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6. RECHT EN BILLIJKHEID. 1
) 

I. De fundamenteele vragen hlijven in de rechtswetenschap 
aan de orde. Zij zijn eenmaal gesteld en Iaten zich niet terug~ 
dringen. Trouwens, dwingt het wereldgebeuren zelf ons er niet 
toe, ons telkens weder bezig te houden met de vraag, wat recht 
is, en hoe het is te vinden? Ja, wordt als wij daarnaar zien niet 
de twijfel in ons geboren, of er wei zoo iets is, dat wij met recht 
,.recht" mogen noemen, of niet enkel macht en machtsbegeeren 
de handelingen der menschen bepaalt met hoogstens wat con~ 
ventie bij de uitoefening daarvan? Zien we niet dat steeds weer 
een ij~ige wind gaat over wat aan recht in het internationale Ieven 
opkomt? En hunkeren we dan niet naar een vasten grondslag van 
het recht, waarop een gebouw kan worden opgetrokken dat stand 
houdt, ook als er stormen waaien? 

Het zijn vragen, die ook den beoefenaar van het privaatrecht 
niet loslaten en die hem zich doen wenden tot de fundamenten 
van zijn eigen vak. Ten slotte is immers alle recht een. Aan die 
zware vragen raakt ook deze studie; intusschen zij bepaalt zich 
tot het privaatrecht. Op enkele verschijnselen uit de geschiedenis 
van het privaatrecht en op een daarmee parallel loopend gebeuren 
in het hedendaagsche ·recht, wil ik de_ aandacht vestigen om ten 
slotte te zien, welke leering wij daaruit voor de fundamenteele 
vragen van het recht kunnen trekken. 

,H:et is de verhouding van recht en billijkheid, waarvoor ik de 
aandacht vraag. Tot voor kort maakte men er zich niet warm 
over. De vraag van de billijkheid werd geacht buiten het recht 
te staan, de billijkheid tot het gebied van de moraal gerekend. Gij 
zijt niet billijk, is een verwijt van moreelen aard, dat men tot een 
persoon kan richten; noemde men een beslissing billijk of onbillijk, 
sprak men van een billijke belooning of een onbillijke behandeling, 
het waren zedelijke oordeelen over daden die geuit wetden. Met 
recht scheen dat weinig of niet te maken te hebben . Toch, dat 
er eenig verband bestaat, zal wel niemand ontkennen. Niemand 
b.etwist dat het rechterlijk oordeel, anders dan een uitspraak over 
een feitelijk gebeuren of een leerstelling van natuur~wetenschappe~ 
lijken ·aard; ook zedelijk kan worden gewaardeerd. Rechterlijke 
beslissingen, ja, de rechtsregels zelve worden als billijk geprezen 
of als onbillijk gelaakt. Hier is dus verband en dit verband is niet 
zoo dat de beoordeeling naar billijkheid geheel los staat naast die 
van het recht , maar lof en blaam die aan regel of beslissing wor~ 
den uitgedeeld, treffen deze juist als rechtsoordeel of rechtsregel. 
Wat niet billijk is kan ook geen recht zijn, het is een overtuiging 

1) Beschouwingen over Recht, 1924. 
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van aile tijden. Moraal en recht zijn in hun diepste wezen niet 
te scheiden. Maar om het recht nu toch tegenover de moraal zelf~ 
standig te stellen, om de vraag van de billijkheid los te maken van 
die van het recht, maakte men de scheiding in het recht zelve. 
Of een regel , of een beslissing billijk mocht heeten, was, zeide 
men, een vraag die het recht raakt dat behoort te bestaan, het 
jus constituendum gelijk men zich meest technisch uitdrukte. Het 
is de taak van de rechtsphilosophie het antwoord op die vraag 
te zoeken. Maar met de vraag wat recht is in den zin van wat 
geldt. het positieve recht, jus constitutum, heeft dat niet te maken. 
Aileen met die vraag heeft de eigenlijke rechtswetenschap zich 
bezig te houden, haar raakt de billijkheid niet. Zoo worden wijs~ 
geerige en juridische beschouwing van het recht in tegenstelling 
gebracht. Het juridische onderzoek zal vaststellen wat recht is ; 
den grondslag d;:1arvan in geestesleven en maatschappij aan te 
wijzen, de verhouding ook tot andere gebieden, tot de moraal 
wordt aan het wijsgeerig onderzoek overgelaten. 

Ik wil niet betwisten, dat deze werkverdeeling aanbevelens~ 
waardig is , ook niet dat zij op goeden grondslag berust, maar ik 
meen te mogen vasthouden, dat de tegenstelling niet anders dan 
een globale, een voorloopige kan zijn. De aard van het recht , van 
hetgeen wij daar , gelden" noemde, brengt mee dat de tegen~ 
stelling tusschen hetgeen is en hetgeen behoort te z ijn, daar slechts 
een betrekkelijke is . Het is mede de verhouding van recht en 
billijkheid, die daf aantoont. Niet slechts naast en tegenover het 
bestaand recht, als kritiek daarop, speelt de billijkheid haar rol, 
maar in dat recht zelve. Dat is juist onze tijd zich meer en meer 
bewust geworden en daardoor wordt juist voor ons recht en billijk~ 
heid een actueel probleem. 

Het is in de eerste plaats de zoogenaamde vrij~rechtsbeweging 
geweest, die dit aan het Iicht heeft gebracht. De term is onjuist: 
, vrij" in den zin van ongebonden is geen enkel recht. We spreken 
er slechts van om aan te geven, dat het niet enkel de van den 
Staat gegeven wet is, die het recht bepaalt. Ik wil daar nu niet 
over uitweiden. Tot vervelens toe is het herhaald, dat het aan~ 
wijzen van de juiste beslissing van den rechtsstrijd, de taak van 
den rechter met andere woorden, niet enkel kan liggen in toe~ 
passing der wet. Enkel door feiten te verzamelen en die dan te 
subsumeeren onder den door de wet gegeven regel , vindt de rechter 
het recht niet. Zijn taak is een andere dan een logisch~verstande~ 
lijke, hij is meer dan de , mond" , waardoor d~ wetgever spreekt. 
Het is, om van andere mogelijkheden maar te zwijgen, de inter~ 
pretatie zelve der wet die dit aantoont. Allerlei gegevens benut 
de rechter of wie zich in zijn plaats stelt daarbij , hij zoekt in de 
geschiedenis, zoo van de wetstekst als van het instituut waarmee 
hij te doen heeft, hij stelt de eene plaats in de wetgeving tegen~ 
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over de andere, vraagt naar de opvatting der kringen welke het te 
berechten geval raakt, pluist de taalkundige beteekenis van het 
wetsvoorschrift uit, ten slotte zal hij uit al die gegevens tot een 
beslissing komen, die niet enkel logisch is verantwoord. Stap voor 
stap mag hij voorwaarts gaan, eindelijk moet hij een sprong doen, 
die het eind-oordeel brengt. Het is zeker niet in de laatste plaats 
de billijkheid of onbiilijkheid van de te nemen beslissing die hem 
daarbij leidt. Bewust of onbewust is het haar invloed die het eind
oordeel dicteert. Dat ligt in den aard van 's rechters werk, het 
is altijd zoo geweest; voor onzen tijd is karakteristiek, dat het 
meer dan vroeger uitdrukkelijk wordt verklaard. Maar als dat 
zoo is, dan rijst ook de vraag: wat is dan die billijkheid en hoe 
staat zij tot het recht? Bij het zoeken naar recht zijn wij gebonden 
aan de wet. Ik denk er niet aan het tegen te spreken, de vraag 
is slechts , wat beteekent die gebondenheid. Even zeker is wei 
dat de weg die uit den abstracten regel tot de concrete toepassing, 
tot de interpretatie leidt, niet buiten de billijkheid omgaat . Maar 
met aanwijzing aileen dezer beide factoren : billijkheid en gebonden
heid zijn we er niet, we hebben aan nadere preciseering behodte. 
Ziedaar de eerste zijde van het probleem : de billijkheid in het 
recht. 

' Soortgelijke moeilijkheden doen zich voor als we bij onze be
slissing staan, niet voor de interpretatie der wet, maar voor be
paling wat krachtens overeenkomst tusschen partijen recht is. De 
overeenkomst bindt partijen, het zijn hun eigen woorden; zekerder 
dan bij de wet staan we als we ons aan den naar spraakgebruik aan 
te wijzen zin dier woorden onderwerpen. Maar met die woorden 
aileen komen wij er toch ook hier niet . Het is mogelijk , dat die 
woorden dubbelzinnig zijn , da t de een volhoudt , dat zij deze be
teekenis hebben , de ander er dat in leest. Wat gij in mijn woorden 
zoekt, heb ik in het geheel niet , bedoeld" , roept een verontwaar
digd contractant zijn tegenpartij toe. Bedoeling en woorden, het 
zijn de twee polen waartusschen iedere uitlegging zweeft, de ver- . 
houding van deze beide vast te steilen, is altijd de taak geweest 
van hem, die zich met het leerstuk van de uitlegging van rechts
handelingen bezighoudt. Dat ook dat niet buiten de billijkheid om
gaat, zal , na hetgeen wij over de interpretatie der wet zeiden , 
duidelijk zijn. Maar het verband tusschen billijkheid en vaststelling 
van de rechtsverhouding van contracteerende partijen, is toch 
nog een ander, meer direct. Bij de uitlegging zoeken we de voor
steiling van partijen, de woorden zijn ons teekens, waaruit we die 
afleiden; speuren we naar de ,bedoeling", dan gebruiken we 
andere gegevens om achter die voorstelling te kunnen komen. Maar 
de gevallen doen zich voor en zij zijn niet zoo weinig talrijk, dat 
over de vraag die tha,ns partijen verdeeldl houden, zij zich toen 
bij het sluiten der overeenkomst in het geheel geen voorsteiling 
hadden gemaakt. Er doen zicll omstandigheden voor, die partijen 
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volstrekt niet hebben voorzien, iedere overeenkomst regelt de toe~ 
komst, die altijd weer onbekend is. Aan velerlei, waaraan partijen 
hebben kunnen denken, hebben zij niet gedacht, er kunnen dingen 
tusschen beide komen, waaraan zij redelijkerwijze niet hadden 
kunnen denken. Hoe dan de rechtsstrijd te beslissen? Wie de prac~ 
tijk nagaat kan tweeerlei opmerken. Vooreerst hoe het gebruike~ 
lijk was en nog veelal geschiedt dat de rechter partijen bedoelingen 
toedicht die zij nimmer hadden. Zij hebben .. kennelijk" bedoeld, 
verklaart de rechter , wat zij naar zijn 's~rechters oordeel hadden 
moeten bedoelen, als zij aan het geval hadden gedacht. Met andere 
woorden, de rechter die schijnbaar uitlegt, vult in waarheid de 
wilsverklaring aan. Maar mag dit ook thans nog een niet zeld~ 
zame methode zijn, meer en meer wordt toch door de jurisprudentie 
een andere weg gevolgd, wordt openlijk verklaard dat de rechts~ 
bron, datgene waaruit de rechter het recht afleidt, iets anders is 
dan de wil van partijen. D e artikelen 1374 en 1375 B. W. worden 
steeds meer gebruikt, zij krijgen hoe Ianger hoe meer een centrale 
plaats in het contractenrecht. Overeenkomsten moeten te goeder 
trouw ten uitvoer worden gelegd, heet het daar, zij verbinden tot 
datgene wat door wet , gebruik en billijkheid wordt gevorderd. Hier 
hebben wij dus met een nieuwe functie der billijkheid in het recht 
te maken. Niet meer aileen de billijkheid in de rechtsvinding op 
grond der wet, maar de billijkheid naast de wet wordt van be~ 
teekenis. Hoe moeten we ons die verhouding denken? Billijkheid, 
wet en gebruik noemt art. 1375 op een lijn, maar hoe staan deze 
nu tegenover elkaar, wat gaat voor, als zij met elkaar in botsing 
komen? Stel, om voorbeelden uit -de' rechtspraak a~m te halen, dat 
de wet den huurder verplicht zijn huur aan den verhuurder te 
brengen, maar het gebruik meebrengt, dat de verhuurder haar 
komt ophalen, waaraan moeten partijen, waaraan dan de rechter 
zich houden? Gebruik staat dan tegenover wet. Of indien het ge~ 
bruik in den effectenhandel meebrengt, dat de kooper, wien onvol~ 
doend gezegelde effecten worden geleverd, den verkooper gelegen~ 
heid geeft hem andere, goede stukken te verschaffen, moet dat 
gebruik dan ook worden gehandhaafd als _ de verkooper bewust 
slechte stukken heeft geleverd? Of gaat dan billijkheid hoven ge~ 
bruik? Mag zelfs de billijkheid hoven de wet gaan? Een op de 
wet steunend voorschrift van spoorwegrecht bepaalde, dat Cle 
Duitsche Mark zou worden berekend tegep 59 cent, moet dat voor~ 
schrift bij een navordering van vracht worden gehandhaafd, als 
de Mark tot een minimum waarde is gedaald? Het zijn alle vragen 
over de verhouding dezer rechtsbronnen: principieeler kan men 
zich nog afvragen, wat toch die billijkheid is, waarvan art. 1375 
spreekt, wat het beteekent als de wet naar een rechtsbron verwijst: 
die naast haar zelve ligt. En dat wij hier met een bron van recht 
te maken hebben, lijdt geen twijfel, de billijkheid wordt door den 
rechter evenzeer gehandhaafd als de wet, zij verbindt partijen op 
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gelijke wijze. Ziedaar de tweede zijde van ons probleem: de billijk~ 
heid krachtens verwijzing der wet in, maar tegelijk naast het recht. 

Doch er is nog een derde reden om ons de vraag recht en 
billijkheid te stellen, een derde zijde van het probleem, die juist 
door de rechtsontwikkeling der laatste jaren in bijzondere mate 
de aandacht verdient. Van die ontwikkeling is zeker wei een der 
merkwaardigste verschijnselen het veldwinnen van de zoogenaam~ 
de vaste scheidsgerechten. Oat men zijn geschillen, in plaats van 
de beslissing van den van staatswege aangestelden rechter in te 
roepen, kan onderwerpen aan het oordeel van scheidsmannen is 
niets nieuws, sinds de Romeinen is het altijd zoo geweest . Maar 
de bepalingen der wet over deze stof worden thans gebezigd bij 
een handelwijze, die we] nieuw is. Scheidsrechters worden niet 
meer ad hoc gekozen voor een bestaand geschil of van te voren 
aangewezen ter beslissing van uit een bepaalde overeenkomst even~ 
tueel rijzende twistvragen, maar allerlei takken van handel hebben 
zich hun eigen gerecht gevormd. Wie in dien tak handel drijft, 
kan moeilijk anders dan overeenkomstig de regelen, die de ver~ 
eeniging van handelaars heeft vastgesteld zijn transacties afsluiten. 
Tot die regelen behoort onderwerping aan het scheidsgerecht dat 
de vereeniging instelde. Over de oorzaken van dit verschijnsel 
hebben wij hier niet te spreken. De langzame en omslachtige inrich~ 
ting van het gewone proces, de 6ndeskundigheid van den gewonen 
rechter vaak, ook de kwestie der kosten hebben stellig invloed 
gehad. Wij hebben hier slechts op een dier. oorzaken te wijzen. 
Het was mede een reactie tegen wat men formalisme noemde in 
het procesrecht maar ook in het materieele recht , die de handel 
zijn toevlucht bij deze scheidsgerechten deed zoeken. Een bevrij 
ding daarvan meende men te vinden door de tooverformule van 
a rt. 636 van het Wetboek van Burg . Rechtsvordering. Niet , naar 
de regelen des rechts ," maar , als goede mannen naar billijkheid" 
zouden scheidslieden oordeelen. Partijen worden door de wet uit
drukkelijk bevoegd verklaard dat in hun opdracht aan scheidslieden 
op te nemen; bij iedece vestiging van vaste scheidsgerechten, gelijk 
trouwens bij iedere arbitrage, wordt van die bevoegdheid gebruik 
gemaakt. 

Hier wordt dus recht geplaatst tegenover billijkheid, veronder
s-teld, dat de billijkheid tot andere uitkorristen leidt dan het recht. 
Mag nu de vraag, hoe deze beide tegenover elkaar staan, reeds 
voor de gewone arbitrage van beteekenis zijn, zij is dat in nog 
meerdere mate voor de rechtspraak van vaste scheidsgerechten. 
Hier gaan partijen niet naar zelf gekozen vertrouwensmannen, 
maar zij zijn onderworpen aan college's tegenover wie zij niet veel 
anders staan dan tegenover den gewonen rechter. Zij kunnen er 
feitelijk voor worden gedaagd tegen hun zin en deze uitspraak 
kan, evenals die van den rechter, dank zij de sanctie van art. 642 
Rv., worden ten uitvoer gelegd. Het schijnt dus dat tweeerlei recht 
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de verhouding der contracteerende partijen beheerscht, het recht . 
van den gewonen rechter en de billijkheid van het scheidsgerecht. 
Door invoeging van bepaalde clausules in de overeenkomst, b.v. 
onderwerping aan het scheidsgerecht van graan~ of koffiehandel, 
onttrekt men zich aan het eene recht, stelt men zich onder het 
andere. En die invoeging is feitelijk bij sommige takken van handel , 
in den graanhandel b.v., verplicht, is in andere regel. Maar is 
dat wei denkbaar, vragen we ons - tweeerlei recht naast elkaar? 
Meer nog dan door de inwerking van de billijkheid in het recht 
of door de verwijzing van art. 1375 wordt door de arbitrage de 
verhouding van recht en billijkheid een probleem van beteekenis. 

De billijkheid in de andere rechts~bronnen , wet en wilsverkla~ 
ring en gebruik, de billijkheid naast deze krachtens uitdrukkelijke 
verwijzing en de billijkheid gescheiden van en tegengesteld aan 
het recht, ziedaar de drie deelen, waarin ons probleem zich splitst. 

Beginnen wij met het derde. Het is het meest opvallende. De 
billijkheid, onderstelt het aangehaalde art. 636, leidt tot andere 
uitkomsten dan het recht. Tweeerlei ordening wordt hier dus naast 
elkaar gedacht en van beide verklaard dat zij gelden, dat wil in 
dat verband zeggen: partijen binden en afgedwongen kunnen wor~ 
den. Voor den jurist schijnt het iets absurds. Recht moet recht 
blijven. Een van tweeen : 6£ de billijkheid is niets uit juridisch oog~ 
punt gezien of zij zal in het recht zelf moeten gevonden worden. 
Hooren wij wat een scherpzinnig rriagistraat er over zegt. In zijn 
praeadvies van de Juristenvergadering van 1919 schreef Mr. C. 
W . Stheeman: , Van tweeen een: 6£ billijkheid is geen recht, maar 
dan ma g daarmee bij een rechtspraak ook geen rekening worden 
gehouden, Of het is wei recht, maar dan moet zij ook door den 
gewonen rechter worden in acht genom en. .. Het is niet minder 
dan ondu!abaar, dat in den Iande op tweeerlei wijze wordt recht~ 
gesproken, dat in een en dezelfde rechtsgemeenschap tweeerlei 
recht geldt, niet in dien zin verschillend recht, dat twee rechters 
over het geldend recht een verschillende uitspraak doen, maar in 
deze beteekenis, dat, terwijl het geheele volk leeft onder en zich 
gedraagt naar een bepaald normencomplex, de regelen des rechts, 
het aan enkele volksgenooten zou vrijstaan, zich daarvan los te 
maken en zich onderworpen te verklaren aan een geheel andere 
heerschappij , die der billijkheid" 1 ). 

Dit schijnt voor zich zelf te spreken, iets kan toch niet tegelijk 
recht zijn en niet recht, maar toch, men moet met zulke uitspraken 
voorzichtig zijn. Tweee::lei ordening naast elkaar, het schijnt ab~ 
surd. Maa·r de rechtsgeschiedenis leert, dat de beide volken, die 
het recht het hoogst hebben opgevoerd, Romeinen en Engelschen, 
toch maar iets dergelijks hebben gekend. Bi) dat dualisme moeten 

1) Hand. Jur. Ver. 1919, I, 3 biz. 22. 
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we een oogenblik stil staan, we zullen zien dat het zijn oorsprong 
vindt in de tegenstelling, die we met recht en billijkheid aanduiden, 
ja, dat wij zelfs die termen daar aantreffen. Een uitweiding van 
historischen aard is onvermijdelijk. Het spreekt van zel£, dat ik 
daarbij niets nieuws wil leeren, slechts op het verband van enkele 
aal} juristen bekende verschijnselen met ons probleem de aandacht 
vestigen. 

Eerst dus de Romeinen. Het is het jus honorarium, het prae~ 
torisch recht naast het jus civile, het eigenlijke burgerrecht waarop 
ik doel. Stippen wij een enkel punt uit de geschiedenis aan. Voor 
de ontwikkeling van het Romeinsche recht is de praetuur wei een 
zeer teekenend verschijnsel. Hier is een magistraat, die niet is 
rechter, maar die de administratie over de rechtspraak voert en 
die juist door die bijzondere positie meer invloed op het recht heeft 
gehad dan hij als rechter had kunnen bekomen. Hoe is dit te ver~ 
klaren? Zien we den toestand van het recht in Rome omstreeks 
200 jaar voor Christus, dan wordt hij nog beheerscht door de toen 
al oude wet der twaalf tafelen. Die wet vond haar oorsprong in 
de behoefte aan vastlegging van het recht, het waren de Plebejers 
die haar afdwongen in hun strijd tegen de macht der Patriciers , 
eens meesters over recht en rechtspraak. Intusschen, het rechts~ 
Ieven kan nimmer in zijn geheel worden onderworpen aan een wet 
van reeds eeuwen her , de ontwikkeling was voortgeschreden met 
behulp der interpretatie. Ik geloof niet dat het juist is, zooals men 
tegenwoordig wei leert, dat deze interpretatie in beginsel iets anders 
was als onze hedendaagsche wetsuitlegging ; gelijk deze had ook 
zij ten doel, gebonden aan den tekst der wet de richtige oplossing 
van den rechtsstrijd te zoeken. M aar als in iedere interpretatie 
twee elementen zitten waartusschen een spanning bestaat, het be~ 
houdende, da t den regel handhaaft en het evolutieve dat hem tege~ 
lijkertijd uitbreidt, dan was in de Romeinsche interpretatie uit den 
tijd der Republiek stellig dit laatste bijzonder sterk. Bekend zijn 
de voorbeelden: hoe uit de strafbepaling , dat de zoon uit de vader~ 
lijke macht vrij zou zijn , indien de vader hem driemaal verkocht, 
het instituut der emancipatie voortkwam, hoe de mancipatio van 
koop werd eigendomsoverdracht en hoe dan met behulp van den 
regel dat de bij de mancipatio uitgesproken woorden binden, de 
fiducia ontstond en zoo pand en bewaargeving. 

Deze mogelijkheid van ontwikkeling was echter niet voldoende. 
Daarnaast deed de praetor zijn werk. Had hij voor het eigenlijke 
proces oorspronkelijk aileen de taak den rechter te benoemen en 
na te gaan of partijen de noodige formaliteiten hadden volbracht, 
extra ordinem had hij allerlei bevoegdheden krachtens zijn ambte~ 
lijk gezag, waardoor hij op het recht invloed verwierf. Hij kon 
partijen dwingen elkander zekere stipulaties te doen, waardoor een 
proces mogelijk werd, hij handhaafde bestaande toestanden tegen 
vredebreuk en zoo meer. Doch baanbrekend werd zijn werk eerst, 
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toen hem, hetzij in aansluiting met wat al voor het vreemdelingen~ 
proces gold, hetzij als nieuwe rechtsschepping bij de lex Aebutia, 
die men meest omstreeks 150 v. C. plaatst, de bevoegdheid werd 
gegeven, zelfstandig aan te wijzen, welke vraag de rechter in bet 
proces zou worden voorgelegd. Hij vermag ook dan de wet niet 
te veranderen, maar hij mag den rechter aanwijzingen geven over 
bet oordeel, dat hij zal vellen. Die aanwijzingen zijn voor den rech~ 
ter bindend. Aan den rechter wordt b .v. de vraag voorgelegd, of 
de eischer inderdaad eigenaar is van een bepaalde zaak, zoo fa, 
dan moet hij den gedaagde, indien deze aan het bevel tot terug~ 
gave niet voldoet, veroordeelen. In zooverre niets bijzonders, wie 
eigenaar is bepaalt het gemeene recht , maar nu voegt de praetor 
er bij: tenzij blijkt, dat de zaak door eischer aan gedaagde is ver~ 
kocht en, zij het niet in wettelijken vorm, geleverd. Of wei de 
rechter moet onderzoeken of de gedaagde aan den eischer iets in 
den daarvoor voorgeschreven vorm ( stipulatio) beloofd heeft en 

' hem veroordeelen, tenzij, zegt de praetor, er iets te kwader trouw 
is geschied of thans geschiedt. Zulk een bevel geldt aileen voor 
het geval, waarin het gegeven is. Maar weldra krijgt het be~ 
teekenis daarbuiten en dit wordt in sterke mate bevorderd door 
de gewoonte van den praetor, reeds bij zijn ambtsaanvaarding be~ 
kend te maken, naar welke regels hij zijn ambt zal bekleeden. Het 
album dat deze aankondiging inhoudt, wordt dan de grondslag 
van het praetorische recht. 

Doch daarover zoo straks. lk heb deze feiten die den jurist 
zullen herinneren aan den aanvang van zijn candidaatsstudie hier 
vermeld om twee redenen. Vooreerst omdat we in het hier te Iande 
veel minder bekende Engelsche recht volkomen analoge verschijn~ 
selen zien, gelijk ik straks hoop aan te toonen en het voor de 
parallel wei noodig was, ook het van ouds bekende op te halen. 
Maar dan ook om even de vraag te stellen: wat was het dat den 
praetor tot zijn ingrijpen bracht? Stellen wil ik die , beantwoorden 
niet; slechts op twee dingen wijzen: ten eerste dat het immer het 
geval was, de concrete rechtsstrijd , die den praetor tot handelen 
dwong. Niet de regel stand voorop, maar in de feiten lag iets, 
waarom de oude regel niet onvoorwaardelijk kon worden gevolgd. 
En ten tweede, dat het niet anders was dan de overtuiging, dat 
zonder ingrijpen zijnerzijds onbillijkheden geboren zouden worden, 
die het handelen van den praetor motiveerde. Uitdrukkelijk wordt 
dit verklaard in de uitspraak van Servius, die op de vraag, of 
zeker voorschrift door den praetor terecht gegeven was: respondit 
aequum esse praetorem in eum reddere judicium". We houden 
dit vast. 

Het was het gezag van den praetor, zijn imperium, dat het hem 
mogelijk maakte, bedenkelijke gevolgen af te wenden waartoe toe~ 
passing van de starre regels va:n het recht scheen te dwingen. 
Nu is het een verschijnsel van aile tijden, dat wie onrecht meent 
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te lijden door strenge rechtstoepassing bij het gezag heul en steun 
zoekt. Denk aan de gratie. Maar het merkwaardige ligt hier voor~ 
eerst in het ingrijpen in het burgerlijk recht en in de verreikende 
consequenties, die dat ingrijpen gehad heeft , maar dan ook in de 
wijze waarop het geschiedde: met volkomen handhaving van het 
gemeene recht, a! wordt die handhaving in den loop der tijden tot 
een erkenning van den schijn die in werkelijkheid door iets geheel 
anders is verdrongen. Doch ook dit verschijnsel is niet uniek in 
de rechtsgeschiedenis . Er is een aanloop tot iets dergelijks in het 
oud~Frankisch recht, die echter tot niet vee! leidde en er is -
wat van eminent belang is voor het inzicht in heel de rechtsont~ 
wikkeling - iets soortgelijks in Engeland te vinden, waar het wei 
als in Rome geheel den groei van het latere recht bepaalde. 

Een enkel woord over het Frankisch recht in den aanvang der 
Middeleeuwen. Het recht was volksrecht . d .w .z. het recht wordt 
door de aanvankelijk mondeling overgeleverde, later opgeteekende 
rechtsovertuiging van het volk beheerscht en moet daar afhankelijk 
van blijven , daar het 't volk zelve is, dat recht spreekt. In dat ge~ 
recht echter krijgt als de koningsmacht opkomt, de vertegenwoor~ 
diger van dezen, de graaf de Ieiding. Krachtens zijn taak orde en 
vrede te handhaven, kan deze ook op de executie van het oordeel 
van het gerecht, aanvankelijk een private zaak van den eischer 
invloed verwerven. Zoo krijgt hij de mogelijkheid een nieuwen 
executievorm te scheppen, kan hij ook een nieuwe wijze van dag~ 
vaarden voor het gerecht in het Ieven roepen. Naast volksrecht 
staat dan koningsrecht, gelijk te Rome naast burgerlijk praetorisch . 

En nu Engeland 1 ). Eerder dan elders hebben daar in de Middel~ 
eeuwen recht en rechtspraak vastheid en vorm gekregen , er was 
reeds vroeg een geregelde wetgeving , er waren hoven, waarvoor 
a! spoedig het denkbeeld van het precedent, van de gebondenheid 
a an vorige uitspraken gewicht kreeg. Van die hoven was er een, 
de Exchequer, dai: meer was dan een gerechtshof aileen; het was, 
modern uitgedrukt, gerechtshof, kabinet des konings en ministerie 
tegelijk. Een afdeeling daarvan .was met de administratie der jus~ 
titie belast, tot deze , de kanselarij, moest men zich wenden als men 
een proces wilde beginnen. De kanselarij gaf een formulier , een 
, writ" , dat de actie · omschreef die werd ingesteld en dat aan de 
rechters werd voorgelegd. Regel was, dat men een formulier be~ 
kwam van een bekend type, maar de mogelijkheid bestond , dat de 
kanselier een nieuwe writ afgaf. Hier raakt zijn taak dus zeer dicht 
die van den praetor, maar niet langs dezen weg ,heeft hij nieuw 
recht in Engeland gevormd . De rechters hadden de vrijheid uit 
te maken of de ,writ" wei overeenkomstig het gemeene recht was. 
Zij waren, anders dan de Romeinsche, niet aan het formulier ge~ 

1 ) Ik ontleen de volgende bijzonderheden van Maitland .. On Equity" en aa n 
zijn ,.Trust and Corporation" in Collected Papers III, biz. 321 vlg. 
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bonden en zij gaan a! spoedig, in de 14e eeuw, tegen een nieuwe 
writ bezwaar maken. 

Het was een ander deel van zijn functie, dat aan den kanselier 
zijn belangrijke plaats in de geschiedenis van het Engelsche recht 
heeft ,gegeven. Het was namelijk gebruik, zich tot den koning te 
wenden als men eenig onrecht meende te lijden, dat niet langs 
den gewonen weg kon worden verholpen. De koning laat deze 
petities door zijn kanselier afdoen, die meest het eenige lid in zijn 
raad was, die tot den stand der geleerden behoorde. In dat werk 
komt methode, en ontwikkelt zich een procedure. De kanselier laat 
partijen voor zich komen, kan dat doen krachtens zijn gezags~ 
positie en bedreigt boete bij wegblijven. Dan hoort hij hen onder 
eede en beslist hun geschillen. Wei heeft hij niet de bevoegdheid 
veroordeelingen uit te spreken, maar zijn gezag is groat genoeg, 
dat men hem gehoorzaamt ook zonder executie. Bedenk dat hij 
geestelijke is en kerkelijke straffen voor het geval van ongehoor~ 
zaamheid aan zijn bevel bij de hand heeft. 

Aanvankelijk bemoeit de kanselier zich met allerlei soort zaken, 
ook met die, waarin ook een gewoon hof bevoegd was. Het ge~ 
beurde dat men zich tot den koning wendde, omdat men arm was 
en zijn tegenpartij rijk, een proces tegen een rijk man was moeilijk 
in die dagen. Maar aan deze bemoeienis komt in de 14e eeuw een 
einde; voor dezelfde zaken een andere rechter naast den gewonen 
geeft aanleiding tot willekeur, het kan niet worden geduld. De 
functie van den kanselier blijft en breidt zich uit, daar waar het 
gemeene recht (de common law) niet voorzag, de verhoudingen 
niet regelde. Het meest bekende en het meest sprekende voor~ 
beeld, schoon lang niet het eenige, is dat van de , use" of ,trust". 

Ziehier de oorsprong van dit merkwaardige instituut. Een 
Engelschman kon over onroerend goed niet bij testament beschik~ 
ken. De common law sloot dit ten eenenmale uit. Toch kan de 
wensch bestaan, een dochter of een jongeren zoon er mee te be~ 
giftigen, of wei men wilde de kerk zijn goed vermaken of einde~ 
lijk, men wilde dat het goed, gelijk rechtens was, op den oudsten 
zoon overging, maar deze was minderjarig en dus was zijn recht 
niet gelijk den vader, die zijn dood nabij zag, het zou wenschen; 
immers dan kreeg de landsheer de vruchten van het goed tot de 
meerderjarigheid, wat te bedenkelijker was, waar hij ook tot het 
huwelijk van den landeigenaar zijn toestemming moest geven en 
van die toestemming nu wellicht een koop maakte. W at deed men 
nu in zulke gevallen? Wie zijn dood verwachtte gaf het goed aan 
eenige vrienden met de opdracht het te bewaren voor jongsten 
zoon of dochter, of het voor kerkelijke doeleinden te bestemmen, 
of tot de meerderjarigheid van den oudsten zoon~eigenaar onder 
zich te houden. Met die meerderjarigheid, in andere gevallen dade~ 
lijk na den dood, wordt het aan den aangewezene overgedragen. 
Maar tot dit oogenblik zijn de vrienden eigenaars, volledig eige~ 
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naars , nakoming van de opdracht kan in rechten niet worden af~ 
gedwongen. Mocht nu een vertrouwensman daarmee in gebreke 
blijven, dan wendt de benadeelde zich tot den kanselier en deze 
weet den nalatige tot zijn plicht te brengen. Rechtens bestaat daar~ 
toe geen gebondenheid, feitelijk wordt de wil van den overledene 
nageleefd. 

Het is hier de plaats niet om de verdere ontwikkeling van het 
instituut, dat in het hedendaagsche Engelsche recht een zoo breede 
plaats inneemt, te beschrijven. Ons is het op het oogenblik slechts 
om de methode te doen. En dan springt de overeenstemming met 
den praetor in den aanvang van het instituut in het oog. Mis~ 
schien is de kanselier zich nog minder bewust, dat er iets van 
rechtsschepping in zijn handelen zit, hij kan er niet over denken, 
mist daartoe ten eenenmale de bevoegdheid. Praetor en kanselier 
beiden helpen eenvoudig, omdat hun eigen innerlijke overtuiging 
hun zegt, dat het onbillijk ·en onrechtvaardig zou zijn, als ze het 
niet deden en zij blijven daarbij geheel buiten den kring, waar~ 
binnen te treden de rechtsorde hen verbiedt. , For the love of God 
and the way of charity", roepen de hulpzoekenden den koning 
aan. Het was niet anders dan een moreele plicht als u land was 
toevertrouwd ter wille van een ander, het ook aan dien ander te 
doen toekomen. , Equity" en ,good conscience" dwingen er toe. De 
kanselier is de man, die de menschen hun moreele plichten inscherpt. 
Doch als in deze wijze van handelen regelmaat komt, als verder 
de moreele plicht wordt afgedwongen door hem die haar oplegt, 
dan wordt hij van zelve tot recht. In het van geval tot geval op~ 
treden van den kanselier kwam ordening, zijn methode van ver~ 
hoor leidde tot een hof, de maximen die hij volgde en die hij meest 
aileen op eigen overtuiging steunde, maar soms deed aansluiten 
aan Romeinsch of Canoniek recht, werden tot een systeem, de 
rules of equity die naast het gewone, gemeene recht , de . common 
law stonden. 

Ook in de verdere ontwikkeling ligt een merkwaardige over~ 
eenstemming met het praetorisch recht. 

