze uitspraak niet zou gegeven hebben, indien niet 
geruimen tijd oppositie had bestaan van velen tegen de oude leer , 
het rechtsbewustzijn zoo van degenen, wie bepaalde uitspraken 
treffen als van hen die ze verwerken ('de juristen) er tegen had 
opgetornd, indien niet oak de leden van den H. R. zelf door die 
leer innerlijk onbevredigd werden gelaten en de toepassing daar~ 
van in het gegeven geval hun tegen de borst stuitte _, doch oak 
daarvan blijkt niets. Zegt men: tach hebben deze dingen den door~ 
slag gegeven, niet de - niet eens zoo heel sterke - historische 
interpretatie van art. 1401 B. W., dan spreek ik dat niet tegen, 
maar dan voeg ik er onmiddellijk aan toe: en toch is het de vraag 
of wij zonder die de nieuwe beslissing zouden hebben gekregen, 
of dan niet een woord als ,wij zouden wei anders willeJ?., maar 
wij kunnen niet" op de lippen van de rechters was gekomen. Het 
nieuwe breekt zich baan in het oude. De beslissing is gebonden . 
De term ,vrij recht" waarmee een aantal jaren geleden in Duitsch~ 
land werd geschermd, dus een thans vrijwel vergeten richting, is 
een tegenspraak in zichzelf. 

Die gebondenheid is er oak, indien de rechter de analogie han~ 
teert. Dan zegt hij anders als straks uitdrukkelijk ik ga verder dan 
het bestaande recht, ik breid uit, maar hij doet dat steeds in aan
sluiting daaraan, in dat bestaande recht acht hij tach oak het 
nieuwe al opgesloten, het bevel dat onuitgesproken het instituut 
moet worden gehanteerd. Een goed voorbeeld daarvan geeft de 
leer om trent den , eigendom tot zekerheid". Wij wezen daarop 
reeds hierboven. De H. R. erkent de geldigheid van deze o-..:er-

J --.~---
~~-----
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·dracht 1 ), gesteld voor de vraag, hoe deze overdracht nu in haar 
uitwerking met name bij failiissement moet worden begrepen, zocht 
hij zijn toevlucht in de analogie. Naar analogie van pand en hypo~ 
theek leert de H. R. 2 } Het overgedragen goed ,vervult de zelfde 
functie als een in onderpand gegeven goed en moet redelijkerwijs 

·op dezelfde wijze behandeld worden bij afweging van de belangen 
van den gewaarborgden schuldeischer tegenover die van de con~ 
currente crediteuren". Men leze het arrest in zijn geheel en zie 
hoe de H. R. slechts tastend voortgaat: het overdragen tot zeker~ 
heid is eerst in zwang gekomen lang na de tostandkoming der 
Faillissementswet, daarom ' moet worden nagegaan wat die wet 
bepaalt ten aanzien van hen die zich een bijzondere zekerheid willen 
bedingen. Dit wordt uitvoerig geanalyseerd en dan volgt de be~ 
.slissing, die ik vermeldde. Nieuw recht, uitdrukkelijk als zoodanig 
·gesignaleerd, maar nieuw recht, dat geheel afhangt van het oude. 
Het is niet de vraag: wat is in het algemeen de billijke, gewenschte 
regeling van het instituut van den eigendom tot zekerheid, het 
.is de vraag wat is daaromtrent rechtens in ons gegeven systeem? 
Nieuw recht in het oude. 

Die gebondenheid is er ten slotte ook als de rechter niet meer 
door interpretatie of door analogie maar krachtens uitdrukkelijke 
opdracht van den wetgever of misschien ook daarnaast nieuw recht 
zoekt . Het kan zijn, dat de wet een woord gebruikt van zoodanige 
ruime strekking (billijkheid b.v. in art. 1375 B. W.) dat hij de 
vaststelling van wat in concreto recht is aan den rechter overlaat, 
het kan ook zijn dat interpretatie der wet (,onrechtmatig" in art. 
1401 B. W. , ,buitensporigheden" in art. 288 B. W. bij scheiding 
van tafel en bed) tot deze conclusie leidt. 

Nemen we weer het voorbeeld van art. 1401 B. W. Dank zij 
de interpretatie van den H. R. zijn er dus daden daarom onrecht~ 
matig, omdat zij in strijd zijn met de zorgvuldigheid, die in het 
maatschappelijk verkeer betaamt enz. Doch wat is die zorgvuldig~ 
heid, wat betaamt? Algemeene regels daarover ga£ de H. R. niet, 
zij zijn sindsdien ook niet door ons hoogste rechtscollege opgesteld. 
Het is hier een oordeelen van geval tot geval. In dat van 1919 
was het een boekdrukker, die een bediende van een concurrent 
omkocht hem zekere gegevens van het bedTij£ van cHen concurrent 
te verschaffen, waarmee hij in zijn bedrij£ zijn voordeel zou kunnen 
doen. Oat is anders dan maatschappelijk betaamt. Dit is zoo evi~ 
dent, dat het geen nadere toelichting schijnt te behoeven. V raagt 
men daarnaar, dan moeten wij er op wijzen, dat de betrekking 
van patroon en bediende zekere vertrouwenspositie meebrengt, die 
niet mag worden geschonden, verder dat wij anderen door geld 
niet mogen verleiden tot onrechtmatig handelen tegenover derden 

1 ) H. R. 25 Jan. 1929 N.J. 1929, 616. 
2) H. R. 3 Jan. 1941 N.J. n. 470. 
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en zoo meer. Wat maatschappelijk betaamt is wat naar onge
schreven recht behoort. Zoodra het maatschappelijk , betamen", 
,behooren" wordt, is het recht. We komen voor al weder een 
geheel vormende, zij het niet neergeschreven, regels, die rechtens 
onze handelingen begeleiden. Het geval wordt in zijn bijzonder
heid gezien ..-het verwerpelijke van de listige praatjes van den 
gedaagde in het proces springt in het oog, maar dit verwerpelijke 
kan tegelijk worden beschouwd als in strijd met algemeene normen. 
Ieder die van recht zoeken in gevallen van dezen aard ervaring 
heeft, weet, dat hij de juistheid van zijn intultieven indruk kan en 
moet toetsen door te vragen of hij in analoge uitspraken evenzoo 
zou oordeelen. Hij waakt er voor, dat zijn uitspraak niet in buiten 
het geval liggende omstandigheden zijn grond zou vinden (het 
optreden van een ·der partijen is bijzonder ,antipathiek" ..- deze 
heeft in ander opzicht dan thans aan de orde is, onrechtmatig 
gehandeld, een waarschuwing door veroordeeling zou bijzonder nut
tig zijn enz.). Hij zoekt naar een zuivere rechtsbeslissing, die vindt 
hij aileen indien niet slechts de uitspraak zijn eigen rechtsgevoelen 
bevredigt, maar tegelijkertijd tegenover het rechtsbewustzijn van 
den kring waarvoor zij bestemd is , verantwoord is. D it ligt in het 
, maatschappelijk" betaamt. Doch dit rechtsbewustzijn kan hij ai
leen kennen in de oordeelen over recht die hij uit gedragingen en 
meeningen van degenen die tot dien kring behooren put. Oor~ 
deelen over de concrete verhoudingen die hij veralgemeent. De 
beslissing moet in het geheel ,.passen", niettemin, zij brengt iets 
nieuws, dit nieuwe kan verschuiving brengen in dat systeem; er 
is hier altijd een marge, een min of meer, maar op eenige wijze 
een plaats vinden in het systeem moet zij. Anders wordt zij als 
onrecht uitgestooten. De beslissing is een beslissing over bestaand 
recht. 

§ 6. Recht v66r en recht na de beslissing. De regel uit de be~ 
slissing. 

De beslissing naar bestaand recht en toch een, waaruit nieuw 
recht wordt. Iedere rechtsuitspraak is uitspraak in een bepaald 
systeem, een geheel van regels en rechtsvoorstellingen, toch voegt 
zij in dit systeem iets in, waardoor het zich voortdurend wijzigt: 
het geheel van het recht is nooit afgesloten, het is steeds in wor~ 
ding, het is eeh open systeem. Het recht is historisch gegeven, de 
regels liggen in de beslissing, daaruit put zij. Toch vormt zij iets 
nieuws. 

Natuurlijk wil ik hiermee niet zeggen, dat iedere beslissing in 
concrete gevallen ons recht in het algemeen verrijkt. Als dat zo 
was, was de regel geen regel. W el geldt voor iedere beslissing, 
ook als zij niet anders is dan eenvoudige toepassing van gegeven 
regels, niet dan herhaling van wat al duizenden malen zoo is geoor-
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deeld, dat zij weder het systeem bepaalt. Door die toepassing en 
herhaling wordt het versterkt. De regel wortelt zich vaster, naar~ 
mate hij meer wordt nageleefd, bij strijd meer toegepast; wijziging 
wordt daardoor moeilijker en minder waarschijnlijk. Zelden toe~ 
gepaste regels, die niet voor ieder vanzelfsprekend zijn, staan 
zwakker, al hebben zij nog zoo hooge autoriteit achter zich, door 
de toepassing komen zij uit de abstractie, waarin zij in wetboek 
of rechtspraakverzameling zijn neergelegd, tot werkelijkheid. Doch 
het hm zijn, dat wat schijnbaar toepassing van regel~ is, toch, 
door nog zoo geringe verschuiving, zijn van te voren nooit ge~ 
heel omschreven gebied vernieuwt. Het onmerkbaar geringe, een 
nuance in de feitelijke verhoudingen, wordt het zaad waaruit het 
nieuwe spruit. Het kan ook, dat dit nieuwe plotseling naar voren 
springt. Uit hetgeen wij in § 3 schreven volgt dit met noodzake~ 
lijkheid. Dit nieuwe nu heeft a ltijd weer de tendens tot regel te 
worden. De gebondenheid aan het precedent, die de rechtstheorie 
als een typeerend Engelsch, zelfs liever Anglo~Saksisch verschijnsel 
beschouwt, ligt in den aard van iedere rechtspraak. Ik spreek na~ 
tuurlijk over gebondenheid in het algemeen, niet over de uitwerking 
paarvan in het Engelsche recht .....- zij is altijd een gebondenheid 
min of meer, nooit een volledig bepaald zijn. 

Het is een bekende tegenstelling tusschen het Engelsche en het 
continentale rechtssysteem: in Engeland de rechter gebonden meest 
aan de uitspraken van zijn gelijken in rang, onvoorwaardelijk aan 
die van hoogeren rang, de hoogste rechter, het House of Lords 
gebonden aan zijn eigen uitspraken .....- op het continent de rechter 
vrij tegenover uitspraken van de hierarchisch hooger geplaatste 
colleges, ook van het hoogste, dit hoogste college volledig bevoegd 
eigen vroegere leer om te werpen , de rechter aileen gebonden aan 
de wet. AI meer heb ik opgemerkt 1 ), dat de tegenstelling een be~ 
trekkelijke is : de Engelsche rechter is niet zoo gebonden als men 
wel meent., de continentale niet zoo . vrij als men het zich voorstelt. 
Psychologisch is het laatste volkomen begrijpelijk, zoodra er een 
hierarchie in de rechterlijke organen bestaat; er moet al een sterke 
drang zijn anders te oordeelen dan een ,.heerschende" leer, wil 
de rechter zich tegen haar keeren met de wetenschap, dat zijn 
uitspraak groote kans heeft in hoogere instantie te worden ver~ 
nietigd; maatschappelijk is het ten zeerste gewenscht om zeker~ 
heid van richtsnoer aan den betrokkene te geven, wordt de rechter 
gedrongen zich aan eenmaal getrokken lijnen strak te houden, doch 
meer dan deze beide vragen van het verschijnsel is van belang 
dat die gebondenheid logisch in den aard zelf van de rechtspraak 
ligt, aan bestaan van recht zelf inhaerent is. Psychologische ver~ 
klaring en maatschappelijk nut bevestigen dan dezen grond. 

W aarom is dit zoo? Het is weder omdat recht regel, omdat de 

1) Algemeen Deel 124 vlg. 
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uitspraak, hoewel gedaan concreet tusschen bepaalde partijen, een 
uitspraak is in de gemeenschap v66r de gemeenschap, en onze 
stelling is uitvloeisd van het niet nader te bewijzen beginsel, dat 
gelijk gelijk moet worden behandeld 1 ). De geheele gedachte van 
recht onderstelt dat elke regel is regel voor ieder, die tot de ge~ 
meenschap behoort. Niets doet zoo zeer als onrecht aan, dan dat 
gelijken ongelijk worden behandeld. Het beginsel der gelijkheid 
is fundament van iedere rechtspraak. Er is verbittering indien het 
beginsel in individueele gevallen wordt veronachtzaamd, een ver~ 
bittering die een Ieven kan verwoesten. Er dreigt revolutie, indi~n 
een onbillijkheid in rechten niet meer als gebaseerd op werkelijke 
verschillen maar als willekeur wordt gevoeld. Een rechter die een~ 
maal iets heeft uitgemaakt tusschen A. en B. voelt, dat hij onrecht 
zou doen, als hij anders zou oordeelen, indien C. en D. hem de~ 
zelfde vraag zouden voorleggen. Zijn oorded heeft de noodzake~ 
lijke tendens regd te worden. Voor hem zelf ......- ook voor anderen, 
zoodra zijn uitspraak voor die anderen gezag toekomt. Zoodra 
in eenige gemeenschap de rechtspraak is georganiseerd, komt dat 
gezag noodzakelijkerwijs aan den hoog'stgeplaatsten rechter toe. 

Wij hebben aangetoond ( § 5) dat bewust of onbewust over~ 
wegingen van dezen aard de beslissing bepqlen v66r het vonnis 
is geveld, dit sluit noodzakelijkerwijs den anderen kant in: na het 
vonnis wordt de uitspraak tot regel. 

De Engdsche precedenten~Ieer bewijst het. Niet op de beslissing 
op zich zelf, maar op de door analyse uit de rechtspraak in haar 
gehed te pu.tten regd komt het aan. Kemp Allen stdt in ·zijn be~ 
langwekkende rechtsleer het deductieve stelsel van het continentale 
stelsd: uit den regel tot de beslissing tegenover het inductieve 
Engelsche: uit de beslissing tot den regel 2

) en dan weer zou ik 
zeggen, tot de beslissing. Een der belangrijkste rechtersfiguren uit 
de 19e eeuw Sir George Jessel formuleert dit aldus: , precedents 
are employed in order to establish principles". 3 ) 

Wij halen het Engelsche voorbeeld aan omdat het Engelsche 
recht getypeerd wordt door het zware gewicht op het precedent 
gelegd, maar ook het continentale recht heeft zijn precedentenleer. 
Met name geldt dit voor ons land: het is een andere, soepeler 
en minder strakke, een veel relatiever band, dan het precedent den 
rechter aanlegt daar ginds, niettemin gebonden is hij. De Hooge 
Raad zelf zal die nu eerts bevorderen, dan weer door zich met 
groote voorzichtigheid te uiten, den rechter er toe brengen zijn 
uitspraak met reserve te beschouwen. Herhaalt hij, als soms ge~ 
schiedt, een vroeger gegeven uitspraak met dezelfde argumenten 

1
) Zie mijn .,Rechtsbeginselen" (Mededeelingen Koninklijke Akademie van 

Wetenschappen afd. Letterkunde, 1935) biz. 20 vlg. Verz. Ges. I biz. 395. 
:) Law in the making ( 1927) biz. 107 vi g. 

) In re Hallett's Estate ( 1879) en Osborne v. Rowlett (1880) beide 13 
Cd. D. en p. 713 en 774, 785, geciteerd bij Kemp Allen biz. 250, zie ook biz. 159. 
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in dezelfde bewoordingen dan maakt hij duidelijk den volke kond, 
dat hij zich aan deze uitspraak wil houden. Geeft hij zelf als weder 
in het bekende arrest van 1919 een formule waarin een wetsartikel 
wordt geparafraseerd, dan is de kans groot, dat zijn parafrase 
door den lager en rechter als wet wordt behandeld. 's Hoogen Raads 
omschrijving van de onrechtmatige daad is precies evenveel recht 
in Nederland als het art. 1401 zelf, neen het is dit door zijn 
nauwkeurige omschrijving meer dan de abstractere formule die er 
achter ligt. Wie, die ons burgerlijk recht na 1919 kent, zal het 
betwisten? En het is wederom de H. R. zelf die deze conclusie 
bevestigt, als hij in een bijzondere materie (de onrechtmatige daad 
der overheid) zijn eigen formule tot uitgangspunt maakt van 
verdere rechtspraak op dit bijzondere gebied. Als de Engelschen 
kennen ook wij het geval, dat de leer van den H. R. niet uit een, 
bepaald ,standaard" arrest, maar uit een opvolgende reeks moet 
worden geput. Naast art. 1401 is art. 1374 B. W ., dat uitspreekt 
dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, 
het voorbeeld van erkenning van ongeschreven recht. Doch anders 
dan bij 1401 ligt hier de rechtspraak niet in een beslissing, maar 
in een reeks arresten, is zij daardoor veel minder vast omlijnd. 
Wij kennen 66k de gevallen, waarin de H. R. , al of niet opzettelijk, 
zijn uitspraak zoo dicht mogelijk bij het geval houdt, doet uitkomen 
dat in deze uitdrukkelijke gereleveerde omstandigheden aldus moet 
worden beslist, waar dus het onderscheiden van andere gevallen, 
analoog, maar tach iets anders, - het bekende ,distinguishing" 
van het Engelsche recht - voor de hand ligt. Maar ten slotte 
is er een zeer belangrijk verschil met het Engelsche recht, het 
openlijk verwerpen van vroegere leer blijft mogelijk. De houding 
van de doctrine tegenover de jurisprudentie is daardoor een andere. 
Eenerzijds beschouwt zij deze als recht, anderzijds critiseert zij haar 
als niet~recht, naar Engelsche opvatting zou zij hoogstens ,bad 
law" moeten heeten, niet ,no~law". De doctrine is bij ons telkens 
weer geroepen tot verzet. En niet aileen verschuift de H. R. daar~ 
door gemakkelijker dan de Engelsche rechter zijn leer, door onder~ 
scheiding op onderscheiding te maken, veroudert het precedent tot~ 
dat het eindelijk vervalt, neen, ons hoogste rechtscollege ziet er 
niet tegen op met zijn eigen precedent openlijk te breken. ,Open~ 
lijk", maar nooit , uitdrukkelijk". Het moet voor den buitenstaander 
wei een wonderlijken indruk maken ;;~Is ons hoogste rechtscollege 
soms met enkele, schijnbaar onomstootelijke zinnetjes afrekent met 
een opvatting, die hij zelf vroeger aanhing. Het arrest van 31 
Jan. 1919 is weder voorbeeld. 

Doch wij schrijven hier geen Nederlandsche precedentenleer. 
Wellicht was deze uitweiding reeds te breed, zij scheen noodig 
om het belang van het precedent, en dus van de stelling, dat be~ 
slissing regel wordt, te doen zien in een stelsel, dat principieel 
uitging van een uitgesproken verwerping dier gedachte (het ver-
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bod van de ,arrets de reglement", art. 12 A. B. 1 ) ) en in zijn 
cassatiesysteem die verwerping processueelen vorm gaf. 2 ) Aileen 
dan vernietigt de H. R. een uitspraak van den lageren rechter, 
als de wet is geschonden of verkeerd toegepast; niet het recht in 
het algemeen, veel minder het precedent is toetssteen, enkel de 
wet. En wat wij hier betoogden, geldt van elk continentaal recht, 
waarbij natuurlijk ieder recht weer zijn eigen nuances vertoont. 3 ) 

De codificatiegedachte, die die continentale rechtsordeningen be
heerscht, staat lijnrecht tegenover die van de gebondenheid aan 
precedenten; dat zij deze niettemin wei bepaalt, maar niet uitsluit, 
meen ik te hebben aangetoond. Het recht laat zich niet dwingen 
tot een werking, die met zijn aard in strijd is. 

Toch rijst de vraag: als de gebondenheid aan vroegere recht
spreek essentieel element van het recht is, hoe is dan verklaarbaar, 
dat het Romeinsche Recht, het voorbeeld toch voor de geheele 
Westersche cultuur, daarvan geen spoor vertoont? Gooit dat enkele 
feit niet de geheele stelling om? Ik antwoord daarop tweeerlei. 
Vooreerst, dat voorwaarde van gezag van rechtspraak motiveering 
en publiceering is, een vast-leggen en vasthouden door hetzij monde
linge overlevering hetzij schriftelijke. Het is wei merkwaardig, dat 
dit noteeren en verbreiden van jurisprudentie in Engeland zoo 
vroeg begonnen is. Het is al in sterke mate bij Bracton (midden 
13e eeuw) te vinden. Zander dit komt van verwerkelijking der 
precedent-gedachte niet veel. Doch als men dit antwoord op de 
vraag niet afdoende vindt en meer verlangt om overtuigd te zijn, 
dan moet dit antwoord op de gestelde vraag luiden, dat in Rome 
het gebonden zijn aan rechterlijke uitspraken ontbrak omdat de 
rechter geen gezag had in de gemeenschap en wat wij rechtspraak 
heeten verdeeld was over meerdere organen. De praetor eerst, 
wiens functie niet anders was dan richting geven aan de recht
spraak, de juristen anderzijds deden wat elders de rechtspraak 
verrichtte. De eigenlijke judex had slechts een ondergeschikte taak. 
Het praetorisdi edict is vergelijkbaar met de verklaring van den 
rechter: ik zal zoo en zoo beslissen in voorkomende gevallen, zie 
het arret de reglement, het werd door overneming door opvolgers 
tot bindenden regel. En het advies van den jurist steeds in een 
geval gegeven, werd tot precedent, voor andere, tot regel. Het 
Romeinsche Recht vertoont andere vormen, niet een werkelijke 
afwijking van de stelling, dat de gezaghebbende concrete beslissing 
tot regel wordt. . 

lntusschen blijft het waar, dat nergens het precedentenstelsel, 
met zijn voor- en nadeelen, zich zoo sterk heeft ontwikkeld als 

1 ) Vlg. art. 5 Code civil. 
2) Zie Algem. Dee! biz. 2. 
3) Vlg. bet ,folgen", ,s'inspirer de" van bet bekende art. 1 van bet Zwitser

scbe W~~boek. He~ is ~oeilijk de mate van gebondenbeid pr<~cies te formuleeren. 
Voor mun gevoel IS ,s'mspirer de" wat slap, ,folgen" scbijnt a! meer in te bouden. 



I 
l -
I. 

' 
'· ' 

I 

I 

I 
~ r 

i 

I 

26 P. SCHOLTEN 
! .... _ ~ --=-~~~~: · 

in Engeland. Het is daar voor den buitenlandschen jurist. die toe~ 
sch9uwer blijft tegenover zulk recht, er niet in mee leeft en dus 
altijd met eenig voorbehoud moet oordeelen, op bedenkelijke wijze 
verabsoluteerd. Toch ziet men ook daar grenzen, grenzen die aan~ 
wijzen, dat ten slotte de beslissing haar kern vindt in iets anders 
dan precedent, in iets anders ook dan de wet. Kemp Allen wijst 
er op, dat een der groote rechtsfiguren uit het begin der 19e eeuw, 
die steeds de noodzakelijkheid van het volgen der precedenten heeft 
verkondigd, Parke, toch deze beperkt tot die welke niet ,plainly 
unreasonable and inconvenient" zijn 1 ), dat een andere nog be~ 
kender, Lord Ellesborough, in 1809 sprak van een precedent 
,which outrages all reason and sense; it is no authority te govern 
other cases" 2

). Het precedent moet altijd gezien worden in het 
geheel van de geschreven en ongeschreven common law en de 
common law client de gerechtigheid. Doch erkend moet worden, 
dat practisch van ongehoorzaamheid aan een precedent weinig 
blijkt, minder nog dan in continentale Ianden van terzijdestelling 
van wetsartikelen die tot zulk een onrechtvaardig resultaat zouden 
leiden. Belangrijk blijft, dat achter geheel de precedentenleer, ge~ 
lijk achter onze wetsgebondenheid, de gedachte toch weer ligt, 
dat .. justice" werkelijk recht dus 's, rechters taak is en dat die 
gedachte, hoe oak belemmerd en langs welke omwegen dan ook, 
zich toch altijd weer doet gelden. 

Hoezeer die precedentenleer intusschen in de Engelsche rechts~ 
gedachte heerscht, blijkt wei hieruit, dat in een ander instituut , 
waaraan die gedachte het Ieven schonk en dat geheel diende om 
tegen den regel in het recht in en van het geval, de bijzondere 
verhouding te dienen, de , Equity" , toch weer het precedent zich 
baan brak niet aileen, maar een heerschende positie ging innemen . 
.,Equity" werd een rechtstelsel naast de .,common law" , in equity 
kreeg het precedent zulk een overwegende beteekenis, dat men 
niet zonder grand van de rigor aequitatis ging spreken. 

Zoo straks daarover meer, we hebben eerst de billijkheid als 
reactie van het recht van het geval nu niet uit, maar tegen den 
regel. nader te beschouwen. 

Voor wij dat doen, hebben wij nag een antwoord te geven op 
de in den aanvang van § 4 gestelde vraag: of er geen tegenspraak 
is tusschen de stellingen : recht is regel en recht is beslissing. Oat 
antwoord moet zijn, dat men zich los moet maken het recht monis~ 
tisch te zien, uit een gezichtshoek. Het is overschatting van den 
logischen drang, die altijd alles tot een beginsel wil herleiden, als 
wij ons tegen het naast elkaar staan der beide stellingen verzetten. 
Recht is regel, recht is beslissing. Het is beide waar. Regel en 
beslissing zijn door elkaar bepaald. We moeten Ieeren in het recht 

1) Kemp Allen t . a. p. biz. 145. 
2) Idem biz. 165. 
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dialectisch te denken. Ten slotte wortelt die tweeledigheid in het_ 
feit, dat wij in ons denken het recht op zich zelf stellE:n, het als 
gedachten~ding isoleeren en het toch tegelijk als een stuk van onze 
eigen werkelijkheid, ons zijn, beleven. 

§ 7. Recht in de concrete verhouding tegen den regel. Billijkheid 
( misbruik van recht, natuurlijke verbintenis). 

Ten slotte is het in het recht altijd weer om een bepaalde ver~ 
houding tusschen bepaalde menschen te doen. Uit den regel door 
de beslissing tot de verhouding. Doch het kan zijn, dat de be~ 
slissing, hoewel naar het geheele systeem van regels de eenig moge~ 
lijke, toch intultief wordt verworpen. Regels zijn abstracties, bij 
de toepassing worden de bijzonderheden van het geheel afgekapt, 
niet zij bepalen de uitkomst. En toch, het kfm zijn, dat daardoor 
de beslissing tot onrecht wordt. De samenleving tusschen menschen 
is z66 gecompliceerd, dat zij niet onder een stelsel van regels kan 
worden gevangen. Een regel , voor tallooze gevallen van een be~ 
paald type de goede regel, kan door een haast onmerkbare ver~ 
schuiving in het geval tot onrecht verkeeren. Door beschouwing 
der regels in hun samenhang, door correctie van den een door 
den ander, door voortdurende verfijning wordt dat gevaar ver~ 
meden. Doch ook dan blijft er een grens, een grens door het rechts~ 
stelsel als geheel getrokken, een muur, waar de rechter niet over 
heen kan. Dat moet worden geduld. Het recht is menschelijk, dus 
gebrekkig. Het is mogelijk, dat een onrecht lijdt ten nutte van het 
recht van geheei een gemeenschap. Doch dat schrijnt altijd: het 
vermogen dit te dulden is beperkt. Het kan zijn, dat de tegen~ 
stelling tusschen de uitkomst van recht en datgene wat inner~ 
lijk het rechtsgevoel bevredigt, z66 sterk is , dat de als onrecht 
gevoelde beslissing wordt afgewezen, dat een uitweg moet worden 
gezocht. Dan breekt het concrete recht van het geval zich baan 
door het recht der regeling; dan dicteert die de uitspraak. Dit is 
wat wij reeds sinds de Grieken de billijkheid noemen. 

Over die billijkheid zullen wij nog meerdere malen in dit boek 
moeten spreken. Principieele beschouwingen komen dan aan de 
orde. Nu hebben wij aan deze aanduiding van haar beteekenis 
genoeg. Wij zullen over het belang van het begrip, ook rechts~ 
historisch, in verband met de drielectige bouw van het recht: regel~ 
beslissing~verhouding straks nog een enkele opmerking maken. Nu 
bepalen wij ons tot zijn beteekenis in het hedendaagsche privaat~ 
recht. Die ligt echter zoo goed als geheel op het gebied van het 
overeenkomstenrecht. Waar wij in ons betoog ons daarmee nog 
in· het bijzonder moeten bezighouden, stellen wij de bespreking 
ook daarvan nog even uit om nu er op te wijzen, dat die zelfde 
gedachte van de billijkheid, het concrete recht van de verhouding 

1) Kemp Allen t.a.p. biz. 376. 
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tegen het algemeene van den regel v66r de verhouding, ook ten 
grondslag ligt aan twee instituten, die zich in het Nederlandsche 
privaatrecht en in het algemeen in het privaatrecht van het con~ 
tinent, juist in de laatste decennien een nieuwe plaats hebben ver~ 
kregen, het misbruik van recht en de natuurlijke verbintenis. Zij 
zijn in ons verband belangwekkend. 

W at misbruik van recht is , kan ik niet beter duidelijk maken 
dan door bet geval uit onze jongste jurisprudentie te citeeren, dat 
ik elders 1 ) een schoolvoorbeeld heb genoemd. Twee heeren hebben 
ruzie over een voetpad; om zijn buurman te dwingen toe te geven 
plaatst een dezer op zijn eigen terrein palen met vuile Iappen, 
die het bijzonder mooie uitzicht van den ander ~ de strijdende 
partijen hebben landhuizen in Berg en Dal ,__ bederven. Misbruik 
van recht, oordeelt de rechter: de palen moeten worden verwijderd. 
V eertien dagen na het vonnis begint dezelfde man den bouw van 
een watertoren op hetzelfde punt. Palen met vuile Iappen behoefde 
de ander niet te dulden, maar een watertoren! Bij die palen had 
hij geen redelijk belang, was gezegd. Een watertoren daarentegen 
is voor de bevloeiing van het terrein van dienst en dus ... De water~ 
toren heeft echter geen aansluiting aan waterleiding of put, het 
is een !ooze constructie. Wederom misbruik van recht, wederom 
bevel tot afbraak. W eder veertien dagen na het vonnis wordt 
het reservoir aangesloten op de waterleiding. Nu schijnt dus de 
toren doelmatig effect te hebben. Is er nog misbruik? De recht~ 
bank te Arnhem oordeelde van niet, het Hof vernietigt: Toch 
misbruik en dit college blijft er bij, toen zijn eerste motiveering 
door den Hoogen Raad onvoldoende was geoordeeld, in een tweede 
arrest na terugwijzing met een nieuwe motiveering. Thans ver~ 
werpt de Hooge Raad het cassatieberoep. 

W aarvan is hier misbruik, misbruik van eigendomsrecht? De 
eigendom van onroerend goed geeft den eigenaar het recht tot 
volledige beschikking over het goed, voor zoover niet geschreven 
of ongeschreven recht zijn bevoegdheid beperkt. Hier is geen be~ 
perking. Men mag zijn buurman he~ uitzicht benemen, juist het 
bestaan van de erfdienstbaarheid van uitzicht , bevestigt dit. lmmers 
daarvoor is uitdrukkelijk verleening van dit recht noodzakelijk. En 
toch zijn er vele wetten en verordeningen, die het eigendomsrecht 
begrenzen, maar bescherming in het bijzonder van het uitzicht van 
den eenen buur over het goed van den ander brengt geen dezer. 
En toch: een handelen, als waaraan deze buurman zich schuldig 
maakt, kan niet worden geduld. Dit mag niet, een ieder gevoelt het. 

Dat misbruik niet is toegelaten is in Duitschland, in Zwitserland, 
uitdrukkelijk wetsvoorschrift. 2 ) Kort en krachtig is de formule 

· 1 ) Zie mijn Zakenrecht biz. 130. Arresten ·H. R. 13 Maart 1936 n. 415 en 
2 April 1937 n. 639. 

2) Duitschland 226. B. G. B. Zwitserland art. 2 Z . G. B. 
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van het Zwitsersche recht: Der offenbare Missbrauch eines Rech~ 
tes findet keinen Rechtsschutz". Bij ons is het als in Frankrijk 
een ongeschreven regel ~ weder een bewijs hoe het ongeschreven 
recht de wettelijke regels aanvult. Doch wat misbruik is, is niet 
vraag van regel , het zal altijd in concreto moeten worden uit~ 
gemaakt. Wie naar de algemeene regels recht zou hebben, heeft 
dat niet, indien hij ten slotte in de concrete verhouding zijn buur~ 
man onrecht doet . 

Men heeft tegen den term , misbruik van recht" geopponeerd . 
, Le droit cesse, ou l'abus commence" zeide Planiol 1 ). Dat schijnt 
juist, maar toch is het dat niet. De logische tegenspraak, die in 
den term schijnt te zitten, wordt opgelost, als men bedenkt, dat 
het recht, dat misbruikt wordt, is het recht, dat naar de regels in 
het algemeen, den handelende toekomt, maar het recht dat ten 
slotte zijn handelen veroordeelt, het achter en hoven die regels 
liggend beginsel is, dat in concreto anders scheidt tusschen geoor~ 
loofd en niet geoorloofd, dan naar de regels zou moeten geschieden. 

M en heeft ook weer getracht den regel van wat misbruik is te 
formuleeren. Het is de drang van het recht tot regel die daartoe 
leidt. Doch dat is niet gelukt en zal niet gelukken, ook al slaagt 
men er in uit misbruik~gevallen weer regels van burenrecht b.v. 
te vormen. Misbruik~gevallen kunnen leiden tot bijzondere regels, 
maar misbruik blijft ook dan mogelijk. En wat dat misbruik is, 
is niet in een regel of formule weer te geven, het blijft een vraag 
van concrete beslissing, het wordt door de verhoud'ing der strijden~ 
den bepaald. 

Men heeft_, gemeend misbruik te kunnen qualificeeren als het 
gebruik voor een ander doel dan waarvoor het gegeven is. Dit 
is onhoudbaar; het is juist de eigenaardigheid van rechtsinstituten 
dat zij in de ontwikkeling van het werkelijke Ieven aan andere 
doeleinden dan oorspronkelijk waren beoogd, dienstbaar worden. 
De Hooge Raad heeft voor het merkenrecht beslist, dat het geen 
misbruik is, indien het merk ~ oorspronkelijk ten doel hebbend 
voorkoming van verwarring van waren van den eenen fabrikant 
met die van den ander ~ gebezigd wordt tot prijsbeheersching 2 ). 

En toch, juist voor het eigendomsrecht heeft de misbruikgedachte 
een belangrijke functie en als men niet .aan een zoo bijzonder recht 
als het merkenrecht, maar aan den eigendom denkt, wat is het doel 
van het eigendomsrecht? W at anders dan juist de vrijheid van 
den eigenaar in zijn beschikking over het goed, het te gebruiken 
zooals hij wenscht? Men zeide voorts: misbruik is er als er geen 
redelijk belang is. Doch juist dat ,redelijke" ligt voor den recht~ 
hebbende ter beoordeeling. Of: ,misbruik als de bedoeling van 
benadeeling bestaat". Maar in den concurrentiestrijd dan? Be~ 

1) Traite de droit civil II n. 71. 
2) 14 Juni 1940 W. en N:J. 1941 n. 109 (Pope-arrest) . 
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doelde benadeeling is dan geoorloofd. Oat neemt niet weg dat al 
deze formules en in het bijzonder de combinatie der beide laatste, 
bruikbare hulpmiddelen zijn, als de rechter gaat vaststellen, of er 
misbruik is. Maar meer dan zulke hulpmiddelen zijn ze niet. Ten 
slotte is het het concrete geval alleen, dat zijn beslissing dicteert. 
Misbruik van recht is als het ware het voorbehoud, dat het recht 
tegen zijn geheele systeem maakt, de correctie daarop, de kant~ 
teekening er bij. Het geeft de grens van het stelsel aan. De afwij~ 
king van misbruik treft altijd alleen de excessen. Heel wat zal 
moeten worden geduld, dat ons rechtsgevoel misschien pijnlijk be~ 
roert, maar eens houdt dit op. 

Naast het misbruik van recht de natuurlijke verbintenis. Hier 
is het niet geheel rechtsvorming buiten de wet om, die zich in ons 
instituut manifesteert; art. 1395 B. W . zegt, dat terugvordering · 
van het onverschuldigd betaalde niet mogelijk is, als vrijwillig 
aan een natuurlijke verbintenis is voldaan 1 ). Doch deze bepaling 
was in de 19e eeuw en in de 20e tot op het arrest van den Hoogen 
Raad van 12 Maart 1926 2 ) een doode letter. Onder natuurlijke 
verbintenissen verstond men alleen die verbintenissen, waaraan 
de wet de actie onthoudt. Als vrijwel eenig voorbeeld werd dan 
genoemd het geval van de verjaarde schuld: na verjaring bestaat 
een natuurlijke verbintenis. Veel ruimer gebied bekwam het be~ 
grip door het geciteerde arrest: het zijn verplichtingen van de moraal 
en het fatsoen. De lagere rechtspraak heeft deze gedachtengang 
grif overgenomen, de H. R. heeft haar in eenige latere arresten 
bevestigd 3 ). Voorbeelden zijn: belooning van diensten b.v. toe~ 
kenning van pensioen aan een arbeider na langdurige~ dienst, ook 
als wet noch overeenkomst er toe verplichten; ... herstel van onrecht, 
z66 het geval van 1926 in zake den bouwmeester, die als adviseur 
van de gemeente Gouda over de gunning van bouw van woningen, 
van den aannemer, die inschreef. een gift van f 35.000 aannam,. 
hoewel omkooperij in de zin der wet niet vaststond, en toen dit 
uitkwam, het ontvangen bedrag in de gemeentekas stortte in de 
hoop, daardoor zijn ontslag te voorkomen, maar terugvorderde, toen 
het ontslag toch afkwam., onderhoud buiten de wet om zooals een 
tot armoede vervallen zuster door een vermogenden broeder, van 
een vrouw tegen wie een scheiding van tafel en bed is uitgesproken 
door den man; voorzetting van onderhoud bij zulk een scheiding 
na den dood van den daartoe verplichten man en zoo meer. 

In al deze gevallen werd het bestaan van een verbintenis aan~ 
genomen, de verbintenis echter die niet in rechten kan worden 

1) V gl. art. 1235 Code civil. 
2) N.J. 1926,777 W. 11488. 
3 ) 4 Mei 1932 N. J . 1933, 383 W. 12442 : 22 April 1937 N. J. 1937, n~ 

1108 ; 18 Februari 1938 N. J. 1938 n. 323. 
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afgedwongen, maar die als zij eenmc;tal voldaan is, niet onver~ 
schuldigd is betaald. Terugvordering is uitgesloten. De voldoening 
is voorts geen schenking, wat van overwegend belang is, doordat 
schenkingsbelofte aileen bij notarieele acte kan geschieden, schen~ 
king voorts bijzondere rechtsgevolgen heeft in erfrecht en fiscaal 
recht. Ten slotte heeft de uitdrukkelijke toezegging in de toekomst 
te zullen nakomen voldoende ,.oorzaak", zij is bindend in rechte, 
dan gaat dus deze in een normale verbintenis over en is niet als 
schenking aan vormvoorschriften onderworpen. 

lk hoop, dat deze wel zeer summiere samenvatting voldoende 
is om het instituut te schetsen. Op alles wat daarin nog betwist 
en onzeker is gaan we niet in, we hebben het hier aileen in ons 
verband te beschouwen. 

Wat is nu die natuurlijke verbintenis? Er is geen verplichting 
naar de wet, ook niet een afdwingbare verplichting naar onge~ 
schreven recht. Wat dan wei? Een verplichting naar de voor~ 
schriften van moraal en fatsoen, zegt de H . R. , en, als twijfel rijst 
of dat wei juist is, wordt gepreciseerd: het moet een bijzonder 
sterke verplichting zijn. Dit is onhoudbaar. Er zijn zeer sterke 
moreele verplichtingen, waarvan de nakoming toch schenking is, 
gift. Men kan dat ook zoo zeggen: er kan een moreele verplichting 
tot schenking zijn; natuurlijke verbintenis en schenking sluiten el~ 
kaar uit. Wie een schuld betaalt, schenkt niet. Hoe zwaar de 
verplichtingen uit vriendschap zedelijk mogen wegen, er is nooit 
een natuurlijke verbintenis den vriend ook finantieel bij te staan. 
De plicht van kerkelijke menschen een dee! van hun inkomen te 
besteden voor kerkelijke doeleinden is een, die hen wel zeer sterk 
bindt, die ook in hun omgeving algemeen wordt erkend, toch 
blijven de aldus afgestane gelden giften, is er niet een bepaald 
persoon of lichaam, die een aanspraak kan doen gelden. Tegen~ 
over wie zou er een schuld zijn? Er is geen natuurlijke verbinte~ 
nis. De moreele verplichting, hoezeer aan de wettelijke juist hier 
verwant, heeft andere beteekenis. Wat ,.fatsoen" hier doet, is mij 
niet duidelijk. Ik heb dat al meer gezegd. Als mijn ,.fatsoen" miJ 
tot iets verplicht, wil dat niet anders zeggen, dan dat ik mij ge~ 
bonden gevoel terwille van mijn goeden naam onder de menschen. 
Een beroep op het fatsoen is een beroep op het oordeel der om~ 
geving ,...... men moet zoo handelen om niet de achting te verliezen 
van zijn kring. Doch dit oordeel van die omgeving is op zijn beurt 
niet anders dan een mo~eel oordeel. Dus: Of het fatsoen is niet 
anders dan moraal, Of men bedoelt met gebruik van dit woord 
hier aan te geven, dat de moreele verplichting ook maatschappelijk, 
in de gemeenschap waarin de betrokkenen Ieven, wordt gevoeld. 
Dit laatste geldt eveneens als we hier een rechtsverplichting aan~ 
nemen. We hebben reeds hoven uiteengezet, dat wie m zijn be~ 
slissing een rechtsoordeel uitspreekt altijd tegelijkertijd eigen rechts~ 
overtuiging moet bevredigen en zich bewust zijn, dat hij niet iu 



32 P. SCHOLTEN 

duidelijke tegenspraak is met de rechtsovertuigingen der gemeen~ 
schap binnen welke hem zijn functie is toevertrouwd. 