De praetor kondigt van te voren aan, hoe hij zijn ambt zal ver~ 
vullen, hij deelt mede welke maatregelen hij evengoed zal nemen, 
welke acties verleenen. Aanvankelijk is die aanko~diging niets 
dan een programma. Het mag al dadelijk niet fatsoenlijk zijn 
gevonden als de praetor zich niet aan zijn edict houdt ,......... wellicht 
gaf het zelfs tot tusschenkomst van den tribunus plebis aanleiding, 
,......... rechtens bindt den praetor zijn edict niet. Intusschen de billijk~ 
heidsgedachte, het oordeelen van geval tot geval verliest al iets 
van zijn soepelheid, krijgt iets van de starheid van het recht, als 
de regel, zij het dan nog de vrijlatende regel, wordt aangekondigd, 
naar welken het zal geschieden. In hooge mate wordt dat bevor~ 
derd, als a! spoedig het gebruik meebrengt de aankondiging van 
de ambtsvoorganger over te nemen. De regel krijgt de waarde die 
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traditie aan een wijze van handelen kan geven; tegenover het over~ 
genomene voelt men zich minder vrij dan tegenover het eigene. 
Het ligt dan ook volkomen in de lijn dat het oogenblik komt, 
waarop de wet den praetor voorschrijft, zich aan zijn edict te 
houden (lex Cornelia van 67 v. C.) , al wijst het anderzijds op 
den strijd die ook hier zich vertoont tusschen rechtszekerheid, die 
gebondenheid vraagt en billijkheid, die vrijheid verlangt, als ook 
na dien de praetoren zich nog wei losmaken van hun edict 1 ). In 
dien strijd heeft de rechtszekerheid het volkomen gewonnen, als 
Hadrianus den beroemden jurist Julianus opdraagt het edict defini~ 
tie£ te redigeeren (plm. 130 n. C.) . De macht van den praetor 
was door de gewijzigde omstandigheden van het principaat ver~ 
dwenen. Niet aan hem, maar aan den keizer komt voortaan de 
taak waar recht en billijkheid botsen , de goede oplossing te vinden. 
Het praetorisch edict is tot wet geworde·n, dat bindt geheel op 
dezelfde wijze als de volkswetten zelve. Maar de rechtsstof die 
daarin is samengevat, wordt niet met die van het oud volksrecht, 
het jus civile versmolten. Het jus honorarium staat naast het civiele 
als zelfstandig geheel. Het is mogelijk dat men eigenaar is naar 
civiel recht en niet naar praetoris.ch en omgekeerd, het is even~ 
zeer mogelijk dat een vorderingsrecht naar civiel recht bestaat of 
ontkend moet worden, terwijl naar praetorisch recht het tegen~ 
gestelde geldt. Hoe processueel die beide zich verhouden, heb ik 
hier niet verder uiteen te zetten. Genoeg zij het te vermelden , 
dat in de practijk dat dualisme niet als hinderlijk schijnt te zijn 
gevoeld. Het was zoozeer in het Romeinsche recht doorgedrongen, 
dat men het zelfs bij Justinianus, die als goed Oostersch monarch 
aile recht tot eigen keizerlijke macht herleidde, toen het toch wei 
aile reden van bestaan had verloren en practisch geen belang meer 
had, in de codificatie nog terugvindt. Toen was toch wei aile 
recht w~t. In een opzicht blijft het jus honorarium ook dan, als 
het tot wet is geworden aan zijn oorsprong als beslissirig naar 
billijkheid van geval tot geval herinneren. Veel meer dan het civiele 
recht, dat den magistraat en den rechter binnen zekere grenzen 
vastlegde, kent het mogelijkheden van ruime waardeering voor wie 
het recht handhaaft. Begrippen van dien aard die ook het heden~ 
daagsche recht nog kent stammen, zeker of waarschijnlijk, uit het 
praetorisch recht. Zoo de dolus en de bona fides. En talrijk zijn 
in het praetorisch recht, ook als het is vastgelegd, de plaatsen waar 
de rechter in vrijheid een beslissing wordt overgelaten, als rechts~ 
middelen gegeven worden naar omstandigheden (causa cognita) 
of als de praetor ( dus later de wet) slechts in het algemeen a an~ 
duidt dat ingrijpen mogelijk is zonder te zeggen hoe (ubi quaeque 

1) V gl. Kruger. Geschichte der Quell en und Litteratur . des romischen Rechts, 
biz. 34 noot. 
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res erit animadvertam). Uit het praetorische recht heeft door~ 
Ioopend een overneming in het civiele, wat juristen een receptie 
noemen, plaats gehad. Ten slotte is het tot een samensmelten ge~ 
komen; bij Justinianus is de tegenstelling nog slechts klank, maar 
eeuwen heeft zij de ontwikkeling beheerscht. 

lets geheel analoogs zien we in Engeland. Gelijk naar civiel 
en praetorisch recht kan ook haar common law en equity de eigen~ 
dom in verschillende handen liggen. Nemen we weer het voor~ 
beeld van de trust. · Degeen, te wiens behoeve de trustees het goed 
onder zich hebben, heeft naar common law geen enkel recht, maar 
in equity kan hij handhaving van zijn positie verlangen. Ter wille 
daarvan is in den loop der eeuwen een reeks van regels gevormd, 
een geheel van bepalingen, die de Engelsche rechtsgeleerden er 
toe hebben geleid van een ,.ownership in equity" te spreken, naar 
common law is de trustee eigenaar; moeten inbreuken van derden 
op de zaak afgeweerd, dan treedt hij op en of hij de zaak als 
trustee of voor zich zelven in eigendom heeft , is daarbij volkomen 
irrelevant. Maar in equity kan de ,cestui qui trust" al zijn rechten 
doen gelden. Met behulp van dat instituut worden talrijke ver~ 
houdingen geordend, haast het geheele vereenigingsrecht, het recht 
der kerken behalve de Staatskerk inbegrepen, berust er op. Zoo 
staat equity naast common law. 

Het is merkwaardig te zien, hoe daarbij het besef van den 
oorsprong dezer dingen verloren is gegaan. De groote jurist Black~ 
stone komt in de 18e eeuw bij zijn beschrijving van het Engelsche 
recht ook voor de vraag te staan, wat het verschil is tusschen 
common law en equity. Hij kan geen ander vinden, dan dat sommige 
acties voor dezen , and~re voor genen rechter thuis hooren, dat 
men naar de Chancery moet gaan als men een op de equity steu~ 
nende vordering wil instellen, naar een der andere courts als het 
om handhaving van een op de common law steunend recht gaat. 
Blackstone is getroffen door het woord equity; equity, billijkheid, 
is in zijn oorspronkelijken zin de ziel van aile recht, schrijft hij , 
maar als we van een ,.court of equity" spreken, werkt die term 
verwarrend, het doet het misverstand ontstaan, also£ er een rechter 
zou zijn (die van de law~courts) die recht zou do en zonder billijk~ 
heid en of er een andere zou zijn, die van de Chancery, die niet 
aan eenig recht gebonden is. Van die oorspronkelijke beteekenis 
heeft equity niets meer. Ga maar na, zegt Blackstone, men beweert, 
dat het de taak van den rechter in equity is, om hardheden der wet 
te voorkomen. Maar er zijn dingen in het recht, die ieder als 
hardheid voelt, dat b .v. onroerend goed dat op den erfgenaam 
overgaat, niet voor de op simpele overeenkomsten steunende schul~ 
den van den erflater aansprakelijk is , of dat de halfbroeder bij 
vererving van onroerend goed achter staat bij een verren nee£. 
hardheden, die algemeen worden erkend, . waaraan de courts of 
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equity niets kunnen veranderen. Of wel. men beweert, dat de regels 
van equity meer naar den geest, die van common law naar de 
letter moeten worden gehandhaafd. Neen, zegt Blackstone, bij 
beide is de rechter gelijkelijk gebonden, in de manier van inter~ 
pretatie is geen verschil. Of men houdt vol , dat de rechter in equity 
niet aan het precedent gebonden zou zijn, naar eigen overtuiging 
zou mogen rechtspreken. Alweer onjuist, ook de rechter in equity 
houdt zich aan het precedent. 

Blackstone heeft gelijk. In zijn tijd is de equity een deel van 
het in Engeland geldende recht (de law) van geheel denzelfden 
aard als de common law. Maar de stand van de rechtshistorische 
kennis liet hem niet toe te zien, dat dit eerst het resultaat was 
van een eeuwenlange ontwikkeling. Stippen we er slechts een punt 
uit aan. Oorspronkelijk was de kanselier bij de rechtspraak in 
equity stellig niet gebonden aan het precedent. Aileen al het feit , 
dat de , reports" (de verzameling van rechtspraak) voor de com~ 
mon law teruggaan tot den tijd van Edward I (1272-1307) , ter~ 
wijl van die van de Chancery de oudste uitspraak is van 1557, 
spreekt hier boekdeelen. AI wat Blackstone bestrijdt, zijn niet fou~ 
tieve meeningen zonder meer , maar het zijn reminiscenties uit vroe~ 
ger tijd, die eens waar waren, maar het niet meer zijn. Eens was 
de billijkheid in den echten oorspronkelijken zin wei de grond~ 
slag van den werkkring van den kanselier, was het wei diens 
streven hardheden te voorkomen, vroeg hij wei onafhankelijk van 
het precedent, of de uitspraak zijn rechtsovertuiging bevredigde, 
maar in de 18de eeuw is dat alles lang verdwenen. En ten slotte 
heeft hier, als in het Romeinsche recht, het naast elkaar staan tot 
een worden geleid, de tegenstelling common law en equity verloor 
zijn laatste reden van bestaan, toen de wetgever in 1873 en 1875 
de onderscheiding tusschen de hoven, die naar het een of het ander 
systeem rechtspraken ophief. Teekenend is daarbij, dat gelijk het 
praetorisch recht het civiele overnam, en bij de ineensmelting dat~ 
gene in het civiele recht verdween, wat met het praetorische niet 
vereenigbaar was, de Judicature Act van 1873 bepaalde: ,Gene~ 
rally in all matters not hereinbefore particulary mentioned, in 
which there is any conflict or variance between the rules of equity 
and the rules of the common law with reference to the same matter, 
the rules of equity shall prevail". 

Tot zoover onze historische herinneringen. Resumeeren wij even, 
wat ze ons opleverden. Rome en Engeland heiden toonen ons een 
rechtspraak naast het gemeene recht, die gezegd wordt op de 
billijkheid te berusten. W at nu onder de billijkheid moet worden 
verstaan wordt niet nader ~iteengezet, het schijnt vanzelfsprekend. 
Een ding is zeker: aan in formules neergelegde regels ontleent 
de schepper van dit rech.t zijn conclusies niet. Het mag waar zijn 
dat in Engeland in het hof van Equity \Yel eens een aan civilisten 
of kanonisten ontleende uitspraak is doorgedrongen, dit was meer 
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opsxermg dan grondslag van eigen oordeel. Zijn oorsprong vond 
het nieuwe recht beide malen in bemoeienis met de rechtspraak 
van geval tot geval, uit de gelegenheidsbemoeiing werd nieuw 
recht. Beide malen ook was het een ambtelijk gezag, dat het nieuwe 
ingang deed vinden. Eindelijk stemt de ontwikkelingsgeschiedenis 
van praetorisch en equity recht hierin overeen, dat het de juristen 
waren die van de gelegenheidsoplossingen regels maakten. Zoo 
werd de billijkheid recht, een nieuw recht naast het oude. Ge~ 
ruimen tijd, zoolang nieuwe gedragsregels zich op deze wijze vorm~ 
den, zoolang de billijkheid vloeibaar bleef , werd in het naast elkaar 
staan van billijkheids~ en rechtsorde blijkbaar geen bezwaar ge~ 
zien. En zelfs als de billijkheidsregels recht worden van den zelf~ 
den aard als het andere blijft het dualisme; eerst langzaam, als 
het bewustzijn van de tegenstelling geheel verloren is gegaan, be~ 
gint men zich aan het naast elkaar staan van tweeerlei ordening, 
waarvan de beteekenis tot zuiver processueele formaliteit is inge~ 
schrompeld, te stooten. Dan worden beide systemen van regels tot 
een. Het billijkheidsrecht wordt in het gemeene opgenomen, in den 
vorm heeft dit overwonnen, echter niet zonder in den inhoud zelve 
overwonnen te zijn. De billijkheidsregel heeft den ouden regel ver~ 
drongen. 

In den loop van dit opstel hoop ik aan te toonen, welk nut we 
uit deze conclusies kunnen trekken. Thans nog een opmerking van 
historischen aard. We kunnen ons afvragen, hoe het komt, dat 
we in de ontwikkeling van het middeleeuwsch recht op het vaste 
land niet iets dergelijks vinden. Natuurlijk is een positief ant~ 
woord op deze vraag niet te geven, we zijn geenszins gerechtigd 
te beweren, dat we soortgelijke ontwikkeling overal zouden moeten 
aantreffen, waar niet bijzondere omstandigheden het ontbreken ver~ 
klaren. Dergelijke vaste wetten van ontwikkeling kent de geschiede~ 
nis van het recht al evenmin als eenige andere. Maar het is wel 
van belang op eenige factoren te wijzen, die hier die ontwikkeling 
een geheel andere richting deden nemen. 

Het middeleeuwsche recht bij ons ~ en het zelfde moet gezegd 
worden ten aanzien van Frankrijk en Duitschland ~ . heeft nooit 
die vastheid verkregen, die het in Engeland al zoo vroeg verwierf.. 
Rechtsvorming en rechtspraak waren veel meer versnipperd, ver~ 
deeld over vele autoriteiten, die in groote vrijheid hun ambt uit~ 
oefenden. Men leze, om een voorbeeld te noemen , eens het aardige 
Rechtsboek van den Briel van Jan Matthijsen, uit het begin der 
15e eeuw, na. De schepenen moeten recht doen naar der stede 
recht. Zij waren dus gebonden aan vastgelegde regels . Maar , zegt 
Matthijsen, de schepenen hebben vele zaken te berechten, waar~ 
van in de handvesten niets beschreven is. Hoe dan? , Dair een 
schepen niet verder of verbonden en is te wijsen, dan hem op zijn 
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conscientie denkt die beste reden" 1
). Hij mag als de zaak moeilijk 

is, het vonnis uitstellen, hem wordt geraden naar vroegere von~ 
nissen te zien, maar ten slotte beslist zijn conscientie en daarom, 
merkt Matthijsen op, zweert hij bij de aanvaarding van zijn ambt 
.,vonnisse te wijsen na den rechte der stede ende bij mynre weet~ 
scip", 2

) zulks in tegenstelling van den baljuw 3 ), die enkel zweert 
der stede recht te houden. Deze, de handhaver van het recht, 
die niet recht spreekt in onzen zin, heeft enkel met de bestaande 
regels te maken; geven die hem geen licht, dan bindt hem het 
gebruik, maar op eigen conscientie wordt hij niet gewezen. 

De Middeleeuwsche rechter, die zulk een vrijheid geniet, heeft 
aan een bijzondere bevrijding van het strenge recht door de billijk~ 
heid , geen behoefte .. En evenmin had dat de rechter van de 17e 
en 18e eeuw. Het is niet meer simpelweg het eigen geweten, 
waarnaar hij bij stilzwijgen der wet wordt verwezen. Maar aan 
een strenge gebondenheid was bij het ontbreken van een vast 
systeem van te volgen regels, in wet of precedent vastgelegd, ook 
bij hem geen sprake. Waarnaar al niet sprak hij recht? Naar 
keuren en privilegien, naar het oud gewoonterecht van stad of 
gewest, maar ook naar Romeinsch recht, om van den invloed van 
Canoniek recht en nog andere bronnen te zwijgen. Waar veel~ 
heid en veelsoortigheid van rechtsbronnen, kan van strenge ge~ 
bondenheid geen kwestie zijn. In de keuze ligt de vrijheid. De 
billijkheidsdrang die tegen den regel optornde in Engeland en daar 
nieuw recht naast het bestaande deed geboren worden, kon aldus 
in het recht zelf zich gemakkelijk doen gelden. . 

En dit wordt in sterke mate bevorderd door den invloed van 
het natuurrecht. Ik moet mij hier tot een enkele aanduiding be-: 
perken. Zeventiende en achttiende eeuw worden beheerscht door 
de gedachte, dat er een van nature geldend, rationed te kennen 
recht is . Op allerlei wijzen heeft men dat trachten te grondvesten, 
in allerlei vormen heeft het zich vertoond. Welke die zijn, is voor 
ons niet van belang, hierin stemmen aile aanhangers van deze leer 
- en wie was het in dien zin niet in den tijd waarvan ik nu 
spreek? ,......., overeen, dat zij aan dien op de natuur van den mensch 
gebouwden regel gelding toekennen tot aanvulling van het in wet~ 
geving en gewoonte neergelegde recht, zoo noodig ook daar tegen
over. W aar toepassing van een regel zou lei den tot wat den rech~ 
ter zelf een onbillijkheid scheen, werd hij allereerst door een regel 
van natuurrecht . tegen zulk een toepassing gevrijwaard. Gierke 
heeft de opmerking gemaakt, dat heel wat recht van Germaan~ 
schen oorsprong als natuurrecht in het gerecipeerde Romeinsche 

1) Biz. 55 in de uitgav~ van Fruin en Pols. 
2) Biz. 51. 
3) .,Rechter" noemt Matthijssen hem, maar rechtspraak tn onzen zin had niet 

hij , hadden de schepenen. 
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is doorgedrongen. Met evenveel recht kan men zeggen, dat het 
natuurrecht gediend heeft om aan billijkheids~overwegingen in de · 
rechtshandhaving invloed te verschaffen. lntusschen, op een ding 
moet daarbij worden gelet. In de bi1lijkheids~rechtspraak, die Ro~ 
meinsch en Engelsch recht ons lieten zien, gaat het nieuwe recht 
van het geval uit, het natuurrecht onderstelt den regel als grond~ 
slag van de uitspraak van den rechter. Het mogen mede billijk~ 
heids~overwegingen geweest zijn, die naar dien regel deden grijpen, 
formeel .is hier een rechtsvinding van den zelfden aard als bij de 
toepassing van de wet: van den regel tot het geval. 

Op deze tegenstelling komen we terug, als we het beroep op 
billijkheid, dat we telkens aanwezen, maar nog niet nader ont~ 
leedden, in het vervolg van dit opstel wat nader zullen bezien. 
Nu nog slechts even aangegeven, hoe de historische lijn verder 
verliep. De 19e eeuw werpt het natuurrecht ter zijde. Het begon 
al met de condificatie, die immers uitging van de gedachte alle 
recht te omvatten en dus geen plaats liet voor een recht, dat gel~ 
ding zou hebben, evenals de wet, maar naast de wet. T och liet 
b.v. het Oostenrijksche wetboek van 1811 nog ruimte aan het 
natuurrecht ter aanv,ulling bij stilzwijgen van de positieve wet en ons 
ontwerp 1820 hield een soortgelijk voorschrift in. Maar de rechts~ 
wetenschap bracht de gedachte die in de codificatie ligt: aile recht 
in de wet, tot haar consequenties. Recht werd het bevel van den 
staat, waar anders dan in de wet zou dit te vinden zijn? Het 
natuurrecht scheen in het eind der 19e eeuw voor goed opgeruimd. 
En de strooming van positivisme die het wegvaagde, bande ook 
de billijkheid uit het recht. Uit het gesloten systeem der wet het 
concrete recht af te leiden, scheen een verstandelijke taak, waar~ 
van de rechtswetenschap de methoden aangeeft. Bij de aanvulling 
van die taak bleef er geen plaats voou billijkheidsoverwegingen, 
hoogstens kunnen zij dienen als wenschen, waarvan de wetgever 
naar believen al dan niet kennis neemt. Zoo was de heerschende 
leer, totdat de feiten en stroomingen zich voordeden, waarvan ik 
in den aanvang van dit opstel sprak. 

Na deze opmerkingen van historischen aard is het nu tijd, de 
beteekenis van de billijkheid in het hedendaagsche recht wat nader 
te bezien. 

II. Wij vangen deze aan met een beschouwing van art. 1375 
B. W. De wet verwijst daar naar de billijkheid. Gewoonlijk ziet 
men in het artikel een opsomming in een zekere volgorde van 
de bronnen die de rechter nioet raadplegen als de woorden der 
overeenkomst of de bedoeling van partijen hem geen voldoende 
richtsnoer geven om een geschil te beslissen. Hij heeft dan in 
de eerste plaats in de wet te zoeken, leert men; zwijgt ook deze, 
dan mag hij partijen aan de gewoonte gebonden rekenen en einde~ 
lijk, als noch wet noch gewoonte hem uitsluitsel geven, naar billijk~ 

16 
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heid beslissen. In dien geest hanteerde de rechtspraak het wets~ 
voorschrift een enkele maal, als zij b.v. bij een proces over een 
doktersrekening of een accountants~declaratie het bedrag van het 
aan deze heeren toekomend honorarium bij gebreke van steun in 
wet of gebruik naar eigen oordeel vaststelde. 

lntusschen, tegen deze opvatting waarbij het belang van het 
artikel niet groot is, is van verscheidene zijden oppositie gekomen. 
Aanleiding daartoe was de in de laatste jaren ook in de recht~ 
spraak telkens weer opduikende vraag, wat v66rafgaat, het ge~ 
bruik of de wet. V roeger werd algemeen aangenomen, dat die 
vraag geen vraag was. Men wees op de artt. 3 en 5 van de Wet 
houdende Algemeene Bepalingen: , Gewoonte geeft geen recht, dan 
wanneer de wet daarop verwijst", heet het daar en ,een wet kan 
aileen door een latere wet haar kracht verliezen." De redeneering 
lag voor de hand: art. 1375 B. W. is een der gevailen waarin 
de wet naar de gewoonte verwijst, maar die gewoonte, die immers 
geen wet kan afschaffen, geldt aileen als de wet zwijgt. Er schijnt 
weinig tegen te zeggen. Toch kwamen er bezwaren. Vooreerst 
zeker wei, omdat de resultaten, waartoe die leer in de practijk leid~ 
de, ~einig bevredigend waren. lk noemde bov,en al het geval van 
het brengen of afhalen van de huur. Art. 1429 B. W. verplicht, 
indien niet anders is overeengekomen, de schuldenaar aan zijn 
schuldeischer de penningen te gaan brengen. Maar als het nu ge~ 
bruik is, dat bij huur~ en weekwoningen de verhuurder de huur 
ophaalt, geldt het voorschrift dan toch? is de huurder die afwacht 
of de verhuurder hem opzoekt in gebreke omdat hij niet op tijd 
heeft gebracht wat hij moest brengen? De rechter antwoordde 
bevestigend op deze vraag, ....- het rechtsbewustzijn van velen 
kwam in opstand tegen deze beslissing. Of een ander geval: de 
wet verbiedt in art. 1595 B. W . den huurder het gehuurde op zijn 
beurt te verhuren ( onderhuur) tenzij partij en het tegendeel be~ 
dingen. Maar als het nu gebruik is in een zekere streek, dat de 
boeren aan hun arbeiders toestaan op hun land aardappelen te 
pooten en als zulk een overeenkomst als huur moet worden ge~ 
qualificeerd, moet dan de boer~pachter geacht worden zich aan 
wanpraestatie te hebben schuldig gemaakt als hij dit gebruik volgt? 
Ook hier hield de rechter zich aan de wet, ook hier vond dat 
afkeuring. Geen wonder, dat er auteurs waren die, ....- onder den 
invloed steilig ook van de nieuwere stroomingen die niet meer ge~ 
looven aan de almacht der wet in zake privaatrecht, ....- het ge~ 
bruik hoven de wet gingen steilen. Zoo deed b.v. de vroegere hoog~ 
leeraar, thans raadsheer in den H . R.: Kosters en met veel grootere 
beslisth<!id de schrijver van een Amsterdamsche dissertatie, Mr. 
K. Jansma. Zij konden daarbij ook een wetsartikel tegen de ge~ 
bruikelijke opvatting aanvoeren: art. 1383 B. W. ,Bestendig ge~ 
bruikelijke bedingen worden geacht stilzwijgend in de overeen~ 
komst te zijn begrepen, schoon dezelve daarbij niet zijn uitgedrukt" . 
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Neemt men dit artikel tot grondslag, dan luidt een redeneering 
in tegengestelden zin aan die , welke we hoven weergaven, zeer 
plausibel. Men kan die ongeveer zoo samenvatten: ,Het aanvullend 
recht ....- en daarom gaat het hier ....- bindt, tenzij partijen het tegen~ 
deel bepalen. In de overeenkomst van partijen wordt geacht het 
bestendig gebruikelijke te zijn opgenomen. Wijkt dit dus van de 
wet af , dan geldt het gebruik, niet de wet." Dus een van tweeen : 
of men moest art. 1375 anders interpreteeren dan men gewoon 
was , Of men moest aan art. 1383 een uitleg geven, die van de 
voor de hand liggende afweek. V andaar voorstellen om dit voor~ 
schrift te be per ken tot het plaatselijke gebruik of tot de z.g. ,clauses 
de style", d.w.z. de gevallen, waarin niet enkel het gebruik van 
de wet afwijkt, maar dit gebruik in overeenkomsten als waar het 
om gaat in den regel uitdrukkelijk wordt opgenomen. In zoo'n 
geval zou de gewoonte binden, ook als dit een enkele maal. is na~ 
gelaten, gaat dus gebruik hoven de wef, maar overigens heeft de 
wet de voorkeur. In dien zin oordeelde Van Kuyk, to en hij prae~ 
adviseerde aan de Juristenvergadering, die het ongeschreven recht 
behandelde. 

In dezen strijd heeft Houwing ingegrepen in een fr aai betoog , 
dat aanvankelijk in het Weekblad voor Privaatrecht geplaatst , 
later in zijn Rechtskundige Opstellen is opgenomen 1

). Wij moeten 
dat betoog, waaraan wij ook het bovenstaande ontleenden, kort 
samenvatten, omdat dat een geheel nieuwen kijk op de vraag heeft 
gegeven en ons als uitgangspunt voor onze eigen verdere beschou~ 
wingen kan dienen. 

Houwing begint niet met a priori te willen uitmaken wat een 
hoogeren rang heeft, de wet of het gebruik, maar hij vangt aan 
met een historisch onderzoek hoe wij aan de schijnbaar met elkaar 
tegenstrijdige artikelen 1375 en 1383 B. W. gekomen zijn. Gelijk 
hij terecht opmerkt, behalve voor onze vraag is dat onderzoek van 
belang, omdat het een eigenaardig Iicht werpt op de wijze, waarop 
een codificatie somtijds wordt samengesteld. 

Onze wetsartikelen zijn overgenomen uit den Code Civil. D e 
makers van dezen ontleenden beide aan de geschriften van auteurs 
van groot gezag in die dagen. Het met art. 1383 correspondeerend 
Code~artikel is als een groot dee! van het wetboek overgenomen 
uit den 18~eeuwschen Jurist Pothier, het met art. 1375 overeen~ 
komende is daarentegen afkomstig van Oomat, die in de tweede 
helft der 17e eeuw leefde. Zien we in welk verband en met welke 
bedoeling deze auteurs de uitspraken gaven, die bestemd waren tot 
wetsvoorschriften te worden, dan blijkt, dat Pothier op de be~ 
doelde plaats de aloude uitspraak van Ulpianus parafraseerde, dat 
men bij overeenkomsten moest aannemen , naturaliter inesse quae 
sunt moris et consuetudinis" en dat hij daarbij zich op het stand -

1) Biz. 254 vi g. 

• 



244 P . SCHOLTEN 

punt stelde, dat het gebruik moest beschouwd worden als een 
deel van den wil van partijen, dat het dus bindt, omdat partijen 
geacht worden, het gebruikelijke gewild te hebben, maar dat 
precies hetzelfde geldt van het aanvullend recht. Beide zijn voor 
Pothier stilzwijgende, niet uitdrukkelijk uitgesproken elementen der 
wilsverklaring van partijen. 

Hierover dacht volgens Houwing Domat niet anders. Ook bij 
hem vindt men uitlatingen in soortgelijken geest. Maar in de plaats, 
die de oorsprong werd van art. 1375, had hij geheel iets anders 
op het oog. Om dat te -begrijpen, moet men er op !etten, dat het 
Domat in de eerste plaats te doen was om een natuurrechtelijk 
stelsel, dat hij in zijn Traite des Loix en ~ voegen we er bij ~ 
ook in den aanvang van zijn Loix civiles heeft uiteengezet. Hij 
onderscheidt het recht in datgene, wat altijd geldt, in God's Woord 
geopenbaard en in onze natuur gegrift en het recht dat ter wille 
van onzekerheid en moeilijkheid door de menschen zelven is ge~ 
schapen, in wetten beschreven of door gewoonte gesanctioneerd. 
Aan het eerste denkt hij als hij contracteerende partijen gebonden 
rekent aan wat de equite naturelle meebrengt, het tweede deel 
van het recht duidt hij aan als hij o[i deze plaats van ,loix et 
usage" spreekt. Dus niet naar de bronnen maar naar gehalte 
scheidt hier Domat het recht. 

Van dit alles waren de makers van den Code zich weinig be~ 
wust. Ze namen de plaats van Domat over, zonder zich van haar 
strekking rekenschap te geven. Het best blijkt dat wei hieruit, dat 
zij haar toelichten met een beroep op .. . Pothier. Hun doel was 
geen ander dan de oude leer van Ulpianus over de naturalia der 
overeenkomst over te nemen. Dat beoogen zij zoowel met art. 1383 
als met art. 1375. En zij blijven daarmee geheel in de lijn , ook 
van Domat. Als men dat wil zien, dan moet men niet !etten op 
de plaats die met art. 1375, maar op die welke met art. 1374 
B. W. overeenstemt. Overeenkomsten moeten te goeder trouw wor~ 
den ten uitvoer gelegd, staat daar. Als Domat dit toelicht, beroept 
hij zich ook op de equite, maar dan gebruikt hij dat woord in 
denzelfden zin, waarin wij van billijkheid spreken , wordt het syno~ 
niem met goede trouw. 

Welke conclusies mogen wij nu hieruit trekken? Volgens Hou~ 
wing deze. Art. 1375 en 1383 hebben dezelfde strekking, zij zijn 
echter beide ondergeschikt aan art. 1374. V66r alles is het de taak 
van den rechter uit te maken, wat de goede trouw aan partijen 
oplegt, goede trouw en billijkheid zijn synoniem, dus moet de 
billijkheid losgemaakt worderi uit het verband waarin art. 1375 
haar plaatst en naar art. 1374 worden overgebracht. Beslissend is 
de bedoeling van partijen, maar het gaat niet om wat zij in werke~ 
lijkheid hebben bedoeld, maar om wat zij zouden hebben bedoeld, 
wanneer zij' met billijkheid en goede trouw waren te rade gegaan. 
Niet door een van te voren vastgestelde verhouding van wet en 
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gewoonte moet de rechter zich Iaten leiden, maar in ieder con~ 
creet geval moet hij aan partijen de maatsta£ van billijkheid en 
goede trouw aanleggen om na te gaan, of hun voorkeur op de 
wettelijke, dan wei op de usantieele regeiing was gericht. 

Tot zoover Houwing. Hoe moeten wij ons tegenover zijn be~ 
toog steilen? Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik het in zijn 
historische ontleding volkomen overtuigend vind. Met groote scherp~ 
zinnigheid is de oorsprong van onze wetsartikelen blootgelegd en 
daarmee is niet aileen een historisch inzicht gewonnen, maar ook 
een conclusie die voor het recht van heden van groot belang is. · 
Ik neem aan, dat Houwing bewezen heeft, dat het in de historische 
lijn ligt om gebruik en aanvuilend recht te beschouwen als hulp~ 
middelen bij de uitlegging van overeenkomsten, om die uitlegging 
in de eerste plaats te doen beslissen door de goede trouw en ik 
aanvaard dus ook dat een volgen van die lijn meebrengt," dat de 
billijkheid voor ieder concreet geval moet beslissen in den strijd 
om den voorrang tusschen gebruik en wet. 

Maar, als ik dus in zooverre met Houwing meega , dan meen 
ik toch, dat wij v66r wij op grond der historie de conclusie aan~ 
vaarden die de schrijver voor de hedendaagsche rechtstoepassing 
trekt, de vraag hebben te beantwoorden: mogen wij die historische 
lijn wei volgen? Brengt de aard van onze codificatie en onze plaats 
tegenover de wet, die althans volgens de gebruikelijke opvatting 
nog wei eenigszins anders is, dan die van Pothier en Domat tegen~ · 
over het gerecipeerde Romeinsche recht dat zij als wet beschouw~ 
den, niet mede, dat onze conclusie een andere moet zijn? His~ 
torische interpretatie is uitnemend en ter voorlichting onmisbaar, 
maar op zich zeive bind end is zij niet. We moeten nog wat dieper 
boren. En dan rijs t nog een andere vraag: wat beteekent dat be~ 
roep op billijkheid en goede trouw eigenlijk? Kunnen we het niet 
nader ontleden en omschrijven? Kunnen we niet tot grootere klaar~ 
heid komen in de verhouding van billijkheid en aanvuilend recht? 
Als we ons deze vragen steilen, dan zien we, dat het betoog van 
Houwing nog wei eenige aanvulling behoeft; bij de bewerking daar~ 
van blijkt ook dat zijn formuleeringen niet geheel houdbaar zijn. 
Aan de groote waarde van het opstei van mijn leermeester doet 
dit, gelijk vanzelf spreekt, niets af. 

Beginnen we met de vraag , of nog andere dan historische gron~ 
den er ons toe nopen, de billijkheid uit art. 1375 te lichten, en 
haar niet naast, maar hoven de daar genoemde wet en gewoonte 
te stellen. Houwing zelf heeft er een aangewezen, die inderdaad 
van groot belang is . Van gewoonte en wet (in den zin van aan~ 
vuilend recht) mogen partijen afwijken, zegt hij, maar n~emand 
zal beweren, dat zij billijkheid en goede trouw mogen ter zijde 
steilen. Volkomen juist, maar toch aileen dan juist, indien men 
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aanneemt, dat in iedere rechtshandhaving een gerechtigheid moet 
worden gezocht, die hoven het positieve recht uitwijst. Indien het 
recht enkel is een samenstel van door den wetgever voorgeschreven 
regels, dan is het begrijpelijk, dat van die regels - of van som~ 
mige hiervan - niet mag worden afgeweken, maar dan blijft on
verklaarbaar, dat allerlei gedragingen, die met geen enkel positie£ 
voorschrift in strijd komen, ongeoorloofd zouden zijn, omdat ze 
met billijkheid en goede trouw niet zouden zijn te vereenigen. Tot 
dwingend recht worden niet aileen bepaalde regels uit het wetboek, 
maar wordt ook dat ongrijpbare, dat, in geen enkele rechtsregel 
opgesloten, van aile de diepere zin is. Dat wist Domat ook. Het 
is geen toeval, dat we bij ons historisch onderzoek niet als gewoon~ 
lijk bij den zeker belangrijken, helderen en eenvoudigen Pothier, 
maar bij een zooveel dieper geest als Domat zijn terecht gekomen. 
Zijn scheiding in de rechtsregels tusschen lois natureiles, regels 
ter wiile der gerechtigheid, en lois arbitraires, regels ter wille der 
zekerheid, is stellig niet verouderd. Evenmin schijnt hij dat, als 
hij in de Loix Civiles verklaart: .. Toutes les regles , soit natureiles 
ou arbitraires ont leur usage tel qui donne a chacune Ia justice 
universeile, qui en est 1' esprit. Ainsi 1' application do it s' en fa ire 
par le discernement de ce qui demande cet esprit, qui dans les lois 
natureiles est l'equite" 1 ). Houwing meent dat Domat het woord 
,.equite" in meerdere beteekenissen gebruikt, nu eens als synoniem 
met loi natureile , dan weer gelijk met ons billijkheid. Ik geloof. 
dat hier geen tegenstrijdigheid bestaat. voor Domat zijn deze beide 
inderdaad een. Voor hem is de billijkheid de grondslag van aile 
recht, zij spreekt zich uit in zekere regels van het positieve recht 
( les lois natureiles) maar zij is tegelijk het richtsnoer voor den 
rechter bij uitlegging van overeenkomsten, zij beheerscht iedere 
rechtstoepassing. Merkwaardig is in dit verband hoe hij over de 
interpretatie van wetten spreekt. Er zijn twee soorten interpretaties. 
vooreerst de opheldering van wat duister is, maar daarnaast die 
interpretatie, die noodig is als een volgen van de letter van den 
regel tot onrechtvaardige beslissingen zou leiden. Dan moet worden 
onderzocht, of de eene regel niet den anderen beperkt, het is het 
geheel dat men in oogenschouw moet nemen, .,ou plutot, zegt 
Domat, c' est 1' equite universeile, qui etant 1' esprit universe! de Ia 
justice, fait toutes les regles et donne a chacune son usage propre ... 
D'ou il faut conclure c'est Ia connaissance de cette equite ... qui 
est le premier fondament de !'usage et de !'interpretation particu~ 
liere de toutes les regles" 2

) Een beginsel van gerechtigheid, dat 
aile rechtsverwerkelijking beheerscht, aileen indien we dat aan~ 
nemen, mogen we verklaren dat partijen niet bevoegd zijn, de billijk~ 
heid uit te sluiten, aileen indien we dat aannemen mogen we de 

1) Les Loix Civiles. Tit I, Sect. II, § 1. 
2) Les Loix Civiles. Tit I , Sect. II. Pro!. 
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billijkheid tot richtsnoer nemen bij de beslissing of het aanvullend 
recht dan wei het gebruik partijen bindt. Houwing heeft gepoogd 
Domat' s leer over de vaststelling der contractueele verhoudingen 
los te maken van zijn fundamenteele rechtsopvatting.· Het gaat 
niet, beide zijn onverbrekelijk verbonden. We kunnen de grond~ 
slagen anders leggen, we kunnen een geheel andere uitwerking 
verkiezen, een ding zullen we moeten aanvaarden: dat het de zin 
is van iedere rechtshandhaving een gerechtigheid te benaderen 
die hoven het positieve recht uitgaat. Doen we dat niet, dan staan 
we hulpeloos voor vragen, als die van wet en gebruik en missen 
wij de bevoegdheid tot conclusies als waartoe Houwing kwam. 

W at mij betreft, ik heb tegen deze praemisse geen enkel be~ 
zwaar. Hoe wij haar kunnen fundeeren , hoop ik hieronder nader 
aan te wijzen. Voorloopig wilde ik slechts toonen, hoe zij ligt 
opgesloten in ieder betoog, dat als dat van Houwing aan de billijk~ 
heid een voorname plaats in de rechtshandhaving toekent. Thans 
hebben we ons nader met de vraag die ik hoven stelde over de 
verhouding van billijkheid en aanvullend recht en den aard van 
het laatste bezig te houden. 

Daarbij moet een ding vooropstaan, waarop ook Houwing den 
nadruk legt. De billijkheid is concreet. Het zijn altijd weer de 
bijzonderheden van het geval , die de uitspraak dicteeren. Een 
kleine verschuiving daarin kan haar in tegengestelden zin doen 
uitvallen. Nu heeft die echter gevolgen gehad, die voor de ge~ 
heele plaats die de rechtswetenschap aan de billijkheid gegeven 
heeft, van verdragende strekking zijn geweest. 