Er is hier recht ~ dat hierin zijn kenmerk vindt dat de eene 
partij tegen de andere kan zeggen: gij behoort · jegens mij. 

Doch kunnen we nu van regels van ongeschreven recht spreken? 
Dan zou de natuurlijke verbintenis toch niet anders zijn dan een 
specimen van de erkenning van het ongeschreven recht. Oat er 
natuurlijke verbintenissen zijn, welke hun. rechtsgevolgen zijn, is 
grootendeels ongeschreven recht. Maar niet de ongeschreven rechts~ 
regel bepaalt, wat nu natuurlijke verbintenis is, wanneer zij be~ 
staat. Oat is in geen regel samen te vatten, het hangt altijd a£ 
van de omstandigheden van het geval. Tot die conclusie is ook 
de H. R. in zijn arrest van 1938 gekomen. Er is hier billijkheids~ 
recht. Het blijkt duidelijk zoowel in het geval van 1938, toen de 
H. R. de natuurlijke verbintenis aannam als in dat van 1937, toen 
hij haar verwierp. Het eerste betrof de toezegging van een man, 
die zijn vrouw onder pressie bewoog tegen hem een actie tot 
scheiding van tafel en bed in te stellen, ten einde hem de gelegen~ 
heid te openen met een andere vrouw te gaan samenwonen. Hij 
beloofde haar in dit geval een royaal levensonderhoud, dat haar 
ook na zijn dood mogelijk zou maken op denzelfden voet te blijven 
voortleven als zij gewoon was. Het wettelijk onderhoud eindigt 
met den dood van den tot alimentatie verplichte. Dus was, alzoo 
werd door de erfgename (de vrouw met wie hij ging samenwonen) 
en de bewindvoerders over haar vermogen betoogd, deze toezegging 
van meer dan dat, voorzoover hij dat onderhoud ook daarna doet 
voortduren, schenking. De rechter oordeelt anders. De enkele ver~ 
melding der feiten doet a! zien, dat daarmee geenszins gezegd 
is, dat in het algemeen een natuurlijke verbintenis bestaat van den 
van tafel en bed gescheiden man tegenover zijn vrouw om het 
onderhoud te doen voortduren na zijn overlijden. Doch hier, in 
de bijzondere omstandigheden van dit geval. bestond die plicht. 
Het andere geval betrof ook een onderhoud~toezegging, ditmaal 
gedaan door een gehuwden man, aan de vrouw met wie hij in 
ongeoorloofde betrekkingen had geleefd. Zij was zijn schoonzuster, 
zij had zich op twintig~jarigen leeftijd aan hem gegeven, had jaren 
met hem verkeerd, uit de relatie waren kinderen geboren: nadat 
de betrekking verbroken was, had zij als fatsoenlijke vrouw ge~ 
leefd, in . haar eigen onderhoud voorzien, haar en zijn kinderen 
behoorlijk opgevoed, totdat zij door leeftijd en ziekte daartoe niet 
meer in staat was. Toen stond de man haar een karig jaargeld 
toe, hij houdt zich niet aan zijn toezegging, maar beweert nu, dat 
het een schenking was die hij deed, dus nietig bij gebrek aan 
notarieele acte. Naar mijn meening, in de annotaties op het arrest 
uitgesproken, is hier stellig een natuurlijke verbintenis. Doch even 
stellig mag ook hier niet veralgemeend worden. Toezegging van 
onderhoud aan een concubine na beeindiging der betrekking is niet 
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in het algemeen belofte aan een natuurlijke verbintenis te voldoen. 
Er is geen regel ..- doch de concrete omstandigheden in dit geval 
spreken sterk voor de stelling van de vrouw, dat haar zwager haar 
behoort te onderhouden. Het is haar recht, dat zij doet gelden. 

Het is zeker mogelijk, dat dat, wat aanvankelijk als natuurlijke 
verbintenis hier en daar, in bepaalde omstandigheden, is erkend, 
zich tot regel verdicht. Zoo groeit de aanspraak op pensioen waar~ 
schijnlijk. Billijkheids~recht kan regel~recht worden, we zullen dit 
nog zien - maar als natuurlijke verbintenis is hier alleen de con~ 
crete billijkheid, die beslist. 

Doch daaruit mag nog geenszins de conclusie worden getrokken, 
dat in rechten, overal waar de billijkheid dit eischt nu ook een 
vordering zou moeten worden erkend. En zelfs mag men niet 
zeggen, dat betaling van een geldsom steeds waar dat billijk lijkt, 
vervulling van een natuurlijke verbintenis is, die haar buiten het 
bereik der schenkingsregels brengt. Het is altijd een billijkheid, 
die aansluit aan het vigeerend rechtsstelsel. Neem als voorbeeld 
de alimentatieplicht, de wet kent die, in de omschrijving daarvan 
ligt de beperking, wat daar buiten wordt verstrekt, is gift. Doch 
de billijkheid corrigeert: dit kan in bijzondere gevallen anders zijn. 
Het is de correctie van het stelsel, de kantteekening, het is niet 
een in dat stelsel van regels geheel vreemd element, dat de billijk~ 
heid er in brengt. Equity follows the law. Het is juist de regel, 
het systeem zelf. dat hier zijn zwakheid doet gevoelen: in talrijke 
gevallen, die wei door dien regel worden gedekt, spreekt de ver~ 
plichting lang niet zoo als in dit eene dat er buiten valt. En dan 
nog is ·er slechts rechtsgevolg als de schuldige dat door betaling 
of uitdrukkelijke erkenning zelf blijkbaar ook zoo heeft gevoeld. 
Genoeg om aan te toonen, hoezeer het recht slechts aarzelend aan 
de billijkheid plaats laat. 

Maar dat zij die plaats heeft in de afgeronde stelsels der tegen~ 
woordige codificatie, toont, hoezeer het recht van het geval, het 
zien der concrete verhouding van deze menschen in hun rechts~ 
betrekking, het beroep op het rechtsbewustzijn, hier de rechtsver~ 
houding bepaalt. De billijkheid is het recht der verhouding tegen~ 
over het recht in het algemeen. 

Het is eigenlijk niet anders· dan reeds Pothier de natuurlijke 
verbintenis formuleerde: !'obligation naturelle donne sinon dans 
le foi interieure au moins dans la loi de la conscience a celui envers 
qui elle est contractee, le droit d'exiger l'accomplissement. We 
zullen zien, dat juist dat beroep op de conscientie in de historie 
der billijkheid van groot belang is geweest. 

1
) ~.raite de~ obligations n. I. Hiermee is niet gezegd, dat Pothier's leer der 

natuurluke verbtnten!s ook verder dezelfde is, welke thans in onze rechtspraak 
wordt gevo!gd. ~othter was hierin weinig con~equent. V gl. daarover J . E. Schol
tens: Geschtedems der natuurlijke verbintenis. Ac. Pr. Amsterdam 1931. 
3 
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§ 8. De billijkheid van de contractueele verhouding. 

Het is in het hedendaagsche recht vooral de contractueele ver~ 
houding, waar de billijk-heid moet worden betracht. ,Overeen~ 
komsten verbinden tot .. .... hetgeen, dat door de billijkheid wordt 
gevorderd. (art. 1375 B. W. vgl. art. 1135 Code) Trouwens ten 
allen tijde vond zij daar haar terrein. Oit is niet verwonderlijk als 
men bedenkt, dat hier de concrete rechtsbetrekking tusschen be~ 
paalde personen niet toevallig door hun samenzijn of hun gedra~ 
gingen buiten hun wil om, ontstaat, maar bewust in het kven 
wordt geroepen 1 ) . Het rechtsgebod, dat hen bindt, hebben zij zelf 
gevormd; hun eigen woorden waardoor zij zich tot elkaar hebben 
gewend, verplichten hen. Maar, kan men vragen, is het niet de 
algemeene rechtsregel , dat overeenkomsten binden, die hier geldt, 
gelijk elders de regel , die onrecht verbiedt? Zeker; hoe zouden wij 
anders van recht kunnen spreken? Maar den inhoud van wat on~ 
recht is in het algemeen : , gij zult niet dooden, niet stelen" leert 
ons weder de ons van buiten tegemoet tredende regel , den inhoud 
van wat wij contractueel verplicht zijn, is ons eigen werk. 

Het woord van den mensch bepaalt mede het recht. Het is het 
woord van den met macht bekleede in de gemeenschap - wij 
zullen daarover later handelen - het is ook het woord dat de 
individueele mensch uitspreekt. Eenzijdig, als hij zijn wil oplegt, 
in uitwisseling van twee als hij zich tot den ander wendt, van 
dien ander een wederwoord uitlokt, waardoor zij elkander in be~ 
loften omstrengelen, de een op het woord van den ander bouwt, 
op vervulling daarvan rekent, zijn maatschappelijk Ieven daarnaar 
inricht. Van het eenzijdige woord dat rechtskracht heef( is het 
testament het typeerende voorbeeld. Hier spreekt de mensch, die 
macht over het zijne heeft en daarover beschikt , hij verklaart wat 
daarmee na zijn dood moet geschieden; het is een · merkwaardig 
teeken van de eerbiediging van den individueelen mensch, van de 
erkenning van zijn betrekking tot zijn goed, dat dit woord na zijn 
dood rechtskracht heeft. Het is een uiting van zijn geest van ge~ 
heel anderen aard dan die van de contractueele belofte. Oit blijkt 
als vragen van interpretatie rijzen: bij de testamentaire verklaring 
als bij de contractueele kan worden gevraagd: wat is gezegd? wat 
is bedoeld? Bij de testamentaire eindigt daarmee het onderzoek, 
wil en verklaring worden op zichzelf en in onderling verband be~ 
zien, wat is deze verklaring in het geheel van het testament? is 
de slotvraag. Bij. de overeenkomst kan dit alles niet gevraagd wor~ 
den, maar daarnaast en daarboven staat de vraag, hoe heeft de 
ander, de wederpartij die verklaring begrepen, hoe heeft hij daarop 
gereageerd, hoe was hun wederzijdsche verhouding in haar geheel? 
De uitlegging van het testament staat dicht bij de uitlegging der 

\ 

I ) V gl. Algemeen Dee! blz. 21 vlg. 
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wet, het testament is als de wet het machtswoord in het recht, de 
uitlegging der overeenkomst heeft eigen karakter. Testament en 
wet houden rechtsgebod in, individueel in het eerste, algemeen, 
regel. in het tweede geval; overeenkomst is de verhouding door 
wederkeerig belooven bepaald. 

Zoodra men zich dit bewust wordt, de gesproken of geschreveri 
woorden in de contractueele verhoudingen niet meer ziet als losse 
verklaringen, maar als grondslag der verhouding, (het is teekenend, 
dat de woorden overeenkomst en contract zoowel de verklaring 
als de verhouding aanduiden zoodra men verklaring en verhouding 
als onlosmakelijk verbonden beschou_wt) 1 ), breekt de billijkheid 
zich baan. Het is de onuitwischbare verdienste van het Romeinsche 
recht geweest, dat het deze gedachte heeft gegrepen en tot funda~ 
ment van zijn meesterlijke bouw van het contractenrecht heeft ge~ 
maakt, toen het het contractenrecht onder de beschutting der bona 
fides stelde. In het stricti juris contract werd het gesproken woord 
als de alles beheerschende factor gezien, de praetor bracht ook 
hier verzachting door beroep op dolus malus toe te Iaten, maar 
het lag niet in den aard der verhouding; het woord op zich zelf. 
zooals het gesproken was, zooals het voortleefde in het geheugen 
der getuigen, of daar lag in geschrift, bond - in het bonae fidei 
contract houdt het woord zijn belang , maar het is niet meer het 
gesproken of geschreven woord op zich zelf. maar het is woord 
en wederwoord, het gezamenlijke woord van twee en daarmee hun 
samentreffen niet alleen d66r, maar in het woord, dat hun rechts~ 
verhouding bepaalt. De verhouding in haar geheel gezien is rechts~ 
verhouding, zij ontstaat als bij de stricti juris contracten door de 
verklaringen, maar zij wordt rechtens gevuld door meer dan de 
verklaringen. Vergelijk Gajus' uitspraak: Item in his contractibus 
alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo 
praestare debet, cum alioquin in verborum obligationibus alius stipu~ 
latur, alius promittat" 2 ), en let op de verhouding van het ,aequum 
et bonum" met ,alter alteri'' en de tegenstelling tot ,alius alius" 
en gij zult begrijpen wat ik bedoel. Rechtens is in het bona fide 
contract de wederpartij niet meer een willekeurige vreemde, maar 
de ander tot wie we in bijzondere betrekking staan. Het was aan 
de rechtsontwikkeling na het Romeinsche recht voorbehouden alle 
contracten tot bona fide contracten te maken . 

De bona fides eischt billijkheid, het directe rechtsoordeel over 
het concrete geval beheerscht de verhouding; de aangehaalde 
plaats leert het. Ook wat deze billijkheid in concrete gevallen voor~ 
schree£, m6et veralgemeend, wat voor een koopovereenkomst was 
uitgemaakt, regel voor soortgelijke, voor alle koopovereenkomsten. 

1
) Vgl. : ,.dit staat in onze huurovereenkomst" met ,.onze huurovereenkomst 

loopt nog een jaar". 
2

) III, 137 (= Inst. Just. III, 22, 31). Vgl. ook D 3, 5, 6; 44, 7, 2, 3. 

• 
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Ons tegenwoordig gecodificeerd recht der bijzondere verbintenis~ 
sen uit overeenkomsten is niet . veel anders dan de neerslag van 
deze Romeinsche bona fides~leer. Doch als deze wetsleer wordt, 
verstart zij. Het recht loop het gevaar de algemeene bona fides~ 
gedachte, waardoor telkens weer opnieuw naast de woorden der 
-overeenkomsten en den regel der wet de concrete inhoud der ver~ 
plichting wordt bepaald, uit het oog te verliezen. Aan de bron 
waaruit nieuwe levenskracht kan worden geput gaat men voorbij , 
het recht verdort. Dit is het lot geweest van het contractenrecht 
in West~ en Midden Europa na de receptie van het Romeinsche 
recht. Oat dit niet tot nog veel bedenkelijker consequenties heeft 
geleid dan het geval was, is gevolg van een fictie. In de rechts~ 
opvattingen van de 17e eeuw af, die den individueelen wil ten 
troon verhief, paste de voorstelling van datgene wat de billijkheid 
eischt als door partijen gewild. Zoo werden partijen verplicht te 
doen wat de billijkheid vorderde, omdat zij geacht werden het zelf 
te hebben gewild. , Kennelijke bedoelingen", ,stilzwijgend onder
stelde voorwaarden" werden hier toegedacht om de billijkheid een 
plaatsje te kunnen geven. Wie deze stelling wil hebben toege
licht, leze het belangrijke betoog van Meyers in een Akademie~ 
voordracht over dit onderwerp 1 ). Het geldt niet aileen voor ons 
land, het geldt met name ook voor Frankrijk, het geldt ook voor 
Engeland, waar deze zijde der bona fides-gedachte nooit goed 
tot haar recht is gekomen. Het is verheugend, dat onze rechtspraak 
dit weer openlijk uitspreekt: in art. 1374 en 1375 B. W . zijn 
de leidende wetsvoorschriften over het contractenrecht ge~ 
vonden; verheugend ook, dat de Hooge Raad, zij het dan hortend 
en stootend en soms niet zonder bedenkelijke aarzeling deze recht
spraak sanctionneert. In Frankrijk wordt nog slechts door een 
enkel auteur als Demogue 2 ) voor soortgelijke zuivering der recht~ 
spraak gepleit. 

De goede trouw, de bona fides der Romeinen, is in dit ver
band niet anders dan de billijkheid. In de goede trouw komt het 
persoonlijke van de billijkheid tot zijn recht. V raag .ik mij a£ waar
toe ik te goeder trouw verplicht ben, dan stel ik mij tegenover 
den ander als dengeen dien ik in zijn recht wil eerbiedigen, van 
wien ik mij niet wil vervreemden, dan gevoel ik mijn gebonden
heid tegenover hem. De artt. 1374 en 1375 loopen in zooverre 
parallel. Het is dezelfde gedachte, die naar het concrete, intuitief 
gevonden, recht der verhouding vraagt. 

We moeten daarbij nog even stilstaan, omdat het woord billijk~ 
heid en zijn equivalent in aequitas, equite, equity dubbele betee
kenis heeft en daardoor veel verwarring is ontstaan. Het duidt 

1) Mededee!ingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afd Letterkunde 
1937. 

2) Traite des Obligations VI. 9. 
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den achtergrond van aile recht aan en is dan synoniem met ge~ 
rechtigheid, wordt daarmee door elkaar gebruikt, het is tegelijk 
dat bijzondere recht wat in een gegeven rechtsverhouding het ge~ 
meene recht van het systeem corrigeert. Het is tegelijk het funda~ 
ment en in zooverre het meest algemeene van het recht' en het 
geheel bijzondere van het recht, de concrete verhouding in afwij~ 
king van den algemeenen regel. En die dubbele beteekenis is niet 
toevallig. Juist in het concrete wordt op het meest fundamenteele 
teruggegrepen, tusschen beide in liggen de rechtsregels , de alge~ 
meene geboden en rechtsregels , ook de individueele bepalingen der 
overeenkomst, het geheele rechtsmateriaal dat daaraan zijn vast~ 
heid verleent. Bij het beroep op de billijkheid in de concrete ver~ 
houding grijpen we over dat alles heen terug op het fundament 
daarvan. Het is Aristoteles geweest, die in rechtsgeschiedenis dat 
begrip in zijn dubbele beteekenis heeft ingevoerd, het heeft nu 
nog geen andere functie dan bij hem 1

). De epieikeia is synoniem 
aan de gerechtigheid; wat rechtvaardig, gerechtig is , is billijk en 
toch is soms de billijkheid iets anders dan de gerechtigheid. Het 
kan zijn , dat datgene wat recht is naar den regel ~ en naar den 
gerechten , goeden regel ~ toch niet billijk is. De billijkheid zoekt 
het recht van het geval, zoo noodig in correctie van den regel. 
Het is dezelfde gedachte, die de voor de geheele ontwikkeling van 
het Canonieke Recht zoo belangrijke aequitas canonica ken~ 
merkt 2 , w elke ten slotte haar scherpste formuleeringen vond bij 
de groote 16e eeuwsche Spaansche juristen, Covarruvias 3 ) , die 
het verband tusschen de aequitas en de Romeinsche bona fides 
naar voren brengt, en Suarez 4

), die de beide beteekenissen van 
billijkheid tot haar recht wil doen komen door aequitas universalis 
en aequitas specialis te onderscheiden. En het was weder die 
gedachte die van het Frankische Koningsrecht af de bijzondere 
jurisdictie van den koning zoo bondig in afwijking van het gemeene 
recht vervulde en die grondslag werd van de Engelsche equity 
rechtspraak. Ook hier vinden we de tegenstelling tusschen equity 
in general en particular equity. Overal dezelfde strekking: concreet 
kan iets recht zijn op grond van den principieelen grondslag van 
aile recht, maar tegen het recht van den geldenden regel in. 

Op dien grondslag komen we later uitvoerig terug. We hadden 
noodig hierover iets te zeggen omdat ook voor de eenvoudige 
beschrijving van wat recht is , uiteengezet moet worden hoe recht 
staat tegenover billijkheid, hoe billijkheid in het recht en toch 
weer tegenover het recht moet worden begrepen. Er is daarvoor 

1) Ethica Boek 5, hoofdstuk 10. 
2

) Vgl. E. Wohlhaupter Aequitas canonica (1931) passim. 
:l) De reguli juris D ee! VI zijner Opera II 6 n. 3. 
4) De legibus et Deo legislatore II , 16. 
5 ) V gl. Brunner-von Schwerer. D eutsche Rechtsgeschichte I 1928/ II , 181 vlg. 
6) Zie Kemp Allen t.a.p . 197. 
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te meer reden in het contractenrecht, omdat daar de plaats der 
binnen de contractueel geldende regeling in acht te nemen bil
lijkheid niet altijd duidelijk is, een aanwijzing daarvan dus tot 
verheldering van het inzicht der tegenstelling in het algemeen kan 
bijdragen. 

Dit moet daarbij voorop staan: de billijkheid in het contract 
komt ter toets, niet de billijkheid van het contract. We kunnen 
ook de contractueele regeling zelf onbillijk vinden, praestatie en 
contrapraestatie wegen niet tegen elkaar op, door een bepaald 
beding - een straf op niet-nakoming b.v. - wordt een der partijen 
onevenredig zwaar belast. Voor zoover niet de bijzondere rechts
regels, regels ter bescherming van zwakken, regels over oorzaak 
en benadeeling, ingrijpen, is de overeenkomst, zij mag billijk of 
onbillijk zijn , bindend. Het contract verbindt partijen niet , omdat 
het een rechtvaardige regeling inhoudt , gerechtigheid brengt, 
maar omdat het contract is, omdat de wederkeerige uitwisseling 
van beloften grondslag van recht is 1

). De rechter mag het con
tract niet wijzigen, evenmin als hij de wettelijke regel op grond van 
zijn onbillijkheid ter zijde mag stellen, al zal zijn oordeel over de 
rechtvaardigheid der regeling van het eene en het andere geval 
zijn invloed doen gelden bij de uitlegging en de toepassing der 
hem voorgelegde voorschriften. 

Doch wat mag hij dan wei, wat is de functie van de billijkheid 
in het contract? Vooreerst kan ook hier de algemeenheid van den 
regel tot onbillijkheid in het bijzondere geval leiden. In een over
eenkomst, waarbij een expeditiebedrijf wordt overgedragen , wordt 
bedongen dat de verkooper het bedrijf van expediteur in zijn woon
plaats niet meer mag uitoefenen, bij overtreden verbeurt hij een 
hooge boete. De verkooper verricht niettemin enkele handelingen, 
die als uitoefening van het expeditiebedrijf kunnen worden be
schouwd. Het zijn slechte enkele, los naast elkaar staande hande
lingen, van een weder opzetten van een expeditiebedrijf is geen 
sprake. Niettemin eischt de kooper zijn boete. Men ziet aan zoo'n 
geval, hoezeer uitlegging der regeling en toetsing aan de goede 
trouw in elkaar overgaan. Het wordt van belang, hoe het boete
beding is geformuleerd; is op uitoefening van het de straf gesteld, 
dan kunnen de gewraakte handelingen van te geringe beteekenis 
worden geoordeeld om als uitoefening van het bedrijf te worden 
gequalificeerd. Het kan ook, dat de overeenkomst in opzettelijk 
scherpe formuleering aile bedrijfshandeling verbiedt en daarop 
hooge straf stelt, dan is de boete verbeurd, hoe onbillijk dat mag· 
schijnen, voor zoover niet bijzondere wettelijke regels te .hulp 
komen. Tusschen deze beide gevallen liggen talrijke nuances en 
het spreekt van zelf. dat bij de beslissing, die rechtsbeslissing is, 
steeds zoover de contractsregel het toelaat, naar een billijke, be-

1) Zie Algemeen Dee! biz. 23 vlg. 
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vredigende oplossing zal worden gezocht. Oat is alles aequitas 
generalis. Het kan echter ook. en hierop komt het voor ons aan, 
dat in de bijzonderheden van het geval reden ligt de boete 
toch niet toe te kennen. Een overtreding kan zoo minimaal zijn, 
zoo uit de omstandigheden worden verklaard, dat toch~heffing 
aile grenzen van wat nog recht zou zijn, te buiten gaat. De vroegere 
expediteur heeft bv. een pakje meegenomen van een vroegeren 
klant aan een familielid dat hij toch ging bezoeken. Of stel. dat 
de handelingen waarover werd geklaagd zijn door den kooper 
zelf uitgelokt. Het zou onbillijk, in strijd met de goede trouw zijn. 
de boete verbeurd te rekenen. 

Bela ngrijker echter dan deze gevallen zijn die waar door het 
tijdsverloop, door hetgeen gebeurd is tusschen het sluiten der 
overeenkomst en het oogenblik waarop haar toepassing wordt 
verlangd, de verhouding der partijen aanmerkelijk is gewijzigd. 
Dan rijst de vraag: is wat toen krachtens contract recht was het 
nu nog? 

De overeenkomst bindt voor de toekomst. Het is haar strek~ 
king, dat de- een zich op het woord van den ander zal kunnen 
verla ten. Die toekomst brengt altijd onkenbare mogelijkheden, wie 
belooft neemt daarvan het risico op zich. Juist daardoor heeft 
de overeenkomst haar maatschappelijke beteekenis, zonder ver~ 
trouwen op het woord van den ander is geen samen~leven mage~ 
lijk; indien contracten niet gehouden worden, valt de gemeenschap 
uit elkaar. Wie een zaak verkoopt met bepaling van levering een 
maand later, zal moeten leveren, ook al zijn de prijzen inmiddels 
sterk opgeloopen, er is niemand die er aan twijfelt. Doch is hier 
een grens? Zijn woord zal men moeten houden, zoolang men kan. 
Kan men niet meer, dan eindigt de verplichting, er is overmacht. 
Doch overmacht is er ook, leert onze rechtspraak en doctrine, als 
redelijkerwijze ( wat niet anders is dan billijkerwijze) de nako~ 
ming niet meer kan worden verlangd. Het offer noodig dit alsnog 
na te komen kan te groat zijn. Wanneer dat het geval is, hangt 
af van de risico 's die de verkooper aanvaardde, van de zwarig~ 
heden, die hen in den weg zijn gelegd. Een in de wereldoorlog 
van 1914~ 1918 ontwikkelde rechtsleer heeft dit naar aJle zijden 
uitgewerkt, de contractsband verdraagt sterke spanning, doch er 
is een oogenblik dat hij breekt 1 ). Door prijsverhooging op zich~ 
zelf gebeurt dat niet, die verhooging kan echter in samenhang 
met andere omstandigheden die werking hebben. Doch hoe nu 
als de overmacht eindigt? Verbod van uitvoer, onmogelijkheid van 
vervoer over zee, verhinderden de levering van uit verre Ianden 
aan te voeren waar, - overmacht; de oorlog is voorbij, de scheep~ 

1
) Hiero~er lich_t vooral het proefschrift van M. G. Leven bach voor (1923) . 

Teek~nend IS de tltel : D e spanning van den contractsband. Zie oak het goede 
overz!Cht van Losecaat Vermeer in Asser's H andleiding III. 
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vaartverbinding hersteld, de levering kan geschieden. Moet zij 
plaats hebben tegen oude prijzen, nu de tegenwoordige waarde 
viermaal zoo hoog is? Of verzet de billijkheid zich? Kan men het 
te goeder trouw nog verlangen? Het is hier de plaats niet om op 
die vraag een afdoend, naar aile zijden afgerond antwoord te 
geven. Bregstein 1 ) heeft er terecht op gewezen dat dat vooral 
afhangt van het risico, ook van het onvoorziene, dat men door 
zijn contractueele verklaring heeft aanvaard. Hier moet slechts 
op twee ding en worden gewezen. Ten eerste dat de billijkheid 
de verplichting kan doen eindigen; ten tweeder dat het altijd weer 
de bijzondere omstandigheden van de concrete verhouding zijn, die 
tot deze slotsom brengen. 

De verplichting kan eindigen. De leer van den H. R. dat de 
goede trouw en biliijkheid wel kunnen verplichten tot meer dan 
de overeenkomst inhoudt, niet de verplichting in haar uitgedrukt 
kunnen be per ken 2

), is onhoudbaar. Zij mist elk en principieelen 
grondslag. In beide gevallen kan de verplichting niet uit de over~ 
eenkomst op zich zelf worden afgelezen, in beide gevallen heeft 
zij niettemin hierin haar grondslag. Men zegge niet: de eene gaat 
buiten en hoven de contractueele verklaring, de ander gaat er 
tegen in. De onderscheiding is evenmin houdbaar als die in de 
rechtspraak praeter, non contra legem. Rechtspraak contra legem 
is nooit geoorloofd, als ,,lex" gezien wordt als het objectieve recht 
in zijn geheel , rechtspraak contra legem is schering en inslag als 
lex aileen het bepaalde voorschrift aanduidt. Zoo is het hier steeds 
de contractueele verhouding in haar geheel en haar individueele 
en maatschappelijke beteekenis die in het oog moet worden ge~ 
houden. Terecht is herhaaldelijk betoogd, dat het beroep op de 
goede trouw, dat de H. R. wel toelaat, in vele gevallen evenzeer 
beperkend ten aanzien daarvan is als dat wat hij op dien grond 
verwerpt 3 ). Ik moet dit alles hier wel zeer kort zeggen en vrees 
reeds het kader van mijn beschouwingen te hebben verbroken, 
maar ik kan het niet missen om de billijkheid in de contracts~ 
verhouding te typeeren. 

In de tweede plaats: het zijn de bijzondere omstandigheden van 
het geval, die den doorslag geven. Billijkheid zoekt concreet recht. 
V andaar dat het recht zeer aarzelend staat tegen een beroep op 
devaluatie van de nationale munteenheid als van contractueele 
verplichtingen bevrijdende omstandigheid. Niet het bijzondere, 
maar het algemeene brengt hier de onbillijkheid 4

). Deze onbillijk~ 
heid, die in de oude terminologie de aequitas generalis raakt, moet 
door algemeene regels worden verholpen. De onbillijkheid daaren~ 

1 ) Handelingen Ned. Juristen Ven~eniging 1936. 
2) Laatstelijk H. R. 20 Maart 1936 N. J. '36 n° 412. 2 April 1936 N. J. 

'36 no 417. (Zie ook H. R. 8 Maart 1946 N. J. '46 n° 136.] 
3) Zoo in de gevallen van bet ,.bindend ad vies". 
4) Zie Meijers t. a. p. A. F . Visser van IJzendoorn Praeadvies Ned. Jur. Ver. 

1936. 
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tegen van praestatie tegen een in vreemde munt bedongen contra
praestatie kan de verplichting doen eindigen, als de waarde van 
de munt tot een minimum is gedaald 1 ). Doch weder moet er de 
opmerking aan worden toegevoegd: dat kfm, of het ook zoo zijn 
zal, hangt van al de omstandigheden van het geval af. Reeds een 
lichte vingerwijzing, dat devaluatie als mogelijk risico wordt aan~ 
vaard, zij het ook zonder ook maar in de verte te denken aan den 
omvang, dien zij blijkt te hebben verkregen, kan de weegschaal 
in andere richting doen omslaan. 

We moeten nog op een reeks van andere gevallen wijzen, waar 
de billijkheid in de contractsverhouding het oordeel bepaalt. Het 
zijn die, waar de houding der betrokkenen, hun gedrag na het 
sluiten van het contract, tot de conclusie voert dat zij de goede 
trouw schenden, als zij op onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan 
het contract aandringen. Het is weder het zelfde: niet de overeen~ 
komst op zichzel£, maar de contractueele verhouding in haar ge
heel bepaalt de beslissing. We denken aan wat men rechtsver
werking heeft genoemd. In een overeenkomst van geldleening is 
bedongen, dat de rente halfjaarlijks, stipt op 1 Mei en 1 November 
zal worden betaald en dat bij niet nakoming dezer verplichting de 
schuldenaar zonder eenige aanmaning in gebreke zal zijn en de 
hoofdsom opeischbaar. Ondanks dit voorschrift geschiedt de be
taling geregeld enkele dagen, een enkele maal zelfs weken later 
zonder dat de schuldeischer zijn recht op de hoofdsom laat gelden. 
Plotseling, nu de debiteur weer verscheidene dagen te laat is, 
roept zijn wederpartij de bepaling in en vordert de hoofdsom. 
Heeft hij daartoe het recht? Men heeft ook hier gemeend met 
een beroep op den wil van partijen de vraag te kunnen beant
woorden, partijen zouden door hun gedragingen de overeenkomst 
stilzwijgend hebben gewijzigd. Dit kan inderdaad het geval zijn, 
doch het is niet het normale. Dit blijkt wei hieruit, dat als de 
schuldeischer bij het in ontvangst nemen van een weer vertraagde 
rentebetaling uitdrukkelijk tot zijn wederpartij zegt: ,denk er om, 
van nu aan verlang ik betaling stipt op tijd en bij de geringste 
nalatigheid houd ik mij aan onze afspraak", de ander hem niet 
kan tegenwerpen, dat hun overeenkomst is gew,ijzigd. De crediteur 
zal, als zijn schuldenaar toch weer te laat is, het voile recht heb
ben de hoofdsom te vorderen. Maar mag hij het ook, als hij zonder 
zulk een aankondiging vooraf, plotseling zich op de contracts
bepaling beroept? Zeer zeker niet ; .. het is in strijd met de goede 
trouw. De verhouding zooals zij in haar geheel voorligt: het 
schriftelijk contract en het latere gedrag sluit billijkerwijze het 
recht van beroep op de contractueele bepaling uit. De woorden 
der verklaring op zich zel£ zouden anders naar de teekenende 
uitdrukking van Mr. Huysinga, toen hem als President der Recht-

~Zie mijn rectora!e rede over Recht en Gerechtigheid (1932), zie bier
onder 296 v. 
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bank te Amsterdam zulk een geval werd voorgelegd, de partijen 
,tot valstrik worden" 1 ). En dit mag niet, dat is in strijd met 
de billijkheid. 

Vatten wij samen. Het is steeds de contractsverhouding in haar 
geheel, die het recht bepaalt. Die verhouding ontstaat door de 
verklaringen van partijen en blijft daar aan gebonden, maar het 
recht gaat in die verklaringen niet op. Bij vaststelling daarvan 
leidt ons als steeds in het recht de gerechtigheid, die met de bil~ 
lijkheid in het algemeen synoniem is; de bijzondere billijkheid, 
aequitas specialis , kan grond zijn in de omstandigheden van het 
geval een andere geboden gebondenheid aan de formuleering der 
overeenkomst ter zijde te stellen. 

Doch nu is er nog een verschijnsel waarbij we weder moeten 
stilstaan. Het is dat de rechtspraak van scheidslieden, die volgens 
uitdrukkelijke verklaring der wet kan worden opgedragen met 
beding, dat zij niet , naar de regelen des rechts" , maar als , goede 
mannen naar billijkheid" uitspraak moeten doen. Hier schijnt het 
of de billijkheid niet is grondslag van het recht of correctie van 
wat anders als recht zou gelden voor de bijzondere verhouding 
van het geval, maar een eigen normen~complex tegenover het recht. 

Deze voorstelling is niet juist. Wat zou deze billijkheid zijn? De 
gerechtigheid in het algemeen? Doch deze kan in concrete ge~ 
vallen nooit worden gezocht buiten het geldende recht om. Haar 
positie tegenover dat recht zullen we later in bijzonderheden 
onderzoeken , maar dit staat vast: verwerkelijking daarvan los 
van de geheele maatschappelijke, historisch bepaalde verhoudin~ 
gen, los ook van a! wat daarin als geldend recht wordt erkend, 
los eindelijk van contracts~betrekking van wat partijen over en 
weer elkaar toezegden, is voor een mensch in het algemeen, en 
zeker voor den scheidsman , die met een beperkte taak van be~ 
rechting van een geschil tusschen partijen is belast, niet moge~ 
lijk. Oit kan niet aileen a priori worden verklaard, de ervaring 
leert hetzelfde. De scheidsrechtspraak als goede mannen naar bil~ 
lijkheid is dan de invoering der vaste scheidsgerechten, leeken~ 
colleges die in talrijke takken van handel met de berechting van 
geschillen uit koopovereenkomsten zijn belast, in de laatste twintig 
tot dertig jaar sterk toegenomen. Wat zien we nu? Oat de ge~ 
bondenheid aan de contractsformuleeringen zeker niet minder 
wordt geeerbiedigd dan in de rechtspraak van den Overheids~ 
rechter. W at de verdere factoren van rechtsvinding betreft, zeker 
er is verschil. De regelen van aanvullend recht zullen door hem 
die naar het richtsnoer van art. 636 Rv. recht zoekt, lager worden 
gewaardeerd dan door den Overheidsrechter, doch haar toepas~ 
sing is zoozeer samenhangend met de· contractsuitlegging, dat zij 
ook bij den Overheidsrechter sterk door de bona fides wordt 

1) 31 Mei 1935 W. en N.J. 1936 n. 115. 
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geleid. Bepalingen van dwingend recht voorzoover zij niet de 
fundamenten van het geldende recht raken en ook als zoodanig 
worden gevoeld, kunnen door den scheidsman terzijde worden 
gesteld, doch de vraag in hoever dit mag geschieden is weinig 
actueel. Geschiedt het, dan betreft het gewoonlijk min of meer 
verouderde wetsvoorschriften (het verbod bv. van het heffen van 
rente op rente) en gaat het onopgemerkt voorbij 1

). Kenmerkend 
voor de scheidsrechtspraak zou zulk een passeering van dwin~ 
gende voorschriften eerst worden , indien het een in het algemeen 
nog wei gehandhaafde en gevolgde regel betro£, die door het 
rechtsbewustzijn zoowel van dengeen die oordeelt, als van den 
kring, waarover hij oordeelt, wordt verworpen. Doch dan zou 
m.i. ongetwijfeld blijken, dat nooit zoo'n verwerping op zich zel£, 
maar de verwerping in verband met de bijzonderheden van het 
geval naar billijkheid een beslissing zou eischen. 

W e mogen concludeeren: er is minder angstvalligheid, een 
grootere vrijheid van beweging, er zijn processueele verschillen, 
maar van ingrijpend belang is de tegenstelling : rechtspraak naar 
de regelen des rechts en die van goede mannen naar billijkheid, 
niet. H et verschil is gradueel, niet principieel. Wie a ls ik van beide 
ervaring heeft, zal dit ook door introspectie bevestigd vinden . 

De ervaring met de vaste scheidsgerechten bevestigt dat. Bij 
hun opkomst bestond de vrees , dat voortaan in Nederland tweeer~ 
lei recht zou gelden, een verhouding die aan law en equity doet 
denken. W aarschuwende stem men lie ten zich hooren 2 ). Het is 
nu wei duidelijk, dat voor die vrees geen grond bestond, van een 
bijzondere rechtsorde, afwijkend van het gemeene recht , is niets 
gekomen. 

§ 9. H et recht en het maatschappelijk [even . Rechtsbewustzijn en 
gewoonte. Recht en zeden. Rechtsscheiding van enkeling en enke~ 
ling, van groep en enkeling. Het subjectieve recht. 

Ons uitgangspunt namen wij in vier gevallen uit het maat~ 
schappelijk Ieven van heden, waarin een ieder rechtsgevallen her~ 
kent . Wij poogden aan te wijzen , wat het is , dat deze verschijn~ 
selen kenmerkt, waarom wij ze als rechtsverschijnselen beschou~ 
wen en wij kwamen in onze ontleding tot drie dingen, elementen 
in het recht: regel, beslissing, verhouding. 

Het is noodig , dat wij ons thans daarop nog nader bezinnen, 
hunne beteekenis in het samen~zijn der menschen, het handelen 
tegenover elkaar en 'tegelijk hunne beteekenis in het innerlijk Ieven 
van iederen mensch wat meer trachten te benaderen. Want ook 

1
) Zie mijn bescbouwingen over recb t (1923 ) 190 .vlg. V erz. Ges. biz. 260 vlg. 

2
) Zie Handelingen Ned. J uristen Vereeniging 1919 in bet bijzonder bet prae

advies van C. W. Stbeeman. 
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dit constateerden wij : het recht is maatschappelijk verschijnsel en 
het is een deel van ons gemoeds~ en gedachtenleven, het treedt 
ons van buiten uit de gemeenschap tegemoet, het eischt onze 
onderwerping, goedschiks of kwaadschiks, en tegelijk zijn wij 
er innerlijk in betrokken, wij vragen voor ons zelf en voor anderen 
recht, vinden geen innerlijke bevrediging v66r ons recht wordt 
gedaan. 