Men ging uit van de voorstelling. dat het bij de beslissing van 
een rechtsstrijd altijd om twee dingen gaat: den abstracten rechts~ 
regel en de feiten. Tot de laatste behoort ook de wilsuiting van 
partijen. Indien we met contractenrecht te maken hebben, is de 
wilsuiting van partijen het primaire feit, dat voor de beslissing 
van belang is . W anneer dus in die beslissing een element te vin~ 
den is, dat niet kan worden herleid tot den abstracten rechtsregel , 
die men aileen in de positieve wet wilde zoeken, dan werd het 
teruggebracht tot de wilsverklaring van partijen. Vandaar het feit , 
dat eeuwen lang de rechtsgeleerden de billijkheid in het contracten~ 
recht als deel van de partijverklaring hebben beschouwd. Op het 
eerste gezicht doet het verbijsterend aan, wanneer een zoo scherp~ 
zinnig man als Houwing schrijft, dat de bedoeling van partijen 
beslissend is , maar het daarbij niet gaat om wat zij in werkelijk~ 
heid hebben bedoeld, ,.maar wat zij zouden hebben bedoeld, waren 
zij met billijkheid en goede trouw te rade gegaan". Immers hoe 
kan de bedoeling beslissend zijn, als het niet gaat om wat partijen 
hebben bedoeld maar zouden hebben moeten bedoelen? En toch 
vinden we dezelfde voorstelling niet aileen bij dezen schrijver maar 
min of meer omwonden bij talloos velen, beheerscht zij geheele 

,, 
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gebieden der rechtswetenschap. Men lette er eens op, hoe het inter~ 
nationaal privaatrecht b.v. er mede werkt. Daar wordt de ·vraag, 
welke rechtsorde voor de een of andere verhouding geldt, onder 
meer afhankelijk gesteld van de bedoeling van partijen en zien 
we het telkens weer gebeun~n , dat aan paftijen die bij hun contrac~ 
teeren aan geen wet dachten, de bedoeling wordt toegedicht, kenne~ 
lijk de toepasselijkheid van Nederlandsch~ of Fransch of Engelsch 
recht te hebben beoogd. Met krachttermen als ,kennelijk" en soort~ 
gelijke, brengt de rechter dan eigen twijfd tot zwijgen of partijen 
omtrent het punt in kwestie wei heelemaal iets bedoeld zouden 
hebben. • 

We hebben hier te doen met wat we een technisch hulpmiddel 
van de rechtswetenschap willen noemen. Zij wil zoo lang moge~ 
lijk in de eenmaal gebruikelijke banen blijven. Ter wille daarvan 
wringt ze aan de feiten, om een uitkomst te bekomen, die bevredigt. 
Het gaat zoo geleidelijk: soms hebben partijen werkelijk bedoeld, 
al is het niet scherp bewijsbaar, ~ soms zouden ze naar waar~ 
schijnlijkheid bedoeld hebben, als ze aan het punt in kwestie had~ 
den gedacht, ~ de stap tot de gevallen, waar we over de bedoeling 
eigenlijk niets kunnen verklaren, is dan niet groot meer. Maar 
dat neemt niet weg, dat als de fictie eenmaal doorzien is, ze op 
een oogenblik onhoudbaar wordt. De drang naar waarachtigheid 
in de wetenschap dwingt daartoe. En dan, de fictie dat we met 
een bedoeling zouden te maken hebben, leidt tot consequenties, 
die we niet kunnen aanvaarden. Voor allerlei vragen van bewijs 
en cassatie en zoo meer wordt het van belang nu eens inderdaad 
uit te maken of er een bedoeling is, niet of we er een mogen fin~ 
geeren. Constructieve hulpmiddelen gebruikt de rechtswetenschap 
voortdurend, maar het oogenblik komt, dat zij ze moet wegwerpen. 
En dan helpt het niet , of we uitvluchten zoeken. Men heeft wei 
beweerd, 1

) dat wei is waar de enkele contractsbepalingen in ge~ 
vallen als waarop we doelen niets inhouden, dat deze niet worden 
uitgelegd, maar aangevuld, doch dat het wei het uitleggen van het 
contract in zijn geheel is, waarbij we blijven. Op zichzelf zou ik 
tegen deze uitspraak geen bezwaar hebben, het is maar de vraag 
wat men onder uitlegging verstaat. Neemt men dat woord gelijk 
in beteekenis aan vaststelling van den rechtsinhoud, dan is niets 
tegen de bewering in te brengen. Maar men moet zich goed be~ 
wust zijn, dat in die vaststelling iets anders ligt dan naspeuring 
van de bedoeling der partijen, iets anders ook dan vaststelling in 
den zin der woorden, dat zeker daarbij aile bepalingen van het 
contract als gegevens in aanmerking genomen moeten worden, de 
bepalingen zelve en hun verband, maar dat ten slotte in de be~ 
slissing wat partijen op den grondslag van die gegevens nu be~ 
hooren te doen, wat zij tegenover elkaar verplicht zijn ten aanzien 

1) Zoo Oertmann in Rechtsordnung und Verkehrssitte biz. 170 vlg. 
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van een niet geregeld punt, iets meer zit dan enkel een feitelijk 
onderzoek, dat daarin een beoordeeling mede spreekt, die iets 
anders is dan een constateeren van een bewijsbaren wil van 
partijen. 

Maar, kan men vragen, verdient het geen aanbeveling, althans 
voorloopig het gebruik te blijven beschouwen als een element van 
de wilsverklaring der personen die handelden, terwille van de 
mogelijkheid om met de wetenschap van dat gebruik bij partijen 
rekening te houden? Kunnen we het constructieve hulpmiddel wei 
missen? Gewoonte, zegt men, als bron van objectief recht bindt on~ 
afhankelijk van hare bekendheid bij partijen; is gebruik daaren~ 
tegen element der wilsverklaring, dan komt het aileen in aanmerking 
als het aan partijen bij het sluiten der overeenkomst bekend was. 
En het is eisch van billijkheid daarmee rekening te houden. Het 
laatste spreek ik niet tegen, maar ik voeg er een ding aan toe, 
waardoor de hier opgeworpen moeilijkheid direct wordt opgelost. 
Niet op het bekend zijn van het gebruik komt het aan , maar op 
het bekend zijn of het , bekend moe ten zijn" . Houwing ' s opstel 
geeft voorbeelden te over, waar een der partijen wel is waar kon 
beweren dat hij het gebruik niet kende, maar hem het daarop 
steunend verweer uit de hand werd geslagen met de repliek dat 
hij, contracteerend als hij deed, het dan maar had moeten kennen. 
Wie een boerenplaats in Zeeuwsch Vlaanderen verpacht, moet 
zich op de hoogte stellen van de daar geldende gebruiken, ook 
al woont hij in Parijs ; wie in Amsterdam weekwoningen gaat ver~ 
buren, zal met de voor weekwoningen geldende gebruiken moeten 
rekenen, al weet hij persoonlijk daarvan niets. En zoodra men van 
moeten kennen spreekt, is men niet meer op het gebied van de 
wilsverklaring van partijen. 

Het gebruik dus niet een element der wilsverklaring. Niet om~ 
dat partijen bedoeld hebben er mede te rekenen, maar omdat het 
billijk is partijen er in bepaalde verhoudingen aan te onderwerpen, 
geldt het. Wie hiervan overtuigd wil worden, lette er eens op, hoe 
de rechter er mede werkt. Wei zegt hij, dat partijen geacht worden 
zich er aan te hebben onderworpen, maar van eenige practischen 
invloed is die verklaring niet. Men leze er b.v . eens een beslissing 
op na , die kort na de verschijning van Houwing's artikel werd 
gegeven en blijkbaar onder den invloed daarvan staat. Het Hof 
te Leeuwarden 1 ) stond voor de vraag, of een tusschenpersoon 
recht op provisie heeft, als de koop, die door zijn bemiddeling was 
gesloten tengevolge van overmacht niet kon worden uitgevoerd. 
Art. 1845 Burgerlijk Wetboek zegt, dat de lasthebber zijn recht 
op loon niet verliest indien de zaak mislukt. Daartegenover stelde 
de verkooper dat het gebruik meebrengt, dat in zoo'n geval de 
agent geen provisie geniet . De rechter laat hem tot het bewijs van 

1) 18 Juni 1919, N. J . 1919, 749. 



250 P. SCHOLTEN 

dit gebruik toe, zonder dat ook maar met een enkel woord in de 
bewijsformule van de bekendheid daarmee bij de tegenpartij wordt 
gerept. 

Eindelijk - en dat doet de deur toe - het gebruik kan niet 
element van den partijwil zijn in Houwing's leer, omdat het ge
heel op een lijn staat met het aanvullend recht en we gedwongen 
zouden zijn, dus oo_k da t tot partijwil te maken. Ook aan de be
palingen van de wet zouden partijen gebonden zijn, omdat zij het 
gewild hebben. Het aanvullend recht immers , zegt men, onder
scheidt zich van het dwingende, doordat partijen bevoegd zijn er 
van af te wijken; hebben zij dat niet gedaan, dan kunnen zij ge
acht worden ook da t gewild te hebben. Ik zal niet nogmaals be
toogen , da t ook hierin weder een fictie zit. De bewering onder
stelt een wetskennis , die niemand bezit. Van meer belang is dat 
met die bewering aan beteekenis en karakter van de wetgeving 
te kort wordt gedaan . 

H iermee zijn wij in de kern van onze vraag gekomen. Als men 
met Houwing wil aannemen, dat de rechter bevoegd is in billijk
heid uit te maken, waaraan partijen gebonden zullen zijn, aan het 
aanvullend recht der wet of aan het gebruik, dan moet men zich 
een duidelijke voorstelling vormen van het karakter van een codi
ficatie, voor zooverre zij aanvullend recht geeft. 

Het spreekt van zel£, dat ik mij hier beperken moet tot een aan
wijzing van eigen opva tting zonder de geheele litteratuur, die aan 
de vraag is gewijd, om te halen. Op een tegenstelling daarin wil 
ik wijzen . Nog altijd is de theorie gebruikelijk, die in het geheele 
recht , dus ook in het privaatrecht van aanvullend karakter het 
bevel van den wetgever ziet, een bevel dan of gericht tot de burgers 
die hunne handelingen daarnaar hebben in te richten, of tot den 
rechter , die dienovereenkomstig moet beslissen. Is die opvatting 
juist, dan is ieder tornen aan de wet ter wille der billijkheid ver
oordeeld. Dan staa t men hoogstens nog voor de vraag : hoe zulk 
een handeling, hoewel niet te rechtvaardigen, toch altijd weer ge
beurt. Oat zij echter niet juist kc'm zijn, is herhaaldelijk betoogd. 
Wie naar zulk een betoog verlangt, leze het geschrift van Hamaker 
over Recht , wet en rechter 1

) . Het is typeerend voor dezen ge
leerde , zeker een der eersten, zoo niet den eerste van een vorig 
geslacht. Scherp is het en van een snijdende logica , maar toch 
prikkelt het den lezer voortdurend zich niet in de strikken van 
een schijnbaar sluitend betoog te laten vangen. lk heb er allerlei 
bezwaren tegen, maar in een ding ga ik met Hamaker mee. Vee! 
te vee! heeft men in aile wetsvoorschriften wilsuitingen van geheel 
gelijken aard gezien. De wetgever kan bevelen en beveelt a£ en 
toe , maar daarom is niet ieder wetsvoorschrift een bevel , evenmin 

1) Verspreide geschri ften VII, blz . 281. 
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als het recht zich in verboden moet oplossen. Ik kan de argu~ 
menten, zwakke en sterke, die Hamaker tegen de bevelen~theorie 
aanvoert, Iaten rusten, omdat ik meen, dat als men zich eenmaal 
los heeft gemaakt van de gedachte, dat ieder wetsvoorschrift bevel 
moet zijn ~ zuivere petitio principii ~ het niet de minste moeite 
kost, in te zien, dat het aanvullend contractenrecht, waarover we 
het thans hebben, dat niet kfm zijn. Integendeel het is verwonder~ 
lijk, dat men het er altijd voor gehouden heeft. Hoe kunnen we 
van een bevel spteken, als hij die beveelt er bij zegt: maar ge 
moogt ook anders? En dat doet de wetgever in wat men aan~ 
vullend recht noemt. 

Dus geen bevel aan de burgers, maar dan een bevel aan den 
rechter overeenkomstig de in het wetboek neergelegde regels te 
vonnissen? Ondenkbaar is het niet , de bijvoeging terizij derden 
( contracteerende partijen) tegenbevel geven, ontneemt aan de ver~ 
klaring het karakter van bevel niet. Toch wil Hamaker niets van 
die conclusie weten en schijnt ze ook mij onhoudbaar, a! gaan onze 
wegen hier uiteen. 

Hamaker ziet in het recht de in de maatschappij feitelijk ge~ 
volgde gedragsregelen, in het wetboek een beschrijving daarvan 
voor het gemak van den rechter , die anders voor de moeilijke taak 
zou staan, zelf die regels uit het Ieven af te leiden. De wetgever 
beveelt den rechter wei om te vonnissen, maar niet om overeen~ 
komstig het wetboek te vonnissen. Oit is niet meer dan een hand~ 
Ieiding die de rechter naar het feitelijk gangbare recht mag ver~ 
beteren. 

Het is hier de plaats niet, uiteen te zetten, welke talrijke be~ 
zwaren ik tegen deze voorstelling heb. Ik wijs slechts op een ding. 
Raakt in de bevelen~theorie 's rechters vrijheid in het gedrang, 
verlaagt zij hem naar de oude leer tot de trompet van den wet~ 
gever, hier blijft 's rechters gebondenheid aan de wet onverklaard. 
Of liever nog die gebondenheid wordt opgeheven. Het is eigen~ 
aardig na te gaan , hoe Hamaker, die haar aanvankelijk nog kent 
(biz. 289) haar verder toch laat glippen, men hoort er niet meer 
van en de vrijheid tot verbetering schijnt principieel onbeperkt. 

We gevoelen dadelijk dat een leer die tot deze conclusie' s brengt, 
niet juist kEm zijn. Niet alleen is zij in strijd met a! wat de historie 
ons over de verhouding van rechter en wetgever leert, maar ook 
ons rechtsbewustzijn komt er tegen in opstand. Een souvereiniteit 
van den rechter begeeren we niet. We willen niet een keus doen, 
waar vrijheid tegenover gebondenheid staat, maar verlangen vrij~ 
heid en gebondenheid of liever nog vrijheid in gebondenheid. Toch 
geloof ik, dat Hamaker's conclusie begrijpelijk is, de fout zit in 
het uitgangspunt, zijn rechtsvoorstelling zelve. Is het recht inder~ 
daad niet anders dan een massa feitelijk gevolgd wordende regels, 
die men door waarneming kan kennen, dan kan een te boekstelling 
daarvan niets anders dan een mededeeling over dat in de feite~ 
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lijkheid bestaande zijn. En wil men niet het verstand knotten, dan 
kan aan zulk een mededeeling nooit ander gezag toekomen, dan 
dat hetwelk uit haar eigen juistheid voortvloeit. Dan moet dus 
aan hem die haar hanteert, iedere verbetering geoorloofd zijn. Tegen 
het uitgangspunt dus moeten we ons wenden. 

En dan geloof ik, dat we altijd weer moeten wijzen op de tegen~ 
stelling tusschen zijn en behooren. Niet werkelijk gevolgde regels, 
maar regels die behooren te worden gevolgd, geeft het recht. Waar 
we ze uit putten, doet hier niet ter zake. Ook wie daarover ver~ 
schillend denken, kunnen in bepaling van dit karakter van het 
recht overeenstemmen. En wie zulke regels beschrijft, doet geheel 
iets anders dan wie een handleiding geeft voor de kennis van buiten 
hem bestaande feiten. Hij kan zulk een beschrijving niet vrij hou~ 
den van eigen oordeel over het behooren. Door die beschrijving 
legt hij op. En als hij dan met het gezag van den wetgever be~ 
kleed is en, naar ook Hamaker erkent, in andere zaken ( strafrecht 
b.v.) vermag te bevelen, dan legt hij met groat gezag op. Het is 
het doel van den wetgever, zich niet alleen tot den rechter te wen~ 
den, maar tot het volk en langs den rechter op het maatschappelijk 
Ieven in te werken. En niet alleen is dit zijn doel maar zijn be
voegdheid daartoe wordt in de positie die de rechtsovertuigingen 
zelf hem hebben gegeven erkend. Dus toch bevelen? Geenszins. 
Het recht is iets anders dan de wil van den staat, het leeft in 
het bewustzijn der menschen, hierin stem ik met Hamaker over~ 
een, al zie ik de grondslagen anders dan hij, doch daarop komt 
het voor het oogenblik niet aan. Echter in de beschrijving van , 
den wetgever ligt en wil liggen een waardeering. Een wetgever 
die over koop of arbeidsovereenkomst zekere regelen neerschrijft, 
stelt die te hoek, omdat hij meent, dat het de goede regelen zijn, 
die in het normale geval behooren te worden gevolgd, hij meent, 
dat die regels aan den eisch der gerechtigheid voldoen. Dit geldt 
voor iederen regel, ook voor die van aanvullend recht. Maar de 
mate en aard van die waardeering verschilt, indien we met dwin~ 
gend en met aanvullend recht te doen hebben. Den dwingenden 
regel aanvaardt de wetgever als onvoorwaardelijk goed, van den 
aanvullenden ziet hij het betrekkelijke in. Hij kent de veelvormig~ 
heid des Ievens, weet dat zijn abstracte regel die slechts moeilijk 
bereikt en laat daarom partijen toe, wat voor het normale geval 
het goede is in haar door de bijzonderheden bepaalde omstandig
heden ter zijde te stellen. Aan partijen zelf wordt de rechtsvorming 
opgedragen . Zien we zoo de verhouding van wetgever en burger, 
dan is het ook begrijpelijk, welke vrijheid de rechter tegenover 
den regel geniet. Het gezag van den wetgever in zake aanvullend 
recht is niet dat van den militairen bevelhebber, maar ook niet 
dat van den geleerde, die een leerboek schrij ft, het is als van een 
gids die gevolgd moet worden, tenzij zekerheid bestaat dat we 
door hem te volgen, het doel niet bereiken. De wetgever bindt 
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den rechter aan de waardeeringen in de wet, maar hij zegt er bij: 
er zijn er onder die niet onvoorwaardelijk behoeven te worden 
doorgezet. Wanneer men dan bedenkt, dat aile rechtspraak ten 
slotte het doe! heeft, de gerechtigheid te zoeken, dan is het klaar, 
dat de rechter den regel buiten toepassing mag Iaten als die toe~ 
passing met die gerechtigheid in klaarblijkelijke botsing zou komen. 
Staan we voor dwingend recht, dan heeft de wetgever eens en 
voor altijd beslist, aan zijn oordeel is de rechter onderworpen. 
Maar bij het aanvullend recht erkent de wetgever zelve de moge~ 
lijkheid dat toepassing tot onbillijkheid kan voeren. En daarmee 
laat hij den rechter vrij om dit gevaar te voorkomen. 

Hebben we dat ingezien, dan is het ook duidelijk, dat de rechter 
volstrekt niet de vrijheid heeft te zeggen: ik vind dien regel on~ 
billijk en pas haar dus niet toe. Wie als rechter uit de hoogte over 
de wet oordeelt, zich tot rechter over die wet zelve stelt, doet zijn 
plicht niet. Art. 11 van de Alg. Bepalingen, dat den rechter ver~ 
biedt de innerlijke waarde of de billijkheid der wet te beoordeelen, 
is in zooverre geen doode letter. Doch de rechter heeft wei de 
vrijheid, indien toepassing van den wettelijken regel in het speciale 
geval tot onbillijkheid zou voeren, hem ter zij de te Iaten. Krachtens 
zijn plicht tot motiveering van het vonnis, moet hij dan aanwijzen. 
waarom in dit geval de regel, al zou hij naar de letter kunnen 
worden toegepast, buiten toepassing moet blijven. Altijd weer zijn 
het de bijzonderheden die dat bepalen, altijd weer zoekt de rechter 
het recht in concreto, de aanvullende wetsbepalingen zijn hem tot 
hulp , hij is volstrekt niet vrij ze zonder meer te negeeren, maar 
recht moet zijn beslissing blijven. 

Volgen we deze opvatting, dan is inderdaad duidelijk, waarom 
de rechter de vrijheid heeft , in den strijd tusschen gebruik en aan~ 
vullend recht naar billijkheid te beslissen. Het gebruik kan aan~ 
Jeiding zijn tot afwijking van den wettelijken regel: het is billijk, 
dat wie verwacht en verwachten mocht dat de ander zich aan het 
gebruik zou houden niet wordt teleurgesteld, in het gebruik kan 
zich een rechtsovertuiging uitspreken. In een onderzoek naar den 
aard van het aanvullend recht vond dus de historische interpretatie 
van Houwing haar bevestiging. En hiermede is nog iets gewonnen. 
In den aanvang van dit opstel plaatsten we de billijkheid in het 
recht en de billijkheid krachtens verwijzing van het recht naast 
elkaar. Zij blijken een te zijn. Bij de wetsinterpretatie geeft de 
billijkheid .den doorslag als de gegevens mogelijkheid Iaten voor 
beslissing in den eenen of in den anderen zin, bij de vaststelling 
van den contractsinhoud client zij ons om op grond van woorden 
of bedoeling de rechtsverhouding tusschen partijen te vinden. In 
aanvankelijke gebondenheid aan den wetsregel heeft de r~chter 
de gerechtigheid ook hoven den regel te dienen. Oat komt in den 
invloed der billijkheid uit. En zie nu nog eens naar de citaten van 
Domat. Zag hij het niet juist zoo in?? Wij, die de belangrijkste 
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regels van het contractenrecht aan hem ontleenden, kunnen ook 
in dit opzicht bij hem ter school gaan. · 

Maar ik kan bij deze beschouwing niet Ianger blijven stilstaan. 
Op een ander verschijnsel moet ik wijzen. Het is dit, dat uit de 
billijkheidsrechtspraak van geval tot geval zich nieuwe rechtsregels 
ontwikkelen. Geven we eenige voorbeelden. 

De wet stelt den eisch, dat wie op grond van niet-nakoming 
eener overeenkomst schadevergoeding of ontbinding van het con
tract verlangt, eerst zijn schuldenaar in gebreke stelt. Een uitzonde
ring kent de wet: ,indien de verbintenis medebrengt, dat d.e schul
denaar in gebreke zal zijn door het enkel verloop. van den be
paalden termijn" (art. 1274 B. W.) , geen andere. Jarenlang heeft 
de rechtspraak dien regel rigoureus gehandhaafd; gemis aan in
gebrekestelling, een onvoldoende in gebrekestelling, het waren 
uitvluchten, die gretig door gedaagden werden gebruikt en ge
regeld door den rechter werden geaccepteerd. Maar er waren ge
vallen, waarin de chicane er te dik oplag, waarin in strijd met alle 
goede trouw een schuldeischer om zijn goed recht werd gebracht , 
de rechter weigerde op het verweer in te gaan en wist aan de 
consequentie waartoe de wet hem scheen te dwingen te ontkomen 
door min of meer vernuftige redeneeringen. Totdat Drucker die 
verspreide gevallen samenvatte en ze tot enkele regels herleidde. 
Hij kwam tot de conclusie, dat ingebrekestelling niet noodig is, 
als de gedaagde het in gebreke zijn had erkend, of als hij uit
drukkelijk had geweigerd de praestatie te verrichten. Oat waren 
conclusie's die in de vonnissen lagen opgesloten, maar eerst door 
de formuleering werden ze gemeen goed. Nu niet meer te hooi en 
te gras, als het geval er toe dwong, maar geregeld worden ze toe
gepast. Uit de op billijkheidsoverwegingen steunende rechterlijke 
uitspraken had de jurist een nieuwen regel gevormd. 

Een tweede voorbeeld. Bij niet-nakoming van overeenkomsten 
kan ontbinding gevorderd worden. Maar als die niet-nakoming 
nu een gering onderdeel betreft? De wet onderscheidt niet, van 
invloed van de mate van wanpraestatie wordt niet gesproken. Toch 
deden zich gevallen voor, waarin de rechter het te erg vond een 
misschien nog jaren loopend contract te ontbinden op grond van 
een kleine tekortkoming van een der partijen. En nu is het regel 
dat bij geringe wanpraestatie wei schadevergoeding kan worden 
gevraagd, geen ontbinding. 

Een derde. Als partijen een strafbeding hebben gemaakt, d.i. be
paald dat zij een geldsom verbeuren als zij zich niet aan het contract 
houden, is de rechter verplicht tot betaling van de boete te veroor
deelen, als de niet-nakoming is geconstateerd. De wet geeft hem 
geen . bevoegdheid die boete te verminderen als haar bed rag hem 
buitensporig voorkomt. Een vermindering is alleen geoorloofd als de 
verbintenis gedeeltelijk is nagekomen. Maar als nu de schuldenaar 
zich verplicht iets niet te doen, b.v. een zeker bedrijf niet uit te oefe-
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nen en hij verricht ·een enkele handeling die hem verboden is, hij 
doet iets, wat als bedrijfsuitoefening kan worden gequalificeerd, is 
dan de geheele boete verbeurd? De wet schijnt er toe te dwingen, de 
man deed wat hij niet mocht en op dat doen stond boete; toch zijn 
er uitspraken van den laatsten tijd, die in zoo'n geval de bedongen 
boete verminderen. Vaste rechtspraak kunnen we dat nog niet noe~ 
men, maar ze is bezig te komen; de regel is in aantocht dat als de 
straf een verbod sanctionneert, de rechter bij overtreding binnen de 
grenzen van het beding zelf het verbeurde bedrag vaststelt. 

Zoo zou ik door kunnen gaan met voorbeelden. Ik noem er nog 
slechts een om te laten zien, dat we ons niet tot het contractenrecht 
behoeven te beperken. Het is dat van het zoogenaamde misbruik 
van recht. Voor het schadevergoedingsrecht buiten overeernkomst 
geeft dit rechtsbeginsel, product van de Fransche rechtsvorming der 
19e eeuw, dat de goede trouw voor het contractenrecht geeft. Het 
nu haast klassiek geworden voorbeeld uit de Fransche rechtspraak, 
is dat van den man, die een loozen schoorsteen op zijn gebouw 
plaatste om zijn buurman het uitzicht te benemen. Hij deed niet 
anders dan zijn eigendom gebruiken, wettelijk verboden was zijn 
handeling niet, toch veroordeelde de rechter tot schadevergoeding: 
hij had door kennelijk zonder belang voor zich zelf het recht uit 
te oefenen, enkel ter benadeeling van zijn schuldenaar zijn recht 
misbruikt. Of om naast een geval uit Frankrijk een Nederlandsch 
te stellen 1 ). Een bouwer vraagt afbraak van den muur van zijn 
buurman, omdat deze 12 c.M. hoven zijn erf uitsteekt. Hij had zelf 
ook reeds gebouwd, zoodat bij toewijzing zijner vordering enkel zou 
winnen, dat een smalle gleuf ontstond tusschen beide huizen, die 
voor hem van niet het minste nut was. De rechter veroordeelde den 
buurman, die de grenzen van zijn recht had overschreden tot schade~ 
vergoeding, maar hij wees de vordering tot amotie af. Hij durlde 
de uitspraak, dat de eischer, die op de wet steunend deze verlangde, 
zijn recht misbruikt, niet aan, hij zocht uitwegen, die hem deze uit~ 
spraak veroorloofden, deed beroep op wetsartikelen en interpre~ 
taties, die bij latere analyse weinig deugdelijk bleken; duidelijk was 
dat hij zich door zijn billijkheidsgevoel had Iaten leiden. Ook hier 
is bezig zich een nieuw leerstuk te ontwikkelen, in het buitenland 
is er gansch een reeks van boeken aan gewijd, een litteratuur die 
in twee academische proefschriften naar ons is overgebracht en ver~ 
der ontwikkeld 2

). 

Uit de billijkheid tot den regel . Aan den regel hebben we be~ 
hoefte. Want het is er verre van a£, dat de billijkheid in ieder ge~ 
val zonder eenige mogelijkheid tot twijfel de uitspraak van den 
rechtsstrijd zou kunnen aangeven. De gevallen waarin de billijkheid 
spreekt, zooals men het met een teekenend woord zegt, zijn be~ 

1) Amsterdam 11 Jan. 1915, N.J. 1915, 817. Vgl. rnijn kritiek in W. P. N. R. 
2250. 

2) Van V . G. A. Boll (Utrecht 1913) en J . J. Wijnstroorn, (A'dam 1921) . 
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trekkelijk zeldzaam. Die waren het die tot doorbreken van den 
rechtsregel leidden, maar dan komen de vele mogelijkheden, waarin 
het geval niet precies z66 ligt, maar tegen een beslissing in den 
eenen zin allerlei kan worden aangevoerd, dat naar een uitspraak 
in andere richting dringt. Dan hebben we aan wikken en wegen, 
aan nogmaals over~wegen behoefte, dan vragen we naar een regel, 
die vastheid heeft. Nergens zien we dat zoo als in het leerstuk der 
overmacht. De oorlog heeft aan de vraag: hoever wei de contrac~ 
tueele gebondenheid gaat tegenover later opkomende belemmeringen 
van de' praestatie een geheel nieuw aspect gegeven. Met oude regels 
kwam men er niet toen men tegenover zulk een gebeuren stond; 
met oude regels niet . .. maar juist in deze had men aan regels be~ 
hoefte: Billijkheidsoverwegingen moesten den doorslag geven, het 
werd hier minder dan elders in het recht betwijfeld, maar des te 
meer had men het verlangen in de chaos der verschijnselen met vaste 
formules orde te scheppen. Wij staan nog midden in de pogingen 
der rechtswetenschap deze stof meester te worden 1

). 

De nieuwe regels brengen wat men met een gelukkig woord 
, rechtsverfijning" heeft genoemd. De oude regels worden niet af~ 
gebroken, maar haar gebied bleek niet zoo ver strekkend als uit de 
woorden, waarin zij waren geformuleerd, scheen te volgen. Men 
maakte nieuwe, fijnere onderscheidingen, bouwde daarop uitzon
deringen op. Gelijk de analogie den regel uitbreidt, beperkt de 
rechtsverfijning hem. In beide werkt de billijkheid, ik heb ditmaal 
de eerste laten rusten , om bij de tweede even stil te staan. Het 
waren rechtspraak en wetenschap, die hier het recht verder ont
wikkelden. Binnen de codificatie viel haar de taak te beurt die in 
andere landen en tijden door bijzondere rechtsvorming naast het 
bestaande recht, praetuur en kanselarij hadden verricht. Of zullen 
we moeten zeggen: een deel van de taak. Schieten deze factoren 
tekort om aan de behoefte van net snel wisselende leven te voldoen, 
en heeft ook ten onzent niet binnen, maar naast de wet en hare 
handhaving door den gewonen rechter nog een vorming van 
nieuw recht plaats? Het is noodig , dat we ter beantwoording 
van deze vraag de arbitrage wat nader bezien. Bij de opdracht aan 
scheidsmannen worden dezen verplicht als goede mannen naar bil~ 
lijkheid recht te spreken en daarin ziet de wet, die partijen de keus 
geeft tusschen deze en de regelen des rechts, blijkbaar een tegen
stelling tot het den rechter bindende recht. Hebben dus ook wij in 
wet en rechtspraak eenerzijds en arbitrale uitspraken anderzijds, 
iets van de tegenstelling tusschen jus civile en jus praetorium, tus
schen law en equity? Met andere woorden, is de billijkheid van de 
arbitrale rechtspraak, van art. 636 Rv. iets anders dan de billijk
heid van art. 1375 B.W., waarover we tot nu toe handelden? 

1) Wie daar~an meer weten wil, raadplege de belangrijke proefschriften van 
J . J . L. Wety (Leiden, 1919) en M. G. Levenbach, (Amsterdam, 1923) . 
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Er zijn er die met het antwoord op deze vraag snel gereed zijn. 
Wat recht is, is billijk en billijkheid kan niet nu eens dit, dan weer 
dat beteekenen. Het mag waar zijn, maar het is duidelijk, dat we 
met zulke opmerkingen niet verder komen. De wet onderstelt 
blijkbaar wei verschil tusschen de grondslagen van arbitrale en 
overheidsrechtspraak en wat meer zegt: de wijze waarop feitelijk 
recht gesproken wordt in beide gevallen, toont ook verschil. De 
scheidsrechter veroorlooft zich vrijheden, die de gewone rechter niet 
aandurft; wie met beide soqrten van werk wei eens belast is ge~ 
weest , weet dat hij zich anders tegenover de wet gevoelt te staan, 
als hij als rechter, dan indien hij als scheidsman een beslissing nioet 
geven. lk spreek uit ervaring. 

Maar, heeft men wei gezegd, dat mag alles feitelijk zoo zijn, het 
behoorde niet zoo te zijn. Als de arbiter beyoegd is het aanvullend 
recht ter zijde te stellen, dan kan dat aileen hierop steunen, dat 
hij aanneemt, dat dit de bedoeling van partijen was, maar indien 
het inderdaad hun bedoeling was, dan moet de rechter daar juist 
zoo rekening mee houden. M en begrijpt dat de redeneering voor 
mij niet overtuigend is . Ik meen te hebben aangetoond, dat het 
niet het zoeken van den partijwil is, als de rechter de billijkheid van 
art. 1375 naspeurt, maar dan is het evenmin de partijwil , die de 
arbiter moet opsporen. 

Op dezen grond althans kan de eenheid van overheids~ en 
arbitrale rechtspraak niet worden gevestigd. Doch hoe moeten wij 
van het door ons ontwikkeld standpunt over de zaak oor:deelen? 
Ter beantwoording van die vraag is het noodig dat we even een 
zijpad inslaan. 

We moeten er op !etten, dat we de termen ,scheidslieden" en 
, arbitrage" voor wei samenhangende, maar toch principeel te schei~ 
den functie' s gebruiken. Scheidsman is ieder, die tusschen strij~ 
dende partijen den vrede herstelt. Hij kan dat doen door een uit~ 
spraak dat de een gelijk geeft, de ander ongelijk, maar hij kan dat 
ook doen door hun een schikking op te leggen, door zonder uit 
te maken wie recht heeft, partijen tot over en weer toegeven te 
brengen. Ja, men spreekt nog wei van arbitrage waar van strijd 
geen sprake meer is, maar partijen aan een derde opdragen een 
deel van den inhoud van hun contract vast te stellen, als iemand 
b.v. een zaak voor een door een derde te bepalen prijs verkoopt. 
Het laatste nu daargelaten moeten we er op wijzen, dat er voor 
eenige jaren een zekere strooming is opgekomen, die meent dat 
het niet enkel de taak is van den rechter om recht te spreken, maar 
dat hij bevoegd is en in bepaalde omstandigheden tot taak zou 
hebben partijen tot vrede te brengen langs anderen weg dan door 
de beslissing, dat een van hen gelijk heeft. Het is vooral de naam 
van Mr. Hartzfeld, die aan deze beweging verbonden is. ·Men 
maakt propaganda voor zoogenaamde bemiddelende vonnissen. En 
het ligt voor de hand , dat de voorstanders van zulke vonnissen 
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meenen, dat meer nog dan de gewone rechter de scheidsman tot 
dergelijke uitspraken geroepen zou zijn. Dat zou het gevolg zijn van 
zijn plicht als goede man naar billijkheid recht spreken. 

Is dat zoo? Wat is de bemiddeling eigenlijk? 
Ik meen dat de voorbeelden die men van bemiddelende vonniss.en 

aanhaalt, onder drie rubrieken kunnen worden gebracht. Vooreerst: 
het bewijs dat geleverd moest worden is niet geleverd, de rechter 
is niet tot een overtuiging kunnen komen, dat de feiten zich heb~ 
ben voorgedaan, zooals A. die stelde maar evenmin tot de con~ 
clusie dat juist is, wat B. beweerde. Gebruikelijke opvattingen 
doen dan de beslissing van het bewijsrisico afhangen, wie bemiddelt 
geeft partijen ieder voor de helft gelijk, veroordeelt als 100 ge~ 
vraagd is tot 50. Ten tweede: de rechter is onzeker omtrent het 
recht, hij vindt dat voor het standpunt van beide strijders iets, 
neen misschien veel pleit, tot een beslissing kan hij niet komen. 
Hij kent wederom de helft toe of zoekt op andere wijze een tusschen~ 
uitspraak. Eindelijk, de rechter vraagt niet, wie feitelijk of rechtens 
gelijk heeft, maar legt een schikking op. 

Vraagt men of het geoorloofd of gewenscht is dat de rechter 
zoo zou handelen, dan zeg ik met vele anderen neen. De rechter 
mag in twijfelachtige gevallen partijen een schikking aanraden; 
indien dezen dat niet wenschen, mag hij haar niet opleggen. In 
het proces gaat het om het recht van partijen. Het mag waar zijn. 
dat dit noodzakelijkerwijze niet altijd wordt bereikt, dat er ge~ 
vallen zich voor kunnen doen, waar de rechter aarzelt en twijfelt, 
hij heeft, waar het recht ook de gevolgen van dien twijfel aan~ 
wijst - dat zijn immers mede de regels van den bewijslast 
naar dat recht zijn oordeel te vestigen. Een rechter, die op de 
vraag: heb ik recht of niet? zou antwoorden: ik weet het niet en 
wees dus tevreden met de helft, doet zijn plicht niet. 

Maar arbiters? Kan met even groote beslistheid voor hem het 
antwoord worden gegeven? Er zijn er die het meenen, zoo b.v. 
de onvermoeide voorvechter van de vaste scheidsgerechten, Mr. 
Nolen. Mij komt het voor, dat we moeten onderscheiden. 