Wij moeten deze beide dingen als een eenheid voor oogen hou~ 
den. Gewoonlijk scheidt men ze, plaatst beide in eigen gebied, 
wil wei een meest causaal begrepen samenhang erkennen, maar 
stelt toch het een los van het ander. Daardoor denatureert men 
en het maatschappelijk verschijnsel en het stuk innerlijk leven. 
Maatschappelijk is het recht nooit aileen in de regels en hunne 
werking als factoren van machts~oefening, innerlijk is het oordeel 
nooit los van het maatschappelijke leven. Zulk een scheiding heeft 
plaats indien men de maar al te gebruikelijke, ja nog heerschende 
leer volgt, die recht herleidt tot den Staat en zijn machtswil en 
dan in het innerlijk oordeel een ethische waardeering daarvan wil 
zien. De rechtsleer breekt in tweeen, zij wordt staatsleer en ethiek 
en het recht als zaak van eigen, primaire beteekenis verdwijnt. 
Doch daarover hieronder meer. Men begaat echter dezelfde fout 
als men het recht aileen wil zien als maatschappelijk verschijnsel. 
Sociologisch gerichte belangsteiling herleidt veelal het recht in 
zijn geheel tot maatschappelijke krachten, ziet in het innerlijk 
rechtsoordeel van den individueelen mensch niet dan een reflex 
van dit maatschappelijk gebeuren. Doet men dit met historisch~ 
materia listisch gerichte geesten volstrekt, dan blijft van wat we 
rechtsgevoel, rechtsbewustzijn , rechtsoordeel noemen, inderdaad 
niets over, evenmin als van religie en moraal, dan rest aileen nog 
maar de taak van een psychologische verklaring van de illusie, 
die ieder mensch ~ wa'nt geen onttrekt zich voiledig daaraan ~ 
koestert, dat in zijn rechtsoordeel waarheid steekt. Dan komt 
men tot dien bodemloozen twijfel, waarin ieder wordt heen en 
weer geslingerd, die aan zintuigelijke waarneming en verstande~ 
lijk denken alleenheerschappij over zijn geestesleven wil toeken~ 
nen, een twijfel die al spoedig ook dit denken zelf aanvreet, dan 
vervalt men tot een nihilisme waaruit geen redding is , indien men 
niet, zooals de meesten, den kop in het zand steekt en zich met 
peinzen en strijden niet meer vermoeit. , Het is al ijdelheid en 
kweiling des geestes". Zoodra men echter een zij het nog z_oo 
geringe eigen plaats aan het rechtsgevoel van den individueelen 
mensch laat, blijft de vraag van de nadere bepaling van dit eigene, 
in 's menschen geest gegevene. Gelukkig, zoo inconsequent zijn 
de meeste denkers. Denk aan de leer der ,wisselwerking" tus~ 
schen de ailes bepalende maatschappelijke verschijnselen en hun 
, bovenbuur", het geestelijk leven. Immers een van tweeen: Of dit 
laatste heeft geen enkele zelfstandige beteekenis, maar dan is 
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het ook onbegrijpelijk, dat het eenige eigen werking op de maat~ 
schappelijke verschijnselen zou hebben, dan is die zoogenaamde 
werking immers niet anders dan die van die verschijnselen zel£; 
of het geestelijk Ieven heeft die inwerking wei, maar dan moet 
er ook iets, zij het nog zoo onbepaald en nog zoo gering eigens 
in zijn , dat niet kan worden herleid. Maatschappelijk Ieven en de 
structuur van onzen geest, beide, vragen onze aandacht als we 
ons tot bestudeering van het recht zetten. De primaire vraag, die 
aan het begin van aile onderzoek van recht staat en aan het slot 
terugkeert is niet aileen een vraag van sociologie. Het is een 
vraag van anthropologie en sociologie beide. Het recht is altijd 
op de gemeenschap betrokken, het gaat daarin nooit om den 
mensch op zich zel£, maar om den mensch in de kringen waarin 
hij leeft, doch het is niet aileen een verschijnsel der maatschappe~ 
lijke bewegingen, het raakt zijn geest innerlijk. Omdat dit beide 
waar is, is elke isoleering van een van beide, zoodra we voor 
deze principieele vragen staan, ongeoorloofd. 

Wij kunnen niet verder komen, dan door het nu van deze, 
nu van gene zijde te bezien. Wij gaan uit van het maatschappe~ 
lijke, zuilen trachten over de samenhang van dit handelen en ons 
oordeel in het rechtsbewustzijn tot wat nadere conclusies te komen. 
Het recht ligt in de verhouding, zeiden we, we streven naar een 
verhouding tot menschen, een reeele toestand, empirisch waar 
te nemen, eischen die als recht op en daarbij zien we, dat we die 
opeischen omdat de verhouding in het algemeen zoo is. Wij wor~ 
den ons het eerst recht bewust, als onrecht ons treft, herstel of 
vergelding wordt gevraagd, maar als wij het ons bewust worden, 
voelen we clat het vroeger voor ons zo was, dat het algemeen om 
ons heen zoo is , in de gemeenschap waartoe wij behooren en op 
wie wij ons beroepen. De vrouw die haar kind opeischt, wil niet 
anders dan dat haar ten dee! valt, wat de miilioenen vrouwen 
om haar genieten; als wij den diefstal gestraft wiilen zien is het 
omdat wij als anderen ons eigendom ongestoord willen gebruiken 
en zoo meer. Het is ons ten slotte om de rechtsverhouding tus~ 
schen ons en een ander te doen en die verhouding is juist als 
rechtsverhouding niet alleen individueel. maar ook sociaal als de 
richtige erkend door den kring waartoe de betrokken individuen 
behooren, en daar nageleefd. 

Het is de oude gedachte dat alle recht gewoonterecht is, waar~ 
voor we zoo komen te staan. We Iaten rusten of de term de 
zaak voldoende weergeeft ~ dit is zeker: het recht toont zich in 
ons handelen, in onze overeenkomsten en testamenten, in het 
familieleven ·en dat van het bedrij£, in de verhouding tot de met 
gezag bekleede Overheid, in onze en haar reactie tegen het on~ 
recht. En a! dat handelen heeft regelmaat en continuiteit. 

Hoe hebben we daarbij de verhouding van handelen en rechts~ 
oordeel te begrijpen? 
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Hebben we met de historische school. met von Savigny en zijn 
navolgers, de handelingen der menschen slechts te beschouwen 
als uitingen van den rechtsgeest, een stuk van het geestelijk leven 
van het recht? Ook nu nog meent men soms, dat herleiding van 
aile recht tot gewoonte typeerend voor de historische school zou 
zijn. Toch is dit niet juist. Hoezeer de historische school het ge~ 
woonterecht koestert, hoe zij het ook tegenover en hoven de wet 
prijst, toch is voor haar de gewoonte niet de oorsprong van het 
recht, niet het maatschappelijk handelen vormt recht, maar uit 
de handelingen en haar herhaling blijkt wat in den geest van het 
volk als recht wordt geoordeeld. De gewoonte is kenbron , in de 
gewoonte leeren wij de eigenlijke bron, den rechtsgeest kennen. 
Deze en deze aileen schept recht. 

Het is al door velen gezegd, maar wij moeten het in ons ver~ 
band nog eens herhalen : deze leer is onhoudbaar, en dat niet aileen 
omdat zij de beteekenis van het gezag en zijn ingrijpen in het 
recht miskent ,........, waarover later - maar ook, ja misschien wei 
in de eerste plaats, omdat zij aan de gewoonte, de door haarzelf 
telkens naar voren geschoven gewoonte, niet de plaats inruimt 
die haar toekomt. Gewoonte reeds op zich zelf, onafhankelijk van 
eenig rechtsbewustzijn , van eenige scheiding tusschen goed en 
kwaad, tusschen wat bevredigt en verzet oproept, stuurt ons han~ 
delen. 's Menschen daden ondergaan de werking van ailerlei fac~ 
toren, in het maatschappelijke bepalen de economische verhou~ 
dingen, productiewijze en consumptiemogelijkheid ze voor een 
goed deel, daarnaast hebben machtsbegeerte en ideeele motieven 
hun invloed. In dit handelen vormen zich regelmatigheden, een 
zekere orde, die wij op zich zelf nog niet als rechtsorde mogen 
beschouwen. Ieder mensch heeft de neiging, de dingen die hij 
dagelijks doet, steeds in dezelfde volgorde, op dezelfde wijze te 
verwerken. Komen meerdere geregeld samen, dan ontstaat al 
spoedig een gebruik over de plaats die zij innemen, de manier 
waarop zij hun zaken behandelen. De orde, het volgen van regels 
is in hooge mate ,........, we wezen er al herhaaldelijk op ,........, typeerend 
voor het recht, maar niet overal waar orde is , is recht . Regelmaat 
ligt in den menschelijken geest, zij dringt zijn handelen in een 
zekere lijn , mogelijkheid van berekening van te voren, neiging tot 
navolging drijven in dezelfde richting. Gewoonte kan reeds daar~ 
om niet enkel kenbron van den rechtsgeest zijn. Als gewoonte ook 
elders haar inv loed doet gelden, mogen we niet uit het bestaan 
van de gewoonte tot een inhoud van rechtsbewustzijn conclu~ 
deeren , maar moeten we aanwijzen waarin de gewoonte bestaat 
als rechtscheppende factor van andere verschilt. Z egt men, niet 

1 ) V gl. Savigny. System des heut . romischen Rechts § 12. D ie Gewohnheit 
macht das Recht n icht, sie last es nur erkennen. 
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zonder goede gronden, dat dit juist in het rechtsbewustzijn zit, dan 
moeten we dit rechtsbewustzijn aan iets anders herkennen dan 
aan de gewoonte. 

Zoo komt het oude probleem van de onderscheiding van recht 
en zede, van recht en die maatschappelijke gebruiken, die we 
in tail ooze handelingen volgen, voor ons op. W a a rom is onze 
wijze van elkaar bij ontmoeting bejegenen met zijn tailooze dif~ 
ferentiaties naar omstandigheden, naar maatschappelijke klasse, 
maar stand en landstreek, onze wijze van doen bij de gewichtige 
dingen in eens menschen leven, bij geboorte, huwelijk en dood, 
van aankondigingen en maaltijd, van feest en rouw, zede en geen 
recht? We stippen slechts aan. 

Niet ongebruikelijk is de voorsteiling, dat aanvanl5elijk in primi~ 
tieve tijden, een volk samenwoont aileen gebonden door zijn ge~ 
bruiken, zijn adat, waaruit dan langzamerhand recht ontstaat. Oit 
zou dan gebeurd zijn en zich nu ook telkens herhalen, wanneer 
een erkend overheidsgezag ingrijpt, door zijn optreden een ge~ 
woonteregel, een bijzondere sanctie verschaft. 

Uit ons heele betoog volgt, dat deze leer volstrekt onhoudbaar 
is. Hier zij slechts dit opgemerkt. Hoe kan het ingrijpen van een 
gezag de scheiding maken tusschen zeden en recht, als dit gezag 
juist in zijn ingrijpen onderstelt dat recht is wat het als recht ver~ 
kondigt? Die overheidsbemoeiing zou oudtijds steeds die van den 
rechter zijn. En de rechter die op grond der gewoonte recht 
spreekt, onderstelt dat wat hij uitmaakt, recht was voor hij het 
in zijn vonnis neerlegde. Hij moet dus een criterium hebben om 
recht en zede te onderscheiden, dat niet is zijn eigen uitspraak. 
We moeten de tegensteiling anders trachten te begrijpen. 

Eugen Ehrlich, die zich met deze vraag ook heeft bezig ge~ 
houden, ziet de tegensteiling in de reactie, die het handelen tegen 
de gewoonte in de menschen oproept. Hij stelt de ,Emporung" bij 
rechtsbreuk tegenover de ,Entriistung" bij handelen tegen de 
zeden. Hier ligt inderdaad een uitgangspunt, al is dat m.i. met 
de tegenstelling , Emporung" en , Entriistung" niet gelukkig om~ 
schreven, en al is daarmee zeker niet ailes verklaard, trouwens 
ook Ehrlich is zich daarvan bewust. Het is - we hebben het al 
meer gezegd - het onrecht waaraan we ons het recht bewust 
worden. Wij doen een beroep op de introspectie, op wat iedei 
gevoelt, als hem onrecht wedervaart en op de waarneming der 
reacties van anderen'. Hun geestelijk leven wordt aileen in de 
eigen .ervaring gekend. Onrecht wekt inderdaad verzet bij den 
getroffene, verontwaardiging bij de omgeving met den eisch dat 
wat geschied is ongedaan wordt gemaakt en vergolden. Want het 
b~ijft niet bij de verontwaardiging - zoodra we onrecht onder~ 
vmden, doen we beroep op den kring waartoe wij behooren. In 
het recht zit het bewustzijn van saamhoorigheid, onrecht doet in 
ons een eisch geboren worden. Een eisch, die in de gemeenschap, 
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aan een kring - veelal, niet altijd, de kring van het volk - wordt 
gesteld. Recht onderscheidt zich van zede, zouden wij willen zeg~ 
gen. innerlijk door den aard der reactie die onrecht oproept, uiter~ 
lijk door beroep op de gemeenschap tot handhaving. 

Dit sluit weer iets anders in. Recht stelt grenzen, eischt beslis~ 
sing. lets is recht Of onrecht, het kan niet min of meer recht zijn. 
Of iets .. zeden" is verdraagt quantitatieve afweging . een gewoonte 
is nog niet algemeen doorgedrongen, een gewoonte sterft a£, dit 
of dat is wei gebruikelijk. maar uitzonderingen zijn niet zeldzaam. 
het zijn alle zijn uitspraken, die in een zede-beschrijving volkomen 
passen. Bij het recht is dit alles anders. Ook van rechtsregelingen 
kan gezegd worden dat Zij in gewoonte kunnen ontstaan en onder~ 
gaan. maar het recht eischt, dat op een bepaald oogenblik gezegd 
moet kunnen worden: nu. hier is dit al dan niet recht. Op de 
vraag of ik recht heb, moet het antwoord ja of neen luiden. Daar
om is het zoogenaamde bemiddelende vonnis, waarbij de rechter 
op een vraag van recht antwoordt: het is onzeker, ik gee£ U half 
gelijk. een ontkenning van het recht, een onrecht, hoezeer · de 
poging tot bemiddeling die de rechtsuitspraak verwijdt, op zich
zelf lofwaardig kan zijn. De beslissing of iets al dan niet in de 
zede ligt. is een neutrale niet bindende mededeeling van den bui
tenstaander. die de zed en zelf niet raakt. Van het recht is daaren
tegen de beslissing van den in het recht levende en het recht mee
belevende een essentieel element. 

En die beslissing is niet een abstracte uitspraak. Deze kan 
altijd nog eng zijn. is veelal een erkenning, dat voor uiteenloopende 
~tandpunten beide vee! te zeggen is; ja, we kunnen zeggen, dat 
de rechtswetenschap voortdurend voorstaat om de juiste uitspraak 
te vinden tegenover een andere, ook met goede gronden gesteunde 
leer; de meening die kennelijk onjuist is, kan stilzwijgend worden · 
gepasseerd. Maar de beslissing die voor het recht kenmerkend is, 
is niet die abstracte verklaring, maar de concrete uitspraak hier, 
nu , tusschen deze menschen is dit recht, dat geen recht, deze 
heeft gelijk. gene ongelijk. De beslissing onderscheidt hier is het 
ware, daar het vermeende recht en scheidt de strijdenden: gij 
hier hebt recht, gij daar onrecht, gaat uiteen in vrede. We raken 
hier aan iets dat van groot belang is, recht is scheiding. 

In het recht ligt naast de verbondenheid van de rechtsgenooten, 
de gezamenlijk aan het recht onderworpenen, de afscheiding van 
den enkeling in de groep van den ander of van de groep van den 
enkeling. Het recht is mijn recht of uw recht, wij spreken tot 
elkander als samen aan het zelfde recht gebonden, wij spreken 
tegenover elkaar tot de groep als in het recht ons scheidenden. 
Met de terminologie van de rechtsleer kunnen wij dit zoo om
schrijven: het subjedieve recht, de bevoegdheid, is even essentieel 
element van het recht als het objectieve, de regel. de term recht 
heeft dubbele beteekenis, zooals we elders opmerkten: reeds dat 
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taalgebruik 1 ) doet vermoeden dat regel en bevoegdheid een niet te 
scheiden paar vormen 2 ) • 

Dit komt zoowel in privaatrecht als in strafrecht uit. In het 
privaatrecht gaat het bij het zakenrecht om de betrekking van den 
mensch tot .de goederen der stoffelijke natuur of de ideeele die 
als uitvinding ( octrooi) of schepping ( auteursrecht) daarmede ge~ 
lijk worden gesteld, om zijn bevoegdheid tot gebruik en beheer en 
beschikking, bij het verbintenissenrecht om de vraag, wat de een 
van den ander mag verlangen, bij het familien~cht om de eischen, 
die man en vrouw, ouders en kinderen elkaar mogen stellen. AI 
deze bevoegdheden, subjectieve rechten zijn geregeld, bij rechts~ 
wijzigingen worden bevoegdheden opgeheven en nieuwe in het 
Ieven geroepen, maar de bevoegdheid zel£, die in de primaire be~ 
trekkingen ligt van eigendom en contract en familie, wordt niet 
door den regel geschapen, zij is even elementair als de regel zelf. 
Het beste valt dit wei te demonstreeren aan den eigendom, van 
eigendom heeft nog niemand een omschrijving gegeven .....- en zal 
niemand ooit een beschrijving geven - waarbij dit instituut vol~ 
ledig tot den regel , het objectieve recht is herleid 3 ). En als privaat~ 
rechtelijk onrecht wordt gewraakt, dan is het nu omdat het het 
subjectieve recht aantast, teekenend is daarbij , dat de Hooge Raad 
in de formule van het al meer geciteerde arrest van 1919 over 
de onrechtmatige daad naast de inbreuk op eens anders rechten 
het handelen stelt in strijd met de zorgvuldigheid, die in het maat~ 
schappelijk verkeer betaamt tegenover eens anders persoon of goed. 
Het subjectieve recht op het goed of het subjectieve recht dat in 
het ,persoon" zijn zelf is gelegen, de eisch tot eerbiediging van 
het ik, dat dit insluit, is wat op erkenning der rechtsgenooten aan~ 
spraak maakt. 

Staat in het privaatrecht enkeling tegenover enkeling en roept 
hij de groep te hulp, in het strafrecht richt de groep zich direct 
tegen den enkeling. Hij heeft het recht geschonden en daardoor 
zijn recht in de groep - die erkenning' als ,persoon" verloren. 
Er is dezelfde distantieering. In het privaatrecht maakt de ellkeling 
zich los door de tegenstellillg tot den ander, in het strafrecht stelt 
de gemeenschap zich tegenover den enkeling en maakt haar los. 

De primaire vorm van straf is dan ook .....- historisch zoowel als 
logisch - de uitsluiting uit de gemeenschap, de dood of de vrede~ 
loosheid, de uitbanning. Zoolang het onrecht gewroken wordt door 
eigen richting, de getroffene zelf zijn zaak in handen neemt, is 
zij nog een betrekking tusschen enkelingen, wordt van de groep 
slechts gevraagd, dat zij den beleedigde zijn gang laat gaan. Zoo~ 
dra de groep optreedt, is het tot ,vijand" d.i. tot rechtloze ver~ 
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klaren, haar reactie 1 ). Dit primitieve beeld vinden we verkleind 
terug in aile Iatere strafrecht. Niet het recht (het persoon zijn) van 
den misdadi'ger, maar een recht wordt aangetast, hem blijvend of 
tijdelijk ontzegd. In de ontneming zel£ van de vrijheid door ge~ 
vangenzetting ligt de erkenning dier vrijheid als recht. Zoodra deze 
niet meer zou bestaan, wordt gevangenneming zaak van willekeur. 

Recht scheidt enkelin9' van enkeling, ook enkeling van groep. 
Door en in het recht is de groep nooit massa , maar gemeenschap, 
dit is gebondenheid waarin de enkelingen tot geheel worden ver~ 
eenigd en toch zich zel£ blijven. De enkeling is nooit aileen deel 
van het grootere geheel. maar ook altijd in zich ,.geheel". Aan 
de gemeenschap onderworpen is hij haar gehoorzaamheid verschul~ 
digd, tegelijk maakt hij tegenover eenling en groep op eerbied aan~ 
spraak. 

Dit ailes is duidelijk te demonstreeren aan het procesrecht. Het 
procesrecht is niet aileen een regeling om op doelmatige wijze 
tot een juiste uitspraak te komen, het is op zijn beurt recht. In 
den strijd, waar de partijen tegenover elkaar zich steilen, komt 
bevoegdheid tegenover bevoegdheid te staan , recht op een bepaalde 
procesgang, op het in acht nemen van vormen en zoo meer. Denk 
aan het eerste begin van ieder proces, het audi et alteram partem. 
Meer echter dan bij het burgerlijk proces is dat bij het strafproces 
voelbaar. Juist omdat het zooveel meer gevaar loopt te worden 
miskend en dan ook zoo dikwijls miskend is. De geschiedenis van 
het strafproces laat ons altijd weer zien hoe den enkeling, zwak 
tegenover de groep, rechteloosheid dreigt. Zij leert ons echter ook 
dat, zoolang strafproces procesrecht blijft, ergens, nu hier, dan 
daar, zijn recht tegenover de gemeenschap blijkt. Denk aan het 
recht van de beklaagde, te worden gehoord, zijn bevoegdheid zich 
te mogen verdedigen en zich te Iaten verdedigen. In het straf~ 
proces bestaat altijd de neiging den beklaagde aileen als object 
van onderzoek te beschouwen, hem te behandelen als een middel 
om achter de waarheid te komen. In de inquisitoriale gedachte, die 
in de strafvervolging ligt, in de wreede van vroegere tijden en van 
nu, maar ook in de zeer humane van sommige vorm van criminologie 
is de beklaagde object, de vraag is dan aileen: wat is geschied, 
wat is voor de gemeenschap nuttig dat er op volgt. De beklaagde 
heeft evenmin recht als het dier, waarvan gevraagd wordt of het 
op grand van zijn gevaar ook moet worden afgemaakt. Doch zoo~ 
lang er recht is moet onvermijdelijk naast deze gedachte de andere 
zich doen gelden, dat ook de beklaagde recht heeft, zoolang er 
dus recht in objectieven zin is, is er dat ook in subjectieven. Het 
proces moet uit zijn aard ,.accusatoir" zijn. Hier staat de aan~ 
klager, daar de beschuldigde voor den rechter, deze moet recht 
spreken. lnquisitoire elementen kunnen niet geheel worden verme~ 

1) Zie Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte II 218. 
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den. maar het is rechtseisch, dat zij niet overheerschen. Het Engel~ 
sche strafproces blijft hiervan een voorbeeld. 

· Doch genoeg over dit alles. Het schijnt hier wellicht niet op 
zijn plaats, nu we over de tegenstelling recht en zeden handelen. 
Tach hoort het hier. Recht is als zeden regel, maar recht is ook 
beslissing en omdat recht beslissing is, is het ook scheiding, staat 
naast de regel de bevoegdheid waarin de enkeling zich tegen den 
enkeling of de gemeenschap zich tegen den enkeling wendt. Recht 
bindt als zeden samen, recht plaatst ook den een tegenover den 
ander. Naast het recht (in het algemeen) staat mijn en uw recht, 
het recht van ieder .....- jus suum cuique. 

We keeren tot onze vraag, hoe gewoonte (zeden) het recht bindt 
terug. Doch eerst nag een opmerking van anderen aard. 

Het is deze. Naast de rechtspraak van staatswege heeft zich op 
verschillend gebied een andere vorm van geschillenbeslissing baan 
gebroken. Ik denk hierbij nag niet zoozeer aan de eigenlijke wette
lijk erkende arbitrage als aan die talrijke gevallen, waarin geheel 
buiten de officieele rechtspraak en eigenlijke arbitrage om, ge
schillen aan een onpartUdigen derde worden onderworpen. 

In de verhouding tusschen arbeiders en patroons zijn regelingen 
gebruikelijk, waarbij geschillen aan bijzondere commissies ter be
rechting worden opgedragen. Ten onzent heeft in de jaren tusschen 
1920 en 1940 zich dit verschijnsel vooral ontwikkeld in het drukkers
bedrijf, aan de regeling der verhoudingen tusschen patroons en 
arbeiders knoopen zich als vanzelf vast die tusschen de patroons 
onderling en die van hen met leveranciers en clienten. Zoo vormde 
zich een bijna gesloten systeem van regelingen, die .....- al werd de 
overheidsrechter angstvallig vermeden .....- rechtsregelingen zijn. 
Weinigen zullen het betwijfelen. Maar ook eereraden, die tucht 
oefenen in eenig beroep of bedrijf, oordeelen naar recht. Rijst de 
vraag, of iemand gehandeld heeft tegen de beroepseer, dan is 
dat vraag van recht, wie uit zijn beroep wordt gestooten .....- en 
het is onverschillig of dit met staatshulp dan wei door maatschappe~ 
lijke drang gebeurt .....- wordt een recht ontnomen. We hebben 
tegenwoordig een wettelijk geregeld medisch tuchtrecht, doch als 
zonder eenige staatsinmenging de maatschappij van geneeskunde 
een instantie in het leven roept, die uitmaakt of iemand ,hande~ 
lingen heeft verricht, die het vertrouwen in den stand der genees~ 
kundigen ondermijnen" formule van de wet van 1928) is er recht~ 
spraak, oak al zou iedere officieele sanctie ontbreken. De formule 
herinnert aan het "handelen in strijd met de zorgvuldigheid, die 
in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders 
persoon of goed", rechtspraak door den gewonen rechter naar 
artikel 1401 B. W. en deze tuchtrechtspraak loopen geheel parallel. 

We kunnen niet zeggen, dat de mogelijkheid van rechtspraak 

1) Ehrlich t.a.p. biz. 105. 
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een essentieel element van het recht is, er is recht zonder recht~ 
spraak, maar we mogen de zaak wel omkeeren en stellen: zoodra 
er rechtspraak is, een beslissing wordt uitgelokt tusschen strijdende 
partijen waarbij wordt uitgemaakt wat de een tegen den ander
behoort te doen of had behooren te doen, een recht wordt toe~ 
gekend of ontnomen, is er recht, hebben wij niet meer met zeden 
te maken. Er is niet, zooals Ehrlich meent rechtspraak naar andere 
dan rechtsregels. Rechtspraak wijst op recht. Of daarbij de rechter 
put uit gebruiken en opvattingen gebruikelijk in bepaalde kringen; 
doet niet ter zake, dat doet de overheidsrechter op zijn beurt ook. 
De grens naar beneden ligt daar waar rechtspraak in het spel tot 
deel van het spel wordt of waar het recht als levensvorm op 
andere gebieden. in opvoeding b.v. doorwerkt. 

§ 10. Ret recht in het maatschappelijk !even. Vervolg. Zeden, 
gewoonte en recht. Nieuw recht uit en tegen het maatschapp~lijk 
handel en. 

En nu dan de vraag. wanneer worden zeden .. recht"? We willen 
haar concreet in het heden bezien, stellen niet die van een alge~ 
meene historische ontwikkeling. want vooreerst kunnen wij daar~ 
toe toch nooit anders concludeeren dan door onze voorstelling, 
hoe dat heden gebeurt, in het verleden te projecteeren, moeten 
we dus toch met het heden beginnen en voorts staat wei vast, dat 
een ontwikkelingslijn in het algemeen niet kan worden getrokken, 
omdat evenzeer als uit zeden recht werd, ,recht" tot .. zeden" kan 
worden. Verscheiden verhoudingen die wij tot de zeden rekenen 
waren eens terrein van het recht, in de primitieve samenleving is 
het recht veel omvattender dan thans; in ongedifferentieerdheid 
van recht , zeden, religie, moraal is het meest niet het recht dat 
zich uit dit geheel als iets bijzonders losmaakt, maar zijn het veel~ 
eer de andere normencomplexen, die zich van het recht scheiden 
- reeds het rechtskarakter van religieuze normen naar primitieve 
voorstelling, maakt dit duidelijk. 

Zeden, gewoonte tot recht. Geven we enkele voorbeelden. Wij 
houden op het vasteland rechts op een weg en rijden links voorbij, 
in Engeland en ook in Nederlandsch lndie houdt men links en 
rijdt dus rechts voorbij. Hoe dit verschil ontstaan is, kan, voor 
zoover mij bekend, niet worden verklaard. Een enkele paging daar~ 
toe gedaan bevredigt niet 2 ). Het is een gewoonte waarbij de mage~ 
lijkheid, het een hooger te waardeeren dan het ander volstrekt out~ 
breekt. Met recht had dit tot voor betrekkelijk korten tijd niets 
te maken. Wie zich v66r een - zeg veertig jaren in de drukke 
Kalverstraat te Amsterdam bewoog, hield rechts, eenvoudig omdat 
het het gemakkelijkst was, iedereen het deed; als hij eens tegen 

1) Zie mijn bijdrage over Recht en Spel in den bundel Huizinga, hieronder blz.471. 
2) Vgl. Allen t.a.p. biz. 59. 
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den draad in ging ~ b.v. omdat hij toch spoedig links moest . 
afslaan ~ dan was dat wei lastig , maar de gedachte aan onrecht, 
onbehoorlijkheid kwam niet in hem op, noch in de menschen die 
hij ontmoette. Er verschenen in drukke straten borden: men wordt 
verzocht rechts te houden". Van bevel nergens sprake. Druk reed 
men op dat deel van den weg, dat men verkoos, maar als een 
rijtuig van den anderen kant kwam, week men rechts uit. Nu is 
dit alles anders geworden door fietsers en auto's. Er zijn bevelen 
der overheid, daarover straks meer, maar ook reeds v66r die er 
waren, was de gewoonte rechts te houden van zeden tot onge~ 
schreven recht geworden, en nog is zij dit voor een deel. Wanneer 
is dit het geval, wordt de gewoonte rechtsregel? Het antwoord zal 
moeten luiden: als het rechtsbewustzijn der betrokkenen op afwijking 
als op onrecht reageert en dit geschiedt, als wat gewoon en ge~ 
bruikelijk is een zoodanige plaats gaat innemen, dat de omgeving 
er op rekent. daarnaar eigen handelen inricht, bij inbreuk ernstige 
schade lijdt. Vroeger kreeg men eens een duw of een snauw: ,kijk 
toch uit <en houdt rechts" , nu gaat het om het leven. Nu eischen 
we van den ander, dat hij zich aan den gewonen regel houdt. Oat 
geschiedt als wij de scheiding ervaren waardoor de een in ge~ 
bondenheid aan den kring tegenover den ander staat. Als de histo~ 
rische school doen we dus een beroep op het rechtsbewustzijn, 
doch dat rechtsbewustzijn was er niet v66r de gewoonte, de ge~ 
woonte is niet zijn kenbron, maar het maakt de gewoonte tot recht. 

Als Ehrlich aan den anderen kant zegt 1
), dat in het rechtsbewust~ 

zijn nooit rechtsregels, wei rechtsinstellingen leven, dan blijkt ook 
dat hier onjuist: waar de regel reeds in de z~~en ligt, kan het 
beroep op het gewicht die hij krijgt (waarop Ehrlich zelf elders 
wijst 2

) hem dringende kracht voor de rechtsovertuiging verleenen. 
Het kan worden dat wat gebruikelijk is ook , betaamt". 

Een tweede voorbeeld, dat gelijk we zullen zien, eenigszins 
anders ligt. Het is een al lang bekend verschijnsel, maar dat in 
deze dagen een ongehoorden omvang heeft aangenomen, dat zij 
die spoorkaartjes koopen en die zich aan een postkantoor ver~ 
voegen, zich in een rij scharen om ieder op zijn beurt geholpen 
te worden, bij de zoo geregeld bezochte distributiediensten gebeurt 
hetzelfde, in winkels volgt men het voorbeeld. Eindelooze rijen 
ziet men in stad en dorp voor de loketten, zij puilen de dienst~ 
gebouwen uit, geduldig staat de een achter den ander. Hierin 
zitten twee gewoonten: ten ee~ste deze dat wie het eerst komt ook 
het eerst geholpen wordt, ten tweede dat de rangorde bepaald 
wordt door de plaats in de rij. Zeden of recht? Ongetwijfeld het 
!aatste ~ men lette slechts op de reactie der wachtenden als iemand 
aoor brutaliteit of list een plaatsje wil veroveren, dat hem niet 

1 ) t.a.p. biz. 368. 
2 ) t.a.p. biz. 134. 
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toekomt, een reactie, voldoende om met hulp zoo noodig der ambte
naren in een zeldzaam geval, den regel onverbiddelijk te hand
haven . . Het is ook duidelijk, als men de verhoudingen vergelijkt 
waarbij de gewoonte nog niet zoo'n vasten vorm heeft aangenomen. 
In trein; tram of bus tracht ieder zich binnen te dringen zoo snel 
hij kan, of een ander eerder is gekomen· doet er niet toe ,_. het 
is ook niet uit te maken of hij eerder gekomen is. Toch vertoont 
zich, naar de gelegenheid zich biedt, hier en daar de gewoonte 
bij de bushalte een rijtje te vormen, dat bij het instappen in acht 
wordt genomen. Het gebeurde onlangs in een plattelandsstadje, dat 
daar zoo'n rij stand; nog v66r de bus kwam, dringt zich een stevige 
boerin naar voren en antwoordt op een daarover gemaakte aan
merking ,wij nemen het hier daarmee zoo nauw niet". De wach
tenden leggen zich er bij neer en de indringster stapt enkele oogen
blikken later als een der eersten in de bus. Hier is nog geen rechts
overtuiging. We zien iets dergelijks in de wachtkamer van dokter 
of tandarts, ook hier de gewoonte, dat de pa!ienten naar binnen 
gaan in de volgorde waarin zij gekomen zijn; als de dokter wil 
afwijken, vraagt hij de instemming der wachtenden: ,gij vindt wei 
goed, dat mijnheer voortgaat, mijnheer heeft haast" of ,die is op 
dit uur besteld". Een voortrekken zonder toestemming en zonder 
grond wordt als onrecht gevoeld. De dokter die zoo handelt zal 
het ervaren als de patient, die gepasseerd werd, door te late be
handeling ernstige schade lijdt. ,Gij hebt anders gehandeld dan 
betaamt", zal hem zoo nqodig door den rechter worden ingescherpt. 

Het verschil tusschen dit voorbeeld en het vorige ligt hierin, 
dat het daar aileen maar was te doen om orde. De noodzakelijk
heid van orde en regelmaat, daartoe kan tenslotte de regel worden 
herleid. Ons rechtsbewustzijn vraagt orde in de orde, aileen met 
inachtneming daarvan en vertrouwen daarop is samenleving moge
lijk. Het orde-bese£, een fundament van heel ons geestelijk !even, 
geeft de gewoonte haar belangrijke plaats. Hier spreekt naast dat 
oude beg rip en zijn belichaming in een primitieve techniek (de rij) 
een andere overtuiging, dat wie het eerst komt, het eerst aan bod 
is. Voorgang in den tijd sluit voorrang in; prior tempore potior 
jure, het is een rechtsbeginsel 1

) , dat zich op allerlei gebied doet gel
den. Het beheerscht de veiling en was oudtijds de grondslag van 
het eerstgeboorterecht, het is fundament van de late rechtsvorming 
in octrooi- en merkenrecht en bepaalt van ouds de rangorde der 
hypotheken. En zoo zouden wij kunnen doorgaan. Oit rechtsbe
ginsel, voor het recht fundamente(!le gedachte, kan in ieder rechts
bewustzijn worden aangetroffen. In hoeverre het beginsel tot con
creten regel wordt, hangt af van omstandigheden, plaats en tijd. 

1 ) Zie daarvoor uitgebreider mijn ,.Rechtsbeginselen" in Mededeelingen Konink
lijke Akademie, Afd . Letterkunde 1935, hieronder biz. 348 v. 
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Wij lieten zien, hoe het op een zeer beperkt gebied uit de ge~ 
woonte de regel doet geboren worden van het ongeschreven recht, 
dat wie voor een loket komt, zich in een rij heeft te scharen en 
zoo zijn beurt af te wachten. 

Het kan dus, dat datgene wat geregeld geschiedt, wordt tot 
datgene wat rechtens 'behoort. Oit gebeurt dan wanneer ons rechts~ 
bewustzijn, werkend naar de structuur van onzen geest in aan~ 
sluiting aan wat reeds als recht geldt, eischt dat datgene wat 
regel was in den zin van het herhaaldelijk gebeuren, ook regel 
wordt als norm; wat in den regel geschiedt wordt tot verplichting 
naar den regel. Het is nooit de gewoonte op zich zelf, de materieele 
handeling, die recht schept, maar het is de gewoonte die op het 
geestelijk Ieven van de gemeenschap inwerkt. Grond van het recht 
ligt dan en in het maatschappelijk handelen en in den menschelijken 
geest. 

Een rechtsgebod kan zoo ontstaan, een verbod niet. Uit het niet 
handelen ontstaat geen gewoonterecht. De macht van het feite~ 
lijke, van het reeele gebeuren die in de gewoonte ons handelen 
bepaalt, ontbreekt. Het spreekt tot ons als gezegd wordt: gij moet 
rechts houden, want iedereen houdt rechts, het spreekt niet tot 
ons als gezegd zou worden: gij moogt niet dooden, want niemand 
doodt. Het is dan ook niet anders dan de nu wei verlaten maar 
vroeger algeineen heerschende leer, dat alle recht Of uit de wet 
Of uit gewoonte moet ontstaan, die er toe bracht alle ongeschreven 
recht tot gewoonte te herleiden. Het is duidelijk aan den regel 
van het Romeinsche recht, die schenking tusschen echtgenooten 
verbiedt. Hoe kan zulk een schenking ongeoorloofd zijn, omdat ze 
ongebruikelijk is? Doch er was geen wet die haar verbood, de 
regel was jus civile, door de juristen gevormd recht, en zoo moest 
de leer die maar twee bronnen kende den regel wei tot gewoonte 
herleiden. 

Maatschappelijk handelen en rechtsbewustzijn dus. Over het 
laatste spreken we nog nader. We hebben hier nog een andere 
zijde van het maatschappelijk handelen waardoor het op het recht 
inwerkt aan ·de orde te stellen. 

In de gewoonte wordt wat feitelijk gebeurt tot rechtsregel, het 
kan ook, dat wat feitelijk gebeurt het verzet tegen een rechtsregel 
in het Ieven roept, omdat het feitelijk gebeuren door het rech"ts~ 
bewustzijn wordt gewraakt. 

In beide gevallen draagt het feitelijk gebeuren het materiaal aan, 
waaruit het rechtsbewustzijn den rechtsregel vormt, doch in het 
eerste geval, bij de gewoonte, wordt het feitelijk gebeuren tot rechts~ 
regel, in het geval dat wij thans op het oog hebben, wordt het~ 
geen gebeurt niet gesanctionneerd, integendeel het wekt verzet, 
roept nieuw recht op, dat op zijn beurt het handelen der menschen 
en daarmee het uiterlijk aspect der samenleving wijzigt. Er is hier 
wisselwerking, een wisselwerking die echter alleen kan bestaan in~ 
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dien aan handelen en het rechtsoordeel daarover beide zelfstandige 
beteekenis toekomt. 

Recht is regel - als zoodanig onaandoenlijk ,;oor het feit of 
hij tienmaal of duizendmaal wordt toegepast. Het recht is stelsel, 
het blijft, ook indien de door den regel omvatte verhoudingen zich 
wijzigen. Het recht is abstract, star , zoekt de verhoudingen der 
mensch en in zoo algemeen mogelijk gedachte schema's te van gen. 
En niettegenstaande dit alles dwingt tach het feitelijk gebeuren 
tot ombuiging van den regel eerst, tot een verzet daarna, die tot 
een breuk leidt. 

Recht is onaandoenlijk voor het getal. Als echter de baas die 
met drie knechts werkt, wordt tot den patroon over honderden 
arbeiders, komt er verandering in de rechtsverhouding: werkgever~ 
arbeider. Het concrete, zich aan de omstandigheden aanpassende 
verdwijnt voor den algemeenen regel. Het is onverschillig welk 
technisch procede in het naar recht beoordeeld handelen wordt 
gevolgd. Maar als de door stoom of olie voortbewogen boot het 
zeilschip verdringt, als daardoor de risico's van de zeevaart van 
anderen aard worden, als de reeder van een, twee of drie schepen 
plaats maakt voor de naamlooze vennootschap, die een geheele 
vloot tot haar beschikking heeft, als die scheepvaartmaatschappijen 
zich vereenigen en gezamenlijk de voorwaarden van het vervoer 
vaststellen, verdraagt het rechtsbewustzijn niet meer de volledige 
contractsvrijheid omtrent de vervoercondities, verlangt het een 
dwingende aansprakelijkheid van de reederij voor de normale ver~ 
voer~risico' s . Eindelijk als de techniek het geheele productieproces 
gaat beheerschen, als de arbeid wordt gemechaniseerd, met de ge~ 
varen die dit voor Ieven en gezondheid van de arbeiders meebrengt, 
het groot~bedrij£ toeneemt en daarmee de afstand van patroon tot 
arbeiders, in hun welstand een schrille tegenstelling is ontstaan, 
dan wordt het bewustzijn geboren, dat dit tot verhoudingen leidt 
die rechtens niet mogen worden geduld. 

Er komt een tegenstelling in het rechtsbewustzijn binnen de 
groep. Zeg niet dat zij uiteenvalt in twee deelen (klassen) die 
ieder voor eigen belangen strijden. Het mag waar zijn, het eigen~ 
lijke in de rechtsvorming is het niet. Want concreet bestaat bij 
beide deelen, ondanks strijd en tegenstelling, het bewustzijn der 
gemeenschap, -dat is van het eene recht voor beide partijen; beide 
willen een rechtsorde, zij sluiten den ander niet uit. De arbeider 
verlangt, dat de patroon zijn recht erkent, er zich voor buigt, als 
recht aanvaardt, wat hij in zijn overtuiging vraagt. Hij wordt niet 
aileen bewogen door zijn eigen belang - hoezeer dit oak mee 
moge spreken - hij staat slechts dan sterk en vooral slechts dan 
indien hij door zijn rechtsovertuiging gedreven wordt. En de patroon 
gevoelt zich daarom dikwijls zoo zwak, omdat hij innerlijk weet dat 
oak voor zijn eigen rechtsovertuiging zijn verzet tenslotte geen 
stand houdt. Doet het dit wel, hij staat even onwrikbaar als zijn 
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tegenpartij. Dan is er een breuk in het rechtsbewustzijn der groep, 
een breuk die, dit gevoelen heiden, tenslotte geheeld moet worden. 
Volkomen in tegenstelling met het gewoonterecht wordt zoo nieuw 
recht in strijd geboren. Nieuw recht verwerpt altijd als onrecht 
wat vroeger rechtens geoorloofd was, maar bij de gewoonte is het 
de enkeling die zoo binnen de algemeen reeds geldende regel wordt 
gedwongen, hier is het in tegendeel de groep zel£, die anders moet 
gaan handelen dan zij deed. 

In de periode waarin dit geschiedt, is er een dubbel recht - het 
oude dat als recht nog geldt, maar aan innerlijke kracht verliest, 
het nieuwe dat nog geen recht is maar toch in het rechtsbewustzijn 
zich baan breekt. Men spreekt wei van jus constitutuin en jus 
constituendum. Zoodra die laatste term, als dikwijls gebeurt, aileen 
wordt gebezigd om den wensch van enkelingen uit te drukken, is 
hij zonder zin, het is juist geen , jus" wat hij aanduidt, maar de 
term k~m dienen om den strijd van het recht te kenmerken die 
in bepaalde perioden de samenleving vervult. Dan is er in het 
geestesleven van de groep een disharmonic: eenerzijds de regel die 
niet aileen nog wordt gevolgd, maar die ook degenen die zich 
verzetten, als regel erkennen, anderzijds de meest nog vage voor~ 
stelling, dat deze regeling anders zou moeten zijn, dat zij toch 
eigenlijk niet recht is, dan komt de vraag naar de formuleering 
van een nieuwen regel , naar het gezag, dat haar zal opleggen, 
handhaven. 

Het kan in primitieve samenlevingen eeuwen duren dat van dit 
alles niets wordt bemerkt. Het kan zijn dat even een steen in den 
vijver valt die de oppervlakte in beroering brengt, dan ineens een 
storm opsteekt die de golven doet opzwiepen. Dan ontstaat nieuw 
recht, het behoeft niet maar kan gevolg zijn van de verandering 
in het materieele handelen dat door den rechtsregel wordt be~ 
heerscht. Wie daarvan iets wil beseffen denke aan het arbeids~ 
recht, waarop wij hier met een enkel woord doelden. Hier is in 
de laatste veertig, vijftig jaar in steeds sneller tempo met steeds 
breeder om, zich heen grijpen een geheel stelsel van regelingen 
ontstaan, dat tot een nieuwe tak van recht, dat eigen plaats in~ 
neemt, heeft geleid. Van arbeidsrecht wist in de 19e eeuw noch 
Savigny, noch Napoleon, noch Austin, noch Thorbecke. Thans 
vraagt het ieder jaar meer de aandacht van den jurist. Het is niet 
iets geheel anders: beginselen, methode, structuur van het recht 
van vroeger beheerschten ook dit; maar dit is tech iets nieuws, en 
dit nieuwe heeft in het geheel van het recht opgenomen, zijn in~ 
vloed op het oude. De collectieve arbeidsovereenkomst was de 
nieuwe figuur die niet gemakkelijk haar plaats vond, nu zij die 
eenmaal verworven heeft, heeft zij invloed ook op ander gebied. 

Nieuw recht komt dus uit den strijd om het recht. We zagen, 
dat in de beslissing, die een beslissing is van een geschil, we zien 
het als bestaande rechtsovertuigingen door nieuwe verlangens 
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worden ondermijnd. Ook dan komt uit den strijd het nieuwe recht. 
In beide gevallen roept het recht om gezag, dat beslist den 
nieuwen regel vormt en handhaaft. De eerste maal is het dat van 
den rechter, de tweede dat van den wetgever. We moeten bij beide 
achtereenvolgens stilstaan. 

§ 11. Het gezag. Het gezag van den rechter. 

Het recht is beslissing, beslechting van strijd. Recht is een regel 
die gevolgd m6et worden, die in den regel gevolgd wordt ook, 
maar die toch ook wordt overtreden. Dit overtreden moet tot het 
recht worden teruggebracht. Doch het is niet immer zeker dat 
tegen het recht is gehandeld. W at precies gebeurd is staat niet 
altijd vast. Het recht is somwijlen onzeker. Dan wordt de strijd 
tusschen partijen, of de strijd van gemeenschap en enkeling een 
strijd om recht, het niet dadelijk evidente recht moet worden ge~ 
vonden, de strijd beeindigd, de vrede hersteld. Want recht dat 
zich in strijd vormt, beoogt vrede. De in zijn recht getroffene 
wendt zich tot de gemeenschap. In primitieve samenlevingen 
spreekt deze zelf recht ......- het geheele recht is in het bewustzijn 
der niet uitgebreide volksgroep levend; de rechtspraak is geen 
zaak van minutieus onderzoek. Toch komt het voor, dat voor~ 
lichting noodzakelijk is, de wijze en ervaren man, die herinnering 
heeft van vroegeren strijd, van de oude hem overgeleverde her~ 
komsten en van zelf beleefde oordeelen, krijgt vanzelf de Ieiding. 
Hij doet een voorstel, de vergadering volgt en stemt toe. Het is 
een gedachte die in velerlei vormen voorkomt. Deze .. Rachem~ 
burgen" gelijk ze bij de Franken, .. asega's" zooals ze bij de Frie~ 
zen heeten, zijn het prototype van den jurist. Deze is haast van 
den beginne aanwezig. In de loop der jaren verplaatst zich het 
gewicht, van de volksvergadering naar den rechtsvinder totdat 
deze rechter wordt, van de velen naar de enkelen, van het beroep 
op het in allen levende bewustzijn naar dat op oordeel van de 
bijzondere deskundigen. 

Want dit is merkwaardig: naarmate het recht zich ontwikkelt 
en zekerheid en vastheid, die eerst vanzelf spraken, moeten wor~ 
den gezocht, verme~rdert de onzekerheid. Het recht dat vastheid, 
stabiliteit brengt, is vloeiend. Het recht dat scherp scheidt: hier 
recht, daar onrecht, er is niets tusschen, roept voortdurend den 
twijfel op hoe die scheidingslijn te trekken. Dit is van aile tijden 
en plaatsen. 

Naarmate de samenleving meer in beweging komt, de aanrakin~ 
gen met andere gemeenschappen vermeerderen, de techniek nieuwe 

1) Vgl. bv. Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte I 150 vlg. 204 vlg. 
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vormen van productie mogelijk maakt, quantitatieve verschuivin~ 
gen in · de massa's plaats hebben of geestelijke vernieuwingen ze 
1n beroering brengen, wordt het recht minder vast. W at zeker 
scheen te staan wankelt, botsingen tusschen groepen en individuen 
splijten rechtsovertuigingen; er wordt van de gemeenschap, waar~ 
aan men toch vasthoudt, nieuw recht gevraagd, een nieuw recht, 
dat echter omdat het recht is aan het oitde is gebonden, niet als 
wensch maar als eisch wordt gevoeld. 

Deze onzekerheid maakt steeds weer beslissingen noodzakelijk, 
beslissingen die, of zij nu een twist van buren in een primitieve 
samenleving over de grenzen van hun land dan wei een strijd van 
machtige groepen om een andere positie in het maatschappelijk 
Ieven betreffen, steeds ·beslissingen van recht zijn. Zij hebben als 
beslissing een feitelijk, incidenteel, persoonlijk element. Zij zijn ge~ 
bonden aan recht, maar toch zijn zij - omdat het recht onzeker 
is - nieuw in het recht. We hebben het in den breede betoogd. 
Hoezeer gebonden, hoezeer het oordeel op redelijke, voor anderen 
te volgen gronden, moet rusten, di~ haar trachten te herleiden tot 
de evidente regels, die voor alle betrokkenen klaar zijn, de beslis~ 
sing houdt een niet te herleiden persoonlijk karakter. Gij zegt, dat 
dit recht is , maar ik zeg dat het anders is en mijn oordeel geldt -
zoo luidt de uitspraak. Doch dit oordeel kan alleen worden ge~ 
sproken door hem, die met gezag is bekleed. Zijn gezag herstelt 
den vrede. Beiden, ook de in het ongelijk gestelde weten, dat die 
vrede meer is dan haar aanspraak. De verliezende partij kan zich 
daardoor gekwetst gevoelen, met onvrede vervuld, hij zal, als de 
tijd dit niet doet slijten, later pogen toch aan wat hem zijn recht 
dunkt te komen, maar voorlopig is deze uitspraak recht. Zij heeft 
gezag, omdat hij, van wien zij afkomstig is , gezag heeft. 

Hier is een punt, waarbij wij wat uitvoeriger stil moeten staan . 
Wij nemen ons uitgangspunt- in het gezag van den rechter als 

scheidsman. In onze tegenwoordige verhoudingen vinden we dien 
het zuiverst in den arbiter, den door partijen gekozen onpartijdigen 
derde, die tusschen hen zal oordeelen. Aan dien derde kennen zij 
beiden gezag toe, zij onderwerpen zich bij voorbaat aan zijn uit~ 
spraak, zij stellen hem hoven zich zelve en beloven elkaar hem 
te gehoorzamen. 

De rechtsverhouding is een driehoeksverhouding; er is naast 
de strijdende partijen nog een derde. De opmerking is van Herman 
Heller. Heller - dien ik overigens voor een der beste Duitsche 
rechtstheoretici houd van den tijd tusschen de beide oorlogen -
zegt, dat het een verhouding is tusschen de partijen en den rechts~ 
regel als derde. Dit schijnt mij niet verhelderend, het beeld van 
een verhouding tusschen menschen en tegelijk tot een regel weinig 
klaar, alle drie de hoekpunten moeten door personen worden be~ 
zet, naar mijn mening bestaat de verhouding tusschen de be~ 
trokkenen en de gemeenschap, waarvan zij dee! vormen. Die ge~ 
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meenschap wordt, zoodra het tot een beslissing komt, vertegen~ 
woordigd door een bepaald persoon of bepaalde personen. Dit 
geldt niet alleen voor den rechter, die daartoe uitdrukkelijk op~ 
dracht van de gemeenschap ontving, ook voor den scheidsman 
dien partijen kozen. Hij moet recht spreken en daarvoor de be~ 
trekking tusschen de strijdenden zien als een in de gemeenschap 
waartoe hij en ook zij zelf behooren. De rechtsbetrekking is nooit 
individueel, de regel die wordt toegepast is gemeenschapsregel. 

Er is in het recht dus noodzakelijk een derde, doch die derde 
staat niet op gelijken voet met de beide anderen, hij staat hoven 
hen, heeft gezag. Het is het gezag der gemeenschap, maar ook 
het gezag van den rechter. Dit zal geen tegenspraak ondervinden, 
doch waar het op aan komt is dit: dit gezag is niet iets wat van 
buiten tot het recht komt om het te vinden en te verwezenlijken, 
maar het is constitutief element van het recht zelf. Het is een 
beginsel, dat wezenskenmerk van het recht is 1

). Gelijk het be~ 
ginsel der gelijkheid der gemeenschapsgenooten voor het recht ligt 
in zijn karakter als regel, ligt het gezag in het karakter van het 
recht als beslissing. 

In het gezag ligt het positieve, aan menschelijken wil gebonden 
element van het recht. Men stelt positief recht tegenover natuur~ 
recht. Beide termen zijn dubbelzinnig , over het natuurrecht spre~ 
ken we later nog uitvoerig , bron van veel misverstand en strijd 
is het geweest dat . onder , natuurrecht" zoo geheel andere dingen 
worden verstaan. Maar ook de term , positief recht" heeft geen 
scherpe, algemeen aanvaarde begrenzing. Nu eens verstaat men 
er alleen onder het geschreven, in bepaalde uitspraken geformu~ 
leerde recht, soms beperkt men het dan tot het in de wet neer~ 
gelegde recht - dan weer is het het recht dat werkelijk wordt 
gevolgd en toegepast. In dit alles zit echter dit gemeenschappelijke 
kenmerk: het positieve recht is empirisch waarneembaar, in be~ 
paalde verschijnselen, aan maatschappelijk handelen gebonden. 
W elnu, dit positieve element - dat alle recht eigen is - vertoont 
zich in de met gezag gegeven beslissing. Het rechtskarakter van 
natuurrecht~systemen kan daarom worden betwist 2 ) , omdat zoo~ 
dra men komt van de regels tot de beslissing van het concrete 
geval - en daartoe meet ·ieder recht komen - het positieve 
element van het wetsbesluit van de beslissende instantie zich ver~ 
toont. Deze is , ja zeker, immer gebonden aan regels, we mogen 
het nooit vergeten, maar tenslotte is het zijn wil, de daad van zijn 
rechtspraak die het recht bepaalt. Het recht is stuk van het in~ 
tellectueele en het gemoedsleven, het is ook deel van het volun~ 
taire in den mensch. De beslissing is conclusie van intellectueel 

1 ) Zie mijn R echtsbeginseien biz. 22 vlg., hieronder biz . 412 vlg. 
2 ) Vgl. mijn rede over Recht en Gerecht igheid, ook Keisen. Naturrech t und 

positives Recht. 
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onderzoek. zij moet stand houden tegen gemoedsbeweging, ZlJ ts 
ten slotte als beslissing gewild. Terecht zegt Hobbes 1

), die toch 
waarlijk wel een scherp denker was, dat als het natuurrecht leert 
dat doodslag verboden is, de lex civilis, dat is de positieve wet 
van den wetgever bepaalt, wat nu precies ,doodslag" is en, voeg 
ik er bij, de positieve wil van den rechter uitmaakt, dat deze man 
zich aan doodslag heeft schuldig gemaakt. 

Gezag eenerzijds sluit gehoorzaamheid van den ondergeschikte 
in. Onze vrijheidsdrang tornt er tegen op, als gehoorzaamheid van 
ons gevraagd wordt, gehoorzaamdheid aan ·regels verdragen we, 
maar gehoorzaamheid aan menschen kwetst onze trots. Doch ge~ 
hoorzaamheid aan regels wordt concreet in gehoorzaamheid aan 
menschen. In het recht wordt de mensch voor de uitspraak ge
steld, die over hem wordt gedaan. 

We moeten echter nog een stap verder doen. In een samen
leving van gebrekkige, bovenal van zondige menschen, die tot 
alle kwaad in staat zijn, kan de met gezag gegeven beslissing niet 
altijd den vrede brengen. En toch is het de vrede die het recht 
beoogt, niet de vrede, die alle beg~;ip te hoven gaat, maar de 
gebrekkige aardsche vrede, die den ander zijn rust laat, het 
neminem laedere van Stoa en Romeinsch Recht. Het recht moet 
daartoe worden verwerkelijkt, ook tegen den wederstrevende, den 
ongehoorzame aan den beslissing. Het recht behoeft macht voor 
zijn realiseering. 

Gezag en macht moeten dus worden onderscheiden 2
). Gezag 

wordt alleen in den geest ervaren, het is een innerlijke houding 
van den mensch, macht komt hem van buiten tegemoet. Het kan 
zijn dat de verhouding tusschen den gezagsdrager en den daaraan 
onderworpene er een is van persoonlijke gebondenheid als de 
liefde, zij wordt dan het best door , eenheid" gekenschetst. Denk 
aan het gezag der ouders. Maar het kan ook zijn dat die per
soonlijke gebondenheid verslapt, het gezag zijn alomvattendheid 
verliest, slechts partieel een bepaalde strekking betreft. Zoo die 
van de partij in een arbitraal geding tot den scheidsman. lets 
echter van het persoonlijke blijft. 

Gezag en macht kunnen samenvallen, maar dat behoeft niet. 
In de gezagsverhouding zijn de menschen aan elkaar verbonden, 
in de machtsverhouding staan zij tegenover elkaar. De een heerscht 
over den ander, beschikt over de middelen, hem zijn wil op te leg
gen. Zooals ik elders formuleerde 3 }, gezag behoort gevolgd te 
worden, macht moet worden gehoorzaamd. Moeten is dan van 
buiten komende noodzakelijkheid. Ik ga voor macht op zij , omdat 

1) De Cive 6, 16. 
2 ) V gl. bij bet volgende ook mijn Beginselen van Samenleving ( 1934) biz. 

55 v1g., hieronder blz. 362. 
3) t.a .p . 
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ik gedwongen word of .- meestal .- kans heb gedwongen te 
zullen worden. 

Macht is niet als ge.zag element van het rechtsbegrip 1 ). Er is 
recht zonder macht, er is geen recht zonder gezag. Maar macht 
is in onze samenleving op aarde de noodzakelijke voorwaarde van 
de verwerkelijking van het recht in het algemeen. In zooverre is 
er de dialectiek, die Jozef Cohen 2

) juist aangeeft als hij zegt: 
,Das Recht will sich also in der Sphare des Seienden d . h. in 
der Sphare der Macht durchsetzen und die Macht, nicht das Recht, 
also ein prinzipiell nicht der Sphare des Seienden Angehoriges, 
in ihren Dienst nehmen". Doch er zijn rechtsregels zonder macht 
achter zich en ten slotte is ook gelding van het recht nooit tot 
de macht te herleiden; wie zou den hoogsten machthebber dwin~ 
gen de rechtsregel te eerbiedigen? Achter de laatste beslissing 
ligt nag een instantie, die beslist .- achter de sterkste macht geen 
macht die hem dwingt. Niettemin is ook die hooge en sterke in~ 
stantie aan recht gebonden. Er zijn verder ordeningen , die een 
geheel vormen van elkaar steunende en dragende regels waarach~ 
ter geen macht staat. Volkenrecht is recht om 'slechts een voor~ 
beeld te noemen. Doch als er geen gezag is, dan is er geen recht, 
ook dat is aan het volkenrecht aan te toonen. 

Zonder macht geen recht mogen we dus niet zeggen, maar wel 
is dit waar, dat ieder recht den drang voelt naar de macht, die 
het doorzet. Recht is ook verhouding tusschen menschen, een 
verhouding die behoort te zijn en die men daarom wil scheppen 
als zij ontbreekt. Recht vraagt om macht, behoeft macht. Het is 
een oproep tot machtsoefening naarmate de rechtsordening groo~ 
ter deel van het maatschappelijk leven omvat wordt die drang 
grooter. Vandaar dat in onze samenlevin~ recht en staat zeer nauw 
op elkaar bettokken zijn. Daarover spoedig meer. Hier komt het 
er nog slechts op aan, aan te toonen dat de beslissing de macht 
behoeft om te worden -verwerkelijkt. 

De verhouding van den scheidsman tot den rechter van Over~ 
heidswege maakt het verschil tusschen gezag en macht duidelijk. 
De uitspraak van den scheidsman bindt evenzeer als die van den 
rechter, zij heeft kracht van gewijsde, gelijk het technisch heet, 
zij is onaantastbaar. Doch is een van de partijen ongehoorzaam, 
dan moet de Overheidsrechter te hulp worden geroepen om hem 
t€' dwingen. Men vergelijke voor ons recht art. 642 Rv. De uit~ 
spraak van scheidslieden moet worden overgebracht naar de 
Griffie der Rechtbank. Zij kan alleen worden ten uitvoer gelegd 

1) E n daarom is bet ook onjuist als men met haast iedere Duitscher en ook 
haast met iederen Nederlandschen rechtstheoreticus - zelfs Hdler (Die Souv1!ranitat 
1934 biz. 49 v!g. Staatslehre 1934 186 vlg.) zelfs den Zwitser D . Schindler (Ver

. fassungsrecht und soziale Struktur 1932 biz. 21) staat element van bet rechts
begrip noemt. 

2) Theorie der Dialektik ( 19 ... ) biz. 264, 5. 
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krachtens bevel van den President. Deze keurt haar niet, hij gaat 
slechts na, 6f er een scheidsrechtelijke uitspraak is. Is zijn con~ 
clusie bevestigend, dan geeft hij zijn fiat. Eerst dat bevel maakt, 
dat het van Staatswege beschikbare apparaat van deurwaarder 
en beslag in beweging kan worden gezet om de verliezende partij 
tot gehoorzaamheid te dwingen. · 

Zoo zi(m we dat de verwerkelijking van het recht ons brengt 
tot den Staat, liever zeg ik nog tot de Overheid, want, zoo wij 
de zaak in abstracto beschouwen, is het niet de Staat, maar is het 
eenige Overheidsmacht, die voor verwerkelijking van het recht 
noodzakelijk is. Wat niet wegneemt, dat in de tegenwoordige 
Westersche samenleving de Staat de vorm is, waarin die Over~ 
heid is belichaamd. 

Zoo zijn we gekomen van het Recht tot den Staat. We hebben 
opzettelijk een weg gevolgd, die de tegenstelling is van den ge~ 
wonen. We hebben niet den Staat vooropgesteld om recht te 
beschrijven, maar het recht trachten te zien als stuk van het geeste~ 
lijk en collectief Ieven, het van daaruit beschreven, zonder ons 
nag om den Staat te bekommeren. W at niet wegneemt dat w ij 
zijn uitgekomen en van den beginne a£ wisten te zullen uitkomen 
bij den Staat. 

Rechtspraak als zoodanig is element van recht. Niet in dien 
zin, dat er geen recht is zonder rechtspraak, maar wei in deze, 
dat waar recht tendeert naar rechtspraak, er ook dan, waar recht~ 
spraak is, ook recht is. En de rechter heeft een eigen plaats in 
den Staat. Er zijn andere dan Staatsrechters ( vereenigingsrech~ 
ters, scheidslieden) , maar de Overheidsrechter is bij uitstek de 
rechter, omdat hem de Staatsmacht ten dienste staat. De Staat 
monopoliseert de machtsuitoefening, heeft de rechtspraak die noo~ 
dig, dan komt zij tot den Staat. Op die monopoliseering komen 
we terug . 

We hebben eerst nog een ander punt a an te wijzen, waar de 
regel van het recht ons voert tot den Staat, het is de formuleering 
der wet. 

§ 12. Het gezag van den wetgever. 

Recht gaat historisch aan wetgeving vo01;af. Logisch is iedere 
beslissing te beschouwen als de conclusie uit een rechtsregel, doch 
die regel is niet ,wet" , zoolang hij niet reeds v66r de beslissing 
is geformuleerd, niet !'llet gezag is bekleed door een autoriteit, aan 
welke de rechter zich onderwerpt. 

Ieclere wetgeving heeft dubbel karakter, zij is tegelijk bevesti~ 
ging van recht, dat is, formuleering van het bestaande, en schep~ 
ping van nieuw recht. Tegenover weifeling en onzekerheid in de 
.t:echtspraak, tegenover willekeur oak van rechters, bestaat de be~ 
hoefte aan vastlegging van wat vloeiende is, begrenzing van de 
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draagwijdte van den regel. Vast en evident in zijn kern, vindt 
de regel altijd weer een gebied, waar zijn werking twijfelachtig 
wordt, om afpaling wordt gevraagd. Er ontstaat behoefte aan de 
formule, waarmee de twijfel kan worden opgelost, het werktuig, 
dat helpt, de knoop van verwarde verhoudingen te ontrafelen. 

En naast de formuleering van het bestaande de schepping van 
het nieuwe. Recht is vloeiend niet aileen in dien zin, dat wat vast 
is in zijn kern , onzeker is in zijn omtrekken, doch ook in dezen, 
dat het als historisch verschijnsel met de veranderingen van den 
tijd zich wijzigt. De mensch worstelt voortdurend om recht ~ wat 
hij bereikt is, ook al voldoet het hem geheel. toch weer betrekke~ 
lijk, gebonden aan de situatie van het oogenblik. Er kan een oogen~ 
blik komen, dat het oude niet meer bevredigt, om nieuw recht 
wordt gevraagd. In bewogen tijden, als door oorlog met den 
vijand of inwendigen krijg de gemeenschap wordt beroerd, als 
er strijd ontstaat tusschen bepaalde groepen in haar midden, waar~ 
bij de eene het recht niet meer veilig acht bij de rechtspraak door 
de andere of een tot nog toe verdragen ongelijkheid tusschen haar 
en de andere niet meer duldt of wei maatschappelijke of geestelijke 
veranderingen in het volksleven den grondslag van het recht 
ondermijnen en het doen verouderen, wordt om nieuw recht ge~ 
roepen. Het is altijd een schok in dit rechtsleven, die de behoefte 
aan wetgeving doet geboren worden; radicale vernieuwingen van 
het recht ontstaan nooit zonder een duidelijke omwenteling in 
geestelijk of maatschappelijk Ieven. Het recht verandert iederen 
dag, het blijft ondanks aile starheid die men er aan poogt te geven, 
steeds in beweging, maar in rustige tijden, bij primitieve volken 
vooral, zijn die veranderingen nauwelijks merkbaar, Iichte kabbe~ 
lingen aan de oppervlakte ~ in bewogen oogenblikken slaan 
de golven hoog op, vertoont het recht diepe insnijdingen, al blijkt 
ook dan veelal dat als de storm is afgezakt, het revolutionnaire 
tij verloopt, veel van het oude is gebleven. 

Het is dus zoowel formuleering van het bestaande als vorming 
van het nieuwe recht, dat de wet beoogt, deze hangen nauw 
samen. Wil wetgeving mogelijk zijn, dan moet nog aan twee wen~ 
schen worden voldaan: het volk moet het schrift kennen als ge~ 
dachteuiting en er moet een gezag zijn, dat de wet oplegt. Zonder 
geschrift houdt de fmmuleering geen stand, het recht vervloeit 
onmiddellijk als de taalbeelden, waarin de regel is gesteld, niet 
worden vastgelegd. Hoezeer blijkt wei uit het feit, dat de volkeren 
die tot wetgeving komen, veelal regels op duurzame wijze vast~ 
·klinken, zij griffen hen in koper of beitelen ze in steen. Want de 
wet brengt duurzaamheid, in haar wil men de toekomst beheer~ 
schen. De beslissing van den rechter richt zich op het heden, wei 
ligt daarin ~ zooals wij zagen ~ opgesloten, dat in soortgelijke 
gevailen gelijk zal wo,rden geoordeeld, de beslissing over wat recht 
is, is altijd tegelijk beslissing over wat recht zal zijn, aileen het 
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eerste is doel, maar wetgeving da~rentegen is verklaring van wat 
recht zal zijn , niets meer en niets minder dan dat. Het wordt on~ 
verschillig of wat wordt voorgeschreven al recht is, de toekomst 
aileen is van belang. De wetgever ziet niet om zich heen, maar 
vooruit, al zal hij slechts dan kunnen rekenen op slagen, indien 
hij voortbouwt op wat is en al loopt hij de kans, dat zijn regels 
in llet werkelijke leven niet doordringen, nooit waarlijk recht wor~ 
den. De wetgever is niet innerlijk aan het recht gebonden als 
de rechter, zijn beslissing is niet de scherpe snede: hier recht, daar 
onrecht, hij staat vrijer, hij heeft meerdere mogelijkheden en dit 
vermindert het gehalte van zijn arbeid, maar zijn uitspraak draagt 
verder, zijn blik moet wijder zijn. Als de rechter heeft ook zijn 
woord aileen beteekenis, als degenen voor wie zij bestemd is, zijn 
woord gezag toekennen, omdat het het zijne is, ook al zijn zij 
voor zichzelf niet overtuigd, ja er zich voor buigen ook al komt 
hun rechtsovertuiging in verzet. Maar zijn gezag moet nog van 
een ander gehalte zijn dan dat van den man, die den concreten 
strijd beslecht, omdat het de toekomst beheerscht. De aan hem 
onderworpenen volgen hem in een hun onbekende toekomst, zij 
vertrouwen dat datgene wat hij verordent goed zal werken, ook 
a l overzien zij de gevolgen volstrekt niet. Er is niet een onder~ 
werping voor het oogenblik als bij den rechter, er is een algemeene, 
duurzame gehoorzaamheid, die van de aan de wet gebondene 
wordt verwacht. Ontbreekt die ~ en juist door de algemeenheid 
verslapt zij zoo spoedig ~ dan daalt het gezag der wet. Het gezag 
moet op reeele macht steunen, ' zonder die komt op een bepaald 
oogenblik het verzet. AI moet hier dadelijk aan toegevoegd, dat 
die macht geen stand houdt, als zij niet op recht steunt en door 
recht wordt begrensd. 

Een goede illustratie van dit alles biedt de eerste wetgeving der 
Germaansche stammen, de als .. volksrechten" , .,leges barbarorum" 
bekende wetten. In een periode van vierhonderd jaar (5e tot 9e 
eeuw) ontstaat hier de wetgeving, komt onder den druk van Karel 
de Groote tot haar hoogtepunt en verdwijnt dan al heel spoedig 
daarna in het duister. 

Voor dien tijd leefden de Germaansche stammen naar onge~ 
schreven recht, het waren de beroeringen die oorlog en onderwer~ 
ping van vreemde volkeren uiterlijk, de overgang tot het Christen~ 
dom innerlijk in de menschen brachten, die de behoefte .. aan op~ 
teekenen deed geboren worden. Een behoefte aan vastheid tegen~ 
over de eigen rechters nu de verandere verhoudingen onzeker~ 
heden deden geboren worden, een behoefte tot afpaling tegenover · 
de onderworpen naar Romeinsch, d. i. naar geschreven recht 
levende volken. Hun ·rechtsvorm won het over den Germaan van 
zijn eigen, als meer volgde de overwinnaar den overwonnene 
na. De leges werden dan ook ~ behalve de Angelsaksische ~ in 
het Latijn gesteld. Hoezeer hierin de oorsprong van de wetgeving 
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lag, blijkt wei hieruit, dat de overheerschende stammen,. die ver 
in het voor hen nieuwe gebied doordrongen, W est~Gothen en 
Franken, het eerst en het meest tot de opschrijving overgingen, dat 
de later komenden eerst langzaam navolgden, dikwijls pas na ken~ 
nelijke aanmaning, dat de in midden~ en noord~Duitschland achter~ 
geblevenen zelfs in het geheel niet tot opteekening kwamen 1

) . 

De volksrechten waren opteekeningen, formuleeringen van het 
al bestaande dat zij veelal meer veronderstelden dan uitdrukkelijk 
uitspraken. Oat blijkt wel hieruit, dat zij dikwijls den vorm ver~ 
toonen van ,wijsdommen"; abstracte oordeelen over bestaand 
recht, voorts uit het feit , dat zij lange lijsten beva tten der boeten 
bij verschillende misdrijven, diefstal bv., te beta len, maar steeds 
uiterst spaarzame mededeelingen over eigendom en eigendoms~ 
verkrijging, die tach in een diefstal~regeling wordt verondersteld. 
Als altijd was het quantitatieve moeilijk bepaalbaar; het rechts~ 
bewustzijn eischt de stra£, de vergelding, de vergoeding, maar 
spreekt niet ten aanzien van de sam, waarop het begane onrecht 
moet worden getaxeerd, er is hier een gemakkelijke ruimte voor 
willekeur, naar vastheid die ieder geval gelijk behandelt, gaat het 
verlangen uit. Rechtsovertuiging is, dat het misdrij£ moet worden 
gestraft, rechtsovertuiging oak, dat gelijk moet worden behan~ 
deld, maar de maatstaf voor de fixeering van de straf ontbreekt. 
Die brengt de wet en zoo gaat zij van zelf van formuleering tot 
nieuw recht over. 

Zij kan het doen omdat zij uitgaat van het gezag van den 
Koning en de instemming verwerft van de volksvergadering . Het 
volk komt tot het bewustzijn, dat het het recht, dat het tot nag 
toe had beschouwd als een geestelijke macht waar het tegenover 
stand, waarvoor het moest bukken, zelf in handen kon nemen ~ 
een in handen nemen dat echter, omdat het recht die eigen macht 
blijft, al spoedig zijn grenzen vindt. De innerlijke kracht van het 
recht als stuk van het geestelijk Ieven werd niet gebroken, al 
onderging ze de inwerking van formuleering en bevel der volks~ 
vergadering. 

Het was het gezag van den Koning, zeiden we, dat het initiatief 
nam voor de wetgeving, dat de mannen aan het werk zette die 
nieuwe wetten aan de volksvergadering zouden voorstellen. Het 
waren de oude deskundigen, asega's of rachemburgen, die de recht~ 
spraak leidden, het gezag oak, dat de instemming dier vergadering 
wist te verwerven. De Koning was van den legeraanvoerder aileen, 
die hij oorspronkelijk was, tot het hoofd van den stam naar meer~ 
dere zijden van het samenleven geworden. Hij was rechter en 
heerscher tegelijk, geen wonder dat zijn heerschappij oak het recht 
raakt. Het deed dit echter op een zeer bescheiden wijze: het schiep 

1 ) Vgl. Brunner-von Schwerin I 414, 418 vl g. Schriider-von Kiinszberg I 
247 vlg. 
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de regelen waarnaar de heerschappij zou worden uitgeoefend, 
wat we ~ als het niet een te wijdsch woord was ~ het staats~ 
recht zouden noemen en het werkt ook op het volksrecht in, waar 
de Koning in zijn rechtersfunctie ook de wijze waarop hij zijn 
taak in de rechtspraak zou uitoefenen regelde. 

Ieder rechter vormt indirect langs den weg van de leer van het 
precedent nieuw recht, doch hier zien we ~ en het komt meer 
voor ~ dat hij ook wei rechtsregels direct schept door aan te 
geven, hoe hij in de toekomst zal ·handeien. Aan het eigenlijke 
recht, dat het volksleven bepaalt, raakt hij niet, maar hij acht zich 
bevoegd te verklaren, hoe hij zijn taak zal uitoefenen. Het is vooral 
het proces, dat op deze wijze zijn regelingen ontvangt. De rechter 
zegt bv. dat hij de zaak 66k zai behandelen ais de gedaagde niet 
op de door het voiksrecht geeischte formeele wijze is opgeroepen, 
maar op een aanmaning tot hem van 's rechters wege gericht zai 
verschijnen. Of wei de rechter schept een nieuwe mogeiijkheid 
van de executie. 

Dit Iaatste vooral toont, hoe het gezag van den Koning~rechter 
hem tot rechtsvorming brengt. De Koning kan als rechter vrede~ 
loosheid als straf uitspreken, de vredeloosheid treft en persoon 
en vermogen; hij komt er nu toe haar tot het vermogen of een 
bepaald stuk van het vermogen te beperken en zoo is de tot 
nu toe onbekende executie op onroerend goed ontstaan. Zoo ont~ 
staat het ambtsrecht naast het volksrecht, de Koninklijke verorde~ 
ning als wet naast de uitspraak der volksvergadering. 

Wij zullen zien, dat van dat ambtsrecht het Romeinsche recht 
het klassieke voorbe.eld geeft in het praetoriaal edict. Hier client 
nog slechts opgemerkt, dat noch de vaststelling, noch de volks~ 
wetgeving, noch het capituiarium van den Koning recht is , zoo~ 
lang het niet in het volksbewustzijn doordringt en door den rech~ 
ter wordt gehandhaafd. Bij een enkele wetgeving ais die van de 
West~Gothen mag dit in kleine mate het geval zijn geweest -
daar komt de karakteristieke uiting van den Koning (Pippijn) 
ai voor, dat de rechter niet naar gewoonte mag oordeelen als 
zij afwijkt van de wet ~ bij de meeste der volksrechten behoeven 
we ons naar de uitspraak van een kenner als H. Brunner over 
de gelding der wet in de practijk geen illusies te maken, zelfs als 
we niet denken aan de laatste min of meer kunstmatig door den 
Koning gevorderde opteekening. Voor deze wetgevingen is de 
boutade van een hedendaagsch jurist - voor onzen tijd eenigs~ 
zins gechargeerd -wei juist, dat de wet wei een paging is om recht 
te worden, maar nog geen recht. Dit verklaart weder hoe zij 
zoo spoedig zoo volkomen ongemerkt ieder gezag verloren en de 
rustiger tijden der lOe en volgende eeuwen nu tot het ongeschre
ven recht terug keerden. 

We wierpen dezen blik op de oudste rechten der Germaansche 
- stammen om ons inzicht in de beteekenis der wetgeving uit de 
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geschiedenis van haar ontstaan te verhelderen, we hebben onze 
aandacht in dit verband ook nog te wijden aan het Romeinsche 
recht, vooreerst omdat het ook in dit opzicht een eenige positie 
in de rechtsgeschiedenis inneemt en dan omdat . al wat van het 
recht karakteristiek is , juist in het Romeinsche recht op zijn 
scherpst is afgebeeld. De Romeinen zijn immers bij uitnemendheid 
het volk van het recht geweest. 

§ 13. Wetgeving, rechtsbeginselen van gemeenschap en gezag. 

Wij schrijven hier geen rechtsgeschiedenis, niet een geschie~ 
denis van wetgeving of wetsbegrip; we herinnerden enkel aan het 
ontstaan der wetgeving om te doen zien, dat de wet moet worden 
geplaatst in het kader van het recht, niet het recht in het kader 
van de wet. Hadden we die geschiedenis vervolgd, we zouden 
gezien hebben, hoe weinig in de Middel~eeuwen de gedachte 
leefde, dat het gezag nieuw recht schept, hoe het nieuwe nooit 
in iets anders gelegen was dan in fixeering van het bestaande 
.en uiterst voorzichtig voortbouwen daarop, hoe eerst de Renais~ 
sance~vorsten macht ook over het recht.proclameerden en hoe pas 
in de 19e en 20e eeuw die gedachte in haar consequenties werd 
vervolgd en in werkelijkheid omgezet, waarbij dan voor den vorst 
de Staat in de plaats is getreden. 

We zuilen die historische ontwikkeling nog meermalen ont~ 
moeten op onzen weg , hier moet aileen worden vastgesteld, dat 
de herleiding van alle recht tot de wet, die de wet, niet het recht 
primair maakt, nauw samenhangend als zij is met de leer van de 
heerschappij van den Staat over geheel het individueele en coilec~ 
tieve Ieven, aan de wetgeving in haar oorsprong geheel vreemd 
is. Weilicht wordt opgemerkt, dat dit eens zoo geweest mag zijn, 
maar. nu anders is, dat het recht door de wet is opgeslorpt. Laten 
zij voor wie deze gedachte iets aantrekkelijks mocht hebben, be~ 
denken, dat het ontstaan van de wetgeving ons leert, dat de wet~ 
geving steunt op, afhangt van beginselen van recht, die aan het 
recht als deel van het geestelijk~maatschappelijk Ieven der mensch~ 
heid inhaerent zijn, die niet aileen historisch, ook logisch aan iedere 
wetgeving voorafgaan. Ook nu nog is de vraag, waarom de wet 
bindt, een rechtsvraag 1

) Primitiever tijden later dikwijls gemak~ 
kelijker zien wat essentieel is dan de zoo gecompliceerde moderne 
verhoudingen, ons inzicht heeft bij de bestudeering van wat ver~ 
der af is minder te lijden van vooropgezette theorien. 

W etgeving onderstelt de rechtsbeginselen van gezag en ge~ 

1) Zie mijn Recbtsbeginselen, speciaal over bet beginsel der gemeenscbap bier
onder biz. 410 vlg. ; over bet beginsel van bet gezag biz. 412 vlg. 



KENMERKEN VAN RECHT 69 

meenschap en daarmee een recht, onafhankelijk van de wet. Gol
den die niet voor ons rechtsbewustzijn, een rechtens gebonden 
zijn aan de wet zou geheel onbegrijpelijk zijn. Het gezag van den 
eenen mensch over den ander of over meerdere anderen waar~ 
door zijn bevel wordt aanvaard in gehoorzaamheid - de gemeen~ 
schap die in het samentreffen, het overeenstemmen van meer~ 
deren, dezen vastlegt op hun woord - ziedaar de fundamenten 
van de wet in het recht. 

Dit gemeenschapsbeginsel werkt hier in tweeerlei opzicht. Het 
recht is gemeenschapsregel, de m~nsch is verbonden met anderen, 
zijn rechtsovertuiging zoekt die der anderen, eerst gezamenlijk kan 
recht worden erkend en beleefd. De fixeering van recht voor ee:tl 
bepaalden kring , de uitbouw daarvan kan slechts in gemeenschap 
der leden van den kring geschieden 1 ). Dit in de eerste plaats, 
daarnaast dan de gedachte, die ook tot het gemeenschapsbeginsel 
is te herleiden, dat de mensch aan den ander is verbonden door 
zijn woord. Deze gedachte die ons dagelijksch leven, ons koopen 
en verkoopen evenzeer beheerscht als de Ieiding der groepen en 
het samenleven der Staten, werkt ook in de wetgeving door. De 
macht tot bevelen is rechtens altijd begrensd, de hooger geplaatste 
die gezag geniet is tegelijk het lid der rechtsgemeenschap, die in 
wederzijdsche toezegging de gemeenschap bindt en tevens zich 
zelf verplicht. 

Ook hiervan geeft de geschiedenis van het ontstaan der volks~ 
rechten een pakkende illustratie. Het is door onderlinge overeen~ 
stemming der stamgenooten en overeenkomst met den vorst dat 
zij tot stand zijn gekomen. De vorst droeg voor , de samenge~ 
stroomde mannen betuigden hun instemming. Vandaar dat de 
, lex" veelal met , pactum" wordt aangeduid. Talrijke plaatsen der 
lex Salica vangen aan met: , hoc convenit observare"; in de lex 
Alamannorum heet het , convenit majoribus nato populo Alaman~ 
norum una cum duce eorum" 2

• 

Naast dez·e verluchting van onze stelling een andere. Ongeveer 
vier eeuwen na de vaststelling der laatste volksrechten wordt de 
grondslag gelegd van de constitueerende vrijheden van Engeland 
en daarmee van vrijwef de geheele W estersche wereld: vrijheid 
van persoon, geen g~vangenneming dan op bevel van den rechter, 
vrijheid van woning enz. Van 1215 dateert de Magna Charta. 
Ook dit stuk bevatte in wezen niet anders dan de schriftelijke 
vastlegging van het bestaande, maar door den Koning vertrapte 
recht. Hoe kwam het tot stand? Door overeenkomst tusschen den 

1) Dit sluit niet in, dat allen daarbij actief zijn, wei , dat wat enkelen vast
leggen door bet geheel wordt aanvaard. 