Doen scheidsrechters het? Nolen wijst er met voorliefde op, dat 
de rechtspraak der vaste scheidsgerechten, die hij publiceert, slechts 
een enkele maal een voorbeeld van een bemiddelend vonnis biedt. 
Daaronder reken ik niet de gevallen, dat de scheidsmannen een 
gebrek in de bewijsvoering door een billijkheidsoverweging aan~ 
vullen. Ik denk aan een uitspraak 1

) als die van een scheidsgerecht, 
dat een schadevergoeding toekende voor uit een zending verloren 
gegane bloembollen; er stond niet vast van welke grootte en dus 
van welken prijs die bollen waren, het scheidsgerecht neemt aan, dat 
de verschillende grootten over de verloren bollen juist zoo ver~ 
deeld waren als over de wel aangekomen exemplaren der zending. 

1) Uitspraken scheidsgerecht Bloem bollenhandel 54. 
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Hier wordt inderdaad de bewijsvoering aangevuld door een over~ 
weging, waarbij het niet meer, als in het bewijs , over de waarheid 
gaat. Het is uiterst onwaarschijnlijk, dat de verhouding nu precies 
gelijk was, het niet waarschijnlijke wordt bij gebreke van gegevens 
als waar aangenomen omdat het billijk is dat aan te nemen. Maar 
zoo handelt de rechter ook. Naast het aangehaalde arbitrale vonnis 
kan als parallel. dat van een rechtbank gesteld worden, die in een 
proces over verzekering tegen braak, waar vaststond, dat zekere 
effecten gedeeltelijk door diefstal met braak, gedeeltelijk door die£~ 
stal zonder braak verdwenen waren, aannam dat even groote waar~ 
de op de eene als op de andere wijze was gestolen 1

). Oit is ten 
slotte niet anders dan wat de rec·hter ook doet, als hij , als vast~ 
staat dat schade geleden is. maar niet precies hoeveel , deze ,.ex 
aequo et bono" naar billijkheid begroot. Een zeer gebruikelijk 
procede. Daarmee hebben wij niet te doen. Een zuiver bemiddelend 
vonnis daarentegen gaven scheidsrechters, toen zij in een proces 
tusschen een scheepseigenaar en een bevrachter uitmaakten, dat de 
verweerder niet verplicht was tengevolge van de na het contract 
door den oorlog radicaal veranderde omstandigheden het schip te 
leveren, maar hij evenmin recht had de aanzienlijke winst te behou~ 
den, die hij met dat schip in even gevaarlijk bedrij£ als waarin 
hij het schip had verhuurd in den tijd van het contract had ge~ 
maakt en waarbij zij hem veroordeelden de helft van die winst 
aan zijn tegenpartij af te staan 2

). Evenzoo was bemiddelend de 
uitspraak dat waar verzekerd was tegen zee~ongevallen met uit~ 
sluiting van oorlogs~ongevallen , en niet voldoende het bestaan 
van een oorlogsongeval was aannemelijk gemaakt , maar er ook 
geen aanwijzing was om een gewoon zee~ongeval aan te nemen, 
de verzekeraar tot betaling van 3/4 der schade moest worden ver~ 
oordeeld 3 ). 

Zoo gelukkig als ik de eerste uitspraak vind, zoo weinig be~ 
vredigend schijnt mij de tweede, maar niet om ze te critiseeren heb 
ik deze beide voorbeelden gekozen. Op iets anders wil ik de aan~ 
dacht vestigen: het zijn beide uitspraken niet van een vast scheids~ 
gerecht, maar van particuliere voor het geval zelf gekozen scheids~ 
rechters en bij beide was de bevoegdheid een bemiddelend vonnis 
te vellen uitdrukkelijk verleend in het eene geval zelfs op verzoek . 
van scheidslieden. Hier raken wij meen ik het punt, waarop het 
voor ons aankomt. Men heeft er op gewezen, dat de .. goede man~ 
nen" van art. 636 Rv. in den Franschen tekst, dien de wetgever 
overnam, ,.aimables compositeurs" worden genoemd, dat ook het 
oud Hollandsch recht van zulk een vriendelijk vereenigen sprak. 
Voor de vraag of i:m de door de wet tot rechtspraak, .. als goede 

1) Amsterdam, 22 Dec. 1921 , W . 10865. 
2) Arb. Rechtspraak I. 
3) Arb. Rechtspraak 20. 
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mannen" geroepenen gerechtigd zijn bemiddelend op te treden, is 
dat niet beslissend, daarvoor is de geschiedenis van het wetsartikel 
te duister, maar een ding valt er tech uit te leeren: de arbitrale 
rechtspraak kim zulk een karakter hebben. 

Er zijn scheidslieden en scheidslieden, dit is de zaak, waarop het 
aankomt. Er is de vriend, die te hulp wordt geroepen door twee 
die ook bij hun verschil van meening vrienden blijven. Ze vragen 
zijn oordeel, ze onderwerpen zich. Er is de scheidsman, die aan 
partijen vreemd is, gelijk zij ook tegenover elkaar alleen in een 
zakenverhouding staan, maar die tech meer als vredestichter dan 
als rechter is bedoeld. Er zijn scheidslieden die partijen inroepen, 
omdat zij er krachtens overeenkomst verplicht toe zijn. Er is het 
vast scheidsgerecht. Naarmate we deze schaal volgen, nadert de 
scheidsman meer en meer den rechter en in dezelfde mate wordt 
hem het geven van een bemiddelend vonnis minder geoorloofd. 
De vriend mag het zeker, ook al is er niet uitdrukkelijk van ge~ 
sproken, voor het vaste scheidsgerecht staat de zaak niet anders 
dan voor den gewonen rechter. Nolen heeft volkomen gelijk als 
hij voor zijn scheidsgerechten bemiddelende vonnissen uit den booze 
acht. Het vaste scheidsgerecht heeft voor het bedrijf de positie van 
den gewonen rechter, als een justiciabele tot zijn rechter zoo staat 
de koopman tot zijn scheidsgerecht. Wie zich tot dat gerecht wendt, 
verlangt, dat hem recht zal worden gedaan. Zoo ziet de handel 
het scheidsgerecht. Maar niet voor iederen arbiter staat de zaak 
zoo, de inhoud en de aard van de opdracht beslissen. We houden 
dit vast en wenden ons nu tot de bovengestelde vraag: staan 
scheidsrechters, als zij rechtspreken, dus niet bemiddelen, anders 
tegenover de wet dan de gewone rechter, heeft de billijkheid die 
zij zoeken een anderen inhoud dan het recht. waarnaar de rechter 
rechtspreekt? 

Wij splitsen de vraag in drieen. Hoe is het met het aanvullend 
recht, hoe met het procesrecht, hoe met het dwingend recht? 

Eerst aanvullend recht. Oat de vaste scheidsgerechten en in 
het algemeen arbiters zich vrijer tegenover het niet dwingend recht 
der wet gedragen dan de gewone rechter, is buiten twijfel. Ik gee£ 
slechts een voorbeeld. Het is uit de overmachtsleer. Bekend is het 
eigenaardig verschijnsel van den omslag hier van quantiteit in quali~ 
teit. Wie leveren meet, ziet door prijsstijging zijn praestatie al 
moeilijker worden, de schadevergoeding bij niet levering al hooger, 
totdat de prijs z66 is geworden, dat redelijkerwijze levering niet 
meer van hem mag worden verlangd, dan slaat de schaal om, 
hij is bevrijd en de kooper heeft het nakijken. De rechtspraak 
zoekt naar mogelijkheid van een tusschenoplossing, een risico~ 
verdeeling over beide, waardoor de te betalen schade beperkt blijft. 
Scheidslieden vonden haar gemakkelijk, zij namen overmacht aan, 
maar kenden niettemin schadevergoeding toe, doch een schade~ 
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vergoeding, waarbij de abnormale prijsstijgingen buiten beschou~ 
. wing bleven, van de artt. 1279 vlg. B. W. werd afgeweken. 

Dus de scheidsrechter doet het. Mag hij het ·doen? Voigt men 
de door mij gegeven beschouwing over het aanvullend recht zeer 
zeker. De wetgever stelt het recht te hoek, hij ziet daarin de nor~ 
male regeling der verhouding, maar laat partijen afwijking toe, 
geeft daarmede den rechter vrijheid te beoordeelen of in het geval 
de billijkheid tot die afwijking dwingt. Partijen nemen nu die taak 
van den rechter af en leggen haar op den door hen zelf gekozen 
scheidsman. Verandert daarmee de norm van beoordeeling? Naar 
mijn meening wei. Immers de rechter staat krachtens zijn positie 
als staatsorgaan anders tegenover de wet dan de scheidsman. Op 
den rechter rust de plicht, de wet zoo eenigszins mogelijk te hand~ 
haven. Kim het niet, dan moet zij vallen, de billijkheid kan het 
eischen. Maar zoo lang mogelijk zal hij het voorschrift voor den 
vollen omvang van het door de letter bestreken gebied doen gelden. 
Ter wille van de waarde der wet zelve, van de zekerheid die zij 
brengt, is dit zijn plicht. V andaar de omwegen, die hij veelal zoekt. 
Voor den scheidsman, die niet staatsorgaan is, wiens uitlegging 
der wet buiten het geval dat hij berecht niet het gezag heeft van 
den rechter, geldt dit a lles ook wel, maar in veel minder mate. 
Zijn verantwoordelijkheid is niet zoo groot. Voor hem is de waar~ 
de der wet geringer. Het verschil is quantitatief. De rechtspraak 
moet altijd een element van conservatisme en van verandering in 
zich hebben, conservatisme voor de zekerheid, verandering voor 
de aanpassing aan nieuwe toestanden. Bij den beroepsrechter weegt 
het conservatisme zwaarder dan bij den scheidsman. Organiseert 
zich nu de scheidsrechtspraak weder in vaste scheidsgerechten, dan 
boet zij iets van de bewegelijkheid van scheidslieden in , voor het 
vak krijgen de uitspraken belang ook buiten het geval dat wordt 
berecht. Oat dwingt de consequentie's der uitspraak te overwegen, 
ook om op de bijzonderheden van het geval niet z66 den nadruk 
te leggen als een zoeken aileen der billijkheid met zich brengt. 
Maar het verschil met de gewone rechtspraak blijft, Zoo kan in 
de rechtsverfijning, waarover we hoven spraken, de scheidsman 
den rechter voorgaan. 

In de tweede plaats het procesrecht. Ook dit stelt de scheids~ 
man ter zijde, hij maakt zijn eigen proces. En dat geldt niet aileen 
voor de vorm~voorschriften, waaraan hij naar de bepaling der wet 
(art. 649, 7e Rv.) aileen gebonden is, indien partijen hem uitdrukke~ 
lijk hebben verplicht de regelen der gewone procesorde na te komen, 
maar ook voor de regels omtrent bewijs. Met de onsplitsbare be~ 
kentenis, dat bezwaar voor zoo vele rechters, springt hij luchtig 
om, van wraking van getuigen wilde hij, ook toen de wet dat insti~ 
tuut nog kende, niet weten en zelfs de onbekwaamheid van zeer 
nabijstaande familieleden om als getuigen te worden ·gehoord, er~ 
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ken de hij niet. Dit alles geschiedt. Maar mag het geschieden? Ook 
hier acht ik een bevestigend antwoord hoven allen twijfel. Met 
aanvullend recht in den gewonen zin hebben we hier niet te doen, 
partijen zijn niet vrij om de voorschriften waar het hier om gaat, 
ter zijde te stellen, ook al zouden zij het eens zijn. Maar het proces~ 
recht is uit den aard der zaak aileen een· aanwijzing , hoe de wet~ 
gever wil, dat voor den rechter geprocedeerd wordt. Buiten het 
proces missen deze voorschriften kracht. In het procesrecht wendt 
de wetgever zich tot den rechter. Oat daaraan beginselen (b.v. 
van het hooren van beide partijen en dergelijke) ten grondslag 
liggen, die ook buiten het gewofie proces van belang zijn, vergeet 
ik niet. Ik kom daar zoo straks op terug. 

En nu het belangrijkste. Het dwingend materieele recht. We 
kunnen constateeren, dat de scheidsmannen ook afwijken van be~ 
palingen van dwingend recht, bepalingen, waarvan niet als in het 
aanvullend contractenrecht gezegd kan worden, dat zij ter dispo
sitie van partijen zijn. Ik noem enkele voorbeelden. Het Wetboek 
van Koophandel verklaart de voor de zeevaart geschreven bepalin
gen over aanvaring op de binnenvaart toepasselijk met uitdrukke~ 
lijke uitzondering van art. 540, niettemin past een scheidsgerecht 
dit artikel op de binnenvaart toe. De wet verbiedt het vorderen van 
rente op rente, niettemin Iaten arbiters het toe. De wet laat de 
moratoire rent en loopen van den dag der dagvaarding, het is wei~ 
haast vaste rechtspraak voor scheidslieden. de moratoire interessen 
te doen ingaan met den dag van het in gebreke zijn. De wet kent 
nog den lijfsdwang als middel van executie, scheidslieden meenen 
dat dit ,.in onbruik is geraakt" en ontzeggen dus een vordering 
tot executoirverklaring van een uitspraak bij lij fsdwang als in 
strijd met de billijkheid. 

We vragen weder: mag dat alles? Die vraag kan een dubbele 
beteekenis hebben. Zij kan inhouden: is het naar ons geldend recht 
onaantastbaar en is het rechtmatig? In het eerste geval vragen we 
of er een middel in onze wet is aan te wijzen, waardoor een uit~ 
spraak van scheidslieden in strijd met het dwingend recht haar 
werking zou missen, in het tweede maken we ons los van een 
onderzoek naar het bestaan van een sanctie en stellen we enkel 
de vraag of het recht zulk een handeling toelaat. De mogelijkheid 
van een sanctie onderzoek ik voor het oogenblik niet. Thans stellen 
we de principieele vraag. 

Op het eerste gezicht schijnt het absurd. Hoe nu, de wetgever 
stelt den regel, hij wil dien algemeen, laat afwijking niet toe. En 
toch zou hij, die tot rechtspreken geroepen is, dien regel terzijde 
mogen stellen? Denk aan de wet op het arbeidscontract. Streven 
van de wetgever was bescherming van de zwakkere partij in deze 
contractueele verhouding. Met groote nauwkeurigheid heeft hij 
daarbij de gt'ens getrokken tusschen aanvullend en dwingend recht, 
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regels waarvan partijen wei, en die .waarvan ze niet mogen a£~ 
wijken. En nu zou de scheidsrechter rustig ook de laatste kunnen 
negeeren en zou men door arhitraal heding de wet dus haar kracht 
kunnen ontnemen? Ik herhaal. het schijnt niet aannemelijk. We 
weten wei. in het Ieven zelf komt vaak van een wet weinig terecht, 
maar het is toch nog iets anders dit feitelijk geheuren als recht 
te gaan erkennen. En toch, het geheurt. En vinden we. als we 
naar de voorheelden zien, het inderdaad wei aanstootelijk? Om 
aan die zelfde wet op het arheidscontract een voorheeld te ont~ 
leenen, zouden we ons wei gekwetst voelen. indien scheidslieden 
eens uitmaakten, dat de directeur van een naamlooze vennootschap 
voor vijf jaar aangesteld, maar zonder dringende reden na een 
maand ontslagen, niet op 4 jaar en 11 maanden loon, maar slechts 
op een schade gelijk aan de verdienste h.v. van een half jaar recht 
heeft? Toch is het in strijd met art. 1639r B. W . en toch is dat 
zonder twijfel dwingend recht , het staat er uitdrukkelijk hij , dat 
hedingen die ten nadeele van den arheider afwijken nietig zijn. 

Maar hoe dat dan te rechtvaardigen? Ook hier moet inzicht in 
het karakter van de wet ons helpen. De wetgever die het recht 
te hoek stelt. zeiden wij hoven 1

) . gaat uit van een waardeering. 
Hij ziet in de regeling, die hij voorschrijft, de goede regeling der 
verhouding . hij meent dat door haar te volgen a an den eisch van 
hetgeen hehoort , wordt voldaan. Geeft hij aanvullend recht, dan 
erkent hij . dat de omstandigheden den regel , die in het algemeen 
goed is , tot een slechten kunnen maken, hij laat afwijking toe . 
Geeft hij dwingend recht, dan ~preekt hij uit, dat zijn regel al~ 
gemeen moet gelden. De rechter is daaraan gehonden, hij is orgaan 
van den staat als de wetgever en neen te zeggen, waar deze ja 
zeide, is hem niet geoorloofd. Maar de onderscheiding tusschen 
aanvullend en dwingend recht is niet de eenige, die we kunnen 
ma!5.en. Als in de tehoekstelling een waardeering zit, dan kan 
die waardeering gradueel verschillen, dan is het mogelijk. dat de 
eene norm van meerdere heteekenis wordt geacht dan de andere. 
We kunnen in die waardeeringen nog elders een streep trekken 
dan tusschen dwingend en aanvullend recht. We zien dat duide~ 
lijk in het internationale privaatrecht. Krachtens de regels van dat 
recht worden somstijds de verhoudingen ook ten onzent door huiten~ 
landsch recht heheerscht, kan de Nederlandsche rechter geroepen 
worden huitenlandsch r~cht toe te passen: Doch die regels vinden 
een merkwaardige heperking, in wat men het heginsel van de open~ 
bare orde genoemd heeft, een ( ongeschreven) norm, waardoor de 
rechter verplicht kan zijn in strijd met de algemeene regels, in~ 
heemsch recht toe te passen, indien onze regel van zoodanige im~ 
portantie is, dat de wetgever onvoorwaardelijke toepassing wenscht. 
of om eveneens in strijd met meergenoemden regel. huitenlandsch 

1) Z ie biz. 252 vlg. 
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recht buiten toepassing te Iaten, omdat het in zijn inhoud te zeer 
in strijd komt met wat ten onzent als fundamenteel rechsbeginsel 
geldt. Een voorbeeld: het recht van de persoon volgt den vreemde~ 
ling, ook als hij hier te Iande is ......- niettemin kan een Mohamme~ 
daan hier geen dubbel huwelijk aangaan. Het beginsel der mono~ 
gamie wordt z66 hoog gesteld, dat de internationaal-rechterlijke 
regel moet wijken. Doch geenszins geldt dit van alle dwingend 
recht, er is dwingend recht in de wet, dat de rechter tusschen 
Nederlanders zou moeten toepassen maar tusschen vreemdelingen 
ter wille van hun wet ter zijde moet Iaten. 

O at onderscheid in waardeering schijnt mij nu ook voor onze 
vraag van belang. Er zijn wetsbepalingen die dwingend recht zijn, 
maar waaraan we toch moeilijk zulk een fundamenteele waarde 
kunnen hechten. Petit 1 ) wijst in een opmerkenswaardige beschou
wing over onze vraag op art. 1671 B. W. dat bij een vennoot~ 
schapscontract verbiedt, dat de grootte van een winst-aandeel door 
een derde wordt bepaald, het is dwingend recht, de wet zegt het 
uitdrukkelijk. Toch zal het met niemands rechtsgevoel in botsing 
komen, als scheidslieden zulk een beding wei als geldig beschouwen, 
gelijk men moeilijk strijd met de openbare orde zou kunnen be~ 
weren, als een Nederlandsche rechter in een proces, waarin op 
grond der regels van internationaal privaatrecht, Fransch recht zou 
moeten worden toegepast, zich aan den Code Civil hield, die ten 
deze toestaat, wat onze wet verbiedt. Er is dwingend recht en dwin~ 
gend recht. Was het recht een bevel van den wetgever en de rechter 
niet dan handhaver van dat bevel, het zou onvoorwaardelijk altijd 
moeten gelden, het geheele internationale privaatrecht was dan 
een onbegrijpelijkheid ,.....- behalve dan misschien als een buiten het 
recht staande vriendelijkheid tegenover buitenlandsche mogend~ 
heden. Is de wet daarentegen een met gezag bekleede waardeering, 
dan is de bevoegdheid van den scheidsman in deze waardeering 
tusschen het meer en minder te onderscheiden gemakkelijk te aan
vaarden. En dan is er geen reden, de grens waar de scheidsman 
moet halt houden met die tusschen dwingend en aanvullend recht 
te Iaten samenvallen. In de mogelijkheid van arbitrale rechtspraak, 
in de vrijheid dus den rechter, als handhaver der staatswet voorbij 
te gaan en zich aan zelf gekozen arbiters te onderwerpen, ligt 
de erkenning dat de beschrijving van het recht van Staatswege, 
hoe groot haar gezag moge zijn, niet de· eenig mogelijke is. Ze 
behoudt gezag en niet lichtvaardig kan de scheidsman zich van 
haar afwenden, maar de billijkheid, d.i. het zoeken naar de ge~ 
rechtigheid in het concrete geval gaat voor. Wat de billijkheid 
eischt, maakt de arbiter uit. Slechts die dingen, .die in de rechts~ 
orde, waarin hij zich beweegt van fundamenteele beteekenis zijn, 
heeft hij te eerbiedigen, gelijk de rechter, die vreemd recht toe~ 

1) Arb. Rechtspraak 39. 
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past in zulke dingen zich aan het recht van den eigen Staat houdt. 
De Staat erkent het recht der vreemdelingen, hij erkent ook, 

dat zijn eigen rechtsbeschrijving, moeilijk grijpbaar als het recht 
blijft, gebrekkig kan zijn. Maar er zijn fundamenteele dingen, waar~ 
van hij niet mag dulden, dat zij ter zijde worden gesteld. Niet ter 
wille van vreemdelingen ook niet door arbiters. Hier geldt, wat 
wij overal zien, ook bij de toepassing van art. 1374 B. W. , ten 
aanzien van de vrijheid zich aan het oordeel van een der partijen 
of van een derde te onderwerpen, - een vrijheid, waarop b.v. de 
bedrijfsrechtspraak is gebouwd, - altijd weer heeft de gebonden~ 
heid aan zulk een oordeel haar grenzen in de kennelijke onbillljk~ 
heid. Wat de partijen, de derde, de bedrijfsrechter heeft uitge~ 
maakt, is voor den rechter bindend, behalve als het tastbaar on~ 
recht is. Dan alleen, maar dan ook altijd kan de rechter and-ers 
oordeelen. En· dit zal ook moeten geiden voor de arbitrage, waar 
overigens de rechter geheel ter zijde wordt gesteid. Miskent de 
arbiter de fundamenteele beginselen, dan moet beroep op den 
rechter mogelijk zijn. Doch de fundamenteeie beginselen liggen 
volstrekt niet altijd in geformuleerde wetsartikeien klaar, het zijn 
dikwijls juist ongeschreven regelen. Met andere woorden, beroep 
op den rechter tegen een arbitrale op billijkheid gebouwde be~ 
slissing moet mogelijk zijn bij grove onbillijkheid dier beslissing. 
De gerechtigheid in de rechtspraak blijft ook hier einddoel. De 
geheele arbitrage is een merkwaardige erkenning, dat recht niet 
is staatswil, dat de staatsmacht wei inwerkt op het recht doch het 
niet scliept, maar de plicht van den staat om wat hij als funda~ 
menteei in het recht erkent onvoorwaardelijk te handhaven, vraagt 
om de mogelijkheid bij een orgaan van den Staat te reageeren 
tegen miskenning daarvan. 

De Staatscommissie~Gratama, die een nieuw Wetboek van Bur~ 
gerlijke Rechtsvordering ontwierp, schijnt iets dergelijks voor oogen 
te hebben gehad, toen zij voorstelde te bepalen, dat het scheidsge~ 
rech in geen geval bepalingen van dwingend recht ter zijde mag stel~ 
len en aan overtreding van dat voorschrift nietigheid verbond (art. 
729) . Zij vergat echter, gelijk reeds Petit in het aangehaalde artikei 
aantoonde, dat niet ieder voorschrift van dwingend recht op zulk 
een onaantastbare positie aanspraak mag maken, dat anderzijds er 
beginseien zijn van ongeschreven recht ( denk a an de overeen~ 
komsten in strijd met de goede zeden) die evenzeer onvoorwaarde~ 
lijk moeten worden gehandhaafd. Voor dwingend recht stelle men 
dus een term als openbare orde of iets dergelijks. Hoe die luidt 
komt er niet op aan, als maar duidelijk is, dat de rechter enkel 
tot vernietiging bevoegd is, als de arbiter in strijd heeft gehandeld 
met de regeis, welke fundament der rechtsorde zelve zijn. Oat 
die regeis ook van processueelen aard kunnen zijn en in zooverre 
dus, wat ik omtrent de vrijheid van den arbiter tegenover het pro~ 
cesrecht zeide moet worden beperkt, spreekt wei vanzelf. Zoo 
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geformuieerd zou het voorschrift een goede aanvulling zijn van 
onze wetgeving; waarmee ik geenszins wil zeggen, dat thans niet 
reeds het zelfde geldt. K warn werkelijk een schennis van funda~ 
menteeie regels voor, de weg naar den rechter zou ook nu wei 
te vinden zijn. 

De grondsiag zelve van ieder recht, de billijkheid, moet de 
grondsiag van de rechtspraak van scheidslieden zijn. Zij mogen 
trachten haar zeive te grijpen en zijn in mindere mate dan de 
rechter gebonden aan de formuieeringen die de wetgever haar gaf. 
a] zullen zij goed doen deze niet zonder dwingende gronden ter 
zijde te stellen. Maar 's~rechters plicht om in den Staat altijd en 
tegen ieder datzelfde recht in zijn grondslag te handhaven, kan 
hem er toe brengen, de uitspraak van .arbiters te vernietigen. Daar~ 
toe moet altijd beroep op den rechter openstaan. Ook hierom is 
het goed hieraan te herinneren, omdat men tegenwoordig, wei 
niet door arbitrage, maar langs andere wegen, bedrijfsrechtspraak 
en dergelijke , ook aan deze macht van den rechter tracht te ont~ 
komen. Doch dit tusschen haakjes. 

Trekken we thans onze conclusie's. Door verWIJZmg naar de 
billijkheid wordt den rechter opgedragen voor het geval de be~ 
slissing te vinden, die het rechtsoordeel bevredigt. Het aanvullend 
recht der wet is daarbij hulpmiddel , maar het middel is onder~ 
geschikt aan het doel , het heeft gezag, maar het gezag wijkt ais 
de feiten zelve tot andere oplossing dwingen. Voor arbiters is dat 
alles juist zoo, maar zij staan anders tegenover de wet als de over~ 
heidsrechter. Het gezag van deze is voor hen niet zoo groat. Eerder 
zullen zij aanvullend recht ter zijde stellen, in het processueele zijn 
zij vrij, zelfs kunnen zij tot een breuk met het dwingend recht 
komen. Siechts aan fundamenteele beginselen mogen zij niet raken, 
bij kennelijke onbillijkheid wijkt hun oordeel voor dat van den 
rechter. 

Hieruit volgt, dat als we thans de vraag herhalen, of de billijk~ 
heid van den arbiter een andere is dan die van den rechter, we 
moeten antwoorden, dat inderdaad niet alleen de uitspraken ver~ 
schillen, maar ook behooren te verschillen. Niet een uitspraak is 
de juiste, maar wat goed is voor den overheidsrechter, kan £out 
zijn voor den arbiter. En dat niet alleen, maar het is mogelijk, 
dat we weer verschil moeten maken, naarmate we met een vriende~ 
lijken bemiddelaar, die eventueel ook rechtspreekt, met een scheids~ 
man, met een vast scheidsgerecht te doen hebben. 

Dus meerder recht naast elkaar? W aar blij ft zoo de eenheid 
der rechtsorde? Daarover in het volgende hoofdstuk. Hier nog 
siechts een opmerking. We zagen, dat in de rechtspraak uit de 
beslissingen van geval tot geval zich nieuwe regels ontwikkelen, 
die op hun beurt aan nieuwe uitspraken ten grondslag worden 
gelegd. Het is merkwaardig, dat wij ook hiervan de parallel bij d~ 
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scheidsgerechten kunnen vinden. Zoodra de functie niet meer te 
hooi en te gras, maar geregeld in een zekere continui'teit wordt 
uitgeoefend, komt er behoefte aan vastheid en vindt men die in 
het precedent der vorige beslissing. Zoo krijgt dit recht zijn eigen 
regels, we staan hier nog slechts aan het begin, maar een voorbeeld 
kan ik noemen: de rente-regel al boven vermeld. Voor scheids
rechterlijke uitspraken is het regel geworden, dat moratoire inte
ressen loopen van den dag van het in gebreke zijn. Deze regel 
bij de arbitrage, --- art. 1286 bij den overheidsrechter; lijkt het niet 
sterk op de tegensteiling tusschen tweeerlei recht, praetorisch en 
civiel, equity en law? 

III. Tot nu toe hebben we gepoogd de plaats aan te geven, 
die in de historie en de hedendaagsche ontwikkeling de billijk
heid naast het recht inneemt. Het is noodig, dat wij thans stil 
staan bij de vraag, wat de billijkheid eigenlijk is. 

Die vraag raakt aan de veel besproken kwestie, waar de grenzen 
liggen tusschen rechl: en moraal, en welk criterium dienst kan doen 
om deze te scheiden. Het spreekt van zelf, dat ik hier geen referaat 
zal geven over de talrijke scheidslijnen, die men in den loop der 
tijden heeft getrokken; evenmin wil ik critisch positie nemen tegen
over de onderscheidingen, die in den laatsten tijd gebruikelijk zijn. 
Zooveel zal wei duidelijk zijn geworden, dat met de schijnbaar 
zoo eenvoudige onderscheidingen: recht is aileen datgene wat de 
wetgever als zoodanig heeft gestempeld of recht zijn de regels die 
de rechter toepast, niet kan worden volstaan. Natuurlijk heeft ieder 
voile vrijheid, aileen het een of het ander recht te noemen, maar 
zoodra we in de vraag iets anders zien dan enkel een kwestie van 
terminologie , die ieder kan kiezen naarmate het hem doelmatig 
voorkomt, zijn de antwoorden, die ik aanga£ wei ten eenenmale 
onvoldoende. Het eerste omdat de rechter bij zijn rechtshand
having mede rekent met geheel andere factoren dan die van staats
wege afgekondigde wet, het tweede, omdat het denkbeeld recht
spraak de ondersteiling insluit, dat het oordeel van den rechter 
niet door de uitspraak recht wordt, maar v66r de uitspraak recht is. 

We moeten, geloof ik, de zaak van een anderen kant aanpakken. 
Niet uitgaan van· enkele verschijnselen, als wet of vonnis, die we 
met zekerheid als verschijnselen van het recht kunnen aanwijzen 
en dan door onderscheiding daartegenover de moraal benaderen, 
maar omgekeerd het zedelijk oordeel als het primaire feit stellen 
en dan de vraag opwerpen, hoe nu het rechtsoordeel daartegenover 
staat. Naast de scheiding schoonjleelijk, waarjonwaar, vinden we 
ook die tusschen goed en kwaad als een gegeven van den mensche
lijken geest; zonder nadere toelichting is het duidelijk, dat de schei
ding rechtjonrecht van deze afhangt, zonder haar niet kan be
staan. Het is dus goed, dat we het zedelijk oordeel eerst in oogen
schouw nemen. 
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Bij die beschouwing stel ik mij op het standpunt, onlangs door 
Kohnstamm 1

) als dat van het Personalisme aangewezen. Ieclere 
paging goed en kwaad te scheiden langs verstandelijken weg faalt 
en moet falen. Een criterium door redeneering gevonden, con~ 
clusies door redeneering er uit getrokken, ze laten ons geheel hulpe~ 
loos , als we in moeilijke vragen staan voor het probleem wat we 
behooren te doen. Zij mogen achteraf als steunsels dienst doen 
voor het eens geworden resultaat, overtuigen doen ze niet. Wie 
een plichten-conflict moet uitvechten, weet dat hij aileen in zich 
zelve den weg vindt, dat aileen zedelijke intui:tie 'hem zegt, hoe 
hij moet gaan. Aileen zijn geweten geeft de beslissing. Het is er 
mee als met de aesthetische ontroering. Geen betoog dat we iets 
mooi moeten vinden, brengt ons de bewogenheid van de aanraking 
met het schoone. Ten slotte is onze eigen ontroering onze eenige 
maatstaf. En evenzeer als iedere aesthetica in een slop voert , die 
die ontroering niet als het fundamenteele feit , den grondslag van 
heel haar beschouwing stelt, zoo is iedere ethiek onvruchtbaar, 
die niet het geweten tot het centrale punt harer overwegingen 
maakt. 

Wat is dat geweten? Voor een definitie is, gelijk Kohnstamm 
terecht opmerkt, geen plaats. , D efinieeren laat zich aileen wat 
zonder rest door additie uit iets anders kan worden gewonnen" 2

). 

Het geweten is iets geheel eigens, dat iedere vergelijking tart en 
daardoor aan beschrijving ontsnapt. Maar wel kunnen we de feiten 
aanduiden, waarin we het ervaren. In tweeerlei. -Vooreerst in de 
afkeuring die innerlijk ons handelen kan begeleiden. Een ieder kent 
wel dat gevoel van onbehagen, dat zich soms van ons meester 
maakt; met volkomen zekerheid weten we, dat we anders handelen 
dan we behoorden te doen. We mogen niet naar de ,stem" die 
ons dat zegt, willen luisteren, we mogen buiten staat zijn om in 
woorden uit te drukken, waarom dat zoo is, ja weilicht voor ons 
zelven en anderen met veel woorden het tegendeel betoogen, het 
helpt niets. Ons geweten spreekt. Sterker nog misschien ervaren 
we de werking van het geweten, als we voor een conflict van 
plichten staan, als niet plicht met lust, maar plicht _met plicht botst. 
Dan kan het in ons stormen, nu eens voelen we ons naar deze 
zijde getrokken, dan naar die, het gaat heen en weer en we kunnen 
niet tot een einde geraken, tot de overtuiging komt, dat het z66 
en niet anders moet. De overtuiging en met die overtuiging de 
rust, die de zekerheid geeft. Dan weten we met zulk een vastheid, 
dat zij voor den religieusen mensch een religieuse kleur krijgt. 
Nergens sterker dan in de gewetensbeslissing, spreekt de persoon~ 
lijkheid van den mensch, nooit voelt hij zich nader bij zich zelven 

1) In zijn ,.Persoonlijkheid en Idee", in Onze Eeuw van 1922; ook opgenomen 
in Synthese, dee! V. 

2 Biz. 41. 
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en toch beseft hij, dat de keuze, die hij deed hem door hooger 
macht is opgelegd, dat hij niet aileen niet anders mag, maar ook 
niet anders kan. 

lk mag hier niet verder over uitweiden, ik verwijs den belang~ 
stellenden lezer naar de beschouwing van Kohnstamm. Oaar kan 
hij nagaan, hoe dit geweten zijn richtsnoer kan vinden in het 
contact met andere personen, ten slotte met de hoo(lste persoon~ 
lijkheid, waarin God zich heeft geopenbaard. Oat alles is niet van 
deze plaats. Hier moet nog slechts op een ding worden gewezen. 
Het geweten spreekt altijd concreet, het is geheel irrationeel. Poogt 
men het zedelijk oordeelen te generaliseeren of te systematiseeren, 
het ,.beginsel" dat in wezen niet anders is dan een beroep op het 
geweten tot een regel te maken, die toepassing verlangt, als zekere 
omstandigheden zich voordoen, uit die regels een stelsel te vormen 
of ze in al maar verder uitgesponnen casuistiek bloot te leggen, 
dan snijdt men het eigenlijke leven er uit. Het geweten leert mij, 
wat voor mij op dit oogenblik in deze onstandigheden goed is, 
het is niet gezegd, dat voor U hetzelfde geldt. Zoodra ik van 
eigen ervaring regel voor anderen maak, doe ik hun geweld aan; 
zoek ik in de soortgelijkheid der omstandigheden steun; waarom 
voor U en voor mij hetzelfde moet gelden, dan doe ik een beroep 
op uw verstandelijk inzicht, niet op uw geweten. In het ethische 
brengt dat nooit het ware. Vandaar de hopelooze verveling, het 
onwerkelijke van aile moraal~systemen. Zedelijk leert aanraking 
met anderen, leeren ook geschiedenis en romans ons meer dan 
stelsels of voorschriften. Men kan de diepste wijsheid die ons 
voor het zedelijk leven gegeven is, Jezus' leering, niet erger ge~ 
weld aandoen, dan door er een moraliseering van te maken, ze 
om te vormen tot een reeks voorschriften 1 ) . Wie dat poogt, maakt 
het Evangelie tot wet. 

Sluit dus het zedelijk oordeel veralgemeening en rationaliseering 
uit, geheel anders staat het met het recht. Oat ook het recht uiting 
is van het zedelijk leven in 's menschen geest, dat het ten slotte 
bepaald wordt door het oordeel over goed en kwaad, meeri ik zonder 
meer te mogen aannemen. Hier moet op het verschil tusschen zede~ 
lijk en rechtsoordeel worden gewezen. In het recht staat de mensch 
tegenover den medemensch. Zedelijk kan ik tot iets tegenover een 
ander verplicht zijn, maar die plicht is enkel de mijne, mijn gedrag 
wordt zedelijk geoordeeld, het recht beoordeelt de verhouding van 
ons beiden, het ziet altijd den mensch in gemeenschap. Ethisch 
stel ik de vraag, of ik verplicht ben het een of ander te doen, voor 
het rechtsbewustzijn is deze vraag van den plicht onafscheidelijk 
verbonden met die, of een ander het recht heeft zulk een handeling 
van mij te verlangen. Gaan we in het recht tot het primaire ge~ 

1) V gl. de Z waan in Onze Eeuw van J uni 1923. 
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geven terug, dan is dat niet wet of vonnis, maar het rechtsbewust~ 
zijn en dat rechtsbewustzijn schrijft ons niet enkel een behooren 
in het algemeen voor , maar een behooren tegenover een ander of 
anderen; aan dien ander wordt door het recht iets toebedeeld . 
En het is tenslotte slechts een andere uitdrukking voor hetzelfde, 
wanneer we zeggen, dat het recht niet aileen het onrecht veroor~ 
deelt, maar ook de reactie op dat onrecht eischt. In het recht gaat 
het nooit om den mensch zelven, altijd om hem en den ander. 