2) Terminologisch interessant is daarbij , dat lex wei tegenover pactum wordt 
gesteld en dan juist anders dan we zouden verwachten, , ongeschreven recht " 
beteekent. (Brunner-von Schwein 419 ; Schroder-von Kiinszberg 248). Vergelijk 
bet Engelsche ,Ia w". 
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Koning en zijn haronnen. Hier was het initiatie£ aan de andere 
zijde, niet de Koning droeg voor en de mannen stemden toe, maar 
aan het einde van £ellen krijg werd de Koning gedwongen tot 
hezwering der door de tegenpartij geformuleerde rechten. Hij 
zwoer en hij wist, dat het recht eischte, dat hij zijn woord hieid. 
Hoe dikwijls hij of zijn opvolgers ook aan het gegeven woord 
trachtten te ontkomen, zij waren zich volkomen hewust, dat zij 
daardoor onrecht pleegden. Een der grootste koningen die Enge~ 
land gehad heeft, Edward I, hekent het onder tranen tegenover 
zijn volk in Westminster Hall. Hernieuwde heioften het eens ge~ 
geven woord gestand te doen kwamen dit hevestigen. Onderling 
stemden de baronnen aan de andere zijde overeen, wisten zij 
daarhij ook de anderen te vertegenwoordigen, sloten de hunnen 
zich er als van zelf hij aan. 

Het kan zijn nut hehhen deze fundeering der wet mede op 
overeenkomst te vergelijken met de leer der staatstheoretici, die 
geheei het staatsgezag uit een overeenkomst afleidden. Ook nu 
laten we de wei huitengewoon belangwekkende geschiedenis van 
het denkheeid voor het oogenhlik ter zijde, bepalen ons tot even 
een hlik op haar eindpunt, Rousseau's Contrat Social ( 1762) . 
Er is geen enkeie aanwijzing dat Rousseau eenige kennis van 
rechtsgeschiedenis had; toch zal het wei de traditie, samengewe~ 
ven uit historische feiten en theoretische heschouwingen geweest 
zijn , die op zijn denkbeelden haar invloed oefende. Doch als dit 
zoo is , hoe is dan de oorspronkelijke voorstelling verminkt. Bij 
Rousseau is het niet een op een hepaald oogenblik gesloten over~ 
eenkomst, maar een constructie, eigenlijk een fictie , waarop heroep 
wordt gedaan. Er is niet een rechtsgebod, dat het individu bindt, 
integendeei de mensch wordt als oorspronkeiijk ongebonden ,vrij" 
gedacht; het is zijn eigen wil, die in de overeenkomst het individu 
tot gehoorzamen verplicht. Het is niet een bepaalde concrete 
belofte, die hem kan worden voorgehouden. Ware dat mogelijk, 
dan was ondersteld , dat de heiofte hindt, een rechtsgehondenheid 
dus hestand, en alle recht moet tot den individueelen wil worden 
herleid. Geheel de rechtsgemeenschap, geheei het gezag moet zoo 
worden ,verklaard". De individu wordt' geacht zich volledig te 
hehhen overgegeven. Zoo wordt deze in het meest extreme in~ 
dividualisme voorhehouden leer tot den weg voor de volledige 
staatsmacht. De oorspronkeiijke vrije komt geheel in de hoeien 
van zijn eigen recht tegen de gemeenschap - heter gezegd van 
recht in het algemeen - is geen sprake meer. 

Wij zullen op dit a lles nag w ei terugkomen. Het was noodig 
het hier reeds even aan te stippen omdat door de tegenstelling 
onze hoven uiteengezette denkheeiden omtrent de gehondenheid 
aan de overeenstemming met de rechtsgenooten en aan het ·woord 
als heginseien die mede ten grondslag liggen aan de wetgeving, 
heiderder worden helicht, want naast het heginsel der gemeen~ 
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schap werkt dat van het gezag. Daarover nog een enkel woord. 
Wij moeten ons hoeden voor de voorstelling, die het gezag niet 

als zelfstandig beginsel erkent maar het doet steunen op de ge~ 
meenschap. Het is de voorstelling van het individualisme van 
Rousseau tot op onzen tijd, die het gezag tot de gemeenschap en 
de gemeenschap tot de wil van den enkeling herleidt. Het is niet 
de voorstelling van de tijden van het ontstaan der wetgeving. 
De Engelsche baronnen, die de Magna Charta opstelden, dachten 
er niet aan het gezag van den Koning te ontkennen, zij wilden 
enkel de grenzen daarvan duidelijk afteekenen. Wij zagen reeds 
hoe het recht het gezag onderstelt van hem die den rechtsstrijd 
beslist, den rechter, ook hoe dat gezag er den rechter toe brengt 
te verklaren, hoe hij recht za,Z spreken, algemeene regels op te 
stellen, die op grand van dit gezag door de gemeenschapsgenoo~ 
ten werden gevolgd. Het is het gezag ook, dat het recht in werke~ 
lijkheid omzet. Ooch er is nog een ander punt, dat aandacht ver~ 
client. Als we van het recht spreken denken we aan een gemeen~ 
schap naar binnen beschouwd, de verhouding van de !eden onder~ 
ling, doch de gemeenschap staat oak als geheel naar buiten, zij 
treedt in contact met anderen. Oak met die staat zij in rechts~ 
verhouding, oak deze betrekkingen worden door rechtsbeginselen 
beheerscht. Doch de verhouding is tach een andere, zoolang die 
gemeenschappen niet tot een grooter geheel zijn samengevoegd, 
recht onderstelt in het samenzijn verscheidenheid in eenheid en 
de laatste is hier nog maar al te zwak, er is hier niet zoozeer een 
samen~ als wei een tegenover elkaar staan. In deze tegenstelling 
heeft de gemeenschap behoefte aan Ieiding. Die Ieiding kan aileen 
door met gezag be~leede personen geschieden. Er is resoluut op~ 
treden, snel beslissen noodig. Bijzonder duidelijk spreekt dit indien 
de gemeenschap met andere in oorlog geraakt. Een legeraanvoer~ 
der moet op stipte gehoorzaamheid kunnen rekenen, al zal oak 
hem het recht altijd weer in het eischen daarvan een tot hiertoe 
en niet verder toeroepen. Wordt, gelijk in de geschiedenis zeer 
dikwij ls geschiedt, de legeraanvoerder de Ieider oak in vredestijd, 
dan komt hij met dat gezag, dat door gevoelsmomenten sterk aan 
bet geestelijk Ieven der gemeenschap is geknoopt, oak in het inner~ 
lijk Ieven der gemeenschap te staan en wordt zijn gezag meer~ 
omvattend, laat het zich in het recht gevoelen avera! waar ver~ 
tegenwoordiging naar buiten en snelle beslissing naar binnen ge~ 
wenscht is , avera! waar de eenheid naar binnen ter wille van de 
kracht naar buiten begeerlijk is. Men denke aan politie en al de 
centraliseerende regelingen in de gemeenschap. Van uit het recht 
gezien schijnt dan het gezag als een vreemde, een vijandige macht; 
dat het dat ten slotte niet is, vindt hierin zijn grond, dat gezag 
ten slotte een rechtsbeginsel is. Niettemin blijft de concrete beslis~ 
sing Of dat gezag recht is geworden, moeilijk. 

De Koning, de drager van het gezag bij uitnemendheid, gelijk 
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we zeiden, krijgt zoo oak zijn plaats in de wetgeving. Hij heeft 
die van het begin af aan ,_ naar tijd en plaats wisselt zijn betee~ 
kenis, maar zoodra de nood der gemeenschap daar is, wast het 
en dringt het in het recht op den voorgrond. Het is ,_ omdat 
recht altijd weer in strijd wordt gevonden ,_ een nooit eindigende 
taak hier voor de historische gegeven verhoudingen de juiste, dat 
i5 de rechtens geboden, oplossing te vinden. 

Zooveel is zeker: de wetgeving rust op de beginselen van gezag 
en gemeenschap beide; overheerscht een van beide geheel, dan 
wordt zij tot werktuig Of van tyrannie Of van anarchie, houdt het 
recht op te bestaan.Of het gezag beveelt en dwingt af wat voor 
de gemeenschap geen recht is, of het recht komt om, omdat geen 
gezag het handhaaft, totdat uit de rechteloosheid zelve de roep 
om nieuw recht geboren wor~lt. Het rechtsbewustzij_n kan worden 
teruggedrongen; onze tijd leert, dat er volken zijn, die dit in groote 
mate verdragen, maar er moet een grens zijn, anders is er slechts 
de ondergang. 

Wat wij over de wetgeving zeiden, geldt voor iedere rechts~ 
gemeenschap. Wij zien dit als we letten op het arbeidsrecht dat 
zich ,_ zij het binnen het van staatswege geldende recht en daar~ 
aan gebonden, toch als zelfstandig geheel ontwikkelt. De collec~ 
tieve arbeidsovereenkomst is typisch voorbeeld van door overeen~ 
stemming tot stand gekomen wet van het bedrijf. overeenstemming 
van arbeiders en van patroons ( arbeiders~ en patroonsvereenigin
gen) onderling. En naast deze wet staat die van het krachtens 
zijn gezag eenzijdig door patroon of patroonsvereeniging afgekon
digde reglement 1 ). Maar hoe belangrijk dat ook ,_ juist voor de 
nieuwheid van het verschijnsel ,_ moge zijn, bij wetgeving denken 
we toch aan de rechtsgemeenschap bij uitnemendheid, die van het 
volk. Wij moeten, willen we de plaats van de wet binnen het recht 
goed begrijpen, ons eerst met dit begrip ten voile bezig houden. 

§ 14. Volk. 

Recht is regeling van de verhouding van den mensch tot ande
ren, met wie hij samenleeft, het geldt voor een min of meer be~ 
paalde groep, een gemeenschap. Wij kunnen deel hebben aan 
meerdere gemeenschappen zoo in onzen tijd de gemeenschap van 
bet bedrijf en dit weer in dubbelen zin van hen met wie wij samen 
in een onderneming arbeiden en in dien van de gelijksoortige on~ 
dernemingen te zamen of de gemeenschap van het vak en van 
oudsher de gemeenschap van de Kerk. De laatste heeft bijzondere 

1) V gl. M. G. Levenbach. Rechtsvinding en arbeidsrecht in de schrijver dezes 
aangeboden bundel ( 1932) biz. 304. Men ziet daar dat de figuur nog verdere 
bijzonderheden vertoont. 



KENMERKEN VAN RECHT 73 

beteekenis, daarover zullen we later handelen, maar Iaten we 
die voorlopig terzijde, dan is de rechtsgemeenschap bij uitnemend~ 
heid die van het volk. Zij is z66 overheerschend, dat het bestaan 
van andere rechtsgemeenschappen soms nauwelijks wordt onder~ 
kend. En spreken we van wetgeving, dan kunnen wij weliswaar 
ook voor die andere gemeenschappen regelingen aanwijzen, die 
als ,wet" moeten worden beschouwo, de reglementen bv. die tal~ 
rijke takken van handel voor zich hebben opgesteld en de kerke~ 
lijke wetgeving, maar dan denken wij toch in de allereerste plaats 
aan de wetgeving voor het volk, aan den staat, van wien zij uit~ 
gaat. We hebben dus, om ons een goed beeld te vormen van de 
wet, ons te bezinnen op wat volk is. 

Volk is niet een begrip, dat wij vanuit het recht benaderen, 
het is niet de rechtsband, die een groep tot volk samenbindt. AI 
zullen we zien dat recht mede tot vorming van het volk kan bij~ 
dragen, is volk toch voor het recht een gegeven grootheid. 

,Volk" is een historisch verschijnsel. Het kan niet biologisch 
worden bepaald. Natuuilijk is het onbetwistbaar, dat een volk 
door voortplanting blijft bestaan, dat voor den individueelen 
mensch het behooren tot een volk in hoofdzaak door zijn afstam~ 
ming wordt bepaald. Maar daarmee is volstrekt niet gezegd, dat 
het ,volk" als een eenheid op de gemeenschap van afstamming 
berust , dat die· gemeenschappelijke stam een volk verbindt en het 
kenmerk van de scheiding van andere uitmaakt. 

De gemeenschappelijke stam, het ras, is nooit meer dan een der 
gegevens waaruit in historische ontwikkeling een volk wordt ge~ 
vormd. Ons volk is samengesteld ~ als we voor een oogenblik 
niet denken aan de niet onbelal).grijke toevloeiing in latere eeuwen 
~ uit een , oorspronkelijke" bevolking en binnen getrokken stam~ 
men van Germaansch bloed: Friezen, Franken, Saksers. Reeds 
in dit ,oorspronkelijke" ligt een grand van twijfel, immers: hoe 
was deze samengesteld en was zij overal dezelfde? Doch dit 
daargelaten: en aangenomen ook ~ wat wetenschappelijk wordt 
betwist ~ dat die Friezen, Franken en Saksers onderling en hoo~ 
ger op ook samen van een afstamming waren ~ dan komen zij 
voor de bevolking van het tegenwoordige Nederland toch nooit 
verder dan dat zij is van plaatselijk zeer onderscheiden, overal 
gemengd ras. Hoe kan daarin de eenheid van het recht gelegen 
zijn? Waarom vormen juist de deelen van deze stammen die op het 
tegenwoordig Nederlandsch gebied wonen, het Nederlandsche 
volk met afscheiding ·van de Friezen en Franken en Saksers bui~ 
ten die grenzen? Hoe komen zij tot een eenheid die andere uitsluit? 

En toch is het die historische eenheid, een eigen zijn, dat zich 
afscheidt van anderen en zich daarvan onderscheidt, die we met 
het woord volk aanduiden. 

Die eenheid in de veelheid is er in handelen naar binnen en 
naar buiten en die eenheid zijn de handelenden zich bewust. Zij 
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vereenigen zich en sluiten tegelijk anderen uit. Die eenheid berust 
niet op keuze, maar dringt zich op; zij is onontwijkbaar. Het zijn 
de lotgevallen van de groep, het historisch gebeuren die haar doen 
ontstaan . In , volk" zien wij, hoezeer de mensch niet aileen in 
de natuur leeft, maar ook in de geschiedenis. Zijn band van a£~ 
stamming is een natuurlijke, zijn behooren tot het volk een histo~ 
rische bepaling van zijn zijn. De mensch onderscheidt zich van 
het dier mede hierdoor, dat hij tijd kent, zich zijn verleden bewust 
is en een toekomst verwacht, dat hij met andere woorden ge~ 
schiedenis heeft. Zoodra een groep van op een gebied samen~ 
wonende menschen zich bewust is van een gemeenschappelijk 
verleden en een gemeenschappelijke toekomst verwacht, zich daar~ 
door onderling verbindt en van andere afscheidt, treedt zij in de 
geschiedenis als- volk op. Dan vormt zij een eigen grootheid, die 
zich in de historie beweegt, wordt haar eigen zijn zoo krachtig, 
dat het sterke uiteen~drijvende krachten weerstaat, ja soms schijn~ 
baar volslagen ondergang te hoven komt. 

We spraken al over afstamming als factor van het ontstaan van 
een volk, we hebben nog op eenige andere te !etten, de taal. Taal 
is het middel bij uitnemendheid van verstandhouding· tusschen 
menschen. De gemeenschap tusschen menschen, die een volk vor~ 
men, onderstelt als regel een gemeenschappelijke taal, een taal die 
verschilt van die der a nderen. Toch kunnen we de taal niet een 
onmisbaar kenmerk van het volksbest~n noemen, er bestaat zon~ 
der twijfel een Zwitsersch volk, toch is dit drie~talig. En omge~ 
keerd Engeland en de Ver. Staten van Noord~Amerika hadden 
dezelfde taal toen de laatste zich afscheidden en tot een eigen volk 
w erden. Als w e ·dit volkomen toegeven, moeten we er echter bij~ 
voegen da t niettemin de taal een sterk element is van verbinding, 
taal~onderscheid van belemmering. Voor een volk met meerdere 
talen is de verscheidenheid a ltijd weer een probleem, een moeilijk 
te verwerken brok in zijn Ieven ; w aar taal~eenheid is, ontstaat 
steeds weer de v raa g of die niet tot volkseenheid behoorde te 
leiden . Als die vraag voor Engeland en de Ver. Staten geen vraag · 
is, dan ligt dit aan het feit , dat ieder op zich zelf groat van stuk 
is, aan aansluiting geen behoefte heeft, doch dan zien we tevens, 
dat de ta len uit elkaar groeien. 

Sta rn en taal, ziedaar de materie, waaruit de geschiedenis een 
volk smeedt. We zag en · al dat geen van beide onmisbaar is. De 
geschiedenis, een concreet historisch gebeuren bindt de op een 
bepaald gebied samenlevende groepen tot een. Meest is dat de 
gemeenschappelijke strijd met den vijand van buiten, die de groe~ 
pen samensmelt. Het was het geval met ons volk, met het Zwit~ 
sersche, het Amerikaansche. Maar het behoeft niet, het Engelsche 
volk is niet ontstaan door een bevrijdingsoorlog. 

Men is gewoon in de geschiedschrijving van de W estersche 
Ianden de geschiedenis te beginnen met het tijdperk, toen de hier 
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wonende groepen met de Romeinen in aanraking kwamen en dan 
die primitieve stammen als het begin van het nu levende volk te 
beschouwen. Bij ons krijgt men dan een lijn van de Batavieren 
over de Volksverhuizing en Karel de Groote door de Middel~ 
eeuwen met graafschap, hertogdom en heerlijkheden heen tot de 
republiek; in Engeland van oorspronkelijke Britten, door Engelschen 
en Saksers en door de Normandische verovering tot de Middel~ 
eeuwsche Koningen. Daar is niets tegen, als men maar niet meent, 
dat er in die oudere tijden reeds een Nederlandsch, respectievelijk 
een Engelsch volk was, dat dan wei vreemde invloeden onder~ 
ging en zich ontwikkelde, maar toch in wezen zich zelf bleef. 
Daarvan was nog geen sprake. 

A. F. Pollard merkt op 1 ), dat de Engelsche geschiedenis begint 
met de verovering van den Normandier (1068~1071), even verder, 
dat van nationalisme niet kan gesproken worden v66r koning 
Eduard I ( 1271~1307). Het ontstaan van een volk gaat geleidelijk, 
in de eeuwen is het wei tot een Engelsch volk geworden, eerst 
toen dat nationaal besef geboren was, was er een eigen volk. 
Het schijnt mij niet juist om scheiding te maken 2

) tusschen ,volk" 
en , natie", en dan voor de laatste wei, voor het eerste niet zulk 
een besef te verlangen. Een volk dat zich niet bewust is een volk 
te zijn, is nog geen volk. Eenheid van een menschengroep zonder 
bewustzijn van de eenheid is geen eenheid. Ook deze waarheid is 
weder dialectisch. Bewustzijn van eenheid onderstelt die eenheid 
als bestaande, tegelijk ontstaat zij eerst door dat bewustzijn. Oat 
bewustzijn behoeft volstrekt niet in ieder mensch gepaard te gaan 
met gevoelens van aanhankelijkheid, die gaan op en neer, zij zijn 
in een volk bij bepaalde groepen sterker dan bij andere ~ het is 
niet anders dan het weten tot een bepaalde volksgemeenschap te 
hooren. Nationaal bewustzijn, zooals wij het hier meenen, is nog 
niet de zelfverzekerdheid van eigen beteekenis, al put het daaruit 
voortdurend. 

Tusschen het Engeland van Eduard I en het hedendaagsche is 
een doorloopende lijn, het is dezelfde afgesloten eenheid van toen, 
die voortleeft. 3

). Tot dat ontstaan van het Engelsche volk heeft 
het Koningschap in belangrijke mate bijgedragen door zijn organi
satie van rechtspraak en parlement. De Koning trok de recht~ 
spraak in het geheele land aan zich, liet deze door zijn rechters 
uitoefenen. Daardoor ontstond een gemeenschappelijk recht, een 
common law, die in Noord en Zuid dezelfde was. Teekenend is 
dat de meeste Engelsche rechtboeken over dit gewone recht han~ 
del en, de meeste Fransche en Duitsche bevatten locaal recht 4 ). 

1) Evolution of Parliament (1926) biz. 5, 9. 
2) Zie Heller t.a .p. biz. 161. 
3) Vgl. J . H. Green. Short history of England (1874) uitgave van 1924 

biz. 164. 
4) V gl. Brae ton tegenover Saxenspiegel en Coutu me de Beauvoisis. 
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Het gemeene recht, voor vele volken eerst een late vrucht van 
verkregen eenheid, ging in Engeland aan die eenheid voora£, het 
bracht daar bewustzijn van samenhoorigheid. In sterkere mate 
deed dit nog het Parlement. 's Konings samenvoegen van zijn 
raad uit aile deelen van het Engelsche gebied, hun bijstand in 
rechtspraak en wetgeving, bijstand, die zelfstandige taak werd 
naast, soms tegenover den Koning, vereenigde de samengeroepe~ 
nen van de bevolking der graafschappen die zij vertegenwoordig~ 
den. Niet meer als onderdanen van denzelfden heer, maar als 
samen vormende een volk, zien zij in den loop der tijden elkaar 
in Westminster. Het Parlement, dat op de Engelsche geschiedenis 
tot op den dag van heden zijn stempel heeft gedrukt , stand reeds 
bij zijn geboorte als doopvader. Het deed van het oogenblik, dat 
het zich zijn zelfstandigheid bewust werd in den tijd van Simon 
de Montfort en Eduard I tegelijk het bewustzijn ontstaan van de 
zelfstandigheid van hen die het vertegenwoordigde, het volk. En 
met het volk werd de Koning een Engelsche Koning, van Koning 
over Engelsch gebied Koning over het Engelsche volk. V 66r 
Eduard I hebben de Koningen geen nationaliteit, zij waren heer 
over het gebied, de daar wonenden hun onderdanen, voortaan zijn 
zij als Koning Engelsch gelijk hun onderdanen. Engeland was 
een der dominions van de Koningen uit het huis van Anjou; Hen~ 
drik II had in de 12e eeuw, hoewel hij het heele tegenwoordige 
Engeland in zijn macht had, een grooter gebied in Frankrijk, een 
gebied grooter ook dan de Koning van Frankrijk zelf. Hij was 
daaraan eerder meer dan minder gebonden dan aan zijn bezit~ 
tingen in Eng eland 1 ) Eduard I geeft aile hoop op herovering van 
dat verloren gegane gebied geheel op, de scheiding van het Kanaal 
wordt de grens van Engeland, een natuurlijke grens, die afsluiting 
en daardoor eenheid bevordert. Wales verovert de Koning, naar 
Schotland gaat zijn verlangen, niet naar het vasteland. Telkens 
blijkt, dat hij zich voelt als een der zijnen. Met het nationaal besef 
is het begrip van de scheiding van den vreemdeling geboren. Een 
goede illustratie hierbij geeft ook de kerkgeschiedenis. De groote 
le:idende figuren uit den tijd van Willem de Veroveraar, Lanfranc 
en Anselmus, beide aartsbisschop van Canterbury, zijn afkomstig 
uit Italii!. Ook na hen bekleedden uit ltalii~ en Frankrijk geboortige 
priesters aanzienlijke zetels in Engeland en de Paus blijft vreem~ 
delingen benoemen, lang nadat het nationaal bewustzijn was ge~ 
boren, maar dank zij dit besef wordt dit niet meer verdragen, er 
is verzet, herhaaldelijk worden dus benoemden niet toegelaten 
of uitgedreven. Hier ligt een der kiemen van de Anglicaansche 
Kerk. 

Uit het bovenstaande blijkt wei, hoezeer de eenheid die een 
volk vormt, "langzamerhand wordt verkregen. Wanneer we dus 

1) vgl. Green t.a.p. biz. 112. 
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een bepaalde insnijding / in de geschiedenis aanwijzen als het ge~ 
boorteuur van het volk, dan moet altijd weer worden bedacht, dat 
daarv66r reeds strevingen in dezelfde richting zijn aan te wijzen, 
dat daarna de eenheid en het eenheidsbewustzijn nog wel breu~ 
ken vertoont. Het zou daarom erger dan schoolmeesterachtig zijn, 
indien we ons tegen het spreken over een N ederlandsch volk v66r 
de jaren 1580 verzetten 1

). De opstandige beweging sinds Philips' 
vertrek kan haast niet beschreven worden zonder dit gebruik. 
Mits men steeds bedenkt dat in de eigenlijke zin van een Neder~ 
landsch volk nog geen sprake was. 

§ 15. Volk en Staat. 

Wij wezen er al op, hoezeer het centrale gezag, in Engeland 
het Koningschap, tot het ontstaan der eenheid meewerkte. Er is 
geen eenheid als er niet een centraal punt is, vanwaar gezag 
wordt uitgeoefend, als er niet algemeene regels zijn die in het 
bestuur over het volk worden gevolgd, als ook niet het contact 
tusschen de verscheidene groepen en individuen door zulke alge~ 
mene regels wordt beheerscht. Die regels zijn rechtsregels. De 
eenheid van het volk vindt in die eenheid van rechtsregels , dat 
is in den Staat, zijn vorm. 

Zulk een staat hestand in ons land, en ook in Duitschland in 
de Middeleeuwen, wel. Het woord vinden we het eerst in de 
Renaissance. Macchiavelli spreekt van de stato. Het is zeer de 
vraag of wij met dat woord Middeleeuwsche verhoudingen kun~ 
nen beschrijven. Het Duitsche Keizerrijk was geen staat in onzen 
zin, tusschen volk en Keizer was geen band, er was een band 
volk~graaf en graaf~keizer , maar beide waren van anderen aard 
dan die van het hedendaagsche staatsgezag tot zijn onderdanen. 
Het begrip staat ontstaat eerst als het volk zich zijn eenheid be~ 
wust wordt. Staat onderstelt een volksbewustzijn. 

In een Staat is die eenheid gepersonifieerd voor het recht. 
Tegenover den vorst eenerzijds, tegenover het volk anderzijds 
staat de eenheid, die zij samen vormen. Nergens komt dit duide~ 
lijker uit dan in de scheiding van den eigendom van den Staat 
van den eigendom van den vorst en van dien van de burgers. 
Een consequentie van de zelfstandigheid van den Staat, die men 
zich eerst laat bewust is geworden 2 ). Het domein van den Staat 
en het privevermogen van den Koning worden gescheiden, staats~ 
eigendom is ook iets anders dan mede~eigendom der burgers. Tegen~ 
over den individueelen mensch, wien recht toekomt en die over 

1) Dit te meer, waar bet woord in bet spraakgebruik ook voorkomt voor 
,bevolking" en voor ,menigte" , speciaal dan dikwijls in onderscbeid (lager tegen 
booger) van de aanzienlijken. In dezen zin verdraagt bet ecbter niet de koppeling 
met bet adjectief , Nederlandscb" . 

2 ) V gl. van der Pot, biz. 33 . 

.. 
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recht beschikt, wordt zoo het recht in zijn eenheid gesteld als 
evenzeer zelfstandige grootheid, einddoel van en beschikker over 
recht, · , persoon" gelijk we zeggen, waarbij we dan van natuur~ 
lijke voorstelling, die mensch en persoonlijkheid verknocht acht, 
abstraheeren 1 ). Naar binnen en naar buiten treedt deze rechts~ 
persoon op, de Staat beveelt, hij vaardigt wetten en verordenin~ 
gen uit, in zijn naam wordt recht gesproken, hij legt belastingen 
op, hij gaat overeenkomsten aan met andere Staten, verklaart oor~ 
log en sluit vrede. 

Die Staat is een abstractie, niet als mensch en menigte een 
physisch~psychische werkelijkheid. ..Staat" is een rechtsbegrip, 
niet als ,volk" een historisch verschijnsel. Staat is de rechtsvorm 
van het volk, zeiden we, doch wordt daarmee niet Staat tot recht 
herleid en komen we zoo niet terecht bij de leer van Kelsen, die 
Staat en recht identificeert en .. Staat" niet anders heet dan de 
personificatie van het recht? 2

) .. Stellig niet", moet het antwoord 
luiden, het is goed onze opva tting scherp in deze te onderscheiden. 
Voor Kelsen is er geen ander recht dan de van staatswege qit~ 
gevaardigde regels. Neemt men dit eenmaal aan, dan is zijn these 
der identificatie niet anders dan consequentie. V ele van zijn be~ 
strijders hebben veelal dat niet bedacht, ook zij kenden allen het 
van staatswege gevormde recht, maar stonden daardoor zwak in 
hun polemiek. Als de Staat is een rechtspersoon en recht niet 
anders dan voorschrift van den Staat, dan is Staat inderdaad niet 
anders dan de personificatie van zijn eigen, recht genaamde, orga~ 
nische regelen, is Staat en recht identiek. Bedenkt men echter, 
dat recht altijd is tegelijk en stuk van het geestelijk Ieven van den 
mensch in gemeenschap en de met gezag bekleede geformuleerde 
regels en dat reeds hierom niet als Kelsen wil, overwegingen van 
rechtvaardigheid, overeenstemming met het rechtsbewustzijn en 
van doelmatigheid, aanpassing aan de concreete verhouding, uit 
het recht kunnen worden gebannen, dan is identificatie van recht 
en Staat wel volstrekt onmogelijk. Er is ander recht dan de van 
Staatswege uitgevaardigde regel: er zijn andere rechtsgemeen~ 
schappen dan die van den Staat. Hoe zou recht dan met Staat 
ident kunnen zijn? Dit van de zijde van het recht, maar ook de 
Staat wordt in deze identificatie miskend. De Staat is inderdaad 
een rechtsfiguur, maar daarin zijn opgenomen drie elementen die 
niet tot recht, zijn regels of beginselen herleidbaar zijn: dit van 
het gebied van den Staat, dit is nog iets anders dan dit van dat 
deel van de aardoppervlakte waarop zeker recht geldt; dit van het 
gezag. dit is nog niets anders dan het gezag waarom het recht 

1) Vg!. Mijn: Vertegenwoordiging en rechtspersoon (dee! III van Asser's In
leiding (1940) biz. 66 vlg., 75 vlg.) 

2) Das Wesen des Staates in Revue internationale de Ia theorie du droit .. 
I (1927) biz. 5 vlg., Algemeine Staatslehre ( 1925) biz. 16 vlg. 
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zelf vraagt, het is het gezag dat hoewel aan recht gebonden en 
door recht beperkt ...- en dat is het ...- toch ook tegenover het 
recht zijn oorspronkelijke plaats heeft; en ten derde het volk, dat 
wei naar we betuigden in den Staat zijn rechtsvorm vindt, maar 
welks een~zijn niet tot dien vorm kan worden herleid. we komen 
altijd in het recht weer tot den individueelen mensch, in den Staat 
tot de verbonden menschen wier samenzijn in het volk nog in 
anderen zin dan die van recht den Staat bepaalt. 

Wij kunnen de formule herhalen: Staat is de rechtsvorm van 
de eenheid van het volk, maar we mogen daaruit niet afleiden, 
dat Staat niet dan de vorm van recht zou zijn. Bij de drie punten 
die we noemden moe ten we nog stilstaan. We beginnen met het 
gebied - in de Middeleeuwen werd het gebied van den vorst 
als zijn eigendom beschouwd. Deze gedachte deed ook later haar 
invloed gelden. W ordt eenmaal de gedachte van den Staat a an~ 
vaard, dan moet zij vallen. Het gezag is niet in de eerste plaats 
macht over een object , den grand, en dus over menschen, maar 
een verhouding tot menschen, die zich ook in een betrekking tot 
een bepaald gedeelte der aardoppervlakte doet gevoelen. De 
tegenwoordig heerschende staatsrechtsleer beschouwt het territoir 
van den Staat als een feitelijke begrenzing van zijn gezagsuitoefe~ 
ning. 1

) Ook deze leer miskent de eigenlijke betekenis van het 
gebied. Als we in den Staat den rechtsvorm van de eenheid van 
een volk zien, dan mogen we den band tusschen volk en gebied 
niet verwaarloozen. Volk is de eenheid van samenwonende men~ 
schen. Er is niet een volk als de groep niet een aaneensluitend 
deel der aardoppervlakte bewoont. 2

) 

Het wezenlijk op elkaar aangewezen zijn is een element van de 
samenhorigheid. Voor den Staat volgt hieruit, dat ook hij aan het 
gebied gebonden is. De man, die het metterwoon verlaat, blijft tot 
den Staat, gelijk tot het recht behooren, maar hij maakt den band 
Iasser, treedt ook in betrekking tot den Staat, in wiens gebied 
hij zich vestigt. De .,ingezetene" is op andere wijze gebonden dan 
de toevallig aanwezige reizigers, al is ook deze aan den Staat 
op wiens gebied hij zich bevindt in bepaalde opzichten ( strafrecht, 
politie) onderworpen. 

De Staat der Nederlanden is van het geog.raphisch te beschrij~ 
ven deel der aardoppervlakte aan de Noordzee niet te scheiden. 
Een Staat kan men niet verplaatsen, een wandelende Staat bestaat 
niet, een rondtrekkende groep, hoe ook georganiseerd, vormt geen 
Staat. De Staat is niet vreemd, mag vooral niet vervreemden van 
het Vaderland, a! is .. Vaderland" geen rechtsbegrip, in het recht 
van den Staat zal de verbondenheid aan den grand, die in dit 

1) Zie b.v. v.d. Pot biz. 33. 
2) D e mogelijkbeid van enclaves zijn natuurlijk niet uitgesloten. We mogen 

de grenzen niet scberp trekken. Maar bet zijn anomalien. 
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woord uitdrukking vindt, niet mogen worden genegeerd. Wij" 
mogen ons ook hier niet door vooze theorieen ditmaal over den 
.. bodem" in de war Iaten brengen. Men voere hier niet tegen aan, 
dat toch het gebied van den Staat in verschillende werelddeelen 
kan zijn verdeeld. De onze gaf er tot 1942 een voorbeeld van. Van 
die is een ( het moederland) het gebied van den Staat. de 
andere gebiedsdeelen zijn hem onderworpen. Er is een subor~ 
dinatie, hoezeer men dit in een op zich zelf lofwaardig streven 
de zelfstandigheid dier deelen te bevorderen, tracht te verkleinen, 
gelijk art. I van onze Grondwet doet. Er is geen .. gelijkstandig~ 
heid" . om een woord van Van Vollenhoven, den man der gelijk
gerechtigdheid der deelen, te gebruiken. Dit is een vooruitgrijpen, 
dat wat men wenscht en als toekomst ziet reeds thans aanwezig 
achten. Zoolang b.v . ten onzent de Staten~Genera(il - gekozen 
door de Nederlanders , ingezetenen van het gebied in Europa met 
de Kroon wetgevend orgaan zijn voor de gebiedsdeelen buiten 
Europa, is de gelijkgerechtlijkheid niet bereikt 1 ) . Men streeft 
naar de zelfstandigheid, de zelfstaridigheid is er niet. Zij zal er 
eens zijn . indien er een Nederlandsch~Indisch . respectievelijk Suri~ 
naamsch, Cura<;aosch volk zal zijn. Dan zal er ook een Staat 
Nederlandsch~Indie, Suriname, Cura<;ao zijn , nu is er nog niet 
meer dan een min of meer zelfstandige organisatie van Neder
landsch gebied buiten Europa. 

Is die er, dan is de subordinatie coordinatie geworden, de Neder~ 
landsche Staat wordt dan een Statenbond, gelijk het Engelsche 
.. Commonwealth" is; Canada, Zuid~Afrika , Australie, Nieuw-Zee~ 
land zijn Staten . Het rijk der Nederlanden zal ongetwijfeld door 
de schok van den oorlog , speciaal door de bezetting van · Neder
landsch Indie door Japan, een stap in deze richting doen. Hoever 
die gaan zal. of wettelijke zelfstandigheid wordt bereikt , is nu nog 
niet te zeggen. 

Na het gebied, nog belangrijker dan dit voor het Staatsbegrip, 
het gezag. Wij zagen reeds vroeger, dat gezag inhaerent is aan 
recht. een gezag dat bepaalt wat rechtens is, dat het recht hand~ 
haaft. dat algemeene regels geeft over wat recht zal zijn. Recht 
is beslissing en verhouding zeiden we, het abstracte recht moet 
werkelijkheid worden, het wordt dit alleen door gezag. Hier komt 
in de abstractie van het recht het concreete menschelijk oordeel. 
Voor elken rechtsregel ligt het rechtsbewustzijn , daar na de be~ 
slissing van den gezagsdrager weder op zijn rechtsoordeel steunend. 
In beide werkt het geestelijk Ieven van gemeenschap en van individu 
op het als zelfstandige grootheid gedachte recht in. 

Dit geldt voor elk gezag, doch in den Staat hebben we met 
een bijzonderen vorm van gezag te doen. Door de concentratie 
van alle gezag in een punt, die den Staat eigen is. is het gezag 

1) Aldus te rech t v.d. Pot t.a. p. 106. Daar verdere litera tuur. 
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meer dan rechtsgezag geworden. Hoezeer gebonden aan recht is 
het niet tot recht te herleiden. De eenheid van het volk, die in 
den Staat wordt belichaamd, dringt tot een gezag, het hoogste 
gezag is ten slotte het eenige. We zien dit vooral in twee dingen 
uitkomen, ten eerste in de bevoegdheid van den Staat zijn eigen 
constitutie te bepalen, aan die constitutie is een ieder onderworpen, 
in de beslissing over eigen competentie haar te veranderen, heeft 
de Staat zelf te bepalen, waar zijn begrenzing door het recht ligt. 
Blijkt hierin de beteekenis van het Staatsgezag tegenover het recht, 
tegenover den mensch direct ligt zijn overheerschende positie in 
de bevoegdheid van den Staat physieke macht over den mensch 
uit te oefenen. Door justitie en politie wordt de mensch ten slotte 
door ingrijpen in vrijheid en lichamelijke integriteit gedwongen zijn 
bevelen te gehoorzamen. Naar buiten vraagt de Staat het offer 
van het }even van zijn burgers in den oorlog. Door de centrali~ 
seering van alle gezag in een punt dus verheft de Staat zich hoven 
het gezag en het recht, door de onderwerping met physieke macht 
maakt hij den mensch tot zijn gehoorzamen volgeling. En die beide 
dingen zijn niet slechts feiten maar zijn in de rechtsorde als zoo 
behoorend opgenomen. 

Het· Staatsgezag kan met zijn aard als centraal gezag geen ander 
als gelijkwaardig naast zich dulden. Slechts een gezag van geheel 
anderen aard, uit een andere wereld, kan zich tegenover het Staats~ 
gezag doen gelden, het is dat der Kerk, maar hierover, gelijk ge~ 
zegd later. 

Wij spraken van het gezag van den Staat. Daarvan onderscheidt 
men nl. het gezag in den Staat 1 ), het gezag van bepaalde menschen. 
Het gezag van den Staat is echter altijd tegelijk gezag in den Staat. -
Gezag is omdat het denken en willen in zich sluit, altijd een denken 
en willen van bepaalde menschen. Zij oefenen het Staatsgezag uit, 
met deze bepaling wordt dit van abstracte voorstelling levende 
werkelijkheid. In den Staat kan de eene mensch het gezag van 
den anderen beperken, zoodat aileen hun gezamelijke wilsvorming 
tot gezags~oefening leidt. Het gezag van den Staat behoeft niet 
te zijn en is zo goed als nooit gezag van een mensch, daarmee 
houdt het niet op in het gezag van den rechtspersoon gezag van 
menschen te zijn. 

Als de rechtspersoon Staat beveelt ~ en we moeten aan die 
voorstelling ter wille van een goed begrip der Staatsfuncties vast~ 
houden ~ dan zijn het te gelijk bepaalde menschen die hun gezag 
doen gelden. Voor den aard van het Staatsgezag doet het er niet 
toe, of het gezag bij een, bij enkelen of bij velen ligt. De Staats~ 
vorm is in dit verband onverschillig. Doch het Staatsgezag kan 
niet, zooals wei onder de invloed der leer van de ,volkssouvereni~ 
teit" W<;Jrdt beweerd bij het volk in zijn geheel zijn gelegen. Gezag 

1) vgl. Keller t.a.p. 244. 
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van het volk over het volk heeft geen zin. V olksgezag is ont~ 
kenning van gezag, is anarchie en daarom rechteloosheid. Wil men 
er mee uitdrukken, dat de, gezagsdragers door het volk moeten 
worden gekozen, dan is dit een stelling over den staatsvorm, dien 
ik hier laat rusten, maar dan verandert dat niets aan het feit dat 
dan de gekozenen gezagsdragers zijn. Het Staatsgezag is daarom 
meer en anders dan elk ander, omdat het Overheidsgezag is .. Den 
tegenover het volk zelfstandigen gezagsdrager noemen we de Over~ 
heid. 

Overheid kan er zijn buiten den Staat, was er voor de Staat 
ontstond. Zooals een Koning gebiec£ had, voor er van een volk 
in den zin waarin wij dat nu verstaan kan worden gesproken, zoo 
was hij ook de Overheid tegenover zijn onderdanen. 

Slechts als we ons de beteekenis van de Overheid realiseeren, 
begrijpen we den Staat. De Overheid is in den Staat de tegen~ 
hanger van het volk. In de eenheid van het volk staan menschen, 
die deel zijn van het volk doch tegelijk zelfstandig tegenover de 
rest, een enkele, meerderen, betrekkelijk velen, die zich voor onze 
bescherming uit het geheel losmaken, die gezag oefenen, die ge~ 
hoorzaamheid mogen vragen. Gehoorzaamheid is er altijd, gehoor~ 
zaamheid van den eenen mensch aan den anderen. Dit geldt voor 
iederen Staatsvorm, ook als het volk die gezagsdragers kiest. Een~ 
maal gekozen, zijn zij voor den duur van hun mandaat de meerdere. 
Geldt dit algemeen, in het bijzonder komt dit uit bij het erfelijk 
Koningschap. Ja, het is de vraag, of indien dit ontbreekt de Over~ 
heid wei de haar toekomende plaats in den Staat heeft. Doch dit 
laten we rusten. · 

In het erfelijk Koningschap wordt de Staat duidelijk gebonden 
aan een element, dat niet in regel of beslissing opgaat. Tegelijk 
wordt hij hierdoor aan zijn gebondenheid aan het volk als histo~ 
rische grootheid herinnerd. Een historisch gebeuren wordt duidelijk 
element van zijn wezen. Het is geen toeval dat in een Grondwet 
als de onze een naam voorkomt. Het is die van Willem Frederik 
Prins van Oranje (Koning Willem I) aan wien de kroon is en 
blijft opgedragen (art. 10). Het koningschap der Oranje's is de 
historische binding van den Staat der Nederlanden gelijk het gebied 
de geographische is. En iedere koning knoopt hierbij aan door zijn 
eed bij de inhuldiging. De eed is een hoogst persoonlijke han~ 
deling. God's naam wordt ingeroepen door een mensch tegenover 
een ander mensch. Bij de inhuldigi-ng zweert de Koning aan het volk 
totaal, niet aan den Staat. Hij belooft aan het volk en hij zweert 
ten overstaan van het volk. Hij staat daar tegenover het volk 
en legt opnieuw den band. Dit is historisch gebeuren, een con~ 
centratie van aandacht op koning en volk samen tegenover elkaar 
en toch een, een aandacht waarvan wijding kan komen, doch dat 
geschiedt in het kader van den Staat; het blijkt uit den inhoud 
van den eed: de Koning belooft de Grondwet te onderhouden en 
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te handhaven (art. 53). De eed wordt beantwoord door den eed 
van de !eden der Staten Generaal. De persoonlijke betrekking 
Koning~volk wordt zoo vernieuwd. 

Trouw is de grondslag der wederzijdsche verhouding, gelijk van 
ouds, zij kreeg een plaats in de Staatsorganisatie. Zoo wijst ook 
hier de Staat hoven zichzelf als rechtsorganisatie uit. Het begrip 
, Overheid" , dat gezag in en van den Staat, is iets anders dan macht. 
Het kan zijn dat iemand zonder eenig ambt door zijn invloed op 
de gezagsdrager feitelijk heerscht (de favoriet van den zwakken 
Koning) of dat een groep door economische macht de richting aan~ 
geeft, waar de Staat zich naar hun wenschen beweegt --- van 
Overheidsgezag kan n6ch in het eene n6ch in het andere geval 
sprake zijn. 

Tegen de Overheid bestaat geen beroep, aan recht is zij ge~ 
bonden; miskent zij dat, dan komt het rechtsbewustzijn van het 
volk in verzet, dan wordt aan aile zijden een uitweg gezocht uit 
de beknelling. Doch als de Overheid niet wijkt, is er slechts een 
mogelijkheid: de revolutie, de omverwerping van de Overheid met 
geweld, langs illegalen weg. Met die gewelddaad wordt het Staats
gezag aangetast, en tegelijk wordt het recht geschonden. In hoe~ 
verre dit geoorloofd is bespreken we in ander verband. We hebben 
het hier slechts over de revolutie tot goed begrip van Overheid 
en Staat . 

. Is door revolutie de Overheid weggevaagd, dan is het de vraag 
of de Staat is blijven bestaan, of met haar ten onder gegaan. Is 
er een nieuwe Staat of een die dezelfde is als zijn voorganger? 
Is de identiteit van heden en verleden ook bij wisseling van men
schen niet opgeheven? Het antwoord kan slechts in concreto voor 
ieder geval op zich zelf worden gegeven. Het kan zijn dat de ver~ 
andering, ofschoon stellig revolutionair zoo was, dat ondanks de 
schok de continulteit niet is verbroken. In Engeland was in 1688 
voor en na de ,Glorious Revolution" de Staat zonder twijfel de
zelfde. Het verzet tegen de tyrannie van den Koning , dat tot 
revolutie werd, greep terug en slechts vooruit, in zoverre elk terug~ 
grijpen door bevestiging van wat a! geweest was een nieuw vestigen 
is. De koning werd weggejaagd, maar de door Willem III en 
Mary in de Declaration of Rights bevestigde constitutie was de 
oude Staatsinstelling. De Fransche revolutie van 1789 en de Rus~ 
sische van 1917 brachten daarentegen nieuwe staten te voorschijn. 
Het was een andere en nieuwe eenheid, waartoe, om bij het laatste 
voorbeeld te blijven, het Russische volk kwam, een geheel ander 
rechtsbewustzijn, niet gradueel verschillend, maar diametraal tegen~ 
over gesteld aan het Tsarisme leefde in het Sovjet~volk, een vol
strekt verschillende organisatie van geheel het Staatsleven werd 
gevormd. Hier is de tot den wortel gaande breuk met het ver
Ieden, die ons verplicht van een nieuwen Staat te spreken. Het 
was niet zonder recht dat deze de verplichtingen van het o~;~de 

' 
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Rusland niet erkende, dat omgekeerd hij ook geen rechten als op~ 
volgers daarvan kon doen gelden. Een nieuwe Staat met een nieuw 
volk. Het oude volk beleeft zijn eenheid ook in de revolutie, maar 
het werpt den Staatsvorm om, wijzigt haar niet naar zijn eigen 
rechtsregel. 

Het oude gezag, de oude overheid was verdwenen, met de 
Overheid de Staat zelf. Gezag en gebied zijn eigen kenmerken 
van den Staat, niet in recht oplosbaar. Daarnaast en daarboven 
gelijk we al zeiden het volk. Het is noodig dat we daartoe nog 
terugkeeren om de verhouding Volk~Staat nader aatJ. te geven. De 
vorm als hoedanig wij de verhouding van Staat en Yolk hebben be~ 
schreven, moet nog wat precieser worden geteekend . Staat is de 
rechtsvorm van het volk, aan dien vorm komt een betrekkelijke 
zelfstandigheid toe, in zooverre de Staat los van het volk kan be~ 
staan, een bestaan, dat echter omdat de inhoud, die dien vorm 
bepaalt, ontbreekt, op den duur geen stand houdt. 

Het rechtsdenken dat de rechtspersoon schept, werkt hier. In 
wezen niet dan uitdrukking van de eenheid van het volk maakt 
deze figuur het mogelijk een Staat te scheppen, waar die eenheid 
niet aanwezig is; de Staat, uitdrukking der eenheid, is in hooge 
mate medewerker tot de eenheid; uit het besef daarvan geboren 
is zijn functie voortdurend die eenheid te bevorderen. W at nog 
slechts een volk in wording is kan zoo volk worden. Is het wonder 
dat de politieke verhoudingen er toe leiden staten te scheppen 
in de hoop dat de Staat het volk, dat nog niet is , zal doen ge~ 
boren worden? V ele vredestractaten geven daarvan de voorbeel~ 
den, er komen nieuwe staten te voorschijn, zullen zij de prod 
doorstaan, zal de Staat waarlijk niet slechts alleen als rechtsper~ 
soon Staat blijven, zal er een volk geboren worden? 

Voor we hierover een enkele opmerking maken, eerst nog even 
over het omgekeerde geval: de Staat wordt door oorlogsgeweld 
opgeheven, blijft het volk bestaan? Deze vraag is eenvoudiger. Het 
antwoord luidt: zeker wei, zoolang de drang tot eenheid tot her~ 
leving van den staatsvorm niet verloren gaat. 

lk gee£ ook hier het liefst een voorbeeld uit de geschiedenis 
van ons eigen land. In 1811 werd Nederland ingelijfd bij Frankrijk. 
De Nederlandsche Staat hield op te bestaan. Niemand twijfelt er aan 
dat het Nederlandsche volk dit lot niet heeft geduld. Deze nieuwe 
, Franschen" in naam waren Nederlanders. Een ander voorbeeld, 
waar de duur van dit als het ware ondergrondsche bestaan zoo 
veel Ianger was, de wedergeboorte als Staat zooveel moeilijker, 
geeft Polen. Hier was gedurende anderhalve eeuw een volk zonder 
staat. 

Onze geschiedenis biedt direct na 1813 een nieuw voorbeeld. 
Voor ons bruikbaar nu van het andere: een staat zonder volk. 
Door de akte van het Weener Congres werden de vroegere Zuide~ 
lijke Nederlanden met de Noordelijke vereenigd en ontstond een 
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nieuwe Staat. Maar er was niet een nieuw volk, zoowel de Mogend~ 
heden die tot de vereeniging besloten als de Koning die haar gretig 
aanvaardde, hoopten op het ontstaan van een nieuw volk, zij ver~ 
wachtten dat Belgie en Nederland (om deze termen maar gemaks~ 
halve te gebruiken) een zouden worden. De loop der gebeurtenissen 
heeft hen teleurgesteld. Het eenheidsbesef werd niet geboren, in~ 
tegendeel de vroeger latente tegenstellingen werden verscherpt. In 
1830 scheurde de Staatsband. Er ontstonden twee Staten. Ook 
twee volken? De vraag is of inderdaad van een Belgisch volk kan 
worden gesproken, of uit de tegenstelling Vlaanderen W allonie 
hier inderdaad een eenheid is gegroeid, of niet aan een band van 
twee Staten de toekomst is. Het voorbeeld toont tevens, hoe er 
aan den omtrek groepen komen van in het Staatsgebied ingelijfden 
van wien het twijfelachtig is of zij tot het volk behooren. Limburg 
werd in 1839 dee] van den Staat Nederland. Het is wei zeker 
dat het bewustzijn van tot het volk te behooren niet sterk was. 
Het is even zeker dat de Limburger thans ten voile Nederlander 
is. De Staatsgrens wordt de volksgrens, de eenheidstendens van 
den Staat is tegelijk een tendens van afsluiting. Ondanks over~ 
eenstemming van taal en zeden aan deze en aan gene zijde van 
de grens, maatschappelijk verkeer en huwelijksrelaties van de eene 
groep met de andere scheidt de Staatsgrens. De Staatsorganisatie 
in het algemeen, school en leger in het bijzonder bevorderen dit. 

Naast het voorbeeld van Nederland zouden andere genoemd 
kunnen worden. De Oostenrijksche Monarchie v66r 1914 was Staat, 
er was gee111 Oostenrijksch volk. Was dat er wei van 1914 tot 
aan de aansluiting bij het nationaal~socialistische Duitschland? Het 
is een vraag, waarop op dit oogenblik niet het antwoord kan 
worden gegeven, stellig niet door mij. Het hangt er van af of de 
drang tot eenheid, die tegelijk de afscheiding is van de anderen 
daarbuiten sterk genoeg was. Bestond de afsluiting tegenover het 
Noorden er niet, dan was er ook geen y:olk. En Duitschland? 
Het is een groot vraagteeken, in hoeverre de Duitsche Staat na 
de vrede van Versailles tot op heden een Duitsch volk omvatte, 
ik vrees, dat we die vraag bevestigend moeten beantwoorden, ik 
zeg , vrees" omdat dan dit geheele volk aansprakelijk is voor wat 
de Staat misdeed. 

Een enkel woord in dit verband over de J oden. Sinds 1795 zijn 
zij in Nederland staatsburgers, even lang zijn zij volksgenooten, 
het Nederlandsche volk heeft hen zonder aarzeling opgenomen, 
zij zelf wenschten niet anders dan ..- zij het althans aanvankelijk 
toen het Joodsche geloof nog de religie was van vrijwel allen van 
Joodsche afstamming, ..- met behoud van de religieuse zelf~ 
standigheid, die in hun geval door den samenhang van godsdienst 
en volk hun een afzonderlijke positie ,gaf. Er is eenige rimpeling 
in de gaafheid dezer verhouding gekomen, niet door het anti~ 
semitisme, dat wat er overigens van zijn moge in Nederland, nooit 
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naar de Staatskundige zijde eenige invloed nastreefde, vee! minder 
verkreeg, maar door het Zionisme. 

Zouden de Joden zich gaan aaneensluiten tot een groep, die 
naar een volksleven en Staatsvorming met anderen dan Neder~ 
landers buiten Nederland uitzien, dan maken zij zich los van het 
Nederlandsche volk. Zij kunnen pogen goede !eden van den Neder~ 
landschen Staat te blijven, hun plichten als zoodanig stipt te ver~ 
vullen, zij zijn van dat oogenblik niet meer werkelijke Nederlanders. 
Men kan niet tot twee volken behooren. 

Coordineeren wij wat we zeiden over de grensgebieden met dat 
der Joden dan is ook de beteekenis der naturalisatie duidelijk. De 
vreemdelingen die genaturaliseerd worden, worden in het Staats~ 
Ieven opgenomen; of zij inderdaad volksgenooten worden, hangt 
hier van af, of zij niet slechts de Staatsburgerlijke plichten op zich 
nemen, maar werkelijk mede opgaan in het nieuwe volk en het 
oude verlaten. Doen zij dat niet, dan zijn zij of nog genooten van het 
oude volk 6f van die tusschenwezens die n6ch in het eene n6ch 
in het andere thuis hooren. Hoe bedenkelijk dergelijke lieden kunnen 
zijn, hebben verscheidene volken met name· het onze in de laatste 
jaren, aan den lijve ondervonden. Een volk dat in de geschiedenis 
staat, is met de geschiedenis in beweging , het lean zich niet her~ 
metisch afsluiten. Naturalisatie moet mogelijk blijven, maar men 
moet er voorzichtig mee zijn. Naturalisatie van Duitschers zal wei 
voor jaren- met de uiterste voorzichtigheid moeten worden gehan~ 
teerd , een hernieuwd onderzoek van degene die vroeger plaats 
hadden is noodzakelijk. De overgang van het eene volk naar het 
andere mag niet een middel zijn waardoor een vreemd element, 
dat Iicht volks~vijandig wordt, zich indringt. Misbruik van een 
rechtsinstelling in strijd met zijn doe! wordt ten allen tijde en 
overal gewraakt. 

H et volksbewustzijn dat rechtsbewustzijn is , verzet zich tegen 
dit misbruik van den rechtsvorm. Zoo komen we uit de beschou~ 
wing over de breede rechtelijke elementen in den Staat weer bij 
het recht te land. Het is noodzakelijk verder onze aandacht aan 
de verhouding van Staat en recht te wijden. 

§ 16. Het gezag uan den Wetgeuer. De wil uan den Staat . 

In de wetgeving vertoont het recht zich als een bevel. Het recht 
is altijd gebod: de mensch vindt zich tegenover het recht gesteld 
als tegenover een macht die hem tegemoet treedt met een eisch, hem 
gebiedt. Is het rechtsgebod van den Staat afkomstig, dan wordt het 
als het persoonlijk bevel van de Overheid gezien. En dit te meer, 
naarmate het verboden betreft, die niet als van zelfsprekend worden 
ervaren maar die die honderd en een kleinigheden betreffen, die 
in een goed geordende samenleving geregeld moeten worden. In 
de politieverordening spreekt dit karakter van bevel het duidelijkst, 
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de geuniformeerde agent verpersoonlijkt het Staatsgezag dat be~ 
paalde dingen verbiedt en gebiedt, hij spreekt namens den commis~ 
saris, den Burgemeester, den Minister, den Koning. Hier komt dit 
karakter het duidelijkst uit, maar is het wei anders als het verbod 
zwaarwichtiger dingen betreft, is het ook hier niet de Staat die 
geoorloofd en ongeoorloofd scheidt, is het onrecht voor de wet 
niet altijd onrecht door de wet? En is zoo het recht niet Staatswil? 

Wie dit mocht oordeelen, zij herinnerd aan wat wij hoven over 
de rechtsvinding zeiden. Denken wij eerst even aan het privaat~ 
recht. Het bevel behoeft interpretatie. Dit zou nog binnen het raam 
van het recht als Staatswil kunnen worden gevat, indien inderdaad 
die interpretatie niets anders zou zijn dan verklaring van wat in 
het bevel reeds ligt opgesloten. Het is dan een onderzoek van de 
taalkundige beteekenis der gebruikte woorden of naar de bedoeling 
van hen, die haar opstelden. Doch reeds als we dit zeggen, zien 
we dat die uitlegging iets ande'rs is dan verklaring van het al ge~ 
gevene. Taalkundig komt het niet op de bete~kenis der gebruikte 
woorden op zich zelf aan, ook niet op de zinnen, op het gebied 
van het bevel, maar wordt dit begrepen !war zijn doel en zijn ver~ 
band, met de overige geldende rechtsregels . Een gebod kan hier 
worden verstaan in verband met de toestand, waarin het ingrijpt, 
en die, die het begeert te verwerkelijken; het wordt aileen verstaan 
als we het zijn plaats geven in het geheel der voorschriften van 
het recht. Gaat men daarom over op de ,.bedoeling" dan rijst de 
vraag de bedoeling van wie, een vraag die gecompliceerder wordt 
naarmate meerderen aan de totstandkoming hebben medegewerkt 
en dan komt de twijfel hoven of die bedoeling wei van belang is 
en of de burger, die het bevel ontvangt niet kan tegenwerpen dat 
hij aileen daarmee en niet met de min of meer onzekere en vage 
bedoelingen van de overheid heeft te maken. 1 ) 

Dit wat de interpretatie betreft, doch hoe kan recht Staatswil 
zijn, indien het voor een groot deel wordt gevormd door de over~ 
eenkomst van partijen? Niet het bevel van de Overheid maar hun 
eigen belofte bindt hen dan. Men heeft dit trachten te bedekken 
door de verplichting die belofte gestand te doen te herleiden tot 
het wetsvoorschrift overeenkomsten na te komen. Doch de ge~ 
dachte dat de overeenkomst bindt is even primair als die, dat het 
overheidsbevel moet worden gehoorzaamd. Een rechtsordening 
is niet denkbaar indien niet het woord gehouden moet worden. 
De Overheid kan die gebondenheid regelen, haar aan zekere voor~ 
waarden onderwerpen, kan grenzen bepalen, zij kan haar terug~ 
dringen tot beperkt gebied, maar haar scheppen kan zij evenmin 
als haar afschaffen. En verkeer tusschen menschen zonder con~ 
tractueele verplichting is niet denkbaar. 

En wie meent de gebondenheid tot Staatswil te herleiden, staat 

1 ) Z ie Algemeen ~eel blz. 48 vlg. 55 vlg. 

I 
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altijd weer voor de vraag ...- waarom deze, volstrekt niet bijzon~ 
dere, eigen belang zoekende menschen zekere regels tot recht tus~ 
schen hen mogen maken. En recht is de contracts~inhoud evenzeer 
als die der wet. De rechter behandelt haar juist zoo, hij interpre~ 
teert, zoekt verband en plaatst haar in het gebied der verhou~ 
dingen. Wie recht als Staatswil tracht te handhaven komt nu met 
W. Burckhardt 1 ) tot het troostelooze en tegenover wat werkelijk 
geschiedt onhoudbare resultaat, dat hier een inbreuk van de wille~ 
keur in het gebied van het recht plaats vindt 2

). 

Recht staatswil en hoe dan het gewoonterecht? Wij mogen ver~ 
. wijzen naar wat wij er hoven over zeiden. Ook hier kan de uit~ 

vlucht, dat het gewoonterecht geldt, omdat de Staat het tolereert, 
niet baten. Men zou met evenveel of beter even weinig recht kun~ 
nen zeggen dat het overheidsbevel moet worden gehoorzaamd 
omdat men gewoon is dat te doen. En eindelijk het aanvullend 
recht. Het grootste deel van de privaatrechtelijke wetsbepalingen 
behelst aanvullend recht, het geldt aileen indien partijen niet anders 
hebben geregeld. Hoe kan dit Staatsbevel zijn? Een bevel dat 
terzijde mag worden gesteld door hen tot wien het gericht is? Men 
voere hier niet tegen aan dat het dan een voorwaardelijk bevel 
zou zijn, aileen geldend indien partijen niet anders hebben be~ 
paald 3 ) . Zeker, de wet geeft bevelen die aileen binden indien 
de betrokkenen zich in een bepaalde verhouding begeven. H et is 
hun zaak b.v. of zij willen huwen, maar als zij een huwelijk willen 
sluiten, moeten zij dit in dien zin doen, moeten zij aan deze ver~ 
eischten beantwoorden. Mag men nu zeggen dat het aanvullend 
recht en het wettelijk huwelijksgoederenrecht juist zoo tot bevel 
kan worden herleid, men moet dan slechts aan de voorwaarde: 
indien zij huwen toevoegen ,en niet anders bepalen"? Het is dui~ 
delijk dat in deze schijnbare gelijkstelling een overgang tot geheel 
iets anders ligt. Immers het eerste bevel ( dat van den huwelijks~ 
vorm) is voorwaardelijk bevel, het tweede zou het alleen zijn, 
indien de voorwaarde ,si voluo, indien ik wil" niet gebonden~ 
heid zou uitsluiten. Het eerste is een voorwaarde in technischen 
zin, maakt de werking van het bevel inderdaad van zekere han~ 
delingen van partijen afhankelijk. Het tweede is een ,voorwaarde" 
waardoor het bevel ophoudt bevel te zijn. De wetgever die aan~ 
vullend recht opstelt ,schrijft voor", hij geeft een rechtsnorm, niet 
een bevel 4

) • Hij beschrij ft in aanknooping a an de geschiedenis het 
bestaande, hij ordent en waardeert dat, als hij gemeenschap van 
goederen voorschrijft is het omdat hij daarin het normale huwe~ 
lijksgoederenrecht ziet in dubbelen zin: het gewone ·en het in den 

1) Organisation der Rechtsgemeinscbaft ( 1927) biz. 9. 
2) zie Algemeen Dee! biz. 24. 
3) zie van de Pot t.a.p. biz. 2. 
4) Algemeen Dee! biz. 27. 
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regel gewenschte, maar hij legt dan niet op, beveelt .niet; wil men 
anders, het is hem goed. 

De leer recht is staatswil heeft zich in het privaatrecht nergens 
zoo sterk geuit als in de codificatie gedachte. In de codificatie 
poogt de Staat heel het privaatrecht samen te vatten. Uit de codi~ 
ficatie aileen zou recht kunnen worden geput. Het staat thans 
wei vast dat een codificatie dat doel nooit bereikt, zij behoudt 
haar betrekkelijke waarde voor rechtszekerheid en rechtseenheid, 
voor de noodzakelijkheid van het systematisch doordenken, zij is 
nooit het recht 1 ). 

Tot zooverre een resumptie over hetgeen ik hier hoven en in 
mijn Algemeen Deel uitvoeriger over het privaatrecht heb gezegd. 
Hier nog. iets over de wet als staatswil in het staatsrecht. 

Ook hier geldt dat de Wet niet is de eenige rechtsbron, dat dus 
het recht niet tot staatswil kan worden herleid; ook hier is van 
'kracht wat over de interpretatie is gezegd. Doch de verschijnselen 
h1er zijn tach wei van bijzonderen aard. 

Deze wordt duidelijk gekenmerkt door het woord constitutie. 
Het client om aan te duiden de grondwet, de wet, die den grondslag 
der staatsinrichting bevat, waartoe aile andere wetgeving ten 
slotte kan worden herleid,en het beteekent tegelijk de inrichting 
zelf. het geheel van regelen, gedragingen, oordeelen en verhou~ 
dingen die samen die inrichting uitmaken, d e verhouding tusschen 
menschen, die we Staat noemen. 

Grondwet is een betrekkelijk recent verschijnsel in het staats~ 
leven. Wij danken het aan de Amerikaansche bevrijdingsoorlog, 
de Amerikaansche constituties zijn het voorbeeld, w aarnaar de 
latere zijn opgesteld. In den 19en eeuw heerschte de beschouwing. 
die in haar de eenige norm voor het staatsbestel zag opgesloten. 
Typisch komt dit uit in de leer van Buys, den toen zoo gezag~ 
hebbenden staa tsrechtleeraar 2

) . ten aanzien van het parlemen~ 
taire stelsel. De grondwet bepaalt dat de Koning ministers be~ 
noemt en ontslaat .,naar welgevallen" ( thans art. 79) . de waar~ 
heid is en was in Buys' tijd, dat deze bevoegdheid moet worden 
uitgeoefend in aansluiting aan de meerderheid in de Staten~ 
Generaal. a lthans· in de Tweede Kamer. Buys zelf merkt dit op. 
zegt dat de gewoonten en opvattingen over deze zaak neerkomen 
op een geheele omkeering van de oorspronkelijke gedachte der 
constitutioneele monarchie, maar voegt er aan toe, dat die om~ 
keering het eigenlijke staatsrecht geheel onaangeroerd heeft ge~ 
laten. Bekend is, hoe de staatsrechtsleer ·van deze gedachte door 
de opvatting heen, die de gewoonte naar Engelsch voorbeeld als 

1 ) V gl. mijn .. De codificat iegedachte voor h onderd jaar en thans" in Gedenk
boek Burg. Wetboek 1838- 1937. 

2 ) De Grondwet 1882 ) I biz . 370 vlg. 
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,.conventies" beschouwde bij Struycken 1 ) is gekomen tot de voor~ 
stelling dat dit gebruik niet anders dan gewoonterecht is. Er is 
inderdaad geen reden hier niet van recht te spreken, de regel 
wordt gevolgd en hij behoort te worden gevolgd. Het rechts~ 
bewustzijn komt in verzet en laat zich door de ten dienste staande 
middelen gel den. Struycken wordt thans algemeen gevolgd 2 ). 

Het parlementaire stelsel is niet het eenige, zij het het belang~ 
rijkste voorbeeld van dit gewoonterecht. Ik houd mij eenvoudig~ 
heidshalve hieraan. 

Intusschen met de aanwijzing van het gewoonterecht ook hier 
is niet alles gezegd. Van der Pot heeft er belangrijke ding en over 
opgemerkt 3 • Hij wijst er vooreerst op, dat niet aileen gewoonte 
naast de Wet als rechtsbron moet worden aangevoerd. De regel. 
dat een Kamer slechts eenmaal mag worden ontbonden ter zake 
van hetzelfde conflict wordt als rechtsregel algemeen aanvaard, 
zij kan niet op gewoonte worden gegrond. Reeds hierom niet, 
omdat een verbod nooit uit gewoonte ontstaat, zou ik zeggen 4 ). 

maar ook omdat het eene geval. waaraan bij het opstellen van 
den regel wordt gedacht er een is niet van een dubbele ontbinding 
maar van een voornemen daartoe bij de Regeering, dat voor het 
gerezen verzet in pers en publieke opinie week. en daarna de 
situatie zich nimmer heeft herhaald. 

V an der Pot 5 ) toont verder aan, dat fijnere ontleding nog 
noodig is van wat men ,.gewoonterecht" ten deze noemt. Benoe~ 
ming en ontslag van ministers door de Kroon, kunnen niet op 
een lijn gesteld worden. Een ontslag van een minister, die het 
vertrouwen der Kamer wei heeft, aileen op grond van 's Konings 
welgevallen is niet goed denkbaar. Handhaving van den minister 
die het vertrouwen van de Kamer mist, is niet mogelijk en niet 
geoorloofd, dit is sinds 1866 en volgens jaren gewoonterecht. Bij 
de keus echter van een nieuwen minister speelt 's Konings inzicht 
een veel grootere rol. Hij is lang niet altijd de partijleider met 
meerderheid achter zich, dien hij moet kiezen. Er is hier verder 
een ontwikkeling waardoor ·de gewoonte zich wijzigt. ,.Parlemen~ 
tair" in den strikten zin, waarin het staatsrecht dit verstond als 
overeenstemmend omtrent de hoofdzaken van staatsbeleid met de 
meerderheid in de Tweede Kamer, door de partij~vorming be~ 
paald dus, was al in 1913 het Kabinet Cort van der Linden niet, 
was eigenlijk geen ministerie van 1926 af. Als ik hieraan iets zou 
willen toevoegen, dan zou het dit zijn, dat de gewoonte in het 
staatsrecht zich in tweeerlei opzicht van die van het privaatrecht 

1 ) De Grondwet Staatsrecht (2e druk 1928) biz. 186 vgl. 
2 ) vgl. v. d. Pot t. a. p. biz. 15, Kranenburg Staatsrecht (5e druk 1938) biz. 

179. Kamphu isen Gewoonterecht (1935) biz. 145. 
3) Biz. 12. 
4) zie hoven biz. 55. 
5) biz. 170 vlg. 
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onderscheidt. Ten eerste is de groep, wier gewoonte recht maakt, 
klein, het zijn de Kroon, de ministers, de kamerleden. Hier ant~ 
breekt de wijde kring om hen heen, die tot de abstractie van een 

. gewoonterecht leidt. Alles is hier directer. En ten tweede missen 
we hier de formuleering met gezag van de beslissing , dit is krach~ 
tens gewoonte recht" van een derde. Niet aileen is die er niet ......
dat gebeurt meer, oak bij het privaatrechtelijk gewoonterecht -
maar zij kan niet worden verkregen. Oak hier worden beslissende 
woorden gesproken - dat is aan het recht inhaerent ......- , zoo in de 
zestiger jaren in de Kamervota, die het ministerie Heemskerk op 
grand van overtreding van gewoonterechterlijke regelen tot heen~ 
gaan dwongen, maar deze beslissingen vormden de gewoonte, 
constateerden haar niet achteraf. Het staatsrecht in engeren zin, 
de staatsorganisatie, kent niet den rechter, niet den onpartijdigen 
buitenstaander, die uitmaakt wat nu precies recht is. Hier is het 
de geschiedenis zelf, die recht maakt, het staat hier midden in wat 
het volk in den staat beroert, rechtsbeschouwing en geschied~ 
schrijving gaan in elkaar over. De staatsrechtsleer moet uiterst 
voorzichtig zijn, als zij hier het handelen van Kroon of Kamer criti~ 
seert, zoo Iicht toetst zij dit aan gewoonte-opvattingen, die later 
zijn dan de daden die zij beoordeelt. Men ziet het bij Kranenburg, 
als hij Koning Willem III verwijt, dat hij in 1853 niet constitu~ 
tioneel handelde, omdat hij in strijd kwam met de regels van het 
parlementaire stelsel, die toen opkwamen in de geesten, bezig 
waren recht te worden, maar toch niet v66r de beslissende oogen
blikken van 1866 recht war en. De staatsrechtsleer blij ft hier bij 
historische beschrijving - we zien het zoowel bij Van der Pot 
als bij Kranenburg - een beschrijving die de kronkelingen aan~ 
wijst van de lijn, die een rechtsinstelling in den loop van haar 
bestaan volgt en die met aanwijzing wat als recht voar het oogen
blik geldt, tach opening laat voor nieuwe afbuigingen. De mate 
van gebondheid is een mindere. In Engeland wordt de conventie~ 
leer sams niet als .. law" beschouwd; ,.law" , recht moet vaor den 
rechter afdwingbaar zijn. Wij kennen deze onderscheiding niet, 
het is ook niet gewenscht haar in te voeren. Er is echter gradee~ 
ring in de rechtsverplichting. Elk recht, ook het gemeene, wijzigt 
zich voartdurend, tegelijk heeft het stabiliteit die in de formule 
wordt belichaamd. In het staatsrecht overweegt het wisselende 
meer dan elders. 

Dit alles geeft een geheel ander beeld, dan we in de opvatting 
der grandwet als bevel van den Staat, dat dus zijn woord alleen 
verplicht, zouden verwachten. Het bevel van art . 79, dat de Kamers 
verplicht het welgevallen van de Kroon bij de benoeming en ont~ 
slag van ministers te eerbiedigen, is een leeg woord. 

Wij stelden staatsrecht tegenover gemeen recht. We gebruikten 
opzettelijk dien term, niet privaatrecht. Oak het strafrecht staat 
hier tegenover de regels ~er staatsinstelling, tevens tegenover het 



92 P. SCHOLTEN 

privaatrecht. Hier wordt aan de wet het minst gewrikt en ge~ 
bogen. Hier is het verbod en weegt het overheidsbevel het zwaarst. 
Eenerzijds de scheiding van wat mag en niet mag, die ten nutte 
der orde geschiedt en nauwelijks weerklank in het rechtsbewustzijn 
heeft, anderzijds bij zware delicten de straffe reactie op over~ 
treding maken noodzakelijk, dat men zich zoo nauw mogelijk aan 
het gebod houdt. Niettemin ook hier interpretatie en analogie, ook 
hier een plaatsing van het voorschrift in het geheel. Ook hier kan 
de wettekst niet als het recht worden begrepen. 

Als dus het overheidsgebod, de wet, niet is het recht, maar een 
der factoren van recht, een der dwingende gegevens bij de rechts~ 
vinding, heeft het dan toch niet een bijzondere plaats in het 
recht of staat het met die andere op een lijn? 

Die bijzondere plaats moeten we aan dat gebod zeker toeken~ 
nen, aan de Overheid, die recht beschrijft en formuleert, die 
nieuwe regels oplegt, kennen we immers gezag toe. Die plaats is 
deze, dat wat de overheid voorschrijft prima facie recht is. Iedere 
rechtsvinding begint met de wet. Eerst als er bijzondere gronden 
van twijfel zijn, wordt op andere den mensch bindende gegevens 
bij de rechtsvinding teruggegrepen. Ieclere rechtsvinding keert ook 
weer tot de wet terug: interpretatie, analogie, gewoonte, maat~ 
schappelijke verbindingen, doel en systeem der wet zijn aile mid~ 
delen om de wet haar eigen plaats in het geheel toe te kennen. 
Het zal altijd een laatste toevlucht zijn indien die plaats tot een 
minimum wordt gereduceerd of zelfs geheel wegvalt. Het over~ 
heidsgebod heeft voorrang. En dan begrepen zoo als het weder 
prima facie, op het eerste gezicht begrepen moet worden, zoo als 
het duidelijk is voor den aan de wet onderworpene. Men heeft 
eens gezegd, dat niets onduidelijker is dan he't begrip der duidelijke 
wetsbepaling. In deze overdrijving schuilt waarheid, ook de dui~ 
delijkste wettelijke regel kan uitlegging behoeven en wat is dan 
die duidelijkheid? Niettemin moeten we hier oppassen voor spits~ 
vondigheid: in tallooze gevallen ~ denk vooral aan de geringere 
geboden van gemeenteverordeningen en dergelijke ~ is het dade~ 
lijk ieder eenigszins ontwikkeld hoorder klaar wat mag, wat niet. 
Dan geldt het gebod als regel onvoorwaardelijk, de twijfel komt 
eerst, als door bijzondere omstandigheden de Jigging van het geval 
moeilijkheden veroorzaakt. Zoo houdt het overheidswoord in de 
wet zijn plaats, zoo wordt de schepping van nieuw recht door de 
overheid begrepen. In het recht heeft het Overheidsbevel gezag, 
het recht is niet staatswil. 

§ 17. De Staat, de O verheid en het Recht. 

De Staats schept rechtsregelen , niet het recht. I~ hij zelf aan 
het recht gebonden? Deze vraag hangt samen met de vorige, zij 
gaat daar echter niet in op. Het gaat hier niet over de vorming 
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van nieuw recht, maar om de onderwerping aan het bestaande. 
Hier is het niet de vraag, in hoeverre de staat nieuw recht schept, 
maar of hij als hij zich van het recht los wil maken, dat alleen 
kan door nieuw recht overeenkomstig de daarvoor geldende regels 
in het Ieven te roepen, of oak hij als de burger in zijn handel, zoo~ 
lang dit niet is geschied, moet gehoorzamen aan. het bestaande 
recht. 

Voor de hand ligt een bevestigend antwoord op deze vragen. 
Hoe zou de Staat en de Overheid in den Staat niet gebonden zijn 
aan de regels pie hij Of zelf heeft afgekondigd, Of heeft erkend 
door ze onveranderd te Iaten? De overheid zal toch zelf wei be~ 
hooren te -doen wat zij van een ander vergt. 

Z66 eenvoudig is echter het antwoord niet. Immers wij zagen 
dat het recht vaak onzeker is. Dan moet bij strijd een derde uit~ 
maken wat recht is. Dit kan een door partijen in onderling over~ 
leg gekozene zijn, maar het is juist het eigenaardige van den Staat 
als rechtsgemeenschap, dat hij den rechter aanwijst door wien die 
strijd zal worden beslist. Is nu de Overheid, die het bestuur voert 
in den Staat, ook aan die rechtspraak onderworpen? Door de ver~ 
deeling van de Overheidstaak over verschillende organen, door 
de scheiding der , machten" wordt de mogelijkheid geschapen dat 
tot op zekere hoogte te verwerkelijken. Dit kan geschieden door 
een afzonderlijk orgaan voor de beslissing van deze geschillen in 
het Ieven te roepen, waarvan de Fransche Conseil d'Etat het 
klassieke voorbeeld is geworden, het kan oak door deze aan den 
gewonen rechter op te drag en (art. 161 Gw.), het kan ten slotte 
door een combinatie van beide, waarbij dan voor verschillende 
verhoudingen van administratief recht nog bijzondere rechters 
worden aangewezen. Het laatste is de praktijk ten onzent. Wij 
kennen rechtspraak van den gewonen rechter in publiekrechter~ 
lijke geschillen; wij hebben een Centrale Raad van Beroep, oor~ 
spronkelijk ingesteld voor procedures betrefende arbeidersverze~ 
kering, doch thans met uitgebreider taak belast; wij hebben ten~ 
slotte een bonte verzameling van bijzondere rechtspraak door 
rechtscolleges (raden van beroep in belastingzaken) en admini~ 
stratieve organen. Het is hier de plaats niet om in een beoor~ 
deeling te treden welke dier methoden de beste is; zeker is , dat 
dank zij deze rechtspraak in wat men dan, niet altijd juist ,publiek~ 
rechterlijke" geschillen noemt, heel wat recht tegen Overheids~ 
handelingen is gehandhaafd, heel wat onrecht achterhaald. De 
verdeeling van het Overheidsgezag over onderling onafhankelijke 
organen, de daarmee samenhangende onafzetbaarheid van de 
rechterlijke macht is een der zegeningen geweest van den rechts~ 
staat van de 19e en 20e eeuw. Ook de hoogste Overheid vond 
een ander gezag tegenover zich als zij zich aan rechtsschennis had 
schuldig gemaakt. lntusschen, met deze algemeene opmerking staan 
we nog slechts aan het begin van onze vraag. Want ten eerste 
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is het onzeker of bij iedere rechtsschennis zulk een beroep op den 
administratieven rechter mogelijk moet zijn en het tweede wordt 
ons de theoretische moeilijkheid gesteld: hoe begrijpen we de • 
onderwerping van de Overheid aan een ander gezag? Hoe de 
veroordeeling van den Staat door een Staatsorgaan? 

Het Nederlandsche recht van de laatste vijftig jaar geeft ons 
een duidelijk beeld van deze moeilijkheden in den strijd om de 
onrechtmatige Overheidsdaad. Behoudens een korte tusschenpoos 
omstreeks 1900, toen onder Oppenheim's invloed werd aangeno~ 
men, dat zoodra de Overheid als zoodanig in het geding was, er 
geen oordeel van den rechter tegen de Overheid mogelijk was, 
zoolang niet een bijzondere administratieve rechtspraak was in~ 
gevoerd, heeft onze rechterlijke macht zich steeds bevoegd geacht 
om een klacht over inbreuk op een privaatrecht te beoordeelen. 
Was de Overheid daartoe niet krachtens bijzondere regels ge~ 
rechtigd, dan werd zij tot schadevergoeding veroordeeld. Zijn deze 
gevallen van opzettelijke inbreuk eenvoudig, moeilijker werd de 
vraag, . als het onrecht waarover geklaagd werd, bestemd in het 
niet in acht nemen van de regelen, die menschen tegenover elkaar 
in het verkeer in acht moeten nemen of zelfs in de overtreding 
van wettelijke voorschriften die in het bijzonder de Overheids~ 
organen bij de uitvoering van hun taak moeten in acht nemen. 

Men poogt dan te scheiden tusschen regels van publiek~ en 
privaatrecht, ook wei tusschen publiek~ en privaatrechterlijke 
verhoudingen. Reeds met de vraag wat van deze beide het juiste 
is zat men in de moeilijkheden. De verhouding, zegt men, is privaat~ 
of publiekrec.hterlijk, naarmate de regels van de eene of de andere 
catagorie daarop toepasselijk zijn, waarop geantwoord wordt, dat 
Of deze toepasselijkheid bestaat, aileen kan worden beoordeeld, 
indien het karakter der verhouding is vastgesteld 1 ). 