Wanneer we hierop !etten, dan wordt de verhouding van recht 
en ethiek duidelijker. Men zegt, dat het recht onze handelingen, 
de zedeleer onze gezindheid beoordeelt, dat het recht naar het uiter~ 
lijke vraagt, de ethiek het innerlijke wil. Nu houd ik deze tegen~ 
stelling niet voor afdoende. Zedelijk kan handelen geboden zijn, 
voor het recht is de gezindheid die uit de handeling spreekt, niet 
geheel irrelevant. Maar er zit toch deze juiste kern in de tegen~ 
stelling, dat het recht als gemeenschaps~ordening handelingen vraagt 
en handelingen verbiedt en slechts secundair bij de reactie met de 
gezindheid rekening houdt. Met ,;gij moet'' en , gij moogt" van het 
recht heeft betrekking op daden. En het maakt de daad los van 
de gezindheid, waaruit zij voortvloeit. Zoodra het niet enkel meer 
de vraag is wat ik behoor te doen, maar ook, wat gij moogt ver~ 
Iangen, is de conclusie noodzakelijk, dat ik met de daad kan vol~ 
staan en het voor u onverschillig is in welke gezindheid ik haar 
verricht. 

En nog iets anders ligt hierin opgesloten. Stelt de beoordeeling 
van het behooren U en mij tegenover elkaar, dan kan zij ons niet 
verschillende eischen stellen. In het recht ligt de gedachte der 
wederkeerigheid; wanneer ik thans dit van U verlang, dan is het, 
omdat gij van mij in dezelfde omstandigheden hetzelfde moogt 
-verlangen. Het recht stelt de subjecten tegenover elkaar, heeft 
daarom behoefte aan regeling. Het zedelijk oordeel is altijd con~ 
creet, het recht vraagt om veralgemeening. Natuurlijk zijn we ook 
in het recht, ons van de verscheidenheid der verhoudingen bewust, 
maar niet het individueel bijzondere, maar het gelijke wordt van 
belang om in gelijke verhoudingen gelijke gedragingen te kunnen 
eischen. Het is meer opgemerkt, dat Kant in zijn ethiek de critische 
methode laat varen, die hij tot voor de kenleer onomstootelijk tot 
de eenig~mogelijke had gemaakt. We Iaten dat hier rusten, maar 
merkwaardig is, dat een stelling, die hij als grondslag der ethiek 
aanwees, veeleer een grondslag van recht genoemd mag wor~ 
den. ,Handle so", heet het, ,class die Maxime deines Willens jeder~ 
zeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten 
konne." 1

) Reeds de terminologie ( Gesetzgebung) is typeerend, 
belangrijker is echter , dat de algemeene geldigheid van de norm 

1 ) Kritik der praktischen Vernunft § 7. 
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haar betrekklng op allen, haar karakter bepaalt. De voor het zede~ 
lijk bewustzijn volkomen onaannemelijke conclusie van het loslaten 
van het persoonlijke, van de voorstelling dat we bij de bepaling 
van het richtige met een subsumeeren van een geval onder een 
regel te maken hebben, past geheel voor het recht. Het recht wil 
eenheid, het is een noodzakelijk gevolg van de gemeenschaos~ 
gedachte, die eenheid vraagt gelijkheid van gedragsregelen. Van 
U en van mij vraagt het recht hetzelfde. En daarmee kunnen we 
in deze korte aanduiding van de, het recht van de ethiek schei~ 
dende factoren nog een stap doen. Het recht brengt in het zede~ 
lijke het logische element. Als een regel wordt gesteld die voor 
meerderen in gelijke omstandigheden geldt, is het werk van empi~ 
risch onderzoek en logische redeneering uit te maken, of de om~ 
standigheden de zelfde zijn , of zekere feiten ,onder een regel 
vallen". Wanneer het recht met eischen tot de menschen komt op 
grand van hun leven in gemeenschap, die niet enkel een beroep 
zijn op hun eigen geweten, maar die op een algemeenheid van 
zedelijk oordeelen berusten, moet het den rechtsonderworpene be~ 
wezen worden, dat de regel toepassing verlangt. Bewijsbaarheid 
van het concrete recht is noodzakelijk. En daarnaast berekenbaar~ 
heid, ook dit ligt in de eenheidsgedachte, die uit het in gemeen~ 
schap leven voortvloeit, vervat. 

Zoo zien we het rechtsoordeel al meer van het zedelijke wijken . 
En al blijft het tenslotte uiting van de zelfde categorie van ons 
geestesleven, het komt er verre vandaan, doordat het het zedelij~ 
oordeel rationaliseert en generaliseert . 

.Jellinek's voorstelling, dat het recht een aantal ethische eischen 
als minimum voor een behoorlijke samenleving poogt te verwerke~ 
lijken, is onhoudbaar. Niet quantitatief is het verschil tusschen 
beide, niet gradueel , maar principieel. Het recht berust in het zede~ 
lijk oordeel en staat er vlak tegenover. V andaar een tragiek, die 
nooit kan worden weggenomen. Wanneer we aan J ezus ' woorden 
denken: , Zoo iemand met U rechten wil en Uw rok nemen, laat 
hem ook den mantel" en , Oordeelt niet" dan begrijpen we, dat 
de volmaaktheid het recht uitsluit. Waren deze uitspraken regels 
van wet, gelijk Christelijke anarchisten het zich denken, zij hie!~ 
den een opheffing van aile recht in. Zij zijn dat niet, maar zij 
kunnen ons doen gevoelen, hoezeer in deze onvolmaakte wereld 
het recht , dus zelfs de regels , die de drang naar het goede in ons 
eischt, toch noodzakelijkerwijze gedoemd zijn om met dat goede te 
botsen. De gebrokenheid der samenleving wordt hier tastbaar. 

En nu de billijkheid. Het recht rationaliseert het zedelijk oor~ 
deelen. We kunnen in Jaspers' Psychologie der Weltanschauungen 
een merkwaardige karakteriseering der rationaJi.stische geestes~ 
houding vinden. Hij beschrijft haar als een der typen van wereld~ 
beschouwing. Veel van hetgeen hij daarbij opmerkt, geldt van het 
recht in het algemeen, van iedere rechtsbeschouwing en iedere 
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rechtswetenschap. De mensch, aldus Jaspers 1 ), heeft behoefte aan 
steunpunten in het relatieve, hij wil iets wat vast is, wil niet altijd 
staan voor problemen en vragen. wenscht recepten die hem zonder 
meer uit de fnoeilijkheid helpen. Hij noemt dat de hulsels (die 
Gehause). Er zijn er vele op velerlei gebied, aan aile is het ratio~ 
nalisme gemeen. Rationalisten blijven immer bij het begrensde en 
begrensbare, dat met het verstand is te omvatten en maken dat 
tot iets absoluuts. Op het verstand doen zij beroep, daarom zijn 
zij altijd ,im Recht". Is het niet die onverwoestbare neiging in den 
mensch tot het rationeele, die zich in het recht uit? Wordt niet 
het recht in de rechtswetenschap rationeel begrepen en uit zich 
zelf verklaard? Maakt het niet den rechtsregel, gebrekkige samen~ 
vatting van gebrekkig kennen, tot een van onvoorwaardelijke geldig~ 
heid? En toch, tegelijk blijft het recht deel van het zedelijk Ieven, 
kan het zijn afkomst uit het anders~en~meer~dan~verstandelijke niet 
verloochenen. W elnu, in de billijkheid vertoont zich die afkomst, 
de billijkheid in het recht is reactie tegen het ratjonalistische karak~ 
ter van het recht. ln het recht wordt het zedelijk oordeel geratic~ 
naliseerd, in de billijkheid handhaaft het zich weder desnoods tegen 
den regel van het re~ht in. 

Dit is een oude wijsheid. Reeds Aristoteles maakt de scheiding 
tusschen het wettelijk recht en de epieikeia, zij is de grondslag 
van het praetorisch recht en van de Engelsche equity, op de good 
consience wordt een beroep gedaan als de kanselier zijn rechts~ 
opvattingen handhaaft. 

De 19e eeuwsche rechtswetenschap heeft gepoogd deze wijsheid 
uit het recht te verwijderen. En ook nu nog wenschen dogmatici 
het. In haar dogmatiek, in de ontleding en vorming van begrippen, 
waarmee de rechtsstof wordt beheerscht, voert de rechtswetenschap 
het rationalistisch karakter van het recht verder. Is het recht ratio~ 
naliseering van het zedelijk oordeelen, de dogmatische rechtsweten
schap rationaliseert op haar beurt het recht. Van die dogmatiek 
wil ik geen kwaad spreken. Hoe meer de rechtsregels zich op
hoopen, hoe gecompliceerder de verhoudingen van het maatschappe
lijk leven worden, des te noodzakelijker wordt het om er eenheid 
in te brengen. Die eenheid is niet mogelijk zonder het opstellen 
van algemeene begrippen die een logisch sluitend geheel vormen. 
Alles wat ons intellect aanraakt, zoekt het te omvatten in zoo een
vormig mogelijke verhoudingen, van ieder oordeel vraagt het 
logische verantwoording, logische herleiding. En zulk een intellec
tueele beheersching is noodzakelijk, de rechtsgeschiedenis leert ons, 
hoe hulpeloos een volk tegenover door de traditie overgeleverde 
rechtsregelen, die het intellectueel niet meer vermag te beheerschen. 
lk denk aan het Romeinsch Recht in den aanvang der middel~ 
eeuwen. Geen rechtsontwikkeling zonder rechtswetenschap en geen 

1) Biz. 304 vlg. (2e druk). 
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rechtswetenschap zonder dogmatiek. Het is de natuur zelf van het 
recht, dat immers gelijke regels voor gelijke gevallen wil -geven 
die het verlangt. Het is geen toeval, dat de Grieken de begrippen 
recht en gelijk, gerechtigheid en gelijkheid met den zelfden term 
(isos, isotes) aanduidden. De gelijkheid vraagt het hitellectueel 
onderzoek en dit sluit de dogmatische ontwikkeling in zich. 

Maar als we zoo aan de dogmatiek aile eer hebben gegeven, die 
haar toekomt, als we haar onontbeerlijkheid hebben vastgesteld, 
dan is het noodzakelijk er onmiddellijk hare beperktheid naast te 
zetten. Zij leidt altijd tot eenzijdigheid, zij ziet het middel, intellec~ 
tueele beheersching van het recht, voor het doe!, het recht zelve 
aan. Zij is altijd hoogmoedig, omdat zij meent, dat wat zij niet in 
haar systeem kan passen, ook geen recht is. Zij miskent dat het 
ten slotte in recht en rechtswetenschap gaat om wat behoort te 
geschieden en dat dat nimmer verstandelijk kan worden herleid 
door begrippen uit begrippen. Geen sterker intellectualisten dan 
de dogmatici der rechtswetenschap. Die beperktheid kan ons duide~ 
lijker worden , als ons rechtsgevoel in zijn eisch naar billijkheid 
heel het fijn gesponnen weefsel van begrippen verscheurt. 

Geschiedt dat, dan worden we ons bewust, dat de logische her~ 
Ieiding van het rechtsoordeel, gelijk ieder rationalisme, tach in 
laatste instantie steunt op een stelling, die niet logisch kan war~ 
den verantwoord. Aan het herleiden van regels tot hoogere regels 
komt eens een eind . En dan blijkt, dat juist die zonder bewijs aan~ 
genomen stellingen, allerminst van zelfsprekend zijn. Zoo de stel~ 
ling dat recht wet is en wet recht, zoo de bewering , dat de rechter 
het concrete recht vindt door subsumeering van het geval onder 
den abstracten regel. Oat zijn van die beweringen, die we aan~ 
nemen, omdat we een steunsel behoeven waarop we bouwen, een 
uitgangspunt waaruit we verder redeneeren, maar die bij nader 
onderzoek slechts een zeer betrekkelijke waarheid blijken te be~ 
vatten. 

Staan we bij beide nag even stil. Eerst bij .de laatste. 
Het scheen tijden lang zoo bijzonder eenvoudig: de rechter toe~ 

passer van de wet, het vonnis een logische conclusie uit de wet, 
of wil men, den rechtsregel, als major en de feiten als minor op~ 
gebouwd. Wie steelt wordt gestraft. A heeft gestolen, dus A. 
wordt gestraft. We zien thans wei, dat de zaak zoo simplistisch 
niet is. Sauer 1 ) heeft er op gewezen dat om een bepaalden regel 
op een bepaald geval toe te passen, het noodzakelijk is eerst aan 
de feiten een abstracter, aan den regel een concreter vorm te geven. 
Daarmee is dit bedoeld. W anneer we een geschil beslissen, is het 
niet het feitelijk gebeuren in zijn geheel, waarop het vonnis ge~ 
bouwd wordt maar alleen dat wat voor toepassing van de norm 
relevant is. Uit de getuigenverklaringen wordt gelicht wat de 

1) Grund! age des Prozessrechts, biz. 58 v!g. 
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rechter van belang oordeelt en dit oordeel hangt af van de norm, 
die toegepast moet worden; de feiten worden geschift en die schif
ting geschiedt naar de norm toe. In zooverre wordt uit de feiten 
geabstraheerd. Maar als dat is geschied, kan nog de regel niet 
zonder meer worden toegepast. En daarop komt het voor ons aan. 
De rechter vindt niet den regel gereed liggen, die hij heeft te ge
bruiken, hij moet uit de bestaande abstracte regels den concreten 
regel vormen. Dat mag niet in het oog vallen en als het ware 
onbewust geschieden als het geval eenvoudig is, bij de dagelijksche 
handhaving van de diefstalbepaling uit het strafwetboek bijvoor
beeld, maar het gebeurt altijd en er is haast geen burgerlijk proces, 
waarin deze taak niet een zekere inspanning van den rechter vordert. 
Er zijn niet verschillende naast elkaar liggende regels als hokjes, 
waarin de rechter het geval schuift, maar er is een geheel van 
elkaar bepalende, elkaar kruisende regels, die den rechter richt
snoer zijn bij de rechtshandhaving. lemand heeft een paar pullen 
gekocht in de verwachting dat zij antiek zijn, ze blijken nieuw. 
Moet hij betalen? Er zijn regels over de verbintenis in het alge
meen, over de overeenkomst in het algemeen, over uitlegging, over 
dwaling, over koop, om van de processueele en bewijsregels maar 
te zwijgen, die aile gebruikt worden door den rechter die het vonnis 
velt. Maar om ze te hanteeren, moet hij den concreten regel vinden, 
die dit geval beheerscht. Hij zal daarbij verscheidene methoden 
kunnen volgen. uit de eenheid der regels en hun samenhang dog
matisch, uit hun ontstaan historisch, uit hun doel teleologisch kun
nen te werk gaan, ten slotte is het een waardeering als hij zijne 
conclusie trekt, is het iets anders ook dan enkel verstandelijke 
arbeid als hij op deze feiten den gevonden regel toepast. Ook in 
dit werk zit traditie. Veel meer dan de wet bepaalt zij den arbeid 
van den rechter, vandaar de beteekenis van jurisprudentie en weten
schap. Regels zoekt de rechter en regels moet hij vormen. AltijCI, 
bewust of onbewust zal de rechter zich de vraag stellen, of het 
resultaat hem bevredigt. En dit houdt tweeerlei in: vooreerst of 
het resultaat in het geval zelf als billijk door hem wordt aan
vaard, of het aan zijn intultief gevoel van goed en kwaad beant
woordt en dan, of het ook in andere soortgelijke gevallen billijk 
zou zijn. Want het is recht, dat hij toepast, recht, dat hij moet vin
den en daarom moet de beslissing een algemeene geldigheid heb
ben ook buiten het geval. Concreet spreekt de billijkheid, dan weder 
generaliseeren toont of die uitspraak in het recht past. Dat deze 
twee niet altijd met elkaar overeenstemmen dat dus een rechter 
op een gegeven oogenblik tot een in concreto niet billijke uitspraak 
zal moeten komen, is verder gevolg van het dualisme van het recht. 
Summum jus summa injuria. 

De rechtspraak dus altijd een scheppend werk. Eerst als men dit 
inziet, kan men begrijpen, dat de historie ons van groote rechters
figuren spreekt. Dit waren niet, of niet in de eerste plaats logisch 
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scherp denkende persoonlijkheden. Maar zij vereenigden een vee!~ 
omvattend combinatie~vermogen, een helder inzicht in het bijzondere 
der verhoudingen, zoowel als in de mogelijkheid van veralge~ 
meening van een gevonden regel met een sterk sprekend gevoel 
van goed en kwaad. 

Wat ik met dit alles bedoel, kan ik nog nader toelichten, door 
op het verschi! tusschen strafrechtspraak en rechtspraak in burger
lijke zaken te wijwn. Wat ik tot nog toe zeide, geldt van beide, 
maar het geldt van beide in geheel verschillende mate. En het 
quantitatieve verschil wordt haast tot een qualitatief. Het is een 
algemeen bekend feit, dat het werk van den strafrechter juridisch 
zooveel eenvoudiger is, dan dat van den rechter in burgerlijke 
zaken (juridisch, ik spreek niet van de psychologische of d~ maat~ 
schappelijke zijde der zaak). Hoe komt dat? Het is een gevolg 
van de voor het strafrecht fundamenteele regel van art. 1 van ons 
Wetboek van Strafrecht: geen feit strafbaar dan krachtens vooraf
gaande wettelijke strafbepaling. Tengevolge daarvan zal bij ieder 
strafvonnis een bijzonder voorschrift der wet 1

) moeten worden 
aangewezen dat is toegepast, de strafbaarheid zal niet tot het ge
heel der voorschriften mogen worden herleid. De strafbepalingen 
liggen vee! meer naast elkaar, het befaamde beeld der hokjes, 
waarin de gevallen moeten worden geschoven, is hier veel minder 
onjuist dan in het burgerlijk recht. Veel minder onjuist - juist 
is het ook hier niet. De rechter die den diefstalregel toepast, moet 
dezen concretiseeren door uit te maken of er sprake is van een 
,goed", van ,aan een ander toebehooren", van ,wegnemen", van 
,oogmerk van toeeigening", van , wederrechtelijke toeeigening" , 
door uit a! deze a lgemeenheden concrete denkbeelden te vormen; 
hij combineert den regel met die over opzet, deelneming, enz. Maar 
het onderbrengen onder bepaalde voorschriften, waartoe hij ver~ 
plicht is, maakt dat vee! sneller en vee! eenvoudiger een stel con~ 
cretere regels door de rechtspraak wordt gevormd dan in het burger~ 
lijk recht. Wat in het strafrecht niet door een bepaald voorschrift 
wordt getroffen valt in het rechts~ledige , in het burgerlijk recht 
bestaat zulk een leegte niet. Het is de geheele rechtsordening, die 
in ieder burgerlijk proces handhaving verlangt. Daardoor zal in 
het strafproces het onderzoek alleen geschieden met het oog op 
een bepaald wetsvoorschrift, in het burgerlijk proces ontbreekt die 
be perking. Daardoor is het scheppend werk van den rechter in 
het strafproces zooveel geringer, de wet stelt den rechter altijd 
grenzen, maar zij trekt die nergens zoo scherp en nauw a ls in het 
strafproces. D e beperking binnen vastomschreven normen sluit de 
mogelijkheid . uit door nieuwe combinaties van voorschriften, door 

1) Vgl. art. 221 W . v. Stv. dat bij veroordeeling aanhaling der toegepaste arti
kelen voorschrijft; in het Wet b. v. Burg. R v. ontbreekt dergelijke bepaling, zij 
zou daar zonder zin zijn. 
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terug te gaan op de historische ontwikkeling, door uitbreiding ter 
wille van het door het recht nagestreefde doel, nieuwe regels voor 
nieuwe verhoudingen te scheppen. Daardoor eindelijk wordt ook 
de plaats voor eigen oordeel over goed en kwaad een zooveel 
kleinere. De onbillijkheid van een uitspraak, waar men in het civiele 
altijd tegen optornt en die men ten slotte altijd weet te ontgaan, 
wordt in het strafrecht gemakkelijk aanvaard. Men troost zich met 
de overweging, dat die onbillijkheid er altijd een ten gunste van 
den beklaagde zal moeten zijn. 

In het burgerlijk recht dus een vee] wisselender, veel omvang~ 
rijker vorming van concrete regels dan in het strafrecht, een vee] 
grootere plaats ook voor het intu!tief billijkheidsoordeel. Hier raakt 
onze analyse van 's rechters taak de beschouwing die we boven 
over de verhouding van dwingend en aanvullend recht gaven. 
Zoodra de rechtsregel niet een regel is die dwingt , wordt de positie 
van den rechter een andere. En de overgroote meerderheid der 
regels van burgerlijk recht zijn niet van dwingenden aard. Daar~ 
mee wordt het zwaartepunt verplaatst , wordt ·de beteekenis van 
den door den wetgever opgestelden abstracten regel voor het vin~ 
den van het concrete recht geringer. De wet is een grens, voor 
's rechters werkzaamheid, hij moet zijn resultaat logisch kunnen 
brengen binnen de perken die zij stelt, maar in het aanvullend 
recht wordt hem veroorloofd die grens te overschrijden. Of hij 
daar vrijheid voor vindt. is tenslotte een vraag van eigen scheiding 
van recht en onrecht. Het resultaat dat hij als onrecht niet kan 
aanvaarden, behoeft hij niet te aanvaarden. Ik zeg tenslotte, immers 
die vraag mag eerst worden gesteld na dat het onderzoek naar de 
methoden van rechtsvinding, die we aangaven, is volbracht. Of 
wellicht beter nog : het oordeel naar billijkheid begeleidt die werk~ 
zaamheid geheel, omdat deze het doel wijst, waarnaar hij streeft, 
maar dat oordeel maakt den verstandelijken arbeid niet overbodig. 
Eerst indien de· rechter , gelijk in de arbitrage het geval is, geheel 
losgemaakt wordt van het recht en op de billijkheid alleen aan~ 
gewezen, heeft hij vrijheid in het vinden van den concreten regel 
wet en traditie te verwaarloozen. Een vrijheid die echter: wil hij 
zijn taak behoorlijk vervullen, da.aom met zoo groote behoedzaam~ 
heid moet worden gebruikt, omdat vooreerst wat wet en traditie 
leeren, niet maar de willekeurige meening van bepaaMe personen 
is, maar een samenvatting van de wijsheid van vorige geslachten, 
die men meest niet zonder schade kan verwaarloozen 1

) , en dan, 
omdat zij deel zijn geworden of althans kunnen zijn geworden van 
de regels die men volgt en verwacht dat anderen volgen en die 

1) Vgl. bet vee! geciteerde art. 1 van bet Zwitserscbe Wetboek, dat den recbter, 
die recbt buiten de wet beeft vast te steUen, de vermaning geeft: Er folgt dabei be
wahrter Lebre und Ueberlieferung. 

L -
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het reeds daarom onjuist zou zijn , te negeeren bij de beslissing 
wat de billijkheid eischt. . 

De rechter dus iemand die zijn uitspraak altijd aan twee zijden 
moet verantwoorden: ethisch tegenover zijn geweten en rechts~ 
bewustzijn, inteilectueel tegenover de regels, die hem zijn gesteld 
en de veralgemeening, die zijn uitspraak moet kunnen verdragen. 
En hiermee is ook a! gezegd, wat ik over de verhouding van recht 
en wet wilde zeggen. Zoodra we inzien, dat de rechter anaer 
dan zuiver inteilectueel werk doet , dat hij waardeert, dat hij zelf 
den concreten regel vormt dien hij toepast , is het duidelijk, dat 
identificatie van recht en wet is uitgesloten. Tusschen wet en 
werkelijkheid ligt heel wat. Het mag eenzijdig zijn, wanneer men 
als sommige rechtsgeleerden verkondigt, dat de wet aileen maar 
recht is in hare handhaving door den rechter ....- ook direct kan 
de wet op het leven der volksgenooten invloed hebben, haar weg 
naar de werkelijkheid gaat niet aileen langs den rechter, ....- toch 
ligt er een kern van waarheid in als een dergenen op wie ik doelde , 
de Amerikaan John Chapman Gray 1 ) leert, dat de wet ,at the 
mercy of the courts" is. Als men maar niet denkt, dat deze ,mercy" 
willekeur beduidt, den plicht tot het volgen van den regel heeft 
de rechter, maar dat volgen is niet een zonder meer toepassen, 
kan dat niet zijn. Maar evenmin moet men het voorsteilen also£ 
we met deze opmerking enkel maar het feit constateeren, dat er 
wetten zijn, waarvan in de praktijk weinig terecht komt. Neen, 
in den aard van wet en recht zelf ligt opgesloten, dat de wets~ 
regel niet aileen het concrete recht bepaalt. Ieclere nieuwe wet komt 
aan de werktuigen waarmee de rechter werkt er nieuwe toevoegen, 
iedere wet stuurt hem· in een zekere richting, maar daardoor aileen 
is geen enkel concreet rechtsoordeel bepaald. Dit hangt altijd tege~ 
lijk af van andere wettelijke regelingen, van het recht buiten de wet 
en ten slotte van de wijze waarop 's~rechters zedelijk oordeel ....
mede bepaald door al deze factoren ....- reageert. Men heeft uit 
den treure de vraag herhaald, in hoever de woorden der wet den 
rechter binden, veeleer is het probleem, wat nu precies de waarde 
der wet voor de rechtsvinding is. Een vraag, die allicht niet voor 
iedere wet gelijkelijk zal moeten worden beantwoord. Niet de 
positie van den rechter van uit de wet, maar de wet van uit den 
rechter moet worden bezien. Voor den rechtswetenschap ligt het 
centrale punt in den rechter. 

Hieruit volgt nog tweeerlei : Vooreerst dat de billijkheid in ieder 
vonnis ineespreekt en dat verwijzing naar de billijkheid door de 
wet slechts een quantitatief verschil maakt, de regels worden lager 
gewaardeerd, de rechter meer direct naar zijn intu'itief rechtsb~wust~ 
zijn verwezen. 

1 ) The nature and the sources of the law biz. 171. 

..!_..--~---· -- --- ---- ------------~----
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Omgekeerd dat rechtspraak, hoewel gewetenstaak toch altijd 
een taak is die verricht moet worden in gebondenheid aan regels. 
Dit geldt ook voor de billijkheidsrechtspraak van den scheidsman. 
zelfs van den vriend, zoodra deze iets anders doet dan zijn twisten~ 
de vrienden raden, zoodra hij met gezag spreekt. Dan moet ook 
hij niet enkel naar eigen gewetensingeving beslissen, maar ook hun 
oordeel over goed en kwaad in aanmerking nemen, dan moet hij 
motiveeren, waarom hij zoo en niet anders beslist, en die motieven 
redelijk uiteenzetten. De billijkheid is reactie tegen het rationalis~ 
tische in het recht, maar zoodra zij zelve rechtskracht bekomt, is 
zij van het rationeele niet vrij. 

Zien we hierin de kern van de verhouding van recht en billijk~ 
heid, dan kan dat ook van terzijde Iicht werpen op de vraag van 
het natuurrecht. Waarin ook de natuurrechtelijke stroomingen ver~ 
schillen, hierin stemmen zij overeen, dat ze zekere regels meenen 
te kunnen opstellen, die van nature de rechtsverhoudingen der 
menschen beheerschen, hetzij dan overal en altijd, hetzij aileen in 
bepaalde tijden en bepaalde streken. Het 18e eeuwsche natuur~ 
recht deed het eerste, thans streeft men wei naar het laatste. Beide 
schijnt mij verwerpelijk. Typisch Aufklarungsproduct als het is, 
·poogde het natuurrecht der 17e en 18e eeuw geheel het zedelijk 
Ieven te rationaliseeren. uit een verstandelijk gevonden regel a! , 
maar meerdere af te leiden. Daar zij we nu mijlen van verwijderd. 
Maar ook de nieuwere vorm van natuurrecht, die de wisseling der 
te regelen verhoudingen erkent en dus slechts regels aan plaats 
en tijd gebonden wil opstellen, schijnt mij onhoudbaar. Het ethische 
laat zich niet regelen, ook niet het etische in het recht. Men 
kan met Domat de equite natu~elle de geest van aile recht noemen, 
die equite laat zich nimmer in een stel van regels vatten. ledere 
paging daartoe blijft in het formeele (ieder zijn recht geven e.d.) 
steken. De billijkheid spreekt in het rechterlijk oordeel, is er de 
diepere grand van, zij kan het hart er van worden genoemd, zij is 
niet de ratio waartoe dat oordeel verstandelijk kan worden geleid. 
Hoe zeer pogingen in deze richting moeten mislukken, toont 
Stammler. Als grondregels van het richtige recht stelt deze den 
regel van de deelneming: niemand mag van de gemeenschap worden 
uitgesloten, en dien van het achten: ieder moet zich zelven de 
naaste kunnen zijn. Als zedelijke tendenzen kunnen deze worden 
erkend, maar regels waaruit in steeds verder doorgevoerde splitsing 
weer andere kunnen worden afgeleid, zijn zij niet. Zoodra. Stammler 
dit poogt, legt hij er iets anders in, uit het formeele krijgen zij 
inhoud, een inhoud die door de eigen opvattingen van den schrijver 
wordt_ gekleurd. En wat erger is, zij overtuigen niet. Stammler 
heeft geheele reeksen van oplossingen gegeven van vragen van 
richtig recht in de rechtspractijk. In die beschouwingen ligt vee! 
aantrekkelijks, scherp .is de kijk op het geval, sterk de overtuiging, 
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zuiver het oordeel over goed en kwaad, maar als die beschouwin~ 
gen worden voorgesteld als toepassingen van regels van richtig 
recht, dan is dat schijn. Hier wordt het ethische element in de 
rechtspraak in een rationalistisch kleed gestoken, dat echter of 
waardeloos is omdat het beteekenis mist, of gevaarlijk omdat het 
kleed voor het werkelijke kan worden gehouden. 

Dus geen regels van richtig recht. Hierin heeft het positivisme 
gelijk, maar het dwaalt indien het meent, dat aile rechtsregels in 
de wet liggen besloten, het dwaalt nog erger als het de uitspraak 
in concreto enkel door verstandelijke werkzaamheid uit die regels 
wil afleiden en het dwaalt het ergst, indien het het ethische in 
het recht miskent. lntegendeel, dat is er het fundament van, maar 
het zedelijk oordeel dat in het recht zich uitspreekt onttrekt zich, 
juist omdat het van ethischen aard is, aan iedere regeling. Uniformi~ 
teit van oordeel is hier altijd uit den booze. 

Boven 1
) wezen wij er op, dat de waardeering van dezen wette~ 

lijken regel en dus de uitkomst, waartoe men komt, verschillend 
zal zijn, naarmate het een van staatswege benoemd rechter, een 
vast scheidsgerecht of een bij vriendschappelijke arbitrage aange~ 
steld scheidsman is die beslist. lk stelde de vraag, of die verschei~ 
denheid wei met de eenheid van de rechtsorde te vereenigen is. 
Thans kunnen we inzien, dat zij veeleer door den aard van de 
rechtspraak wordt geeischt. Juist het feit dat naast de rechtspraak 
van staatswege het maatschappelijk Ieven andere vormen heeft ge~ 
steld en deze door ze op de billijkheid te verwijzen verplicht, de 
waarde der door den staat afgekondigde wet lager aan te slaan, 
wijst er op, dat maatschappelijk er niet een recht is. Het dualisme 
dat in het recht zit, laat in de spanning tusschen zedelijk oordeel 
en rationed te verantwoorden uitkomst nuances toe. Erkenning 
van dat feit ligt in de billijkheidsrechtspraak opgesloten. Het recht 
is in zijn aard veelvuldig. Zoolang niet de Staatsmacht het a£~ 
snijdt, vertoont zich overal dit karakter van het recht en hoe sterk 
ook de eenheidsdrang moge zijn die van den Staat naar het recht 
uitgaat, geheel bant zij het andere nooit uit. 

Geen tijd ziet dien eenheidsdrang zoo sterk als die van de codifi~ 
catie en nooit vierde de codificatie zoozeer hoogtij als in de 19e 
eeuw. Vandaar dat verschijnselen als het praetorisch recht en de 
equity als abnormaal aandoen en toch zijn zij veeleer typeerend 
voor de normale rechtsontwikkeling. Er is steeds een drang naar 
eenheid en een drang naar handhaving der veelvuldigheid. In het 
recht van onzen tijd, waarin de eenheid bereikt scheen, waarin 
wat daarbij niet paste uit het recht werd gebannen naar moraal 
en zeden, liet het verborgen hoekje van de arbitrage plaats voor 
de verscheidenheid. En thans neemt deze in de vorming der vaste 

. 1 ) Blz. 266, 

r 
I 
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scheidsgerechten plotseling een plaats in , die weer nieuwen twijfel 
aan de eenheid wekt. Dat daartegenover ook de eenheid weder 
hare rechten heeft, hebben we hoven betoogd, toen we de nood~ 
zakelijkheid bepleitten van vernietiging door de rechterlijke macht 
van vonnissen, fundamenteel in strijd met de billijkheicl, zooals de 
van staatswege aangestelde rechter haar begrijpt. Binnen die be~ 
perking maakt arbitrage thans aanspraak op vrijheid. Ik zou haar 
die willen laten. Stellig zal als de ontwikkeling haar verder hrengt, 
eens weer de reactie naar eenheid komen. Praetorisch recht en 
equity worden na eeuwen aan civielrecht en law geassimileerd. 
Da t kan ook met het recht der arbitrage gebeuren. Maar zoover 
zijn we nog lang niet , vooreerst is haar ontluiken met vreugde te 
begroeten. De eerste stappen tot een rechtsstelsel , zij het dan een 
naast dat van de wet, heeft zij reeds gedaan door juristen aan 
zich te verbinden, door haar uitspraken te publiceeren, door op 
precedenten te steunen en naar algemeene regels , b.v. omtrent de 
beteekenis van bepaalde bedingen bij den handelskoop, c.i.f. en 
dergelijke te streven. Het begin is er, het groeit aan allen kant. 
Zoo wordt nieuw recht. Nieuw recht dat als alle recht in de billijk~ 
heid zijn fundament heeft, maar zich dan weder door intellec~ 
tueele beheersching tot stelsel vormt. Nieuw recht , dat het oude 
al lang in het rationeele verstijfde er aan herinnert, d at ook oat 
eens uit billijkheidsoverwegingen ontsprong en in het ethische· ten 
slotte zijn grond moet blijven vinden. 

Ik ben hiermee aan het einde gekomen van wat ik over dit onder~ 
werp zeggen wilde. Het recht gegrond in het rechtsbewustzijn, 
deel van ons ethisch en van ons intellectueel leven ,...- de billijk~ 
heid reactie van het zedelijke in het recht tegen het rationeele, 
handhaving van het zedelijke tegenover de steeds weer te vreezen 
overwoekering door het rationalistische ,...- de billijkheidsrechtspraak 
als rechtspraak toch weder verplicht tot rationeele verantwoording 
--- als zij tot instituut wordt, de noodzakelijkheid van de vorming 
van een nieuwe groep regels, de billijkheldsregels , naast de be~ 
staande van het oude recht. Ziedaar mijn conclusies. 

Ik ben mij bewust dat zij vele vragen onbeantwoord Iaten. Van 
het recht heb ik slechts een zijde belicht, de vraag is thans hoe 
van uit deze opvattingen het machtselement in het recht, het pro~ 
bleem van recht en staat moet worden begrepen. En de billijkheid 
bezag ik alleen tegenover het recht, aan nadere ontleding van 
de verhouding van rechtsbewustzijn en zedelijk oordeel, waarvan 
ik enkele lijn~n aanwees, bestaat behoefte. Ik kan die hier niet 

. geven, mijn doel was het, thans enkel recht en billijkheid tegen~ 
over elkaar te stellen. Een beschouwing over recht, die hoop ik, 
al richt zij zich slechts op een vraag, toch over vele licht geeft. 

Hier nog slechts dit. In de billijkheid zoeken we naar de ge~ 
rechtigheid, d.i. het goede in de samenleving. De begrippen zijn 

•' 
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verwant, toch dekken zij elkaar niet. Wie naar de billijkheids~ 
beslissing van een geschil streeft, zoekt naar een uitspraak, die 
in concreto zijn zedelijke overtuiging bevredigt. Het is een concrete 
uitspraak over een bepaalde verhouding die hem gevraagd wordt, 
daarom mag hij die verhouding niet losmaken v.an hare omgeving, 
mag hij zich niet stellen buiten de gewoonten en regels , die worden 
gevolgd. Dit alles behoort tot de gegevens, die hij bij zijn arbeid 
in aanmerking moet nemen. Zou hij naar meer streven, zou hij zich 
afvragen of ook in een samenleving, zooals hij haar zou wenschen, 
de uitspraak evenzoo zou luiden, hij zou zijn doe! voorbijschieten. 
Revolution-nair mag hij niet zijn. In zooverre is het klein werk wat 
hij doet . Zoodra we van gerechtigheid spreken, meenen we iets 
van anderen aard, dan wordt de regeling van de samenleving in 
haar geheel als probleem gesteld. Van al, wat nu nog gebrekkig 
is, maken wij ons dan los. Zoo kan een uitspraak die billijk is, 
toch aan de gerechtigheid niet voldoen, als we tot de conclusie 
moeten komen, dat wat ons in de gegeven verhoudingen bevredigt, 
toch in hoogere instantie onbevredigend schijnt, omdat die ver~ 
houdingen geheel anders behoorden te zijn. Het blijft binnen be~ 
scheiden kring, dat hier het goede wordt gezocht. 

Niettemin, als we ons bewust zijn, dat met al de beperking, die 
dat in zich sluit en die uit onze persoonlijke gebrekkigheid voort~ 
vloeit, we in de billijkheid de gerechtigheid zoeken, dat we naar 
oplossing streven van de ons voorgelegde vraag die ons geweten 
ons oplegt, voelen we, dat we naar het beste grijpen, wat een 
mensch kan bereiken. 

We vertrouwen, dat we daarbij geleid worden. 

l 



7. RECHT EN MORAAL. 1
) 

1. Het is eigenlijk een dwaasheid in een kort opstel de verhou~ 
ding van recht en moraal te willen aangeven. Zoodra men zijn 
standpunt te dien aanzien bepaalt, voelt men dat men van ailerlei 
niet nader bewezen ondersteilingen moet uitgaan en in ailerlei fun~ 
damenteele vragen partij moet kiezen. Feitelijk is dus een beschrij~ 
ving van de verhouding van recht en moraal aileen mogelijk binnen 
een systeem, waarin de grondslagen van weten en behooren zijn 
uiteengezet en waarin niet aileen de grenzen van de genoemde 
gebieden zijn aangewezen, maar het gemeenschapsleven en zijn 
wetenschap in het geheel tot voorwerp van onderzoek is gemaakt. 

Bij het bewerken van dit opstel werd ik mij meer en meer van 
deze waarheid bewust. lntusschen, ik had beloofd een inleiding 
voor de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts over dit onder~ 
-werp te schrijven en was dus daartoe zooal niet rechtens, dan 
toch zeker moreel verplicht. Ik wil echter deze waarschuwing doen 
voorafgaan, omdat wat volgt niet anders is dan een schets, het 
aangeven van enkele hoofdlijnen, die elders nadere fundeering en 
toelichting moeten vinden. · 

2. Tot op Kant is er in de wijsbegeerige bezinning geen princi~ 
pieele scheiding tusschen recht en zedelijkheid. Wei onderscheidde 
men rechts~ en moreel gebod, rechts~plicht en moreele plicht, maar 
beide werden gerekend deel te vormen van een zedelijke ordening, 
de rechtsplicht was niet van anderen aard dan de moreele. Het 
was een moreele plicht, die een bijzondere sanctie had verkregen. 
Aldus nog het standpunt der 18e eeuw. Teekenend is dat een 

_ jurist als Pothier, als hij zijn beroemd Traite des Obligations op~ 
zet, begint met te verklaren, dat er verplichtingen zijn , die onvol~ 
maakt zijn, verplichtingen jegens God en moreele verplichtingen 
jegens den medemensch (van dankbaarheid enz.), maar dat daar~ 
naast staat de volmaakte verbintenis, waarvan degeen tegenover 
wien zij bestaat, de nakoming in rechten kan vorderen. Een gradueel 
verschil dus, niet een principieel. Voor een katholiek moralist als 
Cathrein geldt dit thans nog. Bij Kant wordt dat anders. De Meta~ 
physik der Sitten is scherp gescheiden in rechtsleer en ethiek. Kant's 
moraal is autonoom. Voor den moreelen plicht is een van buiten 
tot ons komende ( aussere) wetgeving niet mogelijk, voor den rechts~ 
plicht is de mogelijkheid van zulk een wetgeving essentieel. (Rechts~ 
lehre, Einleitung, blz. 45 uitg. Vorlander.) Daarmee hangt samen, 
dat rechtens slechts een uiterlijk volgen van de norm kan worden 
verlangd, terwijl de moraal eischt dat de handeling, die voorgeschre~ 
ven is, verricht wordt, omdat het plicht is ( t. a. p. biz. 21 ) . Toch is 

1 ) Inleiding voor de Vereeniging! van Wijsbegeerte des Rechts, Handelingen 
dezer Vereeniging XIII. ook in .. Mensch en Maatschappij 1927, biz. 259 v.v. en 
338 v.v. 
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er nog samenhang, beide recht en moraal staan onder het Grund~ 
gesetz der zedelijkheid, de scheiding is de scheiding van twee wei 
scherp onderscheiden maar ten slotte verbonden gebieden. V eel 
scherper is de scheiding in de oudere werken van Fichte. 

Van hem zijn de uitspraken: , de wetenschappen van recht en 
moraal zijn a! oorspronkelijk en zonder ons toedoen door de rede 
gescheiden en staan volkomen tegenover elkaar" (,sind vollig ent~ 
gegengesetzt") en , Het be grip van den plicht dat uit de zed en~ 
wet voortvloeit, verschilt in dat van het recht in de meeste ken~ 
mer ken". ( Grundlage des Naturrechts, uitg . Medicus II, 58 en 59.) 
Aileen voor de moraal bestaat een behooren, zij gebiedt onvoor~ 
waardelijk - het recht veroorlooft slechts; immers iedere hande~ 
ling is overeenkomstig de wet van het recht, die vereenigbaar is 
met de vrijheid der individuen, die de grondslag van aile recht is. 
Recht is niet anders dan uiterlijke vrijheidsbeperking - met het 
gebod der moraal heeft het niet meer te maken. 

Hier ligt de wijsgeerige achtergrond van de onwijsgeerige ont~ 
wikkeling in de 19e eeuw. Recht werd gebonden aan den in de 
wet neergelegden wil van den staat. Aileen wat de wet voor~ 
schrijft, werd recht geheeten. Oat recht vormt een gesloten geheel. 
Verband met de moraal werd aileen in zooverre erkend, dat de 
moraal zoowel op het opstellen van regels als op het uitoefenen 
van rechten invloed kan hebben, maar in de rechtsorde zelve heb~ 
ben naar deze voorstelling de voorschriften der moraal geenerlei 
beteekenis. Het recht wordt van de moraal geheel gescheiden, het 
is een complex van door den staat opgelegde geboden en toe
gekende bevoegdheden. Voor zoover in .eenig geval de beslissing 
wat recht is niet dadelijk uit de wet is a£ te leiden, moet deze door 
de rechtswetenschap worden gevonden; zij heeft daarbij een fijn 
gebouwd werktuig van logische, historische en systematische inter~ 
pretatie tot haar beschikking, doch de vraag van moreele verant~ 
woording der te geven uitspraak mag niet worden gesteld; haar 
werk is zuiver intellectueel, ethische factoren spelen geen rol. Het 
is bekend, dat deze beschouwingswijze in onzen tijd hoe Ianger 
hoe meer terrein heeft verloren, zoowel op het gebied van het 
privaatrecht als op dat van het administratief recht. Telkens weer 
bepalen overwegingen van ethischen aard de beslissingen van den 
rechter, de geslotenheid van het wettelijk systeem wordt niet meer 
klakkeloos aanvaard: ,goede trouw", ,het handel en zooals in het 
maatschappelijk verkeer betaamt", .,plichten van moraal en fatsoen" , 
,wat redelijkerwijze gevraagd kan worden", worden door den rech~ 
ter ingeroepen ter vaststelling van recht en plicht van partijen, 
wij herinneren aan de onrechtmatige daad, de toepassing van art. 
1374 B. W., de overmacht, de natuurlijke verbintenis. Bovenal bij 
de uitlegging zelve van wet en overeenkomst wordt meer en meer 
gezocht naar het ,bevredigende" wat niet enkel, niet in de eerste 
plaats de intellectueele overtuiging van hem die oordeelt, raakt. 
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Talrijke in vage termen gestelde wetsbepalingen, leemten in de 
wet, Iaten een rechtshandhaving toe, die ~ Iaten we het nog maar 
wat slap zeggen ~ den invloed van zedelijke oordeelen onder~ 
gaat, de rechtshandhaving zelve blijkt niet buiten dien invloed om 
te geschieden. Is het wonder, dat de verhouding recht~moraal op~ 
nieuw om aandacht vraagt? 

3. We kunnen hetzelfde verschijnsel nog van een andere zijde 
bezien. Voor de positivistische beschouwing, die door het woord 
der wet aileen het recht bepaald achtte, was althans de uiterlijke 
scheiding van recht en moraal eenvoudig. Wat niet in de wet staat, 
was geen recht. De scheiding tusschen positief en gewenscht recht 
was evident. Over het richtige recht kon men spreken als men 
het over wetswijziging had, niet bij de rechtstoepassing. Doch als 
het recht mede wordt bepaald door niet in de wet geschreven regels , 
ontstaat de mogelijkheid van regels van recht, niet in de wet neer~ 
gelegd, en daarmee is niet aileen de vraag aan de orde gesteld, 
wat het kenmerk is van de gelding van het recht, wanneer nu die 
buitenwettelijke regels toepassing verlangen ook in het recht, maar 
ook de vraag welk karakter deze hebben: zijn het regels van recht 
of van moraal of behooren zij wellicht tot een andere categorie? 
En als het niet regels van moraal zijn , wat onderscheidt ze van 
deze? AI deze vragen ~ zij zouden nog zijn te vermeerderen 
dringen tot bezinning op de vraag der verhouding van recht en 
moraal. 

4. Aan onze vraag is in de laatste jaren menige beschouwing 
gewijd. Men heeft op allerlei wijzen getracht de grens tusschen 
moraal en recht te trekken. Het recht, is een veel gehoorde stelling, 
schrijft een handelen voor of verbiedt het ~ de moraal stelt een 
norm aan den innerlijken mensch, aan zijn gezindheid; of wei men 
leert, dat de moraal enkel plichten oplegt, gebiedt en verbiedt, dat 
het recht daarentegen ook veroorlooft, bevoegdheden (subjectieve 
rechten) toekent, of dat het essentieel verschil hierin gezocht moet 
worden, dat voor den rechtsregel de uiterlijke dwang , waardoor hij 
gehandhaafd wordt, kenmerkend is, dat de regel der moraal binat 
onafhankelijk van eenigen invloed van buiten en zoo meer. De juist~ 
heid dezer criteria zullen wij in den loop van ons betoog onder~ 
zoeken, hier moeten we er enkel op wijzen, dat bij a! deze be~ 
schouwingen van de onderstelling wordt uitgegaan dat de mensch 
aan zekere normen onderworpen is. Ook wij steilen dit feit als 
uitgangspunt. We willen trachten het wat nader te beschrijven. 

Primair, niet nader te herleiden gegeven is daarbij ons geweten, 
het zedelijk oordeel dat wij zelven over eigen daden vellen. Daarin 
erv:aren wij dat er een behooren bestaat. Het verschijnsel dat wij 
ons zelven aanklagen en oordeelen, dat in ons de beslissing wordt 
gegeven door een andere dan een zuiver intellectueel bepaalde in~ 
stantie als plicht tegen neiging strijdt of plicht botst met plicht, kan 
niemand ontkennen; de waarde daarvan kan aileen hij betwisten, 
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die van meening is dat we hier voor illusie of zelfbedrog staan. 
Een meening die van twee onbewezen en volstrekt niet evidente 
stellingen uitgaat, vooreerst dat bij botsing tusschen intellectueel, 
dus door waarneming en logische redeneering, gevonden en zede~ 
lijk ervaren waarheid, de laatste moet wijken, de voorrang dus niet 
aan de ,praktische" maar aan de ,zuivere" rede toekomt en ten 
tweede dat al ons handelen door buiten ons zelven liggende fac~ 
toren volkomen bepaald is. Die meeningen laat ik rusten. 

Oorspronkelijk gegeven dus het geweten. Oat begeleidt onze 
daden en onze gedachten, het oordeelt ze onverbiddelijk; dat wijst 
ons de richting waarin we hebben te gaan als in ons de motieven 
strijden. De beslissing van het geweten is altijd concreet, zij geldt 
alleen nu, in dit geval, voor mij. Met een aan de rechtspraak ont~ 
leend beeld stelt men het geweten vaak voor als aanklager en 
rechter tegelijk: ik beschuldig mij zelve slecht te hebben gehandeld 
~ ik tracht mij vrij te pleiten ~ ik vonnis mij zelven. Het beeld 
is gelukkig gevonden ---- toch schuilt ook in deze beeldspraak ge~ 
vaar. lmmers de conclusie ligt voor de hand, dat als ons geweten 
rechter is, het onze gedraging toetst aan de wet, de voorstelling 
komt op, dat het geweten een feit subsumeert onder een alge~ 
meene norm 1

). Het is de vraag of deze voorstelling, hoe gebruike~ 
lijk ze zijn mag voor de beschrijving van rechtspraak, zelfs daar 
wei geheel past, maar wat daarvan zijn moge, voor de gewetens~ 
beslissing moet zij onvoorwaardelijk worden afgewezen. In den 
strijd dien we innerlijk voeren, of iets mag of niet mag, zal onge~ 
twijfeld vergelijking met verhoudingen soortgelijk aan die waarin 
wij verkeeren, een algemeener maken van het probleem ons kunnen 
helpen, maar de beslissing hangt van dit hulpmiddel niet af, zij 
is altijd een intultief grijpen van de uitkomst, die men al naar zijn 
levensbeschouwing als inzicht in een zedelijke idee dan wei als 
het volgen van een goddelijk gebod zal aanvaarden. Hier staat 
ldealisme tegenover Christendom. Voor mij persoonlijk geeft al~ 
leen de laatste opvatting ons den waarborg van een objectieve 
waarheid, gelijk ook zij ons doet begrijpen waarom we dan enkel 
van. een gewetensbeslissing mogen spreken, als zij in strijd ge~ 
vonden is. Voor de Christelijke levensbeschouwing is de gedachte 
der zonde fundamenteel. De mensch die het slechte doet, schiet 
niet door gebrek aan inziCht te kort, maar hij volgt de neiging 
tot het booze, die in hem steekt. De strijd daartegen is hem opge~ 
legd; alleen in dezen strijd, een strijd waarin de mensch altijd de 
nederlaag lijdt, maar dien hij steeds weer beginnen moet, kan hij 
zijn weg vinden. Meent hij het zonder strijd te kunnen stellen. 
hij vervalt altijd weer in hoogmoed en zelfgenoegzaamheid. Alleen 
in dien strijd mag hij hopen geleid te worden. lk mag over deze 
dingen hier niet uitweiden, veroorloof mij aileen nog twee OJ?~ 

1) Vgl. Stammler, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, biz. 189. , 
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merkingen. Vooreerst dat God's gebod, dat in het geweten spreekt. 
weer niet tot abstracte norm moet worden gemaakt, gelijk maar 
al te veel gebeurt, het is een concreet persoonlijk gebod, dat ge
hoorzaamheid verlangt. En dan dat in deze beschouwing het duide
lijk is, hoe we moeten staan tegenover het probleem van het 
,.dwalend" geweten. Wie in zijn gemoed ten voile verzekerd is , 
weet dat hij niet dwaalt, doch de mensch is zoo zeer geneigd zich 
zelf met schoonschijnende voorwendselen te paaien, dat maar al 
te Iicht voor een gewetensbeslissing wordt gehouden wat het in 
waarheid niet is. Pijnlijk is dan de Iatere ervaring van dwaling, 
al zal hij die zich zelf bij het verkrijgen van het nieuwe inzicht 
scherp onderzoekt wei altijd tot de conclusie komen, dat hij dit 
in de ailerdiepste diepte wei geweten heeft en de voile bevrediging 
met zijn beslissing niet was gegeven. 

Met deze enkele schematische opmerkingen over het geweten 
moge ik thans volstaan. De vraag rijst hoe we van uit dit stand
punt komen tot een zedelijk oordeel over de daden van anderen. 

5. Het concrete gewetensoordeel, irrationeel gevonden, grand
slag van het oordeel over goed en kwaad, hoe kan het anderen 
betreffen dan ons zelven , hoe kan daarop een algemeene zedeleer 
worden opgebouwd? Het antwoord moet luiden dat dit inderdaad 
niet kan ... Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt'' - wij 
kunnen den ander niet kennen gelijk wij ons zelven doen, we 
kunnen niet van een ander het oordeel overnemen dat hij behoort 
te vellen. En toch we weten niet aileen dat we voortdurend daden 
van anderen beoordeelen, ook dat we niet anders kunnen, dat het 
gewetensplicht zijn kan met zich zelven uit te maken of een daad 
van een ander goed of slecht was, hem dit openlijk te zeggen 
zoo noodig. 

Hoe hebben wij deze tegenstelling - ik zeg niet op te lossen, 
dat is niet mogelijk - ma.ar te verstaan? Ik zou er dit van willen 
zeggen. We kunnen aileen pogen ons een oordeel te vormen over 
hetgeen een ander behoort te doen, had behooren te doen als we 
ons zoo goed mogelijk in zijn toestand indenken, ons - naar het 
teekenend heet - in hem verplaatsen. Te verwerkelijken is · dit 
niet, maar we benaderen het 't meest, als we er in liefde naar 
trachten. We verstaan iemand beter naarmate wij hem meer lief
hebben. De plicht tot naastenliefde is de grondslag van het oor
deel over de daden van anderen. Wij Ieven niet aileen, maar in 
gemeenschap; voor wat anderen doen, kunnen wij mede verant
woordelijk zijn, die verantwoordelijkheid verplicht tot oordeelen. 
Naarmate een mensch ons nader staat , ons verwant of hevriend 
is, is ook de plicht tot het beoordeelen zijner daden sterker. Toch 
blijft het woord: Oordeelt niet. Iedere beoordeeling van de hande
lingen van anderen mist de zelfverzekerdheid, die van de ge
wetensbeslissing over eigen gedrag kenmerk is; zij heeft altijd de 
kiem in zich van een overschrijding van bevoegdheid, zij zal altijd 
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onder het voorbehoud van dwaling gegeven worden. Hoe sterker 
de mensch, die spreekt, hoe grooter zijn liefde, hoe kleiner die 
kans. 

Doch niet aileen het concreet oordeel over de daad van een 
ander, ook de algemeene uitspraak over goed en kwaad vindt in 
de naastenliefde haar rechtvaardiging. In ons geweten worden 
we ons een behooren bewust, we staan tegenover anderen als 
onze gelijken, bewogen door dezelfde hartstochten e;n ontroeringen 
als wij, we zien ook hen tot een behooren verplicht. Ik herhaal: 
We ]even niet aileen, maar in gemeenschap, voelen ons voor het 
gemeenschappelijk ]even mede aansprakelijk. Doch dan is het ook 
vanzelfsprekend, dat we geroepen kunnen zijn omtrent ons in~ 
zicht in het behooren, in goed en kwaad te getuigen; ook dat de 
man van wetenschap poogt dat inzicht in veel en velerlei samen 
te vatten tot een eenheid en te beschrijven, en de plaats der waar~ 
den, die hij meent gevonden te hebben tegenover andere ( waarheid 
en schoonheid) aan te geven ( ethiek). Maar als de grondslag van 
ons kennen van goed en kwaad ligt in de persoonlijke gewetens~ 
beslissing, dan spreekt het oak van zelf dat iedere rationaliseering, 
waardoor de regel gevonden wordt door veralgemeening van de 
concrete ervaring en de beslissing in nieuwe moeilijkheid door 
subsumeering van het geval onder den regel in het zedelijke moet 
zijn uitgesloten. Reeds in het wetenschappelijk oordeel , de be~ 
slissing of zekere stelling waar is, ligt behalve de materie , die ge~ 
oordeeld wordt (de waarneming) en de regel van logica waar~ 
naar geoordeeld wordt nag een derde , niet nader te herleiden of 
te omschrijven element: de beslissing zelve. Wordt een wetenschaps~ 
oordeel overgenomen, een stelling aan iemand bewezen, dan wordt 
dit derde genegeerd, aangenomen dat het bij den hoarder juist 
zoo werkt als bij den spreker. En dit mag men doen, omdat de 
kans dat het anders is miniem klein is. Doch in het zedelijk oor~ 
deel is de beteekenis van dit derde element een geheel andere, is 
dit irrationeele juist het essentieele. Vandaar dat iedere opzet om 
te komen tot onwrikbare regels van zedelijkheid en om dan in uit~ 
gewerkte casu!stiek een geheel systeem van plichten op te bouwen, 
van te voren tot mislukking gedoemd is. 

Van uit den dekaloog komen we niet tot de beslissing der zede~ 
lijke moeilijkheden van den hedendaagschen mensch. Aan den aan~ 
vang van het zedelijke Ieven staat het gebod; het ontleent zijn 
gezag aan de persoon van wie het afkomstig is ; beter dan lange 
betoogen wijst het een richting, waarin we te gaan hebben; het 
is een prikkel tot daden, maar het geeft niet een afdoende maat~ 
staf tot beoordeeling. Wij buigen voor de geboden, maar van de 
verplichting zelf te beslissen ontheffen zij niet. 

Hier raken wij aan een verschil tusschen recht en moraal. Voor 
wij dat uitwerken, moeten wij de tegenstelling nog van andere 
zijde bezien. 
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6. Von Gierke stelt in zijn stu die over recht en zedelijkheid 1
) 

naast de uitspraak: .,Die Unterscheidung von Gut und Bose ist 
ein gemeinschaftliches Besitztum der Menschheit, fiir dessen Ur~ 
spriinglichkeit das Gewissen biirgt" - een uitspraak, die ik zou 
willen onderschrijven - deze andere: .,Auch die Unterscheidung 
von Gerecht und Ungerecht is ein gemeinsames Besitztum der 
Menschheit, dessen Urspriinglichkeit das Rechtsbewusztsein be~ 
zeugt". Is deze tegenstelling, die tevens een gelijkstelling is, juist? 
Over het gecompliceerde verschijnsel van het rechtsbewustzijn zoo 
straks meer; ik vraag voorloopig nog slechts of de categorie van 
het recht inderdaad zoo geheel zelfstandig naast die van het goede 
kan worden gesteld als Gierke doet. Even voor die aangehaalde 
plaats staat 2 ): .. Die Idee des Gerechten aber deckt sich so wenig 
mit der ethischen Idee des Guten wie mit der religiosen Idee des 
Gottesglaubens oder der die Wissenschaft durchwaltenden Idee 
des W ahren oder der aesthetischen Idee des Schonen". Nu is 
het waar, dat goed niet synoniem is met rechtvaardig, maar volgt 
er uit , dat we inderdaad naast de categorie van het ware, het 
schoone en het goede die van het recht met even groote aanspraak 
op zelfstandigheid mogen plaatsen? Ik ontken het beslist, maar 
ben mij bewust, dat waar het hier gaat om een kijk zoo op eigen 
innerlijk als op het geestelijk Ieven der menschheid van een be~ 
wijs dier ontkenning geen sprake kan zijn. Ik ben overtuigd, dat 
het recht een provincie vormt van het groote gebied van het goede. 
Oat dus het verband tusschen recht en goedheid een ander is dan 
tusschen goedheid en waarheid of waarheid en schoonheid. En er 
is toch wei iets van een bewijs voor deze stelling aan te voeren, 
daar juist omdat moraal en recht niet geheel zelfstandig naast 
elkaar staan er over hunne verhouding meer te zeggen is dan 
anders het geval zou zijn. 

Als wij ons zetten tot aanduiding van het kenmerkende in deze 
verhouding. moe ten we ons klaar voor oogen stellen welke kern 
we in het recht vinden, die we tegenover het gewetensoordeel in 
de moraal kunnen plaatsen. Het is het oordeel van den rechter. 
De rechter is ouder dan de wetgever; voor het recht is de spreuk 
van den rechter historisch en logisch primair. Aile wetenschap van 
het positieve recht client niet anders dan ter voorbereiding van 
het oordeel. dat de rechter op een gegeven oogenblik zal hebben 
te geven. Men denke daarbij niet aileen aan de rechterlijke macht 
zooals zij heden ten dage is georganiseerd - ook in de deelen van 
het recht, waarin deze of in het geheel niet Of slechts op zeer 
bescheiden wijze een woord mag meespreken (staatsrecht) stelt de 
wetenschappelijke onderzoeker zich op het standpunt van den 
rechter, geeft hij een maatstaf voor het concrete rechtsoordeel. 

1) Logos VI, blz. 246. 
2) Biz. 244. 
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Het oordeel van den rechter is als het zedelijk oordeel over goed 
en kwaad, over kwaad dat gedaan is, over wat behoort gedaan te 
worden door hem, over wien het oordeel wordt gesproken. W aarin 
verschilt het van het zedelijke oordeel? Trachten we enkele der 
meest naar voren komende kenmerken aan te geven. 

7. Aile vinden zij hun grondslag in deze eene gedachte: het 
goede vraagt verwerkelijking in de wereld en die verwerkelijking 
kan niet aan den individueelen mensch worden overgelaten. Aile 
recht wortelt ten slotte in de idee der gemeenschap. Het samen~ 
Ieven maakt, dat we de verwerkelijking van het goede niet kunnen 
·overlaten aan het individueel inzicht van anderen, maar dat we 
ons verplicht rekenen het die anderen op te Ieggen. Daarmee raken 
we aan de meest waardevolle kern van het recht: de verwerke~ 
lijking van wat a ls goed is onderkend, ook aan zijn noodzakelijke 
zwakheid: een waarlijk goed handelen Iaat zich niet opleggen. Uit 
deze tegen.strijdigheid komen we niet, we hebben haar klaar voor 
oogen te stellen, om het eigenaardig karakter van het recht te 
verstaan. 

W aarin verschilt het oordeel van den rechter van den vrienden~ 
raad? Vooreerst wei hierin, dat het met macht wordt gegeven. Het 
doet er niet toe of de rechter al dan niet over uiterlijke dwang
middelen beschikt; in den aard van zijn uitspraak ligt, dat zij 
ond·erwerping vraagt. Onder Duitsche geleerden bestaat een strijd, 
die aileen met Duitsche woorden te beschrijven is, het is deze of 
het recht een .. Sollen" dan wei een .. Miissen" inhoudt, ik geloof 
dat het antwoord zal moeten zijn: beide, .. du musst, denn du 
sollst". De rechter plaatst achter zijn oordeel over het behooren 
den eisch van gehoorzaarnheid. Strijdenden die zich tot den rech
ter wenden, een gemeenschap die een rechter aanstelt, verwachten 
en verlangen dat, wat deze als oordeel geeft, ook zal worden door~ 
gezet. In deze verbinding van de gedachte van macht met het oor~ 
deel over een behooren ligt de grondslag zoo van het subjectieve 
recht, de bevoegdheid , die centraal is voor het privaatrecht als 
van de vergelding, die van het strafrecht de kern uitmaakt. In het 
subjectieve recht wordt de verwerkelijking van het recht in handen 
van een mensch gelegd, aan zijn macht overgelaten; het behooren, 
dat verwerkelijking vraagt, roept om vergelding door middel van 
macht . Het staatsrecht eindelijk geeft de organisatie van de macht 
ter wille van het recht. 

8. Er is nog een ander verschil dat in het oog springt. De rech~ 
ter staat in een bijzondere verhouding tot een gemeenschap; zijn 
oordeel is niet enkel een uitspraak tusschen beide strijdenden, maar 
het is een beslissing waaraan de gemeenschap dee! heeft. De 
gemeenschap heeft hem zijn taak opgedragen, zijn uitspraak is 
voor hen de juiste uitspraak. Die bepaalt mede den aard van zijn 
oordeel. Hij is tegenover de gemeenschap tot verantwoording van 
zijn arbeid verplicht, hij moet gelijke gevallen gelijk beoordeelen. 

19 
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Dat is een beginsel dat in aile recht is opgesloten. Er volgt tweeer~ 
lei uit: vooreerst dat de mogelijkheid bestaat twee verhoudingen 
voor ,gelijk" te verklaren en dan dat er regels zijn, waarnaar het 
oordeel wordt geveld. Om als object van beoordeeling een ,geval" 
te verkrijgen dat aan een ander geval gelijk gesteld wordt, is het 
noodig de verhouding niet in hare nooit uitgeputte bijzonderheden 
te zien, maar als een type; van de bijzonderheden wordt geab~ 
straheerd, het bijkomstige wordt afgekapt, de daad wordt enkel 
beschouwd zooals zij zich maatschappelijk voordoet, en die aan 
andere gelijksoortig is. Dit is de eene helft van het intellectueele 
werk dat ieder die als rechter oordeelt, te doen heeft: het geval 
als voorbeeld van een type te herkennen. De andere bestaat in 
het zoeken van den regel. De noodzakelijkheid, gelijke gevallen 
gelijk te beoordeelen, stelt den eisch van regels waarnaar geoor~ 
deeld wordt. De rechter die naar de beslissing zoekt, zal zich a£~ 
vragen hoe hij in vorige gevallen beslist heeft; om uit te maken 
of hij in de vorige gevallen met gelijke verhoudingen te doen had, 
vormt hij uit de gevallen een algemeen gehouden regel, waar~ 
onder hij het nieuwe geval kan brengen; omgekeerd stelt de ge~ 
meenschap, die in gelijke gevallen gelijke beslissing wenscht , regels 
op waaraan zij den rechter bindt. Uit deze beide: veralgemeening 
van de concrete uitspraak door den rechter en onderwerping van 
den rechter aan algemeene regels ter wille der rechtsgelijkheid is 
iedere wetgeving geboren. 

In dit alles liggen sterk intellectueele elementen. Rechtzoeken, 
rechtspraak is altijd voor een belangrijk deel werk van het intellect. 
In het recht wordt het behooren gerationaliseerd 1 ). Zood.ra zich 
de wetenschap van het recht ontwikkelt, zet zij dit werk voort. Ook 
zij is daartoe door de logica der feiten gedwongen; naarmate de 
maatschappij ingewikkelder wordt, en de persoonlijke verhouding 
tusschen rechter en rechtzoekende verloren gaat, is de rechter meer 
tot verstandelijk betoog verplicht om zijn uitspraak aanvaardbaar 
te maken. 

Zoo zit dus in het recht een sterk logische inslag, maar de grand~ 
slag blijft het zedelijk oordeel over goed en kwaad dat in de con· 
crete uitspraak telkens weer naar voren springt en zich in de rechts· 
ontwikkeling der laatste jaren na tijden van machtige rationali~ 
seering met kracht doet gelden. Met Eugen Huber 2

) zie ik dus 
macht en logos en ethos als elementen van het recht. Maar ik 
geloof dat niet een naast elkaar stellen van deze drie, maar de 
nadere aanwijzing van hunne verhouding een goed inzicht geeft. 
Het recht zit vol tegenspraken: het zedelijke laat zich niet ratio
naliseeren, in het recht wordt het gerationaliseerd, het zedelijk 

· oordeel is aileen te geven in volledige kennis van heel het ge-

1 ) Zie hierboven biz. 271. 
2) Recht und Rechtsverwirkiichung, biz. 28. 
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beuren, het recht kapt moedwillig veel daar van af, het zedelijk 
oordeel staat onverschillig tegenover de mogelijkheid van zijn ver
werkelijking, het recht is aan macht gebonden, ondanks al -deze 
verschillen is toch het recht een oordeel over behooren, ontspringt 
het uit den ethos in den mensch. Ondanks al het intellectueele en 
al het maatschappelijk gebondene kan het recht zijn hoogere af
komst niet verloochenen. Ook in het rechtsoordeel zit ten slotte 
een irrationeel element; zoo het geen zedelijk oordeel is, heeft 
het tach de strekking zedelijk oordeel te worden. 

Het is duidelijk, dat als we dien kijk op de verhouding recht
moraal hebben, van een afzonderlijke categorie in het geestesleven 
voor het recht naast het goede en . het ware geen sprake kan zijn .. 
Het recht wortelt in het zedelijk oordeelen; het heeft intellectueele 
elementen in zich opgenomen. Voor de wetenschap van de samen~ 
leving heeft het stellig wel zelfstandige beteekenis, doch in de 
oorspronkelijke deeling van het geestelijk Ieven in de categorieen 
van waar, goed, schoon, is voor het recht geen plaats. Over de 
plaats, die aan het recht in de geestelijke wetenschappen wei toe
komt, zoo straks nog een enkele opmerking. Vooraf echter nog 
dit: ik stel het zedelijke tegenover het recht als het primaire. Dit 
is niet een historische ontwikkeling, maar een logische tegenstelling. 
Historisch is de vaststelling van de beteekenis van het zedelijke 
en zijn losmaking uit het verband van het recht een werk van 
eeuwen geweest: Joodsch profetisme en Grieksche denkers hebben 
er toe meegewerkt, in het Christendom is het voltrokken. De. deka~ 
loog geeft aanvankelijk rechtsgeboden, waarvan de opvolging wordt 
afgedwongen door onverbiddelijk iedere er mee strijdige handeling 
te straffen; een bevrijding der zedelijkheid ult de , wet" is - weder 
naar ieders levensopvatting - oneindige taak of goddelijk gebod, 
in Christus volbracht, maar door den mensch voortdurend weder 
overtreden. 

9. Het zedelijk oordeel staat onverschillig tegenover de moge~ 
lijkheid van verwezenlijking; het rechtsoordeel is aan die verwezen~ 
lijking gebonden; het wordt met macht gegeven, maar is ook van 
macht afhankelijk. Tegelijk is het zedelijk oordeel volkomen irratio~ 
neel, het rechtsoordeel een logische gevolgtrekking uit den voorop~ 
gestelden regel. Ziedaar onze beide conclusies ten aanzien der 
tegenstelling recht en moraal. Beide wortelen in de functie van 
het recht als gemeenschapsfunctie. W el verre echter van te har~ 
monieeren dringen beide tot ontwikkeling in verschillende richting. 
In de rechtswetenschap staat deze tegenstelling bekend als de 
strijd tusschen natuurrecht en historische school. Dat het natuur~ 
recht het logische element in het werk sterk heeft overschat, is 
zonder meer duidelijk. Dat de historische rechtsbeschouwing tot 
een te hoog aanslaan van het machtselement kan leiden, behoeft 
nog eenige toelichting. De rechter legt op, maar hij is zich bewust, 
dat de mogelijkheid van oplegging haar grenzen heeft, grenzen, 
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plaatselijk bepaald door de organisatie der gemeenschap. in den 
tijd door de mate waarin de regel door de gemeenschap wordt 
aanvaard. Een rechter moet hoven de gemeenschap staan; hij moet 
er ook in staan. Is hij zich daarvan bewust, dan ziet hij de ge~ 
bondenheid der gemeenschap ~ en dus ook zijn eigene ~ aan 
hetgeen historisch is overgeleverd, dan ziet hij ook, dat de ver~ 
werkelijking van wat- hij voor recht houdt, aan de ontwikkeling 
der gemeenschap gebonden is. Het is deze gebondenheid, die de 
historische school gepredikt heeft. In reactie tegenover het natuur~ 
recht terecht. Doch zoodra deze ' zijde aileen gezien wordt, ont~ 
staat het gevaar, dat de kern zelve van het recht, dat het een 
oordeel geeft over wat behoort, uit het oog wordt verloren. Het 
is merkwaardig hoe hierin natuurrecht en historische school en 
ook de uitlooper der laatste, de sociologische richting in het recht, 
samenkomen. De eerste richting meent het recht logisch uit een 
enkele vooropgezette stelling te kunnen deduceeren; de tweede 
tracht het te vinden door beschrijving van historisch bepaalde groot~ 
heden; beide vergeten. dat het rechtsoordeel ten slotte in den ethos 
zijn grondslag vindt. Om dat te kunnen geven, is door de sociologie 
geordende kennis der verhoudingen waarover geoordeeld wordt 
en hare historische wording noodig, is ook de veralgemeening 
noodig, die met behulp van de regels van logica geschiedt , en na 
de veralgemeening de deductie , doch er is meer dan dit alles in 
het recht. O at meerdere laat zich niet anders beschrijven dan door 
verwijzing naar het oordeel over goed en kwaad. 

10. Uit het voorgaande volgt de zelfstandigheid van het recht 
tegenover de moraal. Gebonden aan regels geschiedt de uitspraak 
van het recht met macht. Dit sluit in zich de organisatie van de 
macht tot opstelling der regels . De rechtsregel krijgt zijn begren~ 
zing van het gezag , het gezag zelf wordt a an den regel gebonden. 
Zoo kunnen we spreken van een rechtsgezag en van een rechts~ 
orde, den maatschappelij~en toestand waarin het recht verwerke~ 
lijkt wordt en die als een waarde op zich zelf is te beschouwen. 
Uitwerking van dit alles is niet van deze plaats. 

Op een ding dient echter gewezen: Uit zijn aard is het recht 
wei zelfstandig, maar nimmer afgesloten. Tegenover het jus consti~ 
tutum. het geldend recht, wordt het jus constituendum gesteld, 
het gewenschte. De tegenstelling schijnt scherp : de in de gemeen~ 
schap aanvaarde regels en de wenschen naar nieuw recht schijnen 
ver uit elkaar te liggen. T och is er niet een nauwkeurig te be pal en 
grens. Ook dat valt gemakkelijk in te zien, als men bedenkt, dat 
niet de wet, maar de rechtspraak den aard van wat recht is be~ 
paalt. Juist omdat in de rechtspraak nog iets anders steekt dan 
de logische subsumptie onder klaar liggende regels, omdat in elke 
uitspraak een oordeel zit over behooren. omdat de rechter naar 
bevrediging zoekt, die iets anders is dan logische verantwoording 
alleen, is geldend recht niet zonder meer synoniem met aanvaard 



· RECHT EN MORAAL 293 

of in werkelijkheid toegepast of in wet of gewoonte gesanctioneerd 
recht. Die regel geldt die toegepast moet worden. Het recht ont~ 
wikkelt zich ook bij onveranderlijkheid van gecodificeerde regels. 
De vraag of de rechter recht aileen toepast of recht schept is 
niet te beantwoorden, omdat hij in zijn toepassing recht schept, 
de uitdrukking recht vindt geeft den aar:d van zijn taak het best 
weer. En dat niet aileen omdat hem telkens nieuwe, vroeger niet 
voorziene gegevens worden voorgelegd, maar ook omdat hij in 
zijn uitspraak een keus doet tusschen het een en ander, een keus 
die niet aileen logisch, ook ethisch moet worden verantwoord. 