Z66 geformuleerd is de vraag onoplosbaar, wat aantoont, dat 
de formuleering niet deugt. Rechtsvinding geschiedt altijd door 
verhouding en regels beide voor oogen te stellen. Het is altijd 
een rechtsverhouding waarin een beslissing wordt gevraagd; zoo~ 
dra we ons die verhouding als het object van ons rechtsoordeel 
voorstellen, doen we dat door haar als onderworpen aan rechts~ 
regels te denken. V erhouding en regels zijn beide essentieel, het 
eene is niet zonder het andere. Rechtsvinding is het zoeken van 
de regels, die tot een bevredigende oplossing van het geschil lei~ 
den. Houdt men dit in het oog, dan is het duidelijk, dat met een 
enkel antwoord: publiek~ respectievelijk privaatrechterlijke regels 
zijn beslissend Of de verhouding is publiek~ of privaatrechtelijk, 
weinig is gewonnen. Zoodra dat antwoord wordt gegeven is de 

1) V gl. F. G. Scheltema in Rechtsgeieerd Magazijn i924 biz. 146, 1927 biz. 
236 en L. van Praag, Themis 1925 biz. 132, G. J . Wiarda, Overeenkomsten 
met Overheidsiichamen ( 1939) biz. 42. 
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beslissing er al, het is juist de vraag: hoe tot die beslissing te 
komen. 

Even weinig baat de conclusie, dat als de Overheid als zoo~ 
danig heeft gehandeld, dit voor velen de mogelijkheid van toet~ 
sing zijner gedragingen door den rechter uitsluit. De Overheid 
handelt altijd ,als zoodanig". Als een Overheidspersoon een koop 
sluit voor het lichaam, aan het hoofd waarvan hij staat, handelt 
hij zeker ,als zoodanig", dat onderscheidt juist deze handeling 
van den koop voor zichzelf en toch is een strijd uit zulk een koop~ 
overeenkomst bet voorbeeld van toepasselijkheid van privaatrecht 
en mogelijkheid van rechtspraak door den gewonen rechter. 

Soortgelijke opmerking kunnen we maken over bet al dan niet 
,aan bet verkeer deelnemen op gelijke voet door de Overheid". 
Doet zij dit, dan zou bij overtreding van ongeschreven normen 
wei aansprakelijkheid bestaan, deze zou niet intreden als zij te 
kort schiet in de taak die op haar als zoodanig rust. Het ,als zoo~ 
danig" keert bier weer terug. En wat zegt: bet op gelijken voet 
aan bet verkeer deelnemen? Wordt de nadruk gelegd op den ge~ 
lijken voet, dan ligt in het criterium reeds de beslissing: als de 
overheid gelijk staat met den burger is rechtspraak mogelijk, maar 
de vraag is juist: staat zij gelijk? En de deelneming aan bet ver~ 
keer op zich zelf zegt niets. Waarom neemt de Overheid wei deel 
aan het verkeer als zij een haven exploiteert en boeien beschik~ 
baar stelt om schepen aan te meren en is zij dus in rechte aan~ 
sprakelijk als de boei ondeugdelijk blijkt en daardoor schade wordt 
veroorzaakt en is er daarentegen geen deelneming aan dat ver~ 
keer als de Staat werken laat verrichten in een vaarwater, waar~ 
door verzanding ontstaat en dientengevolge een scheepsslooperij 
niet meer door diepgaande schepen kan worden bereikt? Het een 
en het ander werd door den H. R. beslist 1 ). Duidelijker wordt 
de afwijzing der vordering, als de rechter uitmaakt toen een mili~ 
den klaagde dat hij bij vervulling van zijn dienstplicht tijdens 
mobilisatie door fouten van zijn superieuren ziek was geworden, 
dat hem den rechter geen oordeel toekomt over de vraag, of de _ 
militaire overheid op de juiste wijze rekening heeft gehouden met 
het lichamelijk welzijn der manschappen 2 ). Er zijn overheidshan~ 
delingen die zich aan dat oordeel onttrekken, in concreto kan dit 
van bijzondere daden worden uitgemaakt, een abstracte regel kan 
vooralsnog niet worden opgesteld. 

Zien we, hoe men in de vele processen van dezen aard tot 
zijn uitspraak kwam, dan blijkt dat twee gedachten telkens weer 
tegen elkaar botsen: eenerzijds die der rechtshandhaving: onrecht 

1) Arresten van 29 Juni 1928 N.J. 1928 1138, W. 11864 (Strooppotarrest) 
en 5 Mei 1933 N.J. 1933, 875 W. 12612 (Meerboeiarrest). Bij bet Strooppot
arrest afwijkende conclusie van den adv. gen. Besier die met hetzelfde criterium 
tot andere beslissing kwam. 

2) Arrest van 13 Nov. 1936 W. en N.J. 1937 n. 182 (milicien de Boer). 
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wordt moeilijk verdragen, anderzijds die der noodzakelijkheid om 
de Overheid, wil zij haar taak van regeeren en besturen kunnen 
uitvoeren, niet te veel te binden, haar de vrije hand te laten bij 
de beoordeeling van wat zij bij de uitoefening van het gezag meent 
te moeten doen. 

Struyken 1 ) vooral heeft in reactie tegen het streven een zoo~ 
veel mogelijk omvattende administratieve rechtsspraak over heel 
het gebied van het staatsbestuur in te voeren, het laatste sterk 
naar voren gebrilcht. Hij meende, dat de ook volgens hem nood~ 
zakelijke contr6le der administ ratie in het hoogere gezag en ten 
slotte in de verantwoordelijkheid der Regeering tegenover de 
Volksvertegenwoordiging moest worden gezocht. Terecht is hem 
tegengeworpen 2 ) dat het concrete recht van den enkeling met 
zulk een algemeene verantwoordelijkheid voor regeeringsbeleid 
niet is gebaat. Dit verlangt het objectieve onderzoek voor een on~ 
partijdigen derde in de vormen van een goede rechtsgang. Ik her~ 
inner mij in een periodiek een Engelsch geval te hebben gelezen, 
waarin dit duidelijk uitkomt. Een jongen was van het Instituut 
voor opleiding van zeeofficieren weggejaagd wegens diefstal van 
een postbewijs, dat hij daarna aan een poststation zou hebben ver~ 
zilverd. Hij ontkende pertinent. Zijn vader zoekt overal recht voor 
hem te verkrijgen. Tevergeefs. In het parlement wordt gei'nter~ 
pelleerd, de betrokken minister antwoordde, dat alleen de marine~ 
autoriteiten mogen beoordeelen wien zij voor den dienst als offi~ 
cier geschikt vinden. Ten slotte begint de vader een proces. Een 
getuigen~verhoor heeft plaats met de scherpe cross~examination 
die we van de Engelsche procedure kennen. Daarbij blijkt de be~ 
slissing van de directie van het lnstituut op zoo zwakke gronden 
te steunen, dat nog v66r de uitspraak van den rechter, de admi~ 
raliteit excuses aanbiedt en schadevergoeding belooft. Hier zien 
we de noodzakelijkheid van het recht ook tegen de Overheid op 
haar best. Hier was een loopbaan gebroken, die niet meer kon 
worden hersteld, de tijd daarvoor was voorbij, maar hiermee was 
ook een smet geworpen, een die kon worden uitgewist, een pijni~ 
gend gevoel van afschuwelijk onrecht gewekt in den jongen en 
zijn gezin, dat kan worden opgeheven. Ieder weet dat in het leven 
dergelijke fouten onvermijdbaar zijn en ook niet altijd te achter~ 
halen, toch is het een reden van dankbaarheid als het recht zege~ 
viert. Ik ben zeker, dat velen in het land een zucht van verrui~ 
ming hebben geslaakt, en blijdschap hebben voelen opkomen: er 
is toch nog recht te krijgen. · 

lk leg hierop al de nadruk, die ik kan leggen. Als we de per~ 
sonen die zich met deze dingen bezig houden verdeelen in hen 
die v66r alles recht zoeken en hem, wien in alles de hoogheid van 

1) Administratie of rechter (1920) b1z. 17 v1g. 
2 ) Kranenburg t.a.p. II biz. 65. 
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het gezag ter harte gaat, dan behoor ik zeker tot de eerste rubriek. 
niettemin, we hebben te erkennen dat de noodzakelijkheid van het 
gezag in de gebrekkige en tot aile kwaad geneigde menschen met 
zich brengt dat er een oogenblik komt dat het handelen der Over~ 
heid niet verder kan worden getoetst. 

Ten onzent staat dit vast voor de handelingen der wetgevende 
macht. De Grondwet geeft reeksen voorschriften die den wet~ 
gever binden, doch het is aileen de wetgever zelf die uitmaakt, 
hoever die gebondenheid strekt. Toetsingsrecht van de wet aan 
de Grondwet komt den rechter niet toe. Het is dit wat de Grond~ 
wet beoogt met de bepaling dat de wetten onschendbaar zijn (art. 
124). Doch niet aileen in de wetgeving, ook in regeering en 
bestuur kan het woord van dengeen die handelt, het laatste woord 
zijn. Het kan zijn dat de wet dit uitdrukkelijk bepaalt door de 
formuleering -barer voorschriften; het is v raag van interpretatie 
wanneer dit is geschiedt. Het kan echter ook zijn , dat de aard 
der handelingen dit gevolg met zich brengt: zoo bij een handelen 
in noodgevallen zoodat snel en krachtig ingrijpen gevorderd is. 
Wij zagen reeds, hoe de rechter begreep, dat hij zich van een 
beoordeeling van· handelingen der militaire macht moet onthou~ 
den. Het is een vraag van tijd en gelegenheid, wanneer dit het 
geval is. Een O verheid die een volk moet leiden door zwaren 
druk kan niet met die angstvalligheid voor ieders recht te werk 
gaan die in rustiger tijden als a lles bedaard kan worden over~ 
wogen en geleidelijk worden opgebouwd, in acht kan en moet 
worden genomen. Zij mag. wil zij niet in een machtelooze bureau~ 
cratie vervallen, ten allen tijde een zekeren armslag hebben, waar~ 
in zij zich vrijelijk bewegen kan. In de bureaucratie wil ieder 
ambtenaar zoo veel mogelijk .. gedekt" zijn, hij neemt geen ver~ 
antwoordelijkheid. W ie groote verantwoordelijkheid moet nemen, 
moet zich vrij weten van een a! te nauwlettende contr6le. Tot 
zekere hoogte, zouden we diezelfde Overheidspersonen hun macht 
zien misbruiken tot eigen voordeel. dan valt die terughouding dade~ 
lijk weg. En niet aileen dan. 

Zoo zien we, dat het Overheidsgezag binnen het recht wordt 
getrokken en het recht door het O verheidsgezag wordt gerelati~ 
veerd. Doch met het constateeren hiervan kan niet het laatste 
woord zijn gezegd. Wij verlangen naar principieeler inzicht in de 
verhouding van deze heiden. Want in beginsel verdraagt het recht 
het onrecht niet en toch moet het dat doen als ook het onrecht~ 
matige bevel der Overheid moet worden gehoorzaamd, de on
rechtmatige daad niet kan worden gewraakt. En principieel houdt 
het Overheidsgezag op .,Overheids", dat is hoogste gezag te zijn 
als het niet onvoorwaardelijk het laatste· woord mag spreken. Al~ 
thans de centrale Staat, zooals wij die kennen, voelt zich zelf 
bedreigd, als dat geschiedt. Het is dan ook niet onbegrijpelijk, 
dat theoretisch in beginsel zoowel de onvoorwaardelijke gelding 

7 
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van het recht als de onbepaalde macht der Overheid is verkon~ 
digd. Wij hebben deze beide beschouwingen te bezien en beginnen 
met de laatste, zij is de overheerschende. 

§ 18. Staat, Overheid en Recht. Het onbeperkt Staatsgezag. 
Souvereiniteit. 

Het denkbeeld van het onbeperkt Overheidsgezag is niet middel~ 
eeuwsch. In de Middeleeuwen staat tegenover het wereldlijke het 
geestelijke gezag, tegenover den Keizer de Paus. De Paus maakt 
aanspraak op het opperste· gezag ook in de wereldlijke zaken ~ 
op het oogenblik dat hij dit het krachtigste uitspreekt (de bul , Unam 
Sanctam" van Bonifatius VIII , 1302) is reeds het hoogtepunt van 
zijn macht voorbij. Wei is hier dus de stelling van het onbeperkt 
overheidsgezag, doch dit overheidsgezag is geestelijk gedacht, is 
niet het gezag van de Overheid als zoodanig. Wij komen op deze 
voor ons onderwerp zoo belangrijke strijd later terug. Zeker is dat 
van een onbeperkt heerschen van de wereldlijke Overheid geen 
sprake is: geen Keizer of Koning ontkent het geestelijke gezag, al 
poogt het door scheiding van het wereldlijke van het geestelijke 
zijn eigen machtsgebied zoo vee] mogelijk te verruimen. De voor~ 
stelling van ee·n onbeperkt Overheidsgezag is afkomstig van de 
Renaissance. 

Zij vindt reeds dadelijk bij den aanvang van haar optreden in 
de geschiedenis haar nooit zoo openlijk uitgesproken rechtvaardi~ 
ging bij Nicolaas Macchiavelli in zijn , II principe" . Niet dat 
Macchiavelli in het bijzonder de verhouding van recht en over~ 
heidsgezag aan een onderzoek heeft onderworpen, maar zijn on~ 
voorwaardelijk, onbegrensd voorop stellen van het belang van den 
Staat, de staatsraison, die als slechts dit belang wordt gediend, 
alles en alles geoorloofd acht en geen grenzen kent, dwingt het 
recht terug tot de plaats van een technisch hulpmiddel van de 
Regeering. De man die meent dat de vorst tegen de trouw, tegen 
de barmhartigheid, tegen de godsdienst mag handelen die ge~ 
bondenheid aan contract eenvoudig afhankelijk acht van het belang 
van den Staat, laat geen plaats voor het recht. 

lntusschen van hoeveel belang Macchiavelli voor het theoretisch 
doordenken en het practisch handelen van rechts_geleerden en staats~ 
lieden sinds de 15e eeuw geweest mag zijn, het is er ver van af, 
dat zijn leer reeds dadelijk de gedachten over recht en staat zou 
hebben beheerscht. Eerst langzaam werkt het gif zoo door, dat 
het het geheele lichaam aantast ~ dat was aan onze tijd voor~ 
behouden ~ , maar de eerste worp is gedaan en zijn gevolgen 
kunnen moeilijk worden onderschat. V 66r Macchiavelli zijn er vel en 
geweest, die naar zijn begins~len handelden, maar zij deden dat , 

I 
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bewust dat het kwaad was, wat ze deden, dat het eigenlijk niet 
moest. Met Macchiavelii komt de gedachte, dat het niet alJeen 
mag, maar moet, dat het staatsbelang het hoogste goed is, Macchia~ 
velJi in wezen anti~religieus, anti Christelijk, maar daarover nu 
niet. 

Wij hebben ons nu bezig te houden met de staatsleer der 16e 
eeuw. We staan voor de figuur van Jean Bodin. ( 1529 of 30-1596). 

"Van hem stamt de gedachte van de souvereiniteit, die sindsdien 
zoo breede plaats in het staatsrecht heeft ingenomen. Bij hem is 
de volslagen breuk met dualiteit van wereldlijk en geestelijk gezag , 
bij hem wordt de grondslag gelegd van het absolute staatsgezag, 
dat in het Frankrijk zijner dagen het absolute vorstengezag is. 
Toch -is het begrip van een recht, dat onafhankelijk is van de wil 
van den vorst nog volstrekt niet verdwenen. Die souvereiniteit is 
ten slotte gegrondvest in de voorstelJing, dat het hoogste gezag 
evenbeeld is· van dat van God. Zij is ,.puissance absolue et perpetu~ 
elle d'une Republique, le point principal de Ia majorite souveraine 
et absolue git principalement a donner loi aux sujets en general 
sans leur consentement. Bodin zegt dit zoo klaar en zoo alge~ 
meen mogelijk. doch tegelijk verklaart hij, dat de souverein onder~ 
worpen is aan de ,,loix divines et naturelies". Hij mag niet moorden, 
stelen, hij is aan de door hem aangegane overeenkomsten gebonden 
zonder het onderscheid tusschen .. jus" en ,.lex", die Bodin maakt 
is hij niet te begrijpen. Tegenover de lex is de koning vrij, zij 
ligt geheel in zijn wil ,hoe zou hij haar niet kunnen ter zijde stelJen? 
Maar het jus eischt ook van hem gehoorzaamheid. Men heeft deze 
onderwerping aan goddelijk en natuurrecht pogen te begrijpen als 
een moreele verplichting: rechtens vrij, moreel gebonden. Wie zoo 
spreekt, verstaat het natuurrecht der Middeleeuwen en van Bodin's 
tijd niet. Zeker er is gebondenheid in het geweten van den souve~ 
rein, het wordt herhaaldelijk uitgesproken, maar er is ook iets 
anders. De terminologie van Bodin , wanneer hij over de gebonden~ 
heid aan goddelijke wetten spreekt, is geen andere dan die van 
den onderdaan aan hetgeen zijn vorst beveelt. Overtreding doet 
schuldig staan aan lese majeste. Souvereiniteit en natuurrecht 
zijn voor Bodin beginselen die men behoort te volgen, maar ook 
werkelijkheid, de scheiding van de 19e eeuw tusschen recht en. 
moraal was niet de zijne. Oat dit zoo is, blijkt duidelijk uit het 
feit , dat Bodin de grens voor de souvereiniteit in het recht gelegen 
uitbreidt buiten het natuurrecht. Ook aan de regels ,. qui concer~ 
nent l'Etat du Royaume et l'Etablissement d'icelui" , wat wij zouden 
noemen de constitutie van den Staat, is de vorst gebonden, zoo 
in zijn tijd in Frankrijk aan de Salische wet over de troonopvolging, 
zoo aan den regel die vervreemding van het Kroondomein ver~ 
biedt, zoo zelfs aan de verplichting bij belastingheffing de toe~ 
stemming der Staten te vragen, zonder die is het roof. Het laatste 
voorbeeld toont wei , hoezeer hier de grenzen ·verflauwen. Het is 

file:///yerkelijkheid
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vaak genoeg gezegd: Bodin is in deze dingen niet duidelijk, de 
scherpe jurist wordt vaag als hij er over handelt en hij houdt 
dikwijls het preciese antwoord op de vragen, die hij zelf stelt in 
de pen_. Zoo op de vraag of een magistraat die een bevel van hoven 
ontvangt strijdig met het recht moet gehoorzamen? Het is nog 
wei duidelijk, dat we hierop ontkennend mogen antwoorden, het 
blijkt uit de tegenstelling die Bodin maakt tusschen bevelen in 
strijd met de wet en die met het recht. Maar als hij weigert, hoe 
dan als de dwang aanhoudt? Heengaan? Maar als ook dat ver
boden is? Tot de uitspraak, dat dan rebellie geoorloofd is, komt 
Bodin niet. De laatste vragen blijven open. 

Men heeft Bodin daarom veelal inconsequentie en dubbelzinnig
heid verweten; wij geven toe: niet ten onrechte. En toch is het 
de vraag, of deze vaagheid, deze onbepaaldheid, niet dieper gevat 
en dichter de waarheid benadert dan het klare antwoord; dat zijn 
bestrijders verwachten: 6£ onbeperkt gezag maar dan ook geen 
grens in het recht, waarover dit gezag beschikt 6£ gebondenheid, 
maar dan ook geen souvereiniteit 1 ). 

Tweehonderd jaar na Bodin is alles veranderd. Principieel stond 
Bodin lauw tegenover de monarchie, hij stelt monarchalen, aristocra
tischen en democratischen regeeringsvorm naast elkaar als moge
lijk, als zijn voorkeur ten slotte naar de monarchie gaat, dan is 
het omdat hij aanknoopt aan den bestaanden toestand. Zij zijn 
aile in verschillende Ianden op verschillende tijden mogelijk, reel 
is voor Frankrijk het koningschap, de Koning als stedehouder Gods. 
Bodin wil in het door burgerstrijd verscheurde Frankrijk eenheid 
en vrede. Hij wil daarom in plaats van het zwakke Koningschap 
van Hendrik III een sterken Koning. Achter zijn theorie ligt deze 
werkelijkheid, deze drang. Hij werd de theoreticus van het absolute 
Koningschap. Het is juist dit Koningschap, waartegen de Fransche 
revolutie zich keert. Van den vorst zal de souvereiniteit worden 
overgebracht op het volk - we zagen al dat deze volkssouvereini
teit in werkelijkheid het gezag der volksvertegenwoordiging wordt. 
Hoe scherp deze tegenstelling moge zijn het beginsel van het 
absolute staatsgezag is gebleven, ja het is nog weer verder door
ge;voerd. De Fransche revolutie gaat, het is bekend, uit van den 
oppermacht van den individueelen mensch, zij maakt de gedachte 
der Renaissance van den individueelen wil als laatste maatstaf tot 

1 ) V gl. mijn .,Beginselen van samenleving'' hieronder biz. 3 3 o vi g . .Hellfir .. Die 
Souveranitat" 1927 biz. 13 vig., J . W. Allen .. History of political thought in the 
sixtienth century" (z.j. voorrede gedateerd 1928) biz. 428, verhelderend voor 
bet juiste begrip van Bodin. Onjuist iijkt mij echter de bewering dat men uit de 
.. Repubiique" eike verwijzing naar God en de vorst ais zijn stadhouder kan 
wegiaten zonder de structuur aan te tasten. Ten siotte hangt daaraan de piicht 
tot gehoorzaamheid. 
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werkelijkheid. Bij Rousseau, die haar theoreticus is , is het het maat~ 
schappelijk verdrag, het ,contrat social", dat den Staat vormt. Aan 
dat contract is de mensch dien het aangaat - en ieder mensch, 
die in de maatschappij leeft gaat het aan - gebonden omdat hij 
het gewild heeft. Rechts~ en staatsgebondheid, beide worden uit 
den individueelen wil verklaard. Doch tegelijk: als hij dit contract 
sluit geeft de mensch zich volledig over aan den Staat, aan de 
volonte generale. Het individualisme slaat om in de volstrekte rechte~ 
loosheid van den enkeling . Hij behoudt niets voor zich zelf. heeft 
tegen den Staat geen recht. Lodewijk XVI zou het ervaren, als 
Robespierre hem in de Conventie voorhoudt, dat het niet de vraag 
is of hij schuldig of onschuldig is aan het kwaad, waarvan hij is 
aangeklaagd, dat het de ·eenige vraag is , of het belang van het 
volk eischt, dat hij sterft. Zoo ja , dan moet hij veroordeeld worden. 
Recht heeft hij niet. Past het niet hierbij als dezelfde Robespierre 
het woord , Jurisprudence" uit het Fransche Woordenboek wil 
schrappen? 

Maar toch, ook de Fransche Revolutie heeft nog haar erken~ 
ning van recht. Deze is individualistisch als geheel haar denken 
en handelen. Zij ligt in de Declaration des droits de l'homme. Niet 
uit Rousseau put deze , maar uit de Amerikaansche Grondwetten, 
de theoreticus, die achter haar staat is John Locke. Ook Locke 
verklaart den staat uit een maatschappelijk verdrag, maar bij 
hem houdt de mensch, dien het aangaat, iets voor zich zelf, 
zijn ,property", dat is niet of niet uitsluitend zijn privaat eigen~ 
dom , maar geheel de sfeer, die voor den staat onaantastbaar is, 
waar hijzelf zich terugtrekt en a ileen heerst . Het is een bloede~ 
looze leer, niet haar theoretische kracht, die de mensch vastgrijpt 
in logischen dwang, heeft haar invloed verschaft, doch in deze 
leer vinden oude gedachten eens met moeite bevochten in het 
rechtsbewustzijn levend, een schuilplaats. Het oude privilege, het 
recht tegen den vorst, in de Middeleeuwen op een niet gedachte 
maar werkelijke overeenkomst tusschen vorst en onderdanen ge~ 
bouwd, kon zoo voortleven. W at de Magna Charta in Engeland 
was, wat de privileges van onze staten en steden van de 14e tot 
de 16e eeuw beduidden worden zoo de Amerikaansche Grond~ 
wetten voor de Staten. Zij kregen, nu geloofs~ en gewetensvrijheid 
een plaats onder de grondrecht:en vinden, een religieuse kleur 1 ). 

In Frankrijk misten zij dien bodem. Oit sluit niet uit , dat ook 
religieuse invloeden in Amerika hebben meegewerkt. Waar de 
Fransche revolutie ze bracht, ontbrak de verhouding met het oude 

1 ) Het is de verdienste van Jellinek geweest de oorsprong van de Declaration 
in de Vereenigde Staten te hebben aangewezen. Ten onrechte heeft hij echter deze 
verder tot het Calvinisme herleid. Vgl. A . A. v. Schelven, F . J . A . Huart, Nage
laten Geschriften biz. 21 vlg. Het is de laatste, die op den band met het verleden 
heeft gewezen. 
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recht geheel. Men zag er een verovering in van de Fransche revo~ 
lutie. Oat zij niettemin tot baat van het volk hebben gestrekt in 
de 19e eeuw danken zij aan hun geworteld zijn in het levende 
recht van vroeger eeuwen. 

Niettemin in het theoretisch denken is hun plaats een zwakke 
en in een zoo abstract denkenden tijd als de 19e eeuw wordt van 
het rechtsbewustzijn aangevreten wat in de theorie geen stand 
houdt. Hoe weinig men zich de plaats der gronarechten bewust 
was blijkt wel hierin, dat zij zonder ophef, als vanzelf overgaan 
van een aan de grondwet voorafgaande, ook deze tot basis en 
grens strekkende opsteiling in een deel van de grondwet zelf. De 
gedachte dat ook de Grondwetgever gebonden zou zijn, past niet 
in de leer van het Staatsgezag, zij leeft niet. 

De grondrechten worden een deel der constitutie. De grond~ 
rechten blijven hun waarde behouden, omdat zij de lagere wet~ 
gevende organen leiden, omdat zij ook den wetgever een duide~ 
lijke waarschuwing zijn, zijn handen niet te ver uit te strekken, 
zij krijgen als de scheiding van de machten in den Staat een be~ 
teekenis voor het rechtsleven der 19e en 20e eeuw, dat ·den rechts~ 
staat kenmerkt, doch die waarde is er aileen indien zij principieel 
als noodzakelijk tegenover het staatsgezag worden begrepen. Anders 
verschrompelen zij tot een leeg woord. Lichten wij na Bodin en 
de Fransche Revolutie nog een moment uit de geschiedenis der 
souvereiniteitsleer dan komen we te staan voor de theorie der 19e 
eeuw. 

In de 19e eeuw heeft de leer van de staatssouvereiniteit die van 
vorsten~ en volkssouvereiniteit verdrongen, niet· aan den vorst, niet 
aan het volk, maar aan den Staat komt het oppergezag toe. De 
Staat kan de meest verscheidene vormen aannemen, hij kan monar~ 
chaal of democratisch zijn ingericht, dit maakt geen verschil, het 
is altijd weer en in iederen vorm de Staat, die heerscht, die het 
laatste woord spreekt. Het waren vooral Ouitsche geleerden als 
Laband 1

) en J eilinek 2 ), die deze leer poneerden en uitwerkten , 
maar ook elders vond zij ingang, bij ons werd zij door den gezag~ 
hebbenden staatsrechtleeraar Buys overgenomen, vond zij tot 
op Krabbe weinig tegenspraak 3 ). Ook in Frankrijk ...... En al 
ontbreekt het woord, in wezen is de gedachtengang van Austin 4 ) 

in Engeland geen andere. 
Er is hier niet aileen een verplaatsing, er is hier een geheele 

omzetting van het begrip souvereiniteit. Van een woord dat tot 
de massa sprak: het goddelijk recht van den vorst, de almacht 
van het volk, is het geworden tot een wetenschappelijken geleer~ 

1) Das Staatsrecht des Deutschen Reiches (1876- 1882, 3e deel 1911- 1914) . 
2 ) Allgemeine Staatslehre 3e dee! 1922. 
3) Die Lehre der R~!chtssouv~ran~tat ( 1906). 
4 ) Jurisprudence (1861). 
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den term. Een term, die toch, ma~r indirect het volksleven niet 
onberoerd laat. Niet meer aan vreemde menschen, maar aan een 
abstractie is het gezag verschuldigd. Tegelijk wordt de absolu
teering der souvereiniteit doorgezet, er is tegenover den staat 
geen recht meer, recht is niet anders dan het ·gebod van den staat; 
het natuurrecht van Bodin is verdwenen, de grondrechten der 
Fransche Revolutie zijn zelf element van den staatswil geworden. 
Was naar Bodin souverein degeen die de wet (lex) ga£, maar het 
recht (jus) tegenover zich vond als een ook hem bindende macht , 
nu wordt aile jus tot lex, recht is slechts wat de wet inhoudt. 

Zoodra het gezag niet meer recht is, niet meer wordt begrepen 
als een verhouding van mensch tot mensch, verliest het zijn greep 
op de menschen. Het boet zijn eigenlijk, het geestesleven betreffen
de karakter in. Oat dit niet in hoogere mate het geval is geweest, 
is vooreerst hieraan te danken, dat achter de Staatssouvereiniteit 
min of meer bewust een enkele maal die van den vorst, dikwijls 
die van het volk stond, maar bovenal aan het feit, dat die volks
souvereiniteit die in werkelijkheid een souvereiniteit van de volks
vertegenwoordiging was, in dezen vorm nog eenige realiteit had. 
Er was met aile critiek toch ook nog eerbied. Vooral in Groot
Brittannie was dit het geval. Daar is het parlement, de souvereini
teit van den King in Parliament het Cliepst in het volksbewustzijn 
geworteld. En daar was, zij het niet in theorie dank zij Bentham 
en Austin, doch in werkelijkheid nog de eerbiediging van de law, 
het recht dat wei in statute kfm opgaan, maar het nimmer deed. 
Ook bij ons was een afschaduwing van dit parlementsgezag te 
vinden, al heeft de Staten-Generaal nooit de plaats in ons volks
leven ingenomen die het Parlement in Engeland had, doch bij 
ons is in de 20e eeuw een sterke daling van de autoriteit der Volks
v ertegenwoordiging aan te wijzen. En elders, in Duitschland en 
ltalie b .v., heeft zij die Of nooit gehad of geheel ingeboet. 

En niet aileen het gezag, ook het recht verloor zijn realiteits
karakter, men zoekt het niet meer in het geestelijk Ieven, maar 
aile~n in den regel, die toch niet anders is dan de weliswaar nood
zakelijke abstractie uit het rechtsleven en die regel aileen in het 
van staatswege geijkte voorschrift, de wet. 

De theorie raakte daarbij in haar zwakheden verstrikt, zij kwam 
met zichzelf in tegenspraak. Want als a an den Staat de souvereini
teit toekomt, dan moet de Staat wel als persoon, als rechtspersoon 
worden opgevat . Anders ontbreekt de inhoud waaraan juist de 
souvereiniteit uitdrukking geeft. Zoo deden het dan ook aile voor
standers der leer. Doch door invoering van het begrip rechtsper
soon werd toch weer een beroep op het recht gedaan. Hopeloos 
verward werd de leer als men, zooals in de 19e eeuw gebruikelijk 
was, de rechtspersoonlijkheid als een fictie opvatte. Dan fingeert 
de Staats als rechtsschepper zichzelf als persoon. Aan zulk een 
voorsteiling ontbreekt aile klaarheid. Maar ook als men naar 
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juister opvatting de rechtspersoon als den rechtsvorm der werke~ 
lijke verhoudingen ziet, waaraan aile willekeur der fictie vreemd 
is, is toch de leer der Staatssouvereiniteit, die recht tot staat her~ 
leid, met zich zelf in tegenspraak. Hoe kunnen we den Staat 
rechtspersoon noemen, als we niet een beeld hebben van wat in 
het algemeen in het recht .,persoon" is? Rechtspersoonlijkheid 
onderstelt recht, de Staat is 1;1iet zonder het recht, recht is iets 
anders dan Staatsbevel. de Staat is niet de almachtige, eenig~ 
machtige schepper van recht. 

Hoezeer intusschen de geesten in de gedachte van de souvereini~ 
teit van den Staat bevangen zijn , toont het voorbeeld van Heller. 
Hij weet van een gebondenheid van den Staat, maakt zich los van 
de verabsoluteering. Hij wil den Staat onderwerpen niet aan het 
recht maar aan rechtsbeginselen. ( Rechtsgrundsatze) 1

). Doch die 
rechtsbeginselen stelt hij buiten het recht, recht is voor hem aileen 
wat door den Staat als zoodanig is geijkt. Aileen wat van Staats~ 
wege is beslist is recht. Hij vergeet, dat om tot de beslissing te 
komen, altijd een beroep moet worden gedaan en wordt gedaan 
op niet in wetten neergelegd recht , tenslotte op het rechtsoordeel 
van betrokkenen tusschen wie het recht geldt en van hem , die 
oordeelt. Had Heller eenige ervaring van de rechtsvinding in het 
privaatrecht, hij zou deze uitspraak niet hebben gedaan 2

). Rechts~ 
beginselen zijn beginselen van bestaand recht, niet ethische ver~ 
langens. Wie aan rechtsbeginselen gebonden is, is aan recht ge~ 
bonden. Als wij zeggen dat zekere rechtsbeginselen in bepaalde 
tijden gelden, als we in de beginselen van recht vormen zien die 
aan het recht noodzakelijk eigen zijn, dan zijn het beginselen van 
recht waarover we spreken. Daarbuiten hebben ze geen realiteit. 

Dit geldt van de primaire beginselen van ieder recht, dat van 
de persoonlijkheid en de gemeenschap, dat van het gezag en van 
de gelijkheid tenslotte van de scheiding van goed en kwaad, be~ 
ginselen die in voortdurend wisselende verhouding bepalen en 
nimmer ontbreken als van de principieele gedachten, die in histo~ 
rische ontwikkeling eenig recht beheerschen 3 ) . 

De Staatssouvereiniteit moet worden gehandhaafd, vandaar dat 
een z66 scherpzinnig en tegenover heerschende opvattingen z66 
critisch auteur als Heller niet met zijn erkenning der rechtsbegin~ 
selen tot die van recht ook tegenover den Staat komt. En hij ver~ 
valt dan noodzakelijk ook in de tegenspraak die den staat, almach.:. 
tig heer over het recht, tot rechtspersoon, persoon voor het recht 
maakt. 

Gezag en recht werden gedenatureerd ,_ het souvereiniteits~ 
begrip ten slotte niet genoeg doorgedacht. 

1) Die Souveriinitat biz. 47 vg!. 
2) Het is een verschijnse!, dat we meer bij staatsrechtsge!eerden aantreffen. 
3) Vgl. Mijn Rechtsbeginse!en (1935) . 

~ ... 
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Bodin gebruikt het woord ,souverein" niet voor het eerst. AI 
bij Beaumanoir 1 ) is het te vinden. Bij Beaumanoir , chacuns barons 
est souverains dans sa baronie", ,le rois est souverains par dessus 
tous". Hier is ,souverain" het woord voor gezag. 's Konings gezag 
is wei boven allen, maar ook de baron is souverein. Bodin wil 
tegen dit feodalisme en vooral tegen .de Kerk de eenheid van het 
gezag. Vandaar de nieuwe kleur , die het woord krijgt. Souverein 
is aileen de Koning. Het drukt niet meer een comparatief , maar 
een superlatief uit 2 ). Zoo komt men tot het absolute, een absoluut~ 
heid die bij Bodin nog getemperd was door zijn erkenning van het 
recht, doch die al in de 17e eeuw tot de vergoding van den vorst 
voert . Jacobus I van Engeland verkondigde al, dat geiijk ieder 
mensch God moet gehoorzamen, ieder onderdaan aan den Koning 
als Gods vertegenwoordiger onvoorwaardelijk gehoorzaamheid 
verschuldigd was 3

). Het is de blijvende verdienste van Sir Edward 
Coke geweest, dat hij daar tegenin de onafhankelijkheid der rech~ 
ters tegenover de Kroon heeft gehandhaafd. De common law was 
de hoogste wet en de rechters, door niemand gecontroleerd, waren. 
de eenige exponenten van deze supreme law 4

). Bij Jacobus wies 
uit de absoluutheid de vergoding van den souverein. En ieder die 
souvereiniteit absoluut maakt, staat daaraan schuldig, onverschil~ 
lig wien hij tot souverein uitroept. 

Het is wei merkwaardig, dat de leer van de Staatssouvereiniteit 
althans ten onzent en ook wei elders, in Italie b.v. , aanhang vond 
bij de vertegenwoordigers van het liberalisme en haar hoogtij 
vierde in den tijd , dat deze geestesrichting bloeide. Niets schijnt 
zoo ver van die verabsoluteering als juist de liberale gedachte. 
Het was toch het liberalisme, dat in de leer van den rechtsstaat, 
het gezag in onderscheidene vormen verdeeld over Kroon en 
parlement, de verdeeling der machten, besturend, wetgevend en 
rechtsprekend en de laatste onafhankelijk van de regeering, admi~ 
nistratieve rechtspraak, erkenning der individueeie vrijheid en de 
grondrechten aile volstrektheid van eenig gezag scheen uit te 
sluiten. En dit was meer dan schijn, het was een werkelijkheid 
waarvoor we dankbaar moeten zijn. Maar het was een werkelijk~ 
heid die theoretisch zwak was, breuken en scheuren vertoonde 
en die, erger, geen reeele achtergrond had in waarlijke rechts~ 
en gezagserkenning. Theoretisch zwak: Krabbe 5

) wees reeds op 
de tegenspraak die er ligt in een Staat, die heer en meester over 

1) Coutumes de Beauvoisis, ed. Salmon ( 1899) no. 1043. 
2 ) Hierover voorval D. Schindler. Verfassungs recht und sociale Struktur ( 1932) 

biz . 105 vlg. 
3) Vgl. Green, 478 vlg. 
4 ) V gl. Holdworth, Some makers of English law, 1938. 
5 ) Rechtssouvedini tiit. 
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het recht, toch aan het door hem zelf geschapen recht gebonden is. 
Hij ontrafelde de verdediging, die dit recht uit vrijwillige onder~ 
werping a an den Staat, uit een zich zelf bin den verklaart. Want 
een van tweeen: als dit binden werkelijk gebondenheid is , dan 
heeft het recht een eigen kracht, die ook de Staat moet erkennen. 
Als dat recht niet bestaat, kan de Staat zijn vrijwillige onderwer~ 
ping ten allen tijde herroepen, is hij niet gebonden. Doch gelijk ge~ 
zegd, erger is, dat het liberalisme ten slotte geen achtergrond 
heeft, dat het niet kent een waarlijk eerbiedigen van persoonlijk 
gezag en werkelijk aanvaarden van een recht, dat niet uit den 
Staat voortkomt. Het was het liberalisme, dat het gezag van den 
vorst brak of poogde te breken, dat de persoonlijke autoriteit in 
elken vorm verwierp en het was het liberalisme, dat het recht 
volledig liet opgaan in de wet. Zoo stond het weerloos tegenover 
den totalen staat, maakte het plaats voor hem en ook daar waar 
dit, God zij dank, niet geschiedde, werd toch de afweer van dien 
totalen Staat zoo zwak, werd een opening gemaakt in de geesten, 
die het hem gemakkelijk maakten in te dringen. Voor Duitschland 
geldt dit niet, het heeft eigenlijk nooit een liberalisme gekend. 
Italie geeft hier het voorbeeld. Doch we schrijven hier niet een 
politieke geschiedenis, maar een rechtsleer. Dit kan echter niet 
anders dan in historische herinneringen geschieden. Voor de 
rechtsleer is het ook duidelijk, dat de totale Staat volstrekt moet 
worden afgewezen. De totale staat is niet anders dan de Staats~ 
souvereiniteit, maar nu in al haar naaktheid, zonder eenige aan~ 
kleeding door traditie of individueel recht in volledige consequentie. 

§ 19. De totale Staat . 

Het schijnt misschien vreemd, in dezen tijd, maar na al wat 
we gezegd hebben, kunnen we hierover kort zijn. Uit al het vorige 
volgt. dat de totale staat de ontkenning van het recht is . 

In den totalen Staat is in tegenstelling met leer en practijk der 
vorige periode het gezag geconcentreerd in een man, den Ieider, 
het heeft aile terreinen teruggewonnen, die het in den loop der 
eeuwen had verloren, zijn gezag is geheel persoonlijk. hij vraagt 
niet aileen gehoorzaamheid, maar overgave met lijf en ziel. De 
gezagsontkenning, waartoe de tweede helft der 19e eeuw en de 
eerste der 20e neigde, is in haar tegendeel omgeslagen, van de 
relativeering, het evenwicht tusschen verschillende machten, is 
niets gebleven. Aile macht is in de persoon van den Ieider samen~ 
getrokken, aile andere is niets dan uitstraling van de zijne. Ver~ 
gelijkt men den Ieider van den totalen Staat uit de 20e eeuw met 
den absoluten vorst van de 17e, dan is het verschil, dat thans 
het geheele gebied van het persoonlijk en geestelijk Ieven terrein 
van staatsbemoeiing is geworden, dat aile voorbehoud is weg~ 
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gevailen. Het duidelijkst komt dat uit in de religie, want wei is 
waar heerscht de absolute vorst ook over den godsdienst .......- Lode~ 
wijk XIV herroept het edict van Nantes - maar de eigen Kerk 
van den vorst had eigen gezag ook tegenover hem. Ook dat valt 
weg, de Staat is zich zelf Kerk, hij wordt als de ]eider religieus 
vereerd. Reeds Hegel zeide, dat de Staat voor den burger zijn 
ziel, zijn eeuwigheid was. Welke beteekenis dat voor het recht 
heeft, zullen we later zien, hier wordt er nog slechts aan herinnerd, 
dat het recht niet a an 's vorsten macht was overgeleverd 1 ). 