Ziet men dit ailes zoo, dan is ook de vraag niet moeilijk te be~ 
antwoorden naar den aard der 'buitenwettelijke regels, waarmede 
de rechter werkt, als hij b.v. verklaart dat een handeling in strijd 
komt met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt of een over~ 
·eenkomst in strijd met de goede zeden. De rechter kan niet anders 
dan recht spreken - reeds daarin ligt het antwoord opgesloten. 
Wil men dit een petitio principii noemen, mij wei; men bedenke 
echter, dat iedere opvatting ergens haar uitgangspunt moet kiezen. 
Voor het recht moet dit mijns inziens het feit zijn dat er recht 
gesproken wordt. Trouwens de aard van deze uitspraak is zoo~ 
wei tegenover dien van het vonnis waarjn de rechter de wet toe~ 
past als tegenover het moreel oordeel over zekere handeling nauw~ 
keurig aan te geven. Van de eenvoudige wetstoepassing verschilt 
deze, doordat de rechter zelf den regel opstelt waarnaar hij oor~ 
deelt, dezen niet op een hem bindende wijze reeds geformuleerd 
vindt. Houdt men in het oog dat in iedere uitspraak, ook in de 
rechtspraak naar de wet het ethische element ligt , dan is het ver~ 
schil slechts gradueel. Wordt mij door een vriend de vraag voor~ 
gelegd of hij moreel een of andere overeenkomst al dan niet mag 
aangaan, dan zal ik, mij in hem verplaatsend, met inachtneming 
van al wat hem kan bewegen, pogen tot een oordeel te komen 
over wat hij a l dan niet behoort te doen. Over de beperkte moge~ 
lijkheid van zulk een beslissing sprak ik hoven. Moet ik daaren~ 
tegen als rechter beoordeelen of die zelfde overeenkomst in strijd 
met de goede zeden is, dan beoordeel ik vooreerst aileen een be~ 
paald omschreven geheel van rechten en verplichtingen door par~ 
tijen in die overeenkomst neergelegd, dan moet ik bovendien be~ 
denken, dat ik mijn oordeel opleg en dat ik het logisch moet kunnen 
verantwoorden. Oat sluit in zich dat ik een regel moet kunnen 
aanwijzen, die in soortgelijke gevailen eveneens zou moeten worden 
toegepast, dat ik mij moet afvragen of de gemeenschap de moreele 
draagkracht heeft om de beslissing die mij dan juist voorkomt, ik 
zeg niet te billijken, maar althans te dragen. Dan komen dus zoo 
overwegingen in het spel omtrent de algemeen aanvaarde gedrags~ 
regels, ook over de aanpassing van den nieuwen regel die ik 
formuleer aan het bestaande recht, dingen die de moreele beoor~ 
deeling geheel ter zijde laat. Doch ondanks dit ailes blijft het 
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irrationeel element. de keus tusschen goed en kwaad. En dat is 
het essentieele. 

Is dus het oordeel omtrent het geldend recht niet denkbaar 
zonder een keuze, een niet meer logisch te verantwoorden be~ 
slissing, omgekeerd is het oordeel over het wenschelijk recht juist 
omdat het een rechtsoordeel wil zijn, omdat het naar verwerke~ 
lijking streeft en niet een utopistisch verlanglijstje is, gebonden 
aan talrijke gegevens. Het verschil is slechts dat daarbij volstrekt 
niet van de bestaande rechtsorde in haar geheeL maar van een 
deel der voor het oogenblik aanvaarde regels wordt geabstraheerd. 

11. Wie als rechter vonnist - en nog eens ieder die over een 
rechtsvraag oordeelt stelt zich op het standpunt van den rechter 
- zoekt naar innerlijken vrede met de beslissing. Als die bereikt 
is, zeggen wij dat de beslissing aan ons rechtsbewustzijn beant~ 
woordt. Ik heb dien term tot nog toe vermeden, omdat hij zoo 
dubbelzinnig is. Want vooreerst wordt hij zoowel gebruikt voor 
een min of meer algemeen aanvaarden van zekere wenschen naar 
nieuw recht, dus vrijwel synoniem met publieke opinie, maar ook, 
beperkt tot de innerlijke ervaring van vrede met een zeker rechts~ 
oordeeL schijnt mij het begrip in beschouwingen als deze weinig 
bruikbaar. Daarvoor is het te gecompliceerd. Uit het vorige volgt 
wei dat ik niet met Gierke in het rechtsbewustzijn een primaire 
niet nader te bepalen categorie van ons geestesleven kan zien. In 
het bewustzijn van recht zitten elementen van waarneming, van 
logische beoordeeling, ten slotte van zedelijke keus. 

Dit is duidelijk als we gerechtigheid als een zedelijk goed en 
bewustzijn van recht tegenover elkaar stellen. Het is een onder~ 
werp van ethiek de gerechtigheid haar plaats aan te wijzen tegen~ 
over waarachtigheid en louterheid. Bewustzijn van recht onder~ 
stelt een gemeenschap waarin dat recht geldt of behoort te gelden. 
Daarmee is de gebondenheid aan allerlei gegevens , ook het zuiver 
intellectueel element, aangewezen. M aar, zal men zeggen, het komt 
toch voor dat we een zekere handeling of een bepaalden toestand 
a!s onrecht afkeuren, dat wij er intultief tegen in opstand komen 
zonder eenige overweging van logischen aard. Zeker, dat komt 
voor en dit geval van onrecht is, ik gee£ het toe, iets anders dan 
de zedelijke afkeuring. Doch waarin ligt dat andere? Hierin, dat 
we ons niet bepalen tot de zedelijke afkeuring, maar een reactie 
eischen tegenover anderen, dat we ons tegelijk met en in de a£~ 
keuring van ons in gemeenschap leven bewust worden. We zullen 
anders staan tegenover een daad die we voor onrecht houden als 
we haar in eigen land zien gebeuren dan wanneer we in den 
vreemde vertoeven. Anders weer bij een volk waarv,:m wij ons 
in geestesleven geheel vreemd voelen dan bij een volk van soort~ 
gelijke cultuur als wij: In het rechtsbewustzijn ervaren we en het 
zedelijk oordeelen en de gemeenschap waartoe we behooren. Dat 
maakt het tot een zoo gecompliceerd verschijnseL dat zeker nader 
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onderzoek behoeft, maar daaruit vloeit ook voort dat wij hier er 
verder over moeten zwijgen. 

12. Ten slotte. Ik herhaal de opmerking uit den aanvang van 
dit opstel: ik ben mij het schematische en onvolledige van mijn be~ 
toog volkomen bewust. Over de verschillende criteria die opge~ 
steld zijn om recht en moraal te scheiden, heb ik mij na haar ver~ 
melding onder no. 4 niet meer opzettelijk uittgelaten. W el hoop 
ik dat duidelij~ is hoe ik daartegenover sta. Gemakshalve resumeer 
ik nog even. Vraagt men mij of zedelijk en rechtsoordeel al dan 
niet gelijk van aard zijn , dan antwoord ik: stellig niet in dien zin 
dat het een tot het ander kan worden herleid, recht en zedelijk 
oordeel met een bijzondere sanctie zou zijn, echter wei in zoo~ 
verre beide in dezelfde categorie van ons geestesleven, den ethos, 
hun grond vinden. Meent men het recht te kunnen karakteriseeren 
door den dwang die zijn oordeelen begeleidt, dan aanvaard ik 
dat, mits maar niet verlangd wordt dat die dwang achter iedere 
uitspraak staat en men de karakteriseering zoo opvat, dat het recht 
in het algemeen de verwerkelijking door machtsmiddelen onder~ 
stelt. Zegt men dat het recht het handelen, de moraal de gezind~ 
heid betreft , dan stel ik daartegenover dat zedelijk niet aileen de 
gezindheid, ook de handeling wordt beoordeeld, geboden en ver~ 
boden, dat echte!-' juist is, dat het recht met gezindheden aileen 
rekening houdt voor zoover zij zich in daden verwerkelijken. Wordt 
eindelijk de heteronomie van de beslissing in het recht tegenover 
de autonomie van het zedelijk oordeel gesteld, dan gee£ ik toe, 
dat het recht gebonden aan gemeenschapsregels heteronoom is, 
maar stel dat in het concrete oordeel ......- als in het zedelijke ......
ten slotte een element een woord spreekt, dat ik liever dan auto~ 
noom theonoom zou willen noemen. Hoe ook gebonden, hoe ook 
bedorven, is dat het meest waardevolle. 
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Mijnheer de Burgemeester, President-Curator der Universiteit, 
Mijne H eeren Wethouders, 
Dames en Heeren !eden van den Raad dezer gemeente , 
Mijne Heeren Curatoren, 
Dames en Heeren Hoogleeraren, Lectoren, Privaat-Docenten, 

Student en en Gij allen, die deze plechtigheid met U w tegenwoor
digheid vereert, 

Zeer geachte Hoorders, 

Heden herdenken wij den dag, dat voor 300 jaar de instelling 
van Hooger Onderwijs te Amsterdam werd gesticht, waaruit onze 
Universiteit is gegroeid. Toch zijn wij niet voor deze herdenking 
samengekomen; wij hopen, indien de duisternis der tijden, die wij 
bdeven, het niet belet , U ter plechtige en feestelijke herdenking 
van dit feit in den zomer samen te roepen. Thans bepaal ik mij 
tot de herinnering aan tie aanleiding dezer vergadering: zij mocht 
niet ontbreken, waar ik wenschte dat de beteekenis van juist dezen 
verjaardag aan allen die tot onze Universitas behooren een oogen
blik helder voor oogen stond - zij mag niet worden uitgewerkt , 
waar ik mij voor het oogenblik wil beperken tot de vervulling van 
de taak, die op iederen dies op den Rector rust: een rede over 
een onderwerp van zijn wetenschap. . 

Als het een jurist is die met deze taak is belast, ligt het voor 
de hand - en is het dan ook vrijwel gebruik - dat hij U een 
oogenblik stelt voor een der principieele vragen van zijn vak -
liever dan zich met U in een bijzonder probleem te vermeiden. 
Oat heeft zijn goeden grond. Want vooreerst bestaat het gevaar, 
dat de vreugde, die een ,zich vermeiden" insluit, aileen aan den 
kant van den spreker zou zijn en hij Uw aandacht niet gedurende 
den voorgeschreven tijd zou kunnen vasthouden - in de eigen
lijk juridische vragen heeft een gemengd publiek, hebben in het 
bijzonder vele vertegenwoordigers van andere wetenschappen, 
slechts uiterst geringe belangstelling - en in de tweede plaats 
is juist die bezinning op vragen van principieelen aard geschikt 
om datzelfde publiek in te scherpen, dat het recht ten slotte ieder 
raakt - en niet van ter zijde. 

Ook ik onderwerp mij dus aan dit gebruik. Ik vraag Uw aan
dacht in dit uur voor enkele beschouwingen over Recht en Gerech
tigheid. 

1 ) Rede, gehouden ter ~rdenking van den 300sten verjaardag der lnstelling 
van Hooger Onderwijs te Amsterdam op 8 Januari 1932, als Rector-Magnificus 
der Universiteit. 
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Van ouds heeft het recht een glans, een wijding van hoogere 
orde. Klimmen wij op in rechtshistorische studie tot den aanvang 
van het rechtsleven der tegenwoordige cultuurvolken, dan .komen 
wij overal op het gebied van het sacrale, een nauw verband van 
recht en religie valt aan te wijzen. Is daarvan iets gebleven in ons 
recht? in onze wetenschap van uitlegging van wetsartikelen, van 
beoordeeling van handelingen van het dagelijksch Ieven, van be
studeering van de constructie der staatsinrichting of het onder
zoek van misdaad en beveiliging daartegen? Met de zedelijkheid 
was er een innige samenhang ,...... zoo, dat de onderscheiding voor 
vroeger tijden veelal niet is te maken. Ook thans is het nog moei
lijk haar scherp te formuleeren en over de wijze, waarop dit moet 
geschieden, bestaat allerminst eenstemmigheid. Doch is dat een 
gebrek aan kracht tot samenvatting, een te kort schieten _i n het 
vermogen tot uitdrukking ,...... Of ligt de moeilijkheid der onder
scheiding in het bezwaar der scheiding? Het zijn deze en soort
gelijke vragen, die wijzen naar het zeer principieele probleem, dat 
ik U heden wil voorleggen: is wetenschappelijk alles gezegd met 
de beschrijving van het recht dat is of kunnen we ook ,...... anders 
dus dan als zuiver suhjectieven wensch .- spreken over het recht 
dat moet zijn. En zoo ja ,...... is dit dan aileen van belang ter kritiek 
van het bestaande recht, of heeft het oordeel over wat moet zij n 
mede beteekenis ter bepaling van wat is? Het is Cleze vraag , die 
we op het oog hebben als we spreken van de gerechtigheid in het 
recht. · 

Driehonderd jaren geleden zou deze vraag geen vraag geweest 
zijn en lang daarvoor en lang daarna evenmin. Eerst de negen
tiende eeuw bande de vraag der gerechtigheid buiten het recht. 
V 66rdien was het recht ,...... dit geldt voor Middeleeuwers, voor 
Humanisten, voor de mannen der Verlichting ,...... een deel van 
het groote geheel. dat den mensch voorschree£ wat hij behoorde 
te doen. Het positieve recht ,...... wet en gewoonte meestal ,...... werd 
geplaatst in het groote kader van het natuurrecht. Het probleem 
was de vraag hoe dat natuurrecht, hoe gerechtigheid te vinden 
en .dan vandaar uit de plaats van wat positie£-rechtelijk bronnen 
van dat recht genoemd wordt aan te wijzen. Eerst het tijdvak van 
codificatie en historische school maakte de scheiding, het stelde 
het recht geheel op zich zelf en verklaarde het probleem der ge
rechtigheid, waarnaar eeuwen hadden gezocht, kortweg voor on
oplosbaar. 

En al waren er, en komen er juist in de 20e eeuw hoe !anger 
hoe meer, die zich bij de laatste conclusie niet willen neerleggen, 
de afscheiding van recht en gerechtigheid bleef toch een resultaat, 
dat men niet wilde Iaten glippen. lntegendeel ,...... de herlevende 
belangstelling in de rechtsphilosophie, die ten slotte altijd voor 
de vraag der gerechtigheid komt te staan, leidde tot de conclusie, 
dat bezinning over de rechtswetenschap de scheiding een sterker 
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grondslag gaf in den kentheoretisch aan te wijzen aard der 
wetenschap. 

Immers ...- leert men veelal ...- men kan het recht op drieerlei 
wijze beschouwen, die aile wetenschappelijk verantwoord zijn, doch 
scherp uit elkaar moeten worden gehouden. Daar is voor eerst 
de methode die het recht ziet als handelingen en overwegingen 
van menschen, die die physisch~psychische werkelijkheid historisch~ 
sociologisch trachten te verklaren in verband met andere verschijn~ 
selen. Het is de methode van de rechtshistorie en ook van de 
rechtssociologie. Zij vraagt naar de wording der rechtsinstellingen · 
en rechts~voorstellingen , verklaart hun ontstaan causaal, genetisch. 
Daar is in de tweede plaats de eigenlijk~juridische methode, die 
de geldende rechtsregels ziet als een zin~vol geheel, dat uit zich 
zelf moet worden verklaard. Zij vraagt niet: hoe is het recht ge~ 
worden, maar wat is recht en vindt in het antwoord op deze vraag 
tevens dat op die andere, die het sterkst nijpt en de eigenlijke 
stimulans is van iedere rechtswetenschap: wat is rechtens, wat 
moet in concreto in een bepaalde verhouding krachtens het recht 
geschieden. Niet genetisch~causaal, maar logisch~systematisch is 
deze methode der wetenschap. Daar is ten slotte de methode, die 

J het recht waardeert, vraagt, niet wat recht is, maar behoort te 
zijn, naar een maatstaf zoekt ter beoordeeling van het recht en 
die maatstaf dan aan het geldend recht aanlegt. ·Het is de methode 
van de wijsbegeerte van het recht, zij vraagt naar het recht van 
het recht, naar de gerechtigheid. 

Een zuivere, scherpe scheiding van de drie werkwijzen - dit 
schijnt resultaat zoowel van historische ontwikkeling als van theo~ 
retische bezinning. Het goed recht der beide eerstgenoemde werk~ 
wijzen wordt algemeen erkend, dat van de laatste betwijfeld. V elen 
meenen dat iedere poging de gerechtigheid te zoeken van te voren 
tot mislukking gedoemd is . Men valt dan altijd weer terug in 
het natuurrecht - in de voorstelling, dat uit zeker beginsel logisch 
kan worden afgeleid wat recht behoort te zijn. En als de rechts~ 

'wetenschap met uitzondering van de wijsbegeerte van Katholieken 
huize iets wil vasthouden, dan is het dit: Het natuurrecht is en 
blijft overwpnnen. En ook al zou dit anders zijn ...- in ieder geval 
behoort uit het eigenlijk juridisch onderzoek de vraag naar de 
gerechtigheid volkomen verwijderd te blijven. 

Mijn doel zal zijn U heden aan te toonen dat dit resultaat on
houdbaar is, dat wij integendeel in het recht zelf geen stap kunnen 
doen en oak niet doen, zonder telkens weer bewust of onbewust 
ons de vraag der gerechtigheid te stellen. 

Er is zeker niemand, die meer gedaan heeft voor de zuivere af
\ scheiding der wetenschap van het positieve recht van rechtshistorie 

1 en sociologie eenerzijds en ethische beoordeelingen anderzijds dan 
de man. wiens helderheid en welsprekendheid ook wij onlangs 
hebben kunnen bewonderen en die gewoonlijk wordt aangeduid 
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- / als het hoofd der Oostenrijksche Staatsrechtschool, Hans Kelsen. 
In een van 1928 dateerende voordracht voor de Kant~geseilschaft 1 ) 

heeft deze op overtuigende wijze betoogd dat van uit het positieve 
recht gezien ieder systeem van natuurrecht een onmogelijkheid 
moet heeten. Gegeven eenmaal het bestaan van een positief recht, 
zeggen w~j gemakshalve van een wetgeving> en onze onderwerping 
daaraan, 1s een daarnaast of daarboven staand natuurrecht volgens 
Kelsen niet denkbaar. lmmers vooreerst onderstelt het positieve 
recht de mogelijkheid van dwang, liet recht gaat uit van de ge~ 
dachte dat er menschen zijn die niet gehoorzamen aan het bevel, 
dat hun rechtens wordt gegev.en. dat sluit in zich dat het recht 
desnoods met behulp van dwang, en wei van in den Staat ge~ 
organiseerden dwang moet worden verwerkelijkt. Het natuurrecht 
daarentegen steunt op de gedachte dat er zekere normen zijn, die 
door God of door de rede of de natuur gegeven zijri, die dus even~ 
goed te kennen zijn als de regels der logica en geen dwang be~ 
hoeven om te worden nageleefd. Natuurrecht is - aldus Kelsen 
- altijd anarchisme, met het positieve recht niet vereenigbaar. In 
de tweede plaats sluit het bestaan van een positief recht het natuur~ 
reCfit logisch uit, omdat het natuurrecht een absoluut behooren 
onderstelt, het positieve recht slechts een relatief behooren kent. 
Als goed neo~Kantiaan ontkent Kelsen ieder verband tusschen 
behooren en zijn, er is geen brug die van het een naar het an der 
voerC Het positieve recht kent alleen een relatief behooren. lets 
is aileen rechtens geboden, omdat de wet het zegt, en de wet bindt 
aileen, omdat zij op de door de grondwet aangewezen wijze tot 
stand is gekomen. En de grondwet bindt weer, omdat zij overeen~ 
komstig de vorige grondwet is vastgesteld. En zoo kunnen we 
doorgaan tot we komen tot 't punt waar herleiding niet meer 
mogelijk is en slechts een hypothese, een enkel gedachte Grund~ 
norm het recht draagt. Positiefrechtelijk bewijsbaar is de Grund~ 
norm niet. Het geheele ,.behooren" naar positief recht steunt dus 

( 

op een onderstelling, hangt van die onderstelling af. Een dergelijk 
relatief behooren staat geheel naast het absoluut behooren van 
het natuurrecht; er is geen weg, ..die van het laatste tot het eerste 
leidt. Aanvaardt men eenmaal het positieve recht, dan is er voor 
het natuurrecht geen plaats. E~. ten derde: het geheel problemati~ 
sche van het natuurrecht wordt duidelijk als men bedenkt, dat 
het natuurrecht - en daarin stemt het met het positieve over~ 
een - noodzakelijk zijn abstracte, algemeene normen moet con~ 
cretise~ren, individualiseeren. Het komt op de vraag aan of A. 
- hetzij dan naar natuurrecht of naar positief recht - tot zekere 
praestatie tegenover B. verplicht is. Dit ligt niet in de abstracte 
norm, maar dit kan aileen door een menschelijke handeling wor~ 

1) Die philosophichen 9rundlagen der Naturrechtslehre und der Rechtpositi
vismus. 

*' 
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den uitgemaakt. En daarmee wordt het natuurrecht tot positief. 
Immers als men niet aanneemt, dat de betrokkenen zelf precies 
weten wat behoort en dat natuurrechtelijk~behoorende ook willen, 
- een volkomen onhoudbare onderstelling - moet er een derde 
zijn die dit uitmaakt. Doch dan wordt diens concrete weten en 
willen beslissend: van zijn kennis, van zijn zuiverheid van bedoe~ 
ling wordt ook het natuurrecht afhankelijk. Met andere woorden 
- doch ik waarschuw U, dat ik nu niet meer als tot nog toe 
Kelsen' s betoog met zijn eigen woorden weer gee£ - ook het 
natuurrecht vraagt om een rechter, die met gezag oordeelt. En 
zoodra dat gezag wordt erkend, zijn wij niet meer in het natuur~ 
recht doch in het positieve. 

Het komt mij voor, dat dit betoog aile aandacht verdient. Het 
natuurrecht is herhaaldelijk ,weerlegd", het steekt altijd weer het 
hoofd op. De historische weerlegging, die tegenover het absolu~ 
tisme van het natuurrecht de altijd veranderende rechtsstof zelve 
stelt, stuit steeds weer af op de stelling, dat de wetenschap, hoe 
het recht is geworden, nooit een weerlegging zijn kan van een 
leer, hoe recht moet zijn. Het een raakt het ander eenvoudig niet. 
Hier wordt het natuurrecht aangevallen op eigen terrein - wor~ . 
den zijn gebreken uit logisch oogpunt bloat gelegd. Doch het is 
noodig in het oog te houden wat is aangetoond. 

Naar Kelsen 's eigen bedoeling : dat het natuurrecht als stelsel 
van normen, waaruit voor ieder gegeven verhouding de beslissing 
in concreto kan worden afgeleid, naast een positief recht, even~ 
eens gedacht als zulk een stelsel, onbestaanbaar is. Het positief 
recht is, het natuurrecht dus niet. We kunnen een stap verder 
gaan. Ik laat Kelsen's beide eerste argumenten rusten. Een be~ 
spreking daarvan zou de geheele opzet van zijn stelsel moeten 
analyseeren en daartoe ontbreekt thans de gelegenheid. Ik sta al~ 
leen bij het derde nog even stil: een stelsel van natuurrecht is on~ 
mogelijk, omdat iedere bepaling wat rechtens is , de concrete daad 
van een mensch vraagt, dus positief wordt. In iedere concrete uit~ · 
spraak: gij, A , zijt thans tot deze of gene handeling tegenover B. 
verplicht, zit een positief element, zij kan nooit uit abstracte nor~ 

1 men van gerechtigheid aileen worden afgeleid. Recht, ieder recht, 
vraagt om realiseering, doch die realiseering is zonder het a an~ 
vaarden van de menschelijke daad, het oordeel - waarvan niet 
is gewaarborgd dat het volledig aan de natuurrechtsnormen be~ 
antwoordt - niet mogelijk. Ik onderschrij£ dat volledig - het is 
de reden waarom de stelsels van natuurrecht zoo onvruchtbaar zijn. 
Zij bereiken de werkelijkheid niet - pogen zij dat, dan hebben 
zij stof van elders noodig. Een stelsel van natuurrecht, dat het 
antwoord zou geven op iedere concrete vraag-Van behooren, is 
onmogelijk. 

Doch als ik dat doe, dan moet ik er onmiddellijk naast stellen 
dat een stelsel van positief recht, waaruit de oplossing van ieder 
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, rechtsgeschil, het antwoord op iedere vraag van twijfel voor een I 

rechtsverhouding kan worden · afgeleid, even onmogelijk is. Kelsen 
heeft de onhoudbaarheid aangetoond van een natuurrecht~stelsel. 
doch precies op hetzelfde punt, waar het schipbreuk lijdt, de ver~ 
werkelijking van het recht door het concrete oordeel, strandt ook 
het gesloten stelsel van positief recht, waaraan hij wei gelooft. En 
gelijk een concreet oordeel niet mogelijk is zonder het positief 
bepaalde van het recht te aanvaarden ~ zoo is- het evenmin denk~ 
baar indien het niet · als de verwerkelijking van de gerechtigneid 
wordt gezien. Het oordeel van den rechter, de concrete beslissing 
van het individueele geval onderstelt de gezagsfactor in het recht 
en daarmee de gebondenheid aan feitelijke verhoudingen, zij onder~ 
stelt evenzeer de gedachte, dat door haar de gerechtigheid wordt 
gediend, dat zij daaraan hare eigenlijken zin ontleent. 

Ik hoop U dat aan het privaatrecht te kunnen bewijzen. Het 
komt mij voor, dat de rechtshistorie er wei bij zou varen, indien 
zij meer met de verschijnselen van het privaatrecht rekening hield. 
Zij richt zich te zeer naar het staatsrecht aileen. Ik ben overtuigd, 
dat de voorstelling: recht is een gesloten geheel van normen, de 
wil van een werkelijken of gedachten wetgever, nooit z66 wortel 
zou hebben geschoten, had men meer aandacht aan het privaat~ 
recht gewijd. Had men dat gedaan, dan had men bemerkt, dat 
de overeenkomst niet bindt krachtens het bevel van den wetgever, 
maar als zelfstandige bron van verplichting staat naast de wet, 
die wei de grenzen der gebondenheid bepaalt maar haar niet 
schept; dat het grootste deel der privaatrechtvoorschriften in een 
codificatie van heden is aanvullend recht, d. w. z. dat haar wer~ 
king afhangt van de betrokkenen, wat met de gedachte, dat zulk 
een voorschrift bevel is, niet is te vereenigen; dat ook in het dwin~ 
gend recht onderscheid wordt gemaakt in het gewicht en de be~ 
teekenis der bepalingen, waardoor sommige als .,van openbare 
orde" worden gehandhaafd, ook indien naar regels van internatio~ 
naal privaatrecht in het algemeen een anders luidende regel van 
buitenlandsch recht zou moeten worden toegepast, een onderscheid, 
dat een waardeering der normen onderstelt, die, indien zij aile 
gelijkelijk bindend waren, ontoelaatbaar zou zijn; dan was einde~ 
lijk dat internationaal privaatrecht zelf aanleiding geweest tot 
critiek op de stelling: recht is staatswil, het vreemd recht, als 
indirect door onzen wetgever gewild, te denken, zoo dikwijls het 
moet worden toegepast, is toch een al te gekunstelde voorstelling. 
En zoo . zou ik kunnen doorgaan. Doch wat hier het meeste ge~ 
wicht in de schaal legt: de beslissing van den rechter is altijd meerl 

\ dan een toepassing van een stel gereed~liggende normen op een 
gegeven geval. Oit geldt voor ieder onderdeel van het recht , maar 
komt in het privaatrecht het beste uit. Het is van algemeene be~ 
kendheid dat de rechter niet aileen in de wet zoekt als hij een 
·vonnis moet vellen ~ dat er leemten zijn in de wet, die hij aan~ 

.... 
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vult. Doch, gelijk ik elders uitvoeriger heb betoogd 1 ), dit is niet 
een gebrek van de wet, dat zoo veel mogelijk moet worden ver~ 

· holpen, het ligt in den aard van het rechterlijk oordeel zelf: rechts~ 
toepassing is altijd rechtsschepping. ]"I~t concretiseeren van alge~ 
meene norm en, de conclusie van den algemeenen regel tot het _ 

' bepaalde geval is altijd meer dan zuiver logische arbeid. Kelsen 
wil iedere overweging van doelmatigheid, van billijkheid ver houden 
van de beslissing die alleen naar het positieve recht gegeven moet 
worden. Ik stel daar tegenover, dat in iedere beslissing de ge~ 
rechtigheid naar het oordeel van hem, die haar geeft, een woord 
meespreekt. Dat dat veelal niet blijkt komt daarvandaan, dat wat 
zich als simpele toepassing van wetsvoorschriften voordoet wordt 
aanvaard, omdat het aan het gerechtigheidsoordeel beantwoordt. 
Doch zoodra er twijfel komt, zoodra er een rechtsstrijd is , waarin 
voor ieder der partijen wat te zeggen valt, is dat anders. Dan 
vraagt de rechter ~ en moet hij naar den aard van zijn werk 
vragen ~ of het oordeel , dat· hij zal uitspreken, hem bevredigt, 
dat wil zeggen of hij het als gerechtigd ervaart, dan weegt hij af, 
waardeert en kiest ~ wat een zedelijk oordeelen in zich sluit. 

Laat ik dit eerst door een paar voorbeelden toelichten en het dan 
uit de ontleding van 's rechters taak nog nader duidelijk maken. 

lk kies daarvoor niet een voorbeeld, waar de rechter dit openlijk 
uitspreekt. Die zijn zeldzaam en moeten zeldzaam blijven. De ver~ 
werkelijking der gerechtigheid in het recht eischt, dat de recht:
spraak ~ ook al steunt zij ten slotte op het oordeel van den rechter: 
dat heh66rt zoo, dat mag niet anders, toch wordt geschraagd door 
argumenten die in de wetenschap van positief recht als deugde~ 
lijk worden erkend. Doch die argumenten zijn op zich zelf niet 
beslissend. Nemen wij een der hekendste arresten, waarschijnlijk 
wel het hekendste, van den H. R. uit onzen tijd. lk bedoel dat 
van 31 Januari 1919 over de onrechtmatige daad 1 ). Een hoek~ 
drukker had een hediende van een zijner concurrenten door giften 
en heloften overgehaald hem inlichtingen te verschaffen over al 
hetgeen ten kantore van dien concurrent geschiedde, hem copie 
te leveren van door deze gedane offerten, opgaaf van name~ van 
klanten, die hestellingen deden of prijsopgave vroegen en zoo 
meer. Vraag: kan de concurrent schadevergoeding e,rlangen? De 
H. R. heantwoordde deze vraag hevestigend, hij hrak daarhij met 
de constante jurisprudentie, die leerde dat onrechtmatig alleen is 
de daad door de wet verhoden of de inhreuk op eens anders in 
de wet erkend recht. Op het oogenhlik, dat de gedaagde hoek~ 
drukker handelde als ik omschreef, was er geen wetshepaling, die 
hem zijn slinksche streken verhood. Niettemin, zegt de H. R., ook 
de handeling die strijdt met de goede zeden of met de zorgvuldig~ 
heid die in het maatschappelijk verkeer hetaamt tegen eens anders 

1) Zie mijn Algemeen dee! in Asser' s Handleiding biz. 1 DO vi g. 
2) . N. J. 1919, 161 ; W. 10365. 
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persoon of goed, is onrechtmatig. Waarop steunt d~ze beslissing? 
Hierop: dat het art. 1401 B. W. geen grond geeft tot de beperkte 
uitlegging, omdat onrechtmatig niet gelijkwaardig is met , in strijd 
met een wetsbepaling" en omdat het artikel ontleend is aan den 
Code, de daar gebezigde uitdrukking: ,Tout fait quelconque de 
l'homme" veel ruimer is en de invoeging van het woord onrechtmatig 
aileen geschiedde om te voorkomen, dat hij tot schadevergoeding 
werd veroordeeld. die krachtens eigen recht handelt. Dit alles is den 
juristen onder u overbekend. Doch het was ook in 1919 niet nieuw, 
het was al in 1887 door Molengraaff met weerlegging van andere 
opvattingen uitvoerig betoogd. Toch had de H. R. altijd anders 
geoordeeld, nog in 1905 had hij in een geval, dat toch ook een sterk 
sprekend staaltje van oneerlijke concurrentie opleverde de oude 
leer gehandhaafd en in 1910 had hij dat nogmaals gedaan in een 
geval , zoo treffend, dat de wetgevende machine in beweging kwam 
en in 1911 een ontwerp tot wijziging der wet werd ingediend. De 
argumenten, die toen nog voldoende werden geacht om de uit
spraak te dragen, onrechtmatig is onwettig of strijdig met eens 
anders recht, argumenten die werden verondersteld maar niet uit
eengezet, zoo van zelf sprekend werden zij geoordeeld , schoten 
thans te kort. Is dit nu een nieuw, theoretisch inzicht of is het 
de drang naar gerechtigheid, die hier 't bestaand recht omzet? 
Is het niet een odrdeel over wat behoort te zijn, een oordeel van 
waardeering? 

Nu bedoel ik hiermede geenszins dat het gerechtigheidsoordeel 
aileen den doorslag geeft. Slechts dit wil ik betoogen: in de be
slissing van den H. R. gelijk in het rechtsoordeel in het algemeen 
zit voor een goed deel waardeering, streven naar gerechtigheid. 
Gelijk deze ook terug te vinden zijn in de instemming, waarmede 
het arrest allerwege in rechtsgeleerde kringen in den land~ werd 
ontvangen: er was een gevoel van ·bevrijding in, een blijdschap, 
die wei bij een gerechtigheidsoordeel, een overwinning der ge
rechtigheid, niet bij een logisch betere oplossing van de moeilijk
heid past. 

Het oordeel van gerechtigheid, zeide ik, geeft niet aileen den 
doorslag. De beslissing in ieder rechtsgeschil wordt niet gevonden 
en behoort ook niet te worden gevonden door een intultief oor
deel naar billijkheid of gerechtigheid. lntegendeel daar zijn tal
rijke factoren waaraan hij, die recht zoekt, zich onderwerpt: de 
woorden der wet; haar geschiedenis, de traditie, de uit de maat
schappij opkomende eischen, het systeem der wet ......- en nog veei 
meer ......- maar het is niet juist, gelijk men 't wei voorsteit, dat de 
vraag naar gerechtigheid zich wei laat geiden bij de vaststelling 
der wet, doch als deze eenmaal vastgesteld is; -met logisch-dwin
gende zekerheid uit al die factoren de beslissing in ieder geval 
kan worden afgelezen. Ook dan blijft de gerechtigheid hare eischen1 

stellen. Er i~ niet een vaste volgorde waarin die factoren worden 
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geraadpleegd, zoodat de een slechts in aanmerking zou komen, 
als de andere geen baat brengt, de geschiedenis eerst, als de 
woorden twijfel Iaten en zoo voort, doch de beslissing, wie de 
voorkeur heeft, kan aileen in concreto worden gegeven in verband 
met het gewicht dat zij voor dat bepaald geval in den schaal wer~ 

r pen. Achter ieder dier gezagsfactoren zit wat ik een rechts_!>~g.Lnsel 
' heb genoemd, een gedachte waaraan een volk waarde is gaan hech~ 
. ten, die neergelegd is in zijn recht of daarin wordt verondersteld, 

een gedachte - die, omdat zij zelve niet is rechtsregel niet als 
zoodanig mag worden gehanteerd en .,toegepast" naar het heet, 
doch die telkens weer in de toepassing wordt erkend. Achter de 
interpretatie naar de woorden der wet ligt de gedachte van het 
gezag van de wetgevende autoriteiten, van den vorst eerst, van 
de volksvertegenwoordiging later, van de onderwerping daaraan 
ter wille van de orde en zekerheid, achter de traditie de gehecht~ 
heid aan het eenmaal bestaande, het bewustzijn veiliger te gaan 
op oude paden, de overtuiging, dat er continu!teit zit in de ont~ 
wikkeling van het recht, dat het als levensvorm der gemeenschap ' 
niet willekeurig kan worden veranderd, achter het beroep op de 
eischen van het verkeer omgekeerd de erkenning van de nood~ _ 
zakelijkheid van samenhang van recht en maatschappelijk leven, 
achter de systematische uitlegging, de logische structuur van onzen 
geest, de behoefte aan eenheid, de noodzakelijJ.<heid dat wat we 
doen zooveel mogelijk logisch te kunnen samenvatten en begrijpen. 
Telkens komt het eene beginsel in strijd met ' t andere , een goed 
dee! der rechtsregels is bepaling hunner grenzen, doch dit ver~ 
hindert niet , dat haast in iederen rechtsstrijd het een tegenover 
het ander kan komen te staan. Dan is de beslissing waardeering 
- die waardeering richt zich zoo naar het concreet geval als 
naar de overtuiging, z66 en niet anders behoort het, naar de ge~ 
rechtigheid. Er is hier een keus, een daad die niet als een weten~ 
schappelijk oordeel logisch kan worden verantwoord. Tusschen 
positief recht en gerechtigheid kan strijd zijn - ik kom daar zoo 
straks op terug - doch ook in het positieve recht gaat de strijd 
om de gerechtigheid. ·En het eigenaardige is, dat de gerechtigheid 
niet aileen niet altijd w·int, maar het zelfs niet altijd moet winnen, 
juist ter wille van d·e gerechtigheid. 