Er is geen recht meer; het is dit wat de totale Staat volkomen 
bloot legt: als het recht zijn grondslag niet heeft elders dan in den 
Staat, houdt het op recht te zijn. Terwijl de periode van de leer 
der Staatssouvereiniteit den rechtsgrondslag ondermijnde, werd 
het recht in de practijk niet aileen gehandhaafd, maar uitgewerkt 
in steeds verdere verfijning. 

Indien de enkeling geen recht heeft tegenover den Staat, houdt 
het recht op te bestaan. Recht is oordeel, het scheidt, maakt af~ 
stand, zoodra de enkeling volledig aan den Staat is onderworpen, 
houdt het recht op te bestaan. Hij is als een slaaf. Ergens .......- het 
doet er niet toe waar - moet hij eerbiediging kunnen vragen, 
moet hij vrij zijn. Suum cuique, het is oude stoische wijsheid. Oat 
, suum" kan zeer verschillend zijn. het kan op aile mogelijke wijzen 
zijn ingeperkt, maar er meet een plek zijn , waar het suum is aan 
te wijzen. Anders is de enkeling geen , persoon" meer, houdt het 
recht op te bestaan. 

De 19e eeuw was een tijdperk van bloei voor recht en rechts~ 
wetenschap beide. Het was een schoone plant, maar zij had geen 
wortel. Nu wordt dit ailes met een slag opgeruimd en als oud 
vuil op de mesthoop geworpen. Wij zien dat in het Rusland van 
Lenin, het Italie van Mussolini , het Duitschland van Hitler. Recht 
wordt niet anders dan een technisch hulpmiddel om te heerschen. 
Het besef dat het een eigen karakter heeft, dat het in het geestes~ 
Ieven , zoowel van de enkeling als van de gemeenschap is ge~ 
worteld, ·gaat verloren. Recht is wat het Duitsche volk nuttig is -
zoo luidde een uitspraak van Hitler , en nuttig is wat de macht van 
het volk en in het volk van den ]eider vermeerdert. Kenmerkend 
is de uitspraak van een Duitsch jurist 1 ), dat er geen rechtsge~ 
meenschap tusschen de menschen bestaat, er is aileen een volks~ 
gemeenschap; als er geen rechtsgemeenschap is , is er geen rechts~ 
verhouding, is het recht van zijn werkelijkheid beroofd. Hoe uit 
de volksgemeenschap het recht wordt gevonden, hoe recht dan 
te begrijpen is, blijkt niet. In de troebele Duitsche litteratuur 
ontbreekt, voorzoover ik zie, iedere uiteenzetting. Oit is ook niet 
noodig, want op begrijpen komt het niet aan. In Italie is dat 

1) Zie hoven biz. 99. 
2) Richard Hohn, Rechtsgemeinschaft und Volksgemeinschaft ( 1935) . 
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anders, maar daar is dan ook de ontkenning van het recht duide~ 
lijk 1

). Voor iederen totalen Staat geldt, dat volk en Staat een 
zijn , de Staat is niet meer de rechtsvorm van het volk, hij is het 
volk zelf en die gepersonifieerd in den Ieider. In ltaliE~ mag de 
totale Staat, in Duitschland het totale volk meer naar voren wor~ 
den gebracht, wat maakt het voor verschil als die heiden een zijn. 
Hoe die eenheid moet worden begrepen w01;dt niet gezegd. Ge~ 
volg is dat de enkeling volkomen rechtloos is. Niets tegen den 
Staat, niets buiten den Staat, alles voor den Staat is de leus (Mus~ 
solini). Geen grond~ of vrijheidsrechten meer, een recht tegen 
den Staat is ondenkbaar. De enkeling is een instrument, dat men 
aanwendt voorzoover het noodig is en waarvan men zich ont~ 
doet, als men het niet meer noodig heeft 2 ) . Geen verdeeling van 
machten, die zelfstandig tegenover elkaar staan. De onafzetbaar~ 
heid der rechterlijke macht wordt opgeheven. De rechter wordt 
een ambtenaar als een ander uitvoerder van de bevelen van den 
Ieider. 

In den totalen Staat verschrompelt het rechtsbewustzijn. Recht 
is in voortdurende beweging, het moet steeds opnieuw gevonden 
worden, in de kleine ding en iederen dag , in de grootere in lang ere 
perioden. Nieuw recht ontstaat altijd uit strijd, rechtsovertuiging 
botst tegen rechtsovertuiging, uit die schok distilleert zich het 
nieuwe. In den totalen Staat wordt die strijd zoodra hij van be~ 
teekenis zou worden voor het rechtsleven uitgesloten. Als in den 
tegenwoordigen tijd partij ~vorming wordt verboden, pers en radio 
ontoegankelijk zijn voor afwijkende meeningen, zelfs de uitspraak 
in besloten gezelschap wordt gecontroleerd en eventueel gestraft, 
is de vorming van nieuwe rech'tsovertuiging onmogelijk. De enke~ 
ling met het bestaande niet bevredigd, onderwerpt zich in moede~ 
loosheid, op zijn best trekt hij zich geheel in eigen binnenste terug. 
De uitdoov ing van een rechtslev en is daarvan het noodzakelijk 
gevolg, het rechtsbewustzijn stompt af. Macchiavelli hield het 
wei voor geoorloofd, maar toch nog voor ongewenscht een volk 
een recht tegen zijn overtuiging op te leggen. De machtsmiddelen 
van den modernen Staat herleiden die onwenschelijkheid tot een 
minimum. 

De Staat totaal, allen en alles· wordt hem dienstbaar, cultuur 
, en moraal. Nog eens: zijn diepsten grond v,indt dit in de religieuse 
verhouding, hij wordt god. Maar daarover later. Hier slechts de 
vraag: hoe zou bij dit alles voor recht plaats zijn? 

Wij hebben opzettelijk in ons geheele betoog der vorige para~ 
grafen nog niet over de verhouding van den Staat tot andere 
Staten gesproken, ook dit bewaren wij voor later, maar zelfs deze 

1) Men zie bet fraa ie boekje van Anema. Grondslag en karakter van de 
Italiaansch-fascistische Staatsleer ( 1934) . 

2) A. Rocco gecitee rd bij Anema , biz . 36. 
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schets van den totalen Staat zou niet a£ zijn, als we er niet bij~ 
voegden, dat de totale Staat iedere gebondenheid naar buiten af~ 
wijst. Als er geen recht is, is . er a fortiori geen volkenrecht. De 
totale Staat moet uit zijn aard, in zijn poging tot alomvattendheid 
over de grenzen grijpen, hij streeft naar machtsuitJneiding met 
aile middelen. Oorlog is geen kwaad, niet een euvel dat te ver~ 
doemen is maar soms niet kan worden vermeden. Integendeel hij 
wordt verheerlijkt. Recht beoogt vrede, uit strijd ontstaan is het 
op beslechting van strijd gericht. Recht verdraagt zich slecht met 
oorlog. Het oorlogsrecht doet sinds de Groot wanhopige pogingen 
zich een weg te ban en. Maar wat daarvan zij: wie oorlog om den 
oorlog begeert, stelt zich tegenover het recht. 

Macchiaveili had bij zijn openhartig verkondigen van de ratio 
status als eenig richtsnoer voor den vorst nog een schuwen eer~ 
hied voor de moraal. W el was deze ondergeschikt aan de politiek, 
maar haar zelfstandige waarde werd niet miskend. Wat ethisch 
behoort moet onvoorwaardelijk en altijd wijken voor wat het be~ 
lang van den staat eischt, maar het bestaat onafhankelijk van hem. 
Het is kenmerkend, dat de groote Duitsche philosoof der 19e 
eeuw, dat Hegel het Macchiaveilisme weer tot eer bracht door 
het zedelijk te rechtvaardigen. Voor Macchiaveili is er een con~ 
flict, waarin de Staat moet zegevieren, voor Hegel is er geen 
conflict meer. Wat de ratio status eischt is reeds daarom zedelijk. 
De Staat heeft slechts een plicht zich zelf te behouden. 

,Es war fast wie die Legitimierung eines Bastards, was hier 
geschah" zegt F. v. Meinecke 1 ). Doch ook Hegel had nog zijn 
inconsequenties, het bleef aan de 20e eeuw voorbehouden . Macchia~ 
veili en Hegel in werkelijkheid om te zetten. Hoe die werkelijkheid 
is weten we nu. Een der diepste gronden daarvan - niet de diepste 
- ligt in den ondergang van het recht. 

§ 20. Het recht van het recht (lndividueel en collectief rechts~ 
bewustzijn, meerderheid en publielce opinie} . 

In den totalen Staat, zagen we, heeft het recht zijn eigen waarde 
verloren, er is geen recht meer. De totale Staat is niet dan de 
consequentie van de leer van de staatssouvereiniteit, het recht 
onderworpen aan den Staat biedt geen weerstand, als het wordt 
teruggedrongen; het is van zijn wortel afgesneden, indien het niet 
eigen zelfstandige waarde heeft. En dit kan het aileen hebben 
indien het in den menschelijken geest op stevigen grondslag staat. 
Doch wat is die ,wortel'', wat die ,grondslag"? 

We hebben wei gesproken van de evidentie, dat onze geest 
recht en onrecht scheidt, van het recht als eigen stuk van ons 

1) Die Idee der Staatsra~sen ( 1924) biz. 435. 
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geestelijk Ieven, maar daarmede is over het recht zooals dat zich 
in een bepaalden regel, een bepaalde beslissing, een bepaalde ver~ 
houding concretiseert nog niets gezegd, het is evident dat er recht· 
is, ook, somstijds althans dat dit of dat voor ons nu recht is, niet 
dat dit het recht is. En evenmin is vastgesteld, dat het recht zich 
handhaven moet. W el sluit dit in, dat het recht in zijn inhoud 
gebonden is aan bepaalde vormen, dat beginselen zijn aan te wijzen, 
die in ieder recht zijn terug te vinden. Doch die beginselen be~ 
pal en niet direct den inhoud van het recht, die beginselen ( dat 
van de persoonlijkheid en de gemeenschap, van de gelijkheid en 
van het gezag) drag en een voortdurend wisselenden inhoud, waar~ 
in nu eens het eene, dan het andere naar voren komt. Zij zijn in 
zooverre niet zuiver formeel, dat zij nooit geheel kunnen worden 
gemist; wordt een, als dat der persoonlijkheid in den totalen Staat 
geheel uitgebannen, dan houdt het recht op recht te zijn, maar 
binnen deze wei zeer ruime perken Iaten zij den inhoud van het 
recht geheel ongepraejudiceerd. Dit wisselt voordurend. En nu is 
het niet die wisseling op zich zel£, die ons benauwt, recht ver~ 
onderstelt immers verandering, groei, maar wei vragen we ons af: 
zijn we zeker dat het concrete recht gehandhaafd moet worden. 
Het zou toch kunnen, dat het in zijn inhoud niet meer was dan 
een toevallig, door allerlei oorzaken bepaald verschijnsel, dat wel 
aanspraak maakt op zulk een handhaving maar waarvan het toch 
onzeker blijft of het op deze aanspraak wei recht heeft. Met andere 
woorden de vraag rijst: heeft het recht we! recht? Is het wellicht 
niet meer dan een illusie, een spel, dat we met overtuiging harts~ 
tochtelijk meespelen, maar toch een spel waaraan de ernst van 
het Ieven op een gegeven oogenblik een einde maakt? 

Deze vraag komt uit den aard van het recht zelf op. We be~ 
roepen ons in het recht op empirisch te constateeren feiten, op 
vastgestelde regels, op den inhoud van ons rechtsbewustzijn; we 
zeggen, dat dan de een of andere verhouding zus of zoo behoort 
te zijn. Maar zijn we zeker van dit behooren? Als regel en rechts~ 
bewustzijn overeenstemmen, als tusschen rechtsbewustzijn van den 
een en van den ander geen onderscheid bestaat is het voor ons evi~ 
dent. We nemen daarvan niets terug. Maar is het zoo zeker, dat 
de regel met het rechtbewustzijn overeenstemt, kan men zich niet 
hebben vergist bij het opstellen? Zoo zeker, dat het ons rechts~ 
bewustzijn is, dat op de gestelde vraag aldus reageert, niet ons 
belang of onze door materieele of idealistische motieven ingegeven 
wensch dat we op dit rechtsbewustzijn mogen vertrouwen? Oat 
het werkelijk recht is wat wij als recht ervaren, voelen, denken? 
En nog verder: kunnen we het rechtsbewustzijn in het geheel van 
het persoonlijk en maatschappelijk Ieven die plaats toekennen. 
waarop het aansP-raak maakt? Moet het onvoorwaardelijk worden 
gevolgd? Wat antwoorden wij, indien iemand op onze stelling aan 
het eind van de vorige paragraa£, dat in den totalen staat het recht 
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ondergaat, zou antwoorden: nu goed, dan gaat het onder, de macht 
van den staat is meer. Het recht van het recht is in het spel. 

Er is een beschouwing, voor welke deze vraag niet bestaat. Het 
recht heeft daar, aileen omdat het recht is, zijn onvoorwaardelijke 
aanspraak op erkenning. Het is de leer, die met den naam van 
.. Rechtssouvereiniteit" wordt aangeduid, een naam die - het is 
al kenmerkend - niet juist kan zijn, omdat hij miskent, dat souve~ 
reiniteit gezag en gezag gezag van menschen is. Voor haar geldt 
de inhoud van het rechtsbewustzijn, en ook deze alleen, zonder 
eenige beperking. Het is de leer, die door Krabbe is verkondigd 1 ). 

Het is merkwaardig, dat Krabbe zegt, dat zijn leer een theorie is 
van positief geldend recht, dat hij de vraag of dit wel behoort 
te gelden aan de rechtsphilosophie overlaat. Hij ziet niet dat voor 
die rechtsphilosophie in zijn leer geen plaats is dat er nergens een 
opening wordt gelaten, waar het recht haar zijn problemen voor~ 
legt. Het recht als inhoud van het rechtsbewustzijn is volkomen 
zelfgenoegzaam, kan niet verder worden getoetst. 

Wij hebben die beschouwing nog wel nader te analyseeren. Dan 
zal blijken, dat die zelfgenoegzaamheid haar niet past 2 ) , dan zullen 
we tevens in de bepaling van wat recht is nog wat nader komen 
en zien, hoe we door afwijzing van deze opvatting nog wat duide~ 
lijker voor het probleem van het recht worden geplaatst. · 

Zegt men: alleen het in het rechtsbewustzijn van het volk !even
de recht is recht, dan staat men dadelijk voor twee moeilijkheden: 
teh eerste hoe dan met den van staatswege geformuleerden regel? 
Is dit geen recht, als de gewenschte overeenstemming met het 
rechtsbewustzijn komt te ontbreken. Ten tweede wat is recht, als 
omtrent eenig punt geen eenstemmigheid onder het volk bestaat, 
integendeel rechtsovertuiging tegen rechtsovertuiging botst? 

Wij hebben in dit hoofdstuk voortdurend trachten aan te wijzen, 
dat het recht dubbel karakter heeft, dat zoowel het in het rechts~ 
bewustzijn levende, uit de reactie van het rechtsgevoel blijkende 
en in de overweging daarvan gewonnen recht als het recht van 
den door het gezag in de gemeenschap geformuleerden regel ,.recht" 
moet heeten. Deze beide moeten worden onderscheiden, zij kunnen 
niet worden gescheiden: omzetting van de formule in het concrete 
recht der beslissing gaat altijd door het rechtsbewustzijn been, 
omgekeerd haakt zich de formule in het bewustzijn der menschen 
vast en bepaalt zij mede de vorming van nieuwe oordeelen. In 
de vorming van het rechtsoordeel werken intellectueele en gevoels~ 
factoren, het intellectueele knoopt aan de overgeleverde formule 
gemakkelijk aan. Over de beteekenis van het ongeschreven, in het 
bewustzijn levend recht hebben we voortdurend gesproken, ook de 

1 ) Die Lehre der Rechtssouveranitat (1906) , De moderne Staatsidee (1915) , 
ook in Duitsche en E ngelse vertaling. 

2 ) Zie mijn beginselen van samenl eving, hierna biz. 370 vlg. 
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waarde der formule wezen we aan. Hier herinneren we er aan 
dat het ongeschreven recht zelf krachtens zijn karakter van regel 
naar formuleering dringt, dat de mensch het ongevormde in den 
vorm van een taalbeeld moet neerleggen om het vast te houden. 
Die formule wordt meer onmisbaar naar mate de maatschappelijke 
verhoudingen verscheidener en gecompliceerder worden. Hoe 
samengestelder de verhoudingen, hoe minder sprekend het recht 
wordt. Het rechtsbewustzijn, dat de steun der formule mist, rea~ 
geert maar flauw, zwenkt heen en weer onder den druk der stroo~ 
mingen en gevoelens die het in tegengestelde richting sturen. Het 
recht vloeit, is veelal onzeker, het is onzeker vooral van te voren 
te zeggen wat achteraf zal blijken recht te zijn, er moeten steunsels 

. worden geboden aan hem die het recht zoekt. Het gaat hier om 
de rechtszekerheid, in een samengesteld maatschappelijk Ieven wil 
men reeds bij zijn handelen weten, wat ook als er moeilijkheden 
ontstaan recht zal zijn, men bindt zich in de overeenkomst aan 
de formule van zijn eigen woord, wordt in den opgelegden regel door 
dat der gemeenschap gebonden. Die gebondenheid heeft geen zin 
als de formule te allen tijde weer aan het rechtsbewustzijn zou 
kunnen worden getoetst. Zij is, gelijk ik het boven 1 ) uitdrukte 
prima facie recht, zij wijkt slechts dan, indien zij kennelijk, tast~ 
baar, evident onrecht is of liever onrecht in de concrete beslissing, 
waarin men haar naar haar op zichzelf beschouwden inhoud moet 
tqepassen, wordt. De formule, de van staatswege opgelegde regel , 
de wet is recht, recht dat zijn grenzen heeft door het rechtsbewustzijn 
getrokken maar recht eventueel tegen het rechtsbewustzijn in. Niet 
aileen individueel hebben we ons te onderwerpen als ons recht 
wordt opgelegd, dat ons subjectief onrecht schijnt, ook de gemeen~ 
schap heeft het recht dat zij zich zelf gaf in haar wetgeving te 
aanvaarden ook al zou het onrecht zijn. Mits slechts die tegen~ 
stelling niet zoodanig wordt verscherpt dat zij niet meer wordt 
verdragen. Onrecht kan recht zijn. In het algemeen is niet te zeggen, 
wanneer dit zal zijn, naar tijd en plaats wisselt ook deze begren~ 
zing de beslissing moet in concreto worden gevonden. Wij blijven 
in de dialectiek, tevergeefs, neen beter: ten onrechte, poogt de leer 
der rechtssouvereiniteit daaraan te ontkomen. 

Doch de leer dat de inhoud van het rechtsbewustzijn van het 
volk eenvoudig~weg, altijd en onvoorwaardelijk recht is, stuit nog 
op andere bezwaren. Zij ziet het recht enkel als regel, vergeet, 
dat het ook is beslissing. Eerst in en door de beslissing wordt het 
recht recht, die beslissing is iets anders dan een logische con~ 
clusie uit den regel, wij hebben het herhaaldelijk betoogd. In de 
beslissing komt de verhouding van recht en rechtsbewustzijn het 
duidelijkst uit. Eenerzijds is het de beslissing waarin het gevoels~ 
element, het spontane in het geestelijk Ieven gefundeerd~oordeel 

1 ) Blz. 92. 
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het duidelijkst spreekt, meer dan in den regel. Hier, nu voor deze 
menschen en deze verhouding behoort dit .....- dit is evident. Het 
verzet tegen de wet, de formule als eenige rechtsbron, vindt juist 
hierin zijn grand, dat de beslissing die met goede reden als uit 
de wet voortvloeiend wordt verlangd, door het rechtsbewustzijn 
niet wordt verdragen. Doch anderzijds, als de beslissing eenmaal 
is gevallen, heeft zij weer meer dan de regel gezag. Een toetsing 
van de beslissing aan het rechtsbewustzijn, die nieuwe beslissing 
noodzakelijk zou maken, is in strijd met den aard van het recht 
zelf. Ik zeg niet dat ook hier niet het verzet van het spontane 
critische oordeel de uitspraak kan breken, maar veel sterker nog 
dan bij den regel zal dit tot de allerzeldzaamste uitzonderingen 
moeten worden beperkt. Het toont de zwakheid van het recht zelf 
aan als dat gebeurt. De beslissing heeft gezag, zij wordt met ge~ 
zag gegeven. Voor dit gezag, voor dit essentieele element van het 
recht, is in de leer der souvereiniteit geen plaats. En met het gezag 
van den rechter is, we zagen het vroeger, het gezag van den wet~ 
gever gegeven. Beide, de concrete uitspraak en het algemeene voor~ 
schrift, wijzen als elementen van recht op de noodzakelijkheid van 
het gezag. Een gezag dat niet meer aan het rechtsoordeel der 
gemeenschap, waarin het geldt, kan worden getoetst. En zo komen 
we weder voor de vraag wat is de verhouding van het gezag dat 
beslist, het gezag, dat de wet opstelt, tot het recht? Welk gezag 
heeft het gezag tegen het recht? Welk recht het recht tegen het ge~ 
zag? We kunnen die vragen niet als vragen van speculatie voor 
van de wereld afgekeerde denkers ter zijde schuiven, zij zijn de 
vragen van het recht zelf, niet een theorie ,die naast het recht, 
het van buiten beschouwt, heeft het antwoord te geven, maar de 
analyse van het recht zelf plaatst ons ervoor. 

Dit over de eerste vraag, die we hier hoven blz. Ill stelden. Nu 
de tweede. Tot nu toe gingen we uit van de onderstelling dat het 
rechtsbewustzijn van het volk ten aanzien van eenig punt een 
duidelijk, eenstemmig oordeel inhoudt. Doch dat is vaak niet zoo 
.....- integendeel in zeer fundamenteele dingen is het verdeeld, staat 
meening tegen meening, partij tegen partij en beide maken vol~ 
komen te goeder trouw, met volstrekte zekerheid er aanspraak op, 
dat hun opvatting door innerlijke rechts~overtuiging is ingegeven. 
Hoe dan? 

Nu we voor deze vraag staan, hebben we den aard van het in 
een volk levend recht, het rechtsbewustzijn nog nader te be~ 
schouwen. · 

We zijn uitgegaan van de stelling, dat er een recht is levend 
in den mensch in een bepaalde gemeenschap, onafhankelijk van 
de formuleering door eenige autoriteit. Ontleden we dit nad~r, dan 
zien we dat wij het bestaan daarvan kunnen constateeren inner~ 
lijk in ons zelven, in de scheiding recht~onrecht, die ieder mensch 
ten aanzien van hetgeen in zijn omgeving gebeurt maakt, en in 

i 
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een in de gemeenschap zelf aan te wijzen algemeen gevoelen ten 
aanzien van die scheiding. Het een is niet zonder het ander, in 
het individueele oordeel ligt een gebondenheid aan de gemeen~ 
schap, een beroep op deze om de verhouding aan dat oordeel 
gelijk te maken; omgekeerd ontstaat het algemeene oordeel uit 
het individueele, is daartoe ten slotte terug te brengen. 

Het individueele oordeel wortelt in ons gevoels~ en verstandelijk 
Ieven beide, het brengt met zich de wil om de verhouding aan 
het oordeel te doen beantwoorden. Zoo omvat het aile zijden van 
onzen geest. Wat wij spontaan ervaren, toetsen wij aan de ver~ 
standelijke overweging. Hierin komt het regel~karakter van het 
recht uit, hierdoor scheiden we min of meer bewust, ons rechts~ 
oordeel van andere reacties van ons · gemoedsleven. Wij kunnen 
dit ook aanduiden door te zeggen dat ons rechtsgevoel in de over~ 
weging tot rechtsbewustzijn wordt. Ten slotte spreekt in dit rechts~ 
bewustzijn ons geweten, onze innerlijke gebondenheid aan een be~ 
hooren ook in de samenleving, ons schuldbewustzijn, indien wij 
tegen het geweten handelen. Wij gevoelen hierin het dichtst bii 
ons zelf, ons eigenlijke zijn te wezen, een punt te naderen waar 
wij uit ons zelven niet voorbij kunnen. Wij zijn ons ook bewust 
dat we ten aanzien van ons eigen recht gevaar loopen niet zuiver 
te oordeelen, omdat onze belangen en onze begeerten, onze haat 
en onze wraak mede onze uitspraak bepalen. Het is karakteris~ 
tiek voor het recht van aile tijden en aile Ianden, dat dit oordeel 
wordt gelegd in de handen van een onpartijdigen derde, wiens eigen 
belang en wiens eigen gevoelens van toeneiging en afkeer niet in 
het spel zijn. Ook voor hem is de beslissing na vereeniging van 
aile factoren een gewetensbeslissing, ook voor hem moet de uit~ 
spraak na allen intellectueelen arbeid, die toeneemt naarmate de 
verhoudingen samengestelder worden, ten slotte bevredigen 1 ). Het 
laatste woord heeft ook voor hem het geweten. Van hetgeen ik 
in dit hoek en ook vroeger al heb gezegd neem ik geen woord terug: 
een andere menschelijke zekerheid is er niet. Doch tegelijk dringt 
de vraag zich op ,......., ook daarop wees ik vroeger ,......., is het wei 
zeker, dat ons belang, ons verder gevoelsleven niet meesprak, heb~ 
ben we ons geweten dat ons niet scheen te beklemmen niet in 
slaap gesust en, als we met die vraag al klaar komen, als we 
inderdaad ten voile voor onze beslissing meenen te kunnen en te 
moeten staan, hebben we de zekerheid, dat ons gevoelen ons goed 
heeft geleid? We weten toch ook wei van een dwalend geweten. 
Aan het eind van aile wikken en wegen zijn we met een beroep 
op het geweten nog niet gekomen. 

Hiermee is echter nog slechts een enkel punt aangewezen, waar~ 
om we tot dieper graven worden genoopt. Er is meer en, ik zeg 
niet belangrijker, maar wei dringender grand. 

1) Zie Algemeen Dee! biz. 173 vlg. 
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Ons rechtsoordeel is een oordeel voor een bepaalde gemeen~ 
schap. Het geldt nooit op zich zelf maar alleen voor die gemeen~ 
schap, hier en nu, het moet een plaats kunnen vinden binnen het 
geheele recht van die gemeenschap, binnen het wel voortdurend 
bewegend, steeds veranderend, maar toch een systeem vormend 
geheel van dat recht. Die gemeenschap moet dit recht kunnen ver~ 
dragen, dat geschiedt niet, indien het nieuwe te zeer van het he~ 
staande afwijkt, indien het oordeel, dat de rechter geeft, door de 
gemeenschap, voor wie het bestemd is, dreigt te worden afgewezen. 
Daarom is het noodig dat de rechter een man is die het recht der 
verhoudingen, waarover hij oordeelt, kent, die weet ook hoe in 
het algemeen door de rechtsgenooten over de vraag, die hem wordt 
voorgelegd, wordt gedacht. -Niet in dien zin, dat hij zich heeft a£ 
te vragen, hoe zij zouden handelen, indien zij op zijn plaats ston
den, hij heeft eigen verantwoordelijkheid en heeft zich daarover 
niet te bekommeren, maar wel in dezen zin, dat hij, als hij tot een 
beslissing komt dat zoo en niet anders het recht is, de anderen 
het als zoodanig zullen aanvaarden. Aan een gemeenschap kan 
geen recht worden opgedrongen dat zij niet" bereid is te volgen. 
Dit volgen kan min of meer passief zijn, ondoordacht en met weer~ 
zin, maar de mogelijkheid moet zijn gegeven. Om dat te weten 
moet de rechter de door zijn rechtsbewustzijn gedecideerde uit
spraak toetsen aan het rechtsbewustzijn der gemeenschap. Doch 
hoe kan hij dat kennen en wat is dit eigenlijk? 

lndien dit alles al kan worden opgeworpen ten aanzien van het 
oordeel door een rechter uitgesproken tusschen strijdende per~ 
sonen in zijn gemeenschap, in verhoogde mate is dat het geval 
indien de gemeenschap zelf partij in den strijd is. Oat geschiedt, 
indien de bestraffing van hem die zich aan het recht vergreep 
wordt gevorderd. De rechter zal moeten beoordeelen of en hoe 
er gestraft zal worden, onpartijdige derde is de rechter niet. Wel 
is het delict niet tegen hem persoonlijk verricht, maar van de ge~ 
meenschap die getroffen is, die vergelding eischt, is hij zelf een 
deel. Zal hij niet eigen gevoelens van wraak voor de reactie van 
zijn rechtsbewustzijn aanzien? Hoe zal hij zich op den afstand 
kunnen plaatsen, die voor het recht noodig is? En als hem dat al 
gelukt, hoe zal hij dan kunnen schiften wat in het rechtsbewust~ 
zijn van het volk, waaraan hij moet voldoen, wat rechtsovertuiging, 
wat niet anders dan haat en wraak is? Men ziet het aan de recht~ 
spraak die in de door den vijand bezette gebieden moet plaats 
vinden over hen die met den vijand heulden. Zander eenigen twijfel 
eischt het rechtsbewustzijn bestraffing, strenge bestraffing, doch 
het is ook buiten twijfel, dat er velen rondloopen overkropt met 
gevoelens van haat en wrok. Een ook, dat er anderen zijn die liefst 
alles maar zoo spoedig mogelijk willen vergeten, er een streep 
door halen en doen also£ er niets gebeurd is. Slap tijdens de be~ 
zetting, slap ook daarna. Is dat rechtsbewustzijn? Dit gevaar is 
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zeker minder groot dan het andere. Een oplaaien van haatgevoelens 
dringt in zulke gevallen vee! sterker. lntellectueele remmen wor~ 
den niet aangezet. Men laat zich drijven op zijn sentiment, poogt 
zelfs niet te onderscheiden. Doch principieeel bestaat het andere 
gevaar evenzeer. Hoe vindt de rechter zijn weg? 

Wat is dit rechtsbewustzijn van de groep eigenlijk? Zeker, we 
kunnen het in ons zelf en ook in anderen op bepaalde oogen~ 
blikken ontdekken maar we kunnen geenszins zeggen dat dit een 
grootheid is , die wij te allen tijde ten aanzien van eenige vraag 
door waarneming kunnen kennen. De vlam die af en toe ontstoken 
wordt, brandt niet geregeld of , een ander beeld, we hebben niet 
een instrument waardoor we in staat zijn de readies eenvoudig 
a£ te lezen. Het individueele rechtsbew.ustzijn werkt dan het sterkst 
en het zuiverst, als we voor de daad staan, als wij op het punt 
staan recht te moeten doen. Dan is het het sterkst als verant~ 
woordelijkheid voor die daad wordt beseft. De groep staat niet 
in deze positie,. hare gevoelens zijn ongedifferentieerd, zeker mede 
door het rechtsbewustzijn ingegeven, doch tegelijk afhankelijk van 
wenschen, begeerten, gedachten van wraak en rancune. Van ver~ 
antwoordelijkheid is geen sprake. En waar geen verantwoordelijk~ 
heid is, wordt het beroep op het rechtsbewustzijn allicht tot een 
leeg, niet werkelijk doorleefd woord. 

Als het zoo a! moeilijk is van een rechtsbewustzijn der gemeen~ 
schap te spreken waar het de berechting betreft, de beslissing wat 
nu hier recht is , vee! grooter nog wordt het bezwaar, als het grond~ 
slag wordt van de wetgeving. 

In de rechtspraak overweegt het eigen oordeel ....- dat der groep 
is slechts van belang omdat er ten slotte geen tegenspraak tegen 
het rechtsbewustzijn der gemeenschap mag zijn. Bij de wetgeving 
wordt het laatste gezocht en geeft het eigen 9ordeel van de wet~ 
gevende autoriteiten slechts Ieiding. In de rechtspraak gaat het 
steeds om een concrete verhouding, die den oordeelende duidelijk 
voor oogen staat, bij de wetgeving om gedachte, in hun veelvoudlg~ . 
heid nooit te overziene verhoudingen. Hoe minder scherp die zijn 
afgeteekend, hoe flauwer ook het rechtsbewustzijn werkt. In de 
rechtspraak gaat het om het recht van heden, in de wetgeving 
om het recht van de toekomst. W el is het , heden" der rechtspraak 
ook toekomst, het bepaalt de verhouding zooals zij zijn zal, wijst 
als precedent in de toekomst en wei is de toekomst der wetgeving 
a! heden, in zooverre het recht dat zijn zal zijn grond heeft dat 
dit ook nu a! recht is, zij het recht in wording, maar het verschil 
is toch meer dan een verschil in nuance. Voor de toekomst hebben 
we altijd droomen, die in het heden niet als rechtsovertuigingen 
kunnen gelden. En toch moet, ....- ik spreek het niet tegen ....- met 
dit rechtsbewustzijn worden gerekend. Maar is het eenvoudig de 
grond van de wetgeving, die aileen nog maar door intellectueelen 
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arbeid in formules behoeft te worden vastgelegd? En dat terwijl 
het rechtsbewustzijn in de eene groep van het volk geheel anders 
reageert dan in de andere. Uit a! hetgeen we gezegd hebben, · 
volgt a! reeds, dat aileen een beslist ontkennend antwoord op deze 
vraag mogelijk is. 

Maar we willen haar toch nog wei nader bezien, om duidelijk 
te maken, hoe zeer we hier aan richtsnoeren voor het rechtsoordeel 
behoefte hebben. 

Men zegt veelal: bij verschil van oordeel besluit de meerder~ 
heid 1 ) of de publieke opinie. Dit zijn antwoorden, die meer dan 
men zich meest bewust is vlak naast elkaar liggen. Het beroep 
op de rrieerderheid staat tot dat op de publieke opinie als dat op 
geformuleerd tot dat op ongeschreven recht. Beroep op de publieke 
opinie heeft aileen zin als het als een beroep op het rechtsbewust~ 
zijn wordt beschouwd, de ,meerderheid" is niet anders dan de 
poging uit de vaagheid en onzekerheid in de publieke opinie tot 
een bepaalde conclusie te komen . Meerderheid heeft hoven publieke 
opinie het voordeel der vastheid, het voordeel ook dat nu blijkt 
wat in die door de menschen aangeprezen publieke opinie over 
dit of dat nu werkelijk is, zij staat er bij achter dat zij voor een 
afmeten van den graad van overtuiging geen plaats laat. Wie stemt 
voegt zich bij de eene of de andere partij, hij helpt de meerderheid 
vormen, ook a! is zijn overtuiging maar flauw. Het is merkwaardig , 
dat van de wensch naar invoering van het referendum, een dertig 
jaar geleden zeer actueel, zo weinig meer wordt gehoord. Het is 
inderdaad een consequentie van het meerderheidsbeginsel, de cor~ 
rectie der vertegenwoordiging door de directe stemming lijkt ratio~ 
nee!. Toch willen ook zij, die de meerderheidsregeering zoo vee! 
mogelijk willen zien doorgevoerd er niet meer van weten. Hebben 
de verschillende aangevoerde bezwaren uit theorie en practijk niet 
hierin hun grond dat zoo een rechtsovertuiging m~etelt , die geen 
overtuiging meer is? 

In de publieke opinie, nog niet in de banen van door organisatie 
te berekenen conclusies geleid, spreken deze niet mee. Maar mag 
men haar meerder gezag toekennen? Waarom dan toch? Reeds 
die vage onzekerheid sluit dit uit. Zij ki'm instrument zijn van veler~ 
lei gevoelens en belangen. Ieclere grond ontbreekt om haar anders 
dan als een verschijnsel te beschouwen, waarop gelet moet worden 
maar dat niet beslist. 

Een beroep op de meerderheid is gerechtvaardigd voorzoover 
het op het rechtsbeginsel der gelijkheid steunt. Bij verschil van 
oordeel tusschen gelijken kan het een noodzakelijke uitweg zijn 
om tot een beslissing te komen. Het is in zooverre zelf rechts~ 
beginsel van de tweede orde maar er is niet de minste grond het 
tot het rechtsbeginsel te verheffen. Krabbe's bewering dat meer 

1) V gl. Krabbe, De moderne staatsidee biz. 50. 
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dan welke invloed ook van het rechtsbewustzijn geldt, dat de 
meerderheid over dien inhoud beslist is reeds dikwijls gecritiseerd. 
Het zou in de eigen leer van den schrijver aileen dan waar zijn, 
indien dat voor ieders rechtsbemustzijn ten allen tijde evident was. 
En dit is zeker niet zoo. Het is Of het individueele bewustzijn van 
dengene die spreekt of schrijft, beslist of regeert Of dat van de 
meerderheid der groep. En dan zijn we in de vicieuse cirkel. Waar~ 
om zou dit bindend zijn? Meerderheid mag beslissen waar gelijk~ 
heid bestaat in een groep doch die gelijkheid zelf is een dubium. 
Ik spreek volstrekt niet tegen dat in onze maatschappij van heden 
die meerderheidsbeslissing dus wat men met een dubbelzinnig 
woord .,democratie" noemt, bij de wetgeving van overwegenden 
invloed moet zijn, doch zij kan niet als eenvoudige conclusie van 
het bestaan van recht worden geponeerd. Zij is de uitweg uit de 
moeilijkheid van het gebrek aan eenstemmigheid , waarnaar moet 
worden getracht, een uitweg die niet kan worden gemist .....- zij is 
niet zelf een grondslag van recht . Zij berust op een ondersteiling, 
dat de meerderheid gelijk heeft omdat zij meerderheid is. En dat 
kan aileen beweerd worden indien men Of aile toetsteen van wat 
recht is prijs geeft, recht met willekeur gelijk stelt .....- dan wordt 
ook de democratle tot tyrannie ,...- Of de steiling huldigt dat inder~ 
daad het volk het recht kent zij het dan het recht voor dat volk 
op dit oogenblik. Het eerste is de ontkenning van aile recht, het 
tweede mag gevraagd worden waarop de stelling zou steunen. Aan 
de nijpende vraag: waarom ,...- wat is toch het recht van het recht 
,...- ontkomt men zoo niet. 

Het is de vraag van aile tijden, maar het is in het bijzonder 
de vraag van den onzen. Zoolang in een ernstige samenleving het 
verschil in oordeel slechts dingen raakt die hoe zij ook de ge~ 
moederen een oogenblik in beweging mogen brengen, toch slechts 
aan de buitenkant van geheel het rechtsstelsel liggen, dringt zij 
zich niet op . De minderheid verdraagt de meerderheid zonder te 
veel moeite. Zoodra echter bij verschil in oordeel, stand tegen~ 
over stand, klasse tegen klasse, groep tegen groep staat, wordt 
de grond der rechtsgemeenschap zwaarder. De eenheid in het volk 
komt in gevaar. De jaren van oorlog hebben geleerd, dat de een~ 
heid niettemin als dieper gefundeerd, sterker bindend dan het ver~ 
schil wordt ervaren, maar de breuk dreigt, burgeroorlog staat dan 
voor de deur. Wie iets van recht begrijpt weet dat deze ramp de 
ergste is , die een volk kan overkomen. Deze breuk, die vrede~ 
breuk is, offert recht op, en met het recht het volk zelf. En toch 
mogen we niet zeggen, dat het rechtsbewustzijn als dat gevaar 
dreigt onvoorwaardelijk altijd, van ieder handelen, van elk geweld~ 
dadig ingrijpen, dat tot zulk een ramp zou leiden, afziet. Maar 
wei maakt dit duidelijk dat de vraag van honderden wordt: be~ 
staat hiertoe recht? 

Niet naast, maar in het recht van wet en gewoonte, van regel 
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en beslissing, van handeling en reactie werkt het rechtsbewustzijn. 
Het is een geheel, een systeem, maar een open systeem, dat .nooit 
is afgerond, dat dagelijks verandert. In de rechtsbreuk, ter wille 
van nieuw door het rechtsbewustzijn geeischt recht, is die ver~ 
andering plotseling, abrupt. Schaadt zij daardoor niet meer dan 
zij baat? Schrompeit het rechtsleven in het volk niet in door dat 
grijpen naar het nieuwe? Hoe vinden wij daarop het antwoord? 
Doch die verandering, zij het een geestelijke, is er aitijd. Voort~ 
durend is het recht in beweging, voortdurend wordt dit stuk van 
het geestelijk Ieven van het voik gestuwd, gaat het in een zekere 
richting. Er is een lijn, nu eens Ioopt die rechtuit, dan wordt zij 
piotseling afgebogen, maar de lijn, de richting is er. Is die richting 
de juiste? is het recht goed gericht? Het is weder dezelfde vraag. 

Wij kunnen deze vraag ook die van de verhouding van recht en 
gerechtigheid noemen 1 ), recht als het geheel van de in een be~ 
paalden tijd bij een voik gekende regeis, besiissingen, overtuigingen, 
gerechtigheid ais het doel waarnaar het recht streeft, maar dat het 
nooit bereikt, wat het in aanieg is maar waartoe het nooit uitgroeit. 
Er is steeds een bewustzijn van recht en te gelijk de twijfel of 
dit recht eigenlijk wei recht is. Hoe komen we er uit? Beroep 
op het gezag baat niet, het kan en moet soms aan dezen twijfel 
den mond snoeren, maar zij vermag niet de opkomende gedachte 
te verstikken of het gezag wei recht heeft, wei waarlijk gezag is . 

We moeten ais we hierop een antwoord wenschen ons afwenden 
van analyses, die ons niet verder brengen, de diepte in. Als Chris~ 
ten en moe ten we beginnen met ons · af te vragen wat de Bijbel 
over het recht zegt. 

1 ) Zie mijn rede over Recht en gerechtigheid (1932) hierna biz. 224. 