Doch ook daarover zoo straks. Ik wil eerst Iaten zien hoe zij 
· niet altijd wordt geeerbiedigd. Dan wordt de kritiek kritiek op 
. grond van den eisch der gerechtigheid. Dan neemt de wetenschap 
de taak der rechtspraak over. Ik denk aan het Mark is Mark 
arrest van 2 Januari 1931 1

. Een Nederlandsche vennootschap 
leent van een in Duitschland wonende weduwe van Hoilandsche 
origine in 1908 of 1911 geld tegen 5 % rente; van de hoofdsom 
iS· 125.000 mark niet terug betaald, als in 1924 de geldleening 

1) N. J. 1931. 261. 
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wordt opgezegd. De uitleenster vraagt thans het geleende geld, 
de mark berekend tegen 60 cent, terug; de vennootschap meent 
met betaling van het verschuldigde, omgerekend naar de waarde 
van de mark na het Duitsche Aufwertungsgesetz van 1922, dat is 
ongeveer een honderdduizendste van een cent te kunnen volstaan. 
Het Nederlandsche recht is op de verhouding toepasselijk. Nu 
weet ik wei dat in deze procedure allerlei vragen zitten, vragen 
van uitlegging van art. 1793 B. W.: slaat de regeling daar ge~ 
geven ook op leeningen in buitenlandsch geld, omvat de ,.geld~ 
specie" waarvan het artikel spreekt, ook papiergeld en zoo meer 
- doch de hoofdvraag bleef toch: gaat de gebondenheid aan de 
overeenkomst zoo ver dat zij tot onderwerping verplicht, ook in~ 
dien door de uitvoering de gelijkheid van partijen geheel is ver~ 
broken, .of heeft zij dan een grens? Het beginsel der gebonden~ 
heid aan het gegeven woord, dat de uitleenster dwong tevreden 
te zijn met terugbetaling in marken en tot de qualificatie mark 
= mark als naam van de leer, die het arrest huldigt, aanleiding 
ga£ en de gedachte, dat een overeenkomst als deze in het maat~ 
schappelijk verkeer uitruil van praestaties beoogt, dat er dus tus~ 
schen deze praestaties een zekere evenredigheid moet bestaan -
zij botsen tegen elkaar. Een ,zekere" evenredigheid, want wei 
wordt partijen overgelaten zelf uit te make~ wanneer de even~ 
redigheid aanwezig is, is verbreken daarvan door later ingetreden 
omstandigheden op zich zelf niet voldoende om de gebondenheid 
aan de overeenkomst op te heffen, doch er zijn altijd regelingen 
geweest, die aan die gebondenheid een grens stelden, als al te 
groote onevenredigheid de strekking der overeenkomst in haar 
maatschappelijke beteekenis blijkt te verijdelen. Het blijft dan toch 
maar waar: dank zij de uitspraak van den H. R. die de vennoot~ 
schap gelijk ga£, kreeg deze in 1908 of 1911 een waarde in Hoi~ 
landsch geld van 75.000 gulden - ga£ zij in 1931 daarvan niets 
terug. Zulk een uitspraak verduwen wij niet gemakkelijk. 

Had ik moeten vonnissen, ik zou anders hebben beslist. Ook 
over de gronden ontleend aan tekst en geschiedenis van art. 1793 
B. W. denk ik eenigszins anders dan de Hooge Raad, doch dit 
doet thans niet ter zake, ik weet dat ik in hoofdzaak daarom de 
vennootschap zou hebben veroordeeld, omdat ik meen dat het be~ 

... ginsel, dat overeenkomsten bind en, dat ook ik zou will en hoog 
houden, moet wijken, indien zijn handhaving tot een zoo treffend 
onbillijke uitspraak leidt. Art. 1374 B. W., dat de gebondenheid 
uitspreekt, stelt .de grens door de verwijzing naar de goede trouw. 
Te goeder trouw kan de vennootschap zich niet aan de overeen~ 
komst vastklampen. 

,Equality is equity" is een van de beginselen van het Engelsche 
equityrecht, dat merkwaardige instituut, dat zich ginds naast de 

1) Zie Meijers' noot in de N . J . op het arrest. 
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daar niet op wetgeving maar traditie steunende common-law ont
wikkelde. Als de common law tot resultaten leidde\J als in deze 
door den Hoogen Raad aanvaard, dan stond in de MiddE;leeuwen 
en nog geruimen tijd daarna in Engeland de weg naar de Kanse
larij open, die in Equity naar een voor de gerechtigheid te ver
antwoorden oplossing zocht. Het recht mocht niet ingaan tegen 
reason en conscience. Voor minachting der reason is in ons sterk 
gerationaliseerd rechtsstelsel niet te vreezen, doch het beroep op 
de , conscience" zou ook nu nog passen. Conscience beteekent in 
dit verband geweten, de equity-rechter hield de betrokken par
tij voor, dat hij niet mocht handelen als hij wenschte , ook al 
was dat naar het gemeene recht volkomen geoorloofd, omdat hij 
zijn geweten niet met zulk een handeling mocht bezwaren. De 
equity werd zelf weer tot een systeem van regels en rechtsmidde
len, het beroep op de gerechtigheid werd ook ig. Engeland terug
gedrongen naar het kader van een als stelsel gedacht recht, al 
behield het juist bij het gebruik van equity-middelen zijn kracht, 
maar merkwaardig is het, dat de Engelsche rechter, die in een 
soortgelijke zaak als die wij bespraken oordeelde als de Hooge 
Raad ~ anders dan de Duitsche, de Fransche, de Zwitsersche 
hoogste rechter ~ de winnende partij den raad gaf van het vonnis 
dat hij kreeg geen gebruik te maken. Is het niet eene herinnering 
aan het oude beroep op de conscience, toen de rechter in equity 
ook de partij , die een zaak voor den gewonen rechter gewonnen 
had, voorhield , dat hij zijn vonnis niet mocht executeeren, omdat 
good conscience het verbood? Het is jammer, dat de H . R.·, wien 
hier een gelegenheid was gegeven die hij , dank zij ons cassatie
systeem , niet altijd heeft, de gerechtigheid in het recht te . hand
haven, die gelegenheid heeft Iaten voorbijgaan. 

Dit is te rp.eer te betreuren omdat het hoogste rechtscollege 
tegenwoordig meest anders te werk gaat. Ik zie hier een rest van 
een anders terecht verlaten woordendienst. 

f Niet altijd wint dus de gerechtigheid, ook waar zij moet winnen 
~ toch meen ik mij te mogen beroepen op ieder die aan recht
spraak deelgenomen heeft, of het niet zijn ervaring is, zoo bij 
introspectie als uit de discussies met mede-rechters, dat altijd door 
het al dan. niet zwaarwichtig wetenschappelijke betoog heen de 
drang ging naar gerechtigheid, al begreep niet ieder die gelijk, of 
niet achter dat betoog lag een waardeering, een oordeel: zoo moet 
het, dat naar de beslissing in de eene of de andere richting drong. 
En wat van de rechtspraak geldt , geldt ook van haar critiek in 
de wetenschap. · 

Het is oude wijsheid. Zeide niet reeds een· Romeinsch jurist ~ 
ik mocht er aan herinneren, toen ik hier voor jaren mijn inaugu
reele rede hield ~: in omnibus rebus, quidem maxime autem in 
jure aequitas spectanda 1 )? En Bodin ~ de man tot wien de ge-
----

1) D. L., 17, 90. 
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heele tegenwoordige leer van het recht als wil van den souverein 
is terug te brengen ~ wist het ook wei: ,La loi sans l'equite est 
un corps sans arne, d'autant qu'elle ne touche que les chases gene~ 
rales et I' equite cherche les circomstances particulieres" 1

). Einde~ 
lijk Domat, toch zeker onder de voorloopers onder wetgeving een 

I der grootsten: ,Et c'est aussi dans le discernement de l'equite 
que consiste principalement Ia science du droit." 2

) 

Deze aile spraken van equite ~ dit woord had echter wijder 
beteekenis dan ons billijkheid, dat immers de gedachte aan een 
tegenstelling met recht oproept, het wordt juister door gerechtig~ 
heid vertaald. 

Maar, zegt men wellicht, dat mag zoo zijn , het leert dan toch 
aileen, dat de rechter zich laat leiden door motieven die niet zijn 
van zuiver positief~rechtelijken aard, niet, dat hij er zich door moet 

· Iaten leiden. Ik zou kunnen antwoorden dat hij altijd zoo heeft ge~ 
handeld en dat reeds een vermoeden oplevert, dat hij niet anders 
kan; dat het nog nooit gelukt is aan te wijzen, hoe door enkel 
logisch betoog uit de gegeven stof van rechtsvoorschriften de be~ 
slissing van ieder concreet geval zou moeten worden afgeleid, doch 
ik kan dat Iaten, omdat ik, ook a ls ik op het gebied blij£ dat het 
positivisme van Kelsen zich zelf heeft gesteld: dat van de logische 
analyse, kan aantoonen, dat rechtstoepassing zich uiteraard naar 
de gerechtigheid moet richten. 

Wij kunnen dit ook zoo uitdrukken: Gerechtigheid is de zin 
van het recht. Subjectief wordt zij door den rechter in zijn be~ 
slissing ervaren, objectie£ ligt zij in het recht zelve. Laat ik dit 
toelichten door wederom bij Kelsen's betoog aan te knoopen. 

Kelsen maakt een scheiding tusschen een statisch en een dyna~ 
misch systeem van norm en 3

). In een statisch systeem vloeit uit 
de eene norm de andere voort, van de opperste, de grondnorm 
af tot de toepassing in concreto toe. Uit de norm der waarach~ 
tigheid het voorschrift ,gij zult niet bedriegen," uit deze norm 
weder ,gij zult bij een koop de u bekende gebreken der zaak 
niet verzwijgen." In een dynamisch systeem daarentegen geeft de 
grondnorm machtiging aan een bepaaldeu menschelijken wil om 
nieuwe voorschriften te scheppen. Met het voorschrift: ,gehoor~ 
zaam uw vader en uw moeder" is nog geen enkel concreet bevel 
gegeven. W at de ouders zullen will en, blij ft onbekend, het Is 

( 
aan hen dit te bepalen. In het eerste geval dus ligt de meer con~ . 
crete norm al ~ten in de algemeene ~ in het laatste geeft 

'[ de algemeene een bevoegqhrid de concrete te schepQ_en. Een 
natuurrechtsysteem is statisch, een positief rechtelijk dynamisch, 

1) Six livres de Ia republique, biz. 713. 
2) Les loix civiles I. II, L 
3) t . a. p . biz. 18. 
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omdat het gehoorzaamheid aan de krachtens de grondwet autori~ 
teit hebbende personen voorschrijft. Het hoven door mij weer~ 
gegeven argument van Kelsen tegen het natuurrecht, dat toe~ 
passing altijd door menschelijke handeling moet geschieden, kan 
ook zoo worden geformuleerd, dat een statisch normensysteem 
onmogelijk is ....- er is altijd de wil van een mensch noodig om 
van den algemeenen regel te komen tot de concrete beslissing. 

Doch deze conclusie heeft wijder gevolgen dan Kelsen zelf 
heeft gezien. Twee Hongaarsche geleerden, Barna Horvath en 
Julius Moor hebben dit aangetoond. Moor 1 ) wees er op ....- en 
hij had hierin reeds een voorganger in Sauer 2 ) ....- dat om tot I 
rechtstoepassing te komen men van het gebeuren in meerdere of 
mindere mate moet abstraheeren, dat daarentegen de norm in 
gelijke mate moet worden geconcretiseerd. Daar is een regel over 
koop aan den eenen kant. Daar zijn getuigenverklaringen over 
zekere woorden gewisseld op een veemarkt anderzijds. Is het koop? 
De rechter kan de vraag slechts beantwoorden, indien hij uit het 
verslag over het gebeurde uitlicht, ~at hij uit het oogpunt van 
de norm relevant acht. Er wordt geabstraheerd van al hetgeen den/ 
JUnst afs zoodanig met raakt ....- anderzijds wordt de norm: men . 
zal zich aan zijn koopovereenkomsten houden, concreet gemaakt, 
doordien in deze handelingen een koop wordt herkend. Horvath 3 ) 

betoogt terecht, dat dit in den aard der logische subsumptie bij 
rechtstoepassing zelf ligt, gegeven is de major, doch de minor, 
de feiten, zijn niet gegeven, maar worden uit de gegevens met 
behulp van den major gezocht. De oude spreuk die 's rechters 
functie aldus formuleerde: ,.da mihi facta , dabo tibi jus" geeft de 
verhoudingen gebrekkig weer ,....- wat facta zijn bepaalt het jus: 
wat jus is mede de facta. 

Hierop voortbouwend heeft Moor in den feestbundel , die on~ 
langs Kelsen ter eere van zijn vijftigsten verjaardag is aange~ 
boden 4

), uitvoerig uiteengezet, dat zoodra men het recht wil zien 
als een gesloten systeem van normen, dat altijd weer het karak~ () 
ter van natuurrecht aanneemt, dat in de beslissing steeds weer I 
nieuwe positieve door de feiten bepaaldt'cl'ementen in dat systeem 
indringen, dat het daardoor in beweging en ontwikkeling blijft . 
lk erken dat met hem, maar wil er nu op wijzen, dat dit alles ook 
insluit, dat degeen, die oordeelt in iedere concrete beslissing, zich 
naar zijn oordeel over gerechtigheid richt. lmmers, als het vinden I 
van de concrete beslissing mede is het vormen van de norm, kim 
het niet anders dan dat de zin van die norm, die is een gerechte 
regeling der verhouding te geven, mede de beslissing bepaalt. 

1) .Qas Logische im Recht. Revue internationale de !a theode du droit II, 193. 
2) Grundlagen des Prozessrechts, biz. 58 vlg. 
:!) Gerechtigkeit und Wahrheit, Revue intern. IV, 8 vlg. 
"') Gesellschaft, Staat und Recht (1931 ) biz. 58 vlg. 
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Er liggen niet normen gereed, waaronder de gevallen moeten 
worden gerangscbikt, docb voor ieder gegeven gebeuren moet bet 
passende recbt worden vastgesteid. Wie recbt zoekt, beeft altijd 
tot zekere boogte macbt over bet recbt. Daarin ligt de mogelijk~ 
heid van keus, docb ook de noodzakelijkbeid datgene te verwerke~ 
lijken, wat in de concrete verbouding ais recbt wordt gezien. Het 
inzicbt: deze man moet betaien - gene deed iets ongeoorioofds 
- dat is bet einddoei dat de recbter ziet , daarnaar zoekt bij een 
weg. De zin van bet recbt zelf Iegt dat den recbter op, bij kan 
niet anders. 

, Hij blijft daarbij , ik berbaai bet ten overvioede nog eens, ge~ 
I bonden. Zoogenaamd vrij recbt bestaat niet, bet verscbil tusscben 
' wat men de vrije recbtscbooi beet en vroegere metboden is een 

verscbii in graad en in inzicbt in wat men doet. Er is gebonden~ 
beid in vrijbeid, bet best scbijnt mij de verbouding uitgedrukt door 
de formuieering, die ik zoo even gaf, bet oordeei richt zicb in I 
gebondenbeid zoo aan de feiten ais aan wet, gewoonte en wat I 
dies meer zij, naar de gerecbtigbeid. 

Ik berinner U nog eens aan de drie naast elkaar staande be~ 
scbouwingswijzen der stof door de wetenscbap: de causaai~gene~ 
tiscbe van recbtsgescbiedenis en socioiogie aan den eenen kant 
- de waardeerende, gerecbtigbeid zoekende in de wijsbegeerte 
anderzijds - daartusscben de Iogiscb~systematiscbe van de eigen~ 
lijke recbtswetenscbap. Wij zien nu, dat de scbeiding alles bebaive 
scberp is. In de recbtswetenscbap werkt bet causaie, empiriscbe 
element, bier liggen de beteeken.is zoo van maatscbappelijke fac~ 
toren ais van de gescbiedenis , ik spreek daarover vandaag niet, 
en in de wetenschap ook vraagt de gerechtigheid haar deel. Een 
Iogisch gesioten systeem, dat de rechtswetenschap zou bioot Ieggen, 
bestaat niet. 

Indien gij mij tot zoover gevoigd hebt, mijne hoarders en ik 
althans eenigszins U heb kunnen meevoeren aan de draden van 
mijn betoog , dan komt allicht een vraag op Uwe lippen: alles 
goed en wei, gerechtigheid heeft haar piaats in het recbt, maar: 
wat verstaat ge eigenlijk onder gerechtigheid? Ja wellicht vraagt 
ge nu ook: wat is eigenlijk recht? Recht ais geheel van door een 
bepaaide autoriteit uitgevaardigde voorschriften kan ik mij voor~ 
stellen, doch dat is het voigens U niet, wat is het dan wel? 

Ik beken dat deze vragen mij eenigszins in verlegenheid bren~ 
gen. Niet omdat ik niet een heldere voorstelling van recht of ge~ 
rechtigheid zou hebben. Ge moogt aannemen, dat iemand, die nu 
ai zooveel jaren het recht gedoceerd heeft, zich bij die woorden 
toch wei een denkbeeld vormt, maar omdat ik U noch van recht 
noch van gerechtigheid een definitie kan of wil geven, U dus niet 
van hier Iaat gaan met de prettige voidoening van een wei om~ 
schreven voorstelling, die ge rustig kunt opbergen in Uw geheu~ 
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gen. Definieeren is nooit anders dan rangschikken - het begrip, 
dat men bepalen wil, onder een meer omvattend begrip plaatsen 
met aanwijzing van het bijzondere waardoor het zich onderscheidt. 
Nu Iaten zich echter juist de meer algemeene begrippen niet op 
deze wijze rangschikken. 

Van recht is evenmin een definitie mogelijk als van kunst of 
van wetenschap, van gerechtigheid evenmin als van zedelijkheid 
en waarheid. Ieclere poging daartoe - hoe wenschelijk het soms 
zijn mag haar te ondernemen - is niet dan aanwijzing van een 
bepaalde zijde van een veelomvattend gecompliceerd verschijnsel. 

Oit neemt niet weg dat de vraag, die ik U suggereerde, gerecht~ 
vaardigd is. Beter echter dan door een omschrijving hoop ik U 
te helpen door over de verhouding recht~gerechtigheid nog wat 
verder te spreken. Een korte aanduiding van beide - die dus 
geen definitie poogt te zijn - moge daarbij voorafgaan. 

f\ Recht - mogen we dan zeggen - is het geheel van positief 
geldende regels; gere<;:htigheid het behooren naar innerlijke over~ 
tuiging. 

Recht het geheel van geldende regels , dat is ..al dadelijk nlet 
juist: recht omvat ook de slechts individueel bepaalde verplich~ 
ting uit een overeenkomst, ook de bevoegdheid die zelfstandige 
beteekenis heeft, doch als voorloopige aanduiding kan ik er mee 
volstaan, met de voorstelling van het dagelijksch Ieven klopt zij. 
Maar nu zit in dit .. gelden" weer een probleem. Gelden wordt 
namelijk in dubbelen zin gebruikt; vooreerst als ,gevolgd wor~ 
den", dan als , gevolgd moeten worden". 

Regels die gevolgd worden vormen het recht naar de sociolo~ 
gisch~historische beschouwing , deze stelt aileen belang in het recht 
dat in werkelijkheid is omgezet; voor de juridische beschouwing 
kunnen zij nooit het geheel van het recht vormen, kan het ge~ 
volgd worden nooit met gelden synoniem zijn , zoolang niet alle 
recht gewoonterecht is geworden. Voor het nieuwe recht is hier 
geen plaats, met de positie der wet in onze samenleving van heden 
is de voorstelling, dat recht zou zijn wat geschiedt, direct in strijd. 
Zoodra wij voor een nieuwe beslissing staan helpt ons niet wat 
vroeger gebeurde in andere gevallen - het bevel van den wet~ 
gever is recht ook v66r het is toegepast. Hoe kan dan recht zijn 
wat gevolgd wordt? 

Dus gelden als gevolgd moe ten worden? 
lnderdaad - als we dit nu maar niet beperken tot de wet en 

onze regels steunen op het geheel van gezaghebbende factoren 
voor hem die recht zoekt. De wetgever staat naar de juiste op~ 
merking van G. Husserl, 1

) op een afstand van het recht, hij poogt 
het te benaderen, de rechter staat er midden in. Recht is wat 
gezag heeft voor den rechter. Gezag heeft en behoort te hebben. 

1) Zeitschrift fiir Rechtsphilosophie, Bd IV, biz. 173. 
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Recht vertoont voortdurend het dubbele karakter van zijn en 
behooren. Het recht is ~ geldend recht is een historisch, naar tijd 
en ruimte bepaald verschijnsel, het hangt af van allerlei in de 
werkelijkheid te constateeren feiten, doch het is niet een materieele · 
en evenmin een psychologische realiteit. Het heeft realiteit als 
een gedicht, een compositie, als wetenschap of een uitvinding. 
Doch de eigenaardigheid van dit ,zijn" is dat het tegelijk is een 
,behooren", het geldend recht eischt iets van de gemeenschap 
w~arvoor het geldt. Het recht maakt aanspraak ons handelen te 
regelen 1 ). In dit aanspraak maken ligt, dat het niet is aan te wij
zen als bewustzijnsinhoud ~ het recht geldt ook als niemand 
zich van zijn bestaan bewust is - dat zijn realiteit bestaat in een 
behooren, dat het het karakter heeft van voorschrift, bevel, norm. 
De brug tusschen zijn en behooren, die de Kantianen ontkennen, 
ligt in het recht. 

Juist omdat het recht behooren is heeft het aan de gerechtig
heid deel. Een ,behooren" kunnen wij niet opleggen als het ons 
niet innerlijk evident is, als we het niet als goed beamen. Natuur
lijk weet ik wei, dat machthebbers het ten allen tijde gedaan heb
ben en nog doen, doch op den duur blijft geen recht, dat niet naar 
de overtuiging van hen voor wie het geldt verwerkelijking van 
gerechtigheid mogelijk maakt. De zin van het recht wordt niet 
opgeheven doordien het wordt misbruikt. 

In het bevredigende van het oordeel naar rechten beleven wij 
dit verband met de gerechtigheid evenzeer als wij den samenhang 
van de beslissing met de factoren, waaraan zij gebonden is, door 
intellectueelen arbeid aanwijzen. In die ervaring raken wij aan 
de scheiding goed-kwaad, die even primair is voor onzen geest als 
de scheiding waar-onwaar, schoon-niet schoon. Ieclere poging het 
zedelijk oordeelen zelf causaal te verklaren stelt zonder grond het 
primaat van de ,reine Vernunft". Waarom wij in ons zedelijk 
oordeel tot zekeren inhoud komen, kunnen we tot een bepaalde 
hoogte ~ en nog niet eens zoo heel ver - causaal verklaren, het 
oordeelen zelf bereiken wij in ons genetisch onderzoek nooit. 

Doch is er geen strijd tusschen deze beide beweringen die ik U 
voorhield: het recht een .,zijn", dus een verschijnsel, dat valt 
binnen de lijn der geschiedenis, dat voor causale verklaring vat
baar is als ieder ander en het recht een behooren, dat zich in 
zijn wezen aan die verklaring onttrekt? Hoe kan de innerlijke 
evidentie van aan tijd en plaats gebonden feitelijkheden afhan
kelijk zijn? Is het dan niet toch waar, dat er geen brug is tusschen 
zijn en behooren? Mijn antwoord luidt vooreerst: wij Ieven in een 
.gebroken wereld, het goede hebben wij evenmin in de hand als de 
waarheid. En dan: Recht is beho_oren in een gemeenschap. Wij 
zijn in het recht gebonden aan het oordeel van anderen. Dit 

1) V gl. Karl Larenz, Das Problem der Rechtsge1tung ( 1929), b1z. 18 vlg. 
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sluit in, dat het innerlijk~evidente niet altijd recht is en omdat 
het niet recht is . toch ook weer niet geheel overeenkomstig de 
gerechtigheid. 

Wij blijven in de dialectiek, in het gesprek tusschen recht en 
gerechtigheid. In de beslissing zoeken wij de gerechtigheid, die 
het recht in zich opgenomen heeft. Ten slotte is die beslissing 
een sprong, die altijd een durf is. 

Recht vraagt om gerechtigheid, doch ook gerechtigheid om 
recht. Gerechtigheid zoekt naar verwerkelijking van het goede; het 
goede in een gemeenschap. Een zich richten tot de gemeenschap 
onderstelt een algemeenheid van voorschriften. Aristoteles heeft 

! 
reeds geleerd, dat het wezen van gerechtigheid bestaat in gelijke 
regels voor gelijke verhoudingen, het Christendom bracht de prin~ 
cipieele erkenning der gelijkheid van de menschen en daarmee 
den grondslag voor de gelijke regeling, die de gerechtigheid be~ 
oogt. Middeleeuwen en nieuwere tijd bouwden er op voort. Om 
gelijk van ongelijk te scheiden behoeven we echter vaste, intellec~ 
tueel te bepalen kenmerken. Zoo eischt de gerechtigheid ratio~ 
naliseering, dat is het recht. Het ethische krijgt in het recht zijn 
logischen vorm 1

). Zoodra wij echter de verwerkelijking der ge~ 
rechtigheid van den rechtsregel afhankelijk stellen, stuiten we 
altijd weer op de onmogelijkheid, de veelvuldigheid, de bontheid 
van het Ieven in algemeene regels samen te vatten, op de onmoge~ 
lijkheid afdoende gelijk van ongelijk te scheiden. Wij worden 
nooit meester van de werkelijkheid. de rationaliseering laat altijd 
een rest . Het ethische breekt toch weer door den logischen vorm 
heen. Ook van die zijde beschouwd is natuurrecht een onmoge~ 
lijkheid, het is overschatting van ons intellectueel vermogen, in~ 
dien wij meenen een natuurrecht, een stel van regels van gerechtig~ 
heid, afdoende voor ieder geval, te kunnen opstellen. In den rijk~ 
dom van het werkelijke Ieven komt altijd weer het oogenblik, waar~ 
op de regel in den steek laat en wij naar gerechtigheid moeten oor~ 
deelen: dat mag zijn overeenkomstig den regel, het mag toch niet. 

En toch eischt de gerechtigheid het recht. Zonder recht, zon~ 
der algemeenheid dus van regels is geen Qemeenschap mogelijk. 
Vandaar de altijddurende strijd, de poging altijd weer in en 
tegen de te algemeene regels de concrete gerechtigheden te grijpen, 
de noodzakelijkheid ook de regels te eerbiedigen en daarom soms 
op den koop toe te nemen wat in concreto niet het gewenschte 
schijnt. Hierop doelde ik, toen ik zooeven zeide. dat de gerechtig~ 
heid niet altijd moet overwinnen, juist ter wille van de gerechtig~ 
heid zelf. 

Er komt nog iets bij. Zeide ik dat onze intellectueele krachten 
te kort schieten als we pogen gelijk van ongelijk te scheiden, 
als we naar de formuleering zoeken van den regel - ernstiger 

1) Horvath t. a. p. biz. 37, ook biz. 17. 

I 

l. 

·\ L .• - -



t 
e 

11 

e 
j 

11 

t 
) 

t 
e 

I 

L 

I· 

, --I 

RECHT EN GERECHTIGHEID 313 

en bitterder nog is ons tekort aan zedelijke kracht bet goede te 
willen. Wij weten dat wij gerechtigheid moeten zoeken, wij er~ 
varen dagelijks in ons geweten dat wij niet anders kunnen dan 
het te pogen maar tegelijk, dat wij bet toch niet doen. Christe~ 
lijk gesproken: daar is naast ons tekort aan intellectueele kracht 
de zonde, ,want bet goede, dat ik wil , doe ik niet, maar bet kwade 
dat ik niet wil, doe ik" , zeide Paulus 1 ). Natuurrecht is niet aileen 
overschatting van ons intellectueel vermogen, het is ook de grenze~ 
looze usurpatie, die aan de natuurlijke goedheid vim den mensch 
gelooft. wr weten bet erecht niet in zi'n algemeenheid, wij 
willen bet ook niet - zelfs niet in concreto. IJ "\Veer verzet 
ons belang, onze neiging zich. Vandaar de behoefte aan bet oor~ 
deel van den zooveel mogelijk belanglooze, vandaar dat iedere 
rechtsstrijd niet door betrokkenen maar door een buitenstaander 
moet worden beslist, dat bet altijd weer diens taak is zich zoo~ 
veel mogelijk los te maken van al wat invloed op zijn oordeel 
zou kunnen hebben. Geen recht zonder rechter - geen goed rech~ 
ter, indien niet a} wat niet ter zake IS , a} 't andere dan kennis 
der feiten en kennis van bet recht en streven naar gerechtigheid 
aan zijn oordeel vreemd is; geen rechter ook, die dit ideaal ver~ 
wezenlijkt. En ook <j~a.rom is er gebondenheid aan het recht: het 
subjectieve moet zooveel mogelijk worden buitengesloten, aan den 
drang naar gerechtigheid tegen den bestaanden regel in mag aileen 
worden toegegeven, als hij , die bet oordeel velt , niet anders kan, 
als een zich buigen voor den regel niet slechts zou zijn bet aan~ 
vaarden van een uitspraak, die niet geheel bevredigt, maar van een 
die in rechtstreekschen strijd is met de overtuiging: dat mag niet. 

De nieuwe rechtspraak over de goede trouw in overeenkomsten 
en over rechtsmisbruik illustreert dit. Hebben partijen zich ten 
aanzien van eenig punt in hun overeenkomst aan bet oordeel 
van een derde onderworpen, leert deze , dan eindigt die gebon~ 
denheid , indien dat oordeel Of door de wijze waarop bet tot stand 
kwam of door zijn inhoud kennelijk in strijd met de goede trouw is. 
Partijen zelf stelden den derde aan, van te voren verklaarden zij 
zijn uitspraak bindend, zij hebben zich daaraan te houden, ook al 
zouden zij de onjuistheid kunnen aantoonen, doch bet kan, dat 
die uitspraak zoozeer indruischt tegen ons oordeel wat behoort, 
dat zij daarom ter zijde mag worden gesteld. En evenzoo is rechts~ 
misbruik aileen aanwezig, indien het recht wederom kennelijk in 
strijd met zijn doel is gebruikt, indien voor deze uitoefening van 
bet recht geen enkele houdbare grond is aan te voeren. . 

Geenszins is dan ook de conclusie van ons betoog, dat bet rechts~ · 
gevoel beslissend is. Als wij met dat woord de intultieve schei~ 
ding tusschen goed en kwaad aanduiden, dan geeft die intultie 
slechts dan den door slag, indien zij zich weet te handhaven, ook 

1) Rom. VII : 20. 
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na de gezette overweging van de aanspraak der gemeenschap, die 
ter wille van de zorg voor orde en vrede om een gestand doen 
van den regel, een egaliseering van het geval onder den regel, 
vraagt. Voor een goed jurist is ~ behalve andere inteilectueele 
eigenschappen ~ niet aileen een sterk rechtsgevoel noodig, doch 
ook een intui'tief inzicht, hoever de noodzakelijkheid van algemeene 
regels de verbreking van ·den band ter wille van de gerechtigheid 
verdraagt. 

Het gerechte in het recht dus aileen in de concrete beslissing. 
Boven dit betrekkelijke komen we niet uit . Het absoluut juiste, 
dat een algemeenheid zou zijn, bereiken wij niet. Ja, we kunnen 
de betrekkelijkheid nog verder doorvoeren. Bij een kleine ver~ 
schuiving der feiten zouden we weilicht anders oordeelen dan 
we deden ~ de gebrekkigheid van ons oordeelen maakt dat we 
weten, dat we kunnen falen. En toch ligt in den eisch om gerech~ 
tigheid , die aan het rechtsoordeel wordt gesteld, de aanraking met 
het absolute. · 

Ook hier ontmoet ik nog eens Kelsen's leer. Het recht is volgens 
hem een behooren, een Soilen, maar een behooren, gebonden ten 
slotte aan een hypothetische Grundnorm. Hij zegt: in rechte be~ 
hoort ge, doch dit behooren steunt altijd weer op een rechtsnorm, 
ten slotte de rechtsnorm, waarbij men in al maar verder herleiden 
terugkomt, op een onderstelde Grundnorm. Aan deze hypothese 
hangt het geheele recht. Doch op een onderstelling kan een werke~ 
lijk behooren niet gebouwd worden. De drang tot gehoorzaamheid, 
die door het Duitsche Sollen wordt uitgedrukt, bestaat aileen, 
indien wij niet door een onderstelling, maar in werkelijkheid wor~ 
den aangesproken. Een .,behooren" is slechts denkbaar, indien het 
onvoorwaardelijk dus absoluut ons als eisch is gesteld. Indien ik 
waarlijk iets behoor te doen dan sluit dat in, dat ik wat anders 
is niet behoor te doen. Ik kan zoo en ik kan ook anders is met 
iedere gedachte van een plicht, een behooren in strijd. 

En zoo kom ik nogmaals tot de reeds meer besproken vraag: 
hoe is dit denkbaar, als de gerechtigheid zich in het recht ~ in 
het historisch gebonden geheel van regels ~ verwerkelijkt? Een be~ 
hooren absoluut en toch gebonden aan allerlei relativiteit? 

Tegenover deze vraag zijn, naar mijn meening, drie houdingen 
mogelijk. We kunnen blijven volharden in scepsis, als Kelsen 
tusschen het behooren en het zijn een uiterst smal en wankel 
bruggetje bouwen van een onderstelling, een bruggetje dat ons 

' niet houdt omdat een behooren, dat ons verplicht, niet steunen 
kan op een fictie die we zelf scheppen om dat behooren begrijpe~ 
lijk te maken. Aan zulk een onderstelling kan niemand gelooven 
~ voor wie zoo denkt wordt het recht een behooren dat geen be~ 
hooren is, vandaar dat het zuiver juridisch bepaald heet, voor ge~ 
rechtigheid geen plaats laat. Kelsen's bruggetje client om over de 
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scepsis heen te helpen - het is daarvoor niet sterk genoeg. An~ 
deren. de meesten misschien, pogen zelfs niet om zulk een brug 
te slaan, zij blijven in de scepsis, als zij over den aard van het 
recht reflecteeren. Meest echter vermijden zij dergelijke reflecties 
en handelen also£ er een behooren was dat hun dwingt, aanvaar~ 
den het in een donkeren aandrang zonder het te verklaren, binden 
zich zelf een blinddoek voor en weigeren zich van de vraag die 
ik stelde rekenschap te geven. 

Oit is de eerste houding. De tweede is die · welke Hegel en 
zijn volgers innemen. Zijn en behooren zijn voor hen momenten 
van het zelfbewustzijn, de dialectische tegenstelling heft zich 
zelven op. Denken wij aan het doe! van de beweging van het 
zelfbewustzijn van den menschelijken geest , dan leggen wij den 
nadruk op het behooren; denken wij aan grond en oorsprong van 
dezelfde beweging dan is het het zijn! In de tegenstelling is de 
eenheid 1

). . 

De derde eindelijk is die, welke meent dat het behooren een 
eisch is van hooger macht, die den mensch is opgelegd. Dan is 
het behooren, de eisch absoluut, maar zijn verwezenlijking in de 
werkelijkheid altijd relatief bepaald - er is verplichting tot ge~ 
hoorzaamheid aan het absolute maar tegelijk gebondenheid, die 
telkens weer die verwezenlijking verhindert. Oat is de houding 
van het Christelijk geloof. Tusschen deze drie zal men een keuze 
moeten doen, een keuze waarbij wel onderstellingen en conse~ 
quenties wetenschappelijk kunnen worden verantwoord, maar die 
zelve niet is zaak van wetenschap. 

Voor mij is. de keus niet twijfelachtig. Of beter gezegd: ik 
kan niet anders dan de derde aanvaarden. Afgezien van al het 
andere: hoe zou ik kunnen volharden in een scepsis, die mij den 
arbeid aan het recht, die mijn levensarbeid is , als volkomen zinne~ 
loos doet zien? Zonder absoluut behooren geen gerechtigheid, 
zonder gerechtigheid geen recht. 

En wat het Hegelianisme betreft: het zij met aile eerbied voor 
den geweldigen denkarbeid van Hegel en zijn volgers gezegd: de 
opheffing der dialectiek in de synthese schijnt mij Of een spel, een 
begoocheling, of een overschatting van het menschelijk vermogen. 
Doch ik ga op deze dingen niet in. Een wetenschappelijk betoog 
is niet een getuigenis , doch het kan. we! tot een punt leiden, waar 
niet anders dan een getuigenis meer mogelijk is. De goede smaak 
:verplicht echter hem , die haar uitspreekt, het daarbij in een bijeen~ 
komst als deze te Iaten. 

Ook een verdere tJiteenzetting, hoe ik mij die gebondenheid 
aan hooger macht denk, hebt gij op dit oogenblik van mij niet te 
verwachten. Slechts een enkel, sober woord hoe ik mij den samen~ 
hang van deze met de vraag van recht en gerechtigheid voorstel. 

1) Larenz t. a. p . blz. 23. 
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De macht stelt aileen het beginsel, het beginsel in dubbelen zin als 
het meest fundamenteele, als datgene, dat nadere uitwerking be~ 
hoeft. Het beginsel van de waarachtigheid, dat van de eerbiediging 
van den ander, dat van onthouding van geweld, ook het beginsel 
der gerechtigheid. Als ik het zoo uitdrukken mag, de beginselen 
der wet in theologischen zin. De weg daaruit tot de concrete toe~ 
passing in het recht is een lange, hij voert door al het historisch 
bepaalde, relativeert voortdurend, laat ruimte voor ontelbare moge~ 
lijkheden tot dat het punt komt, waarop nu in deze gegeven om~ 
standigheden, die dus alles omvatten van historische ontwikke~ 
ling en positieve rechtsregels, zoowel als van maatschappelijke ver~ 
houdingen en algemeen erkende opvattingen, de beslissing moet 
worden genomen. Die beslissing is ten slotte een gewetensbeslis~ 
sing. En de gebondenheid aan eigen geweten is naar mijn opvatting 
weder niet te denken zonder de voorstelling, dat in dat geweten 
hooger macht spreekt. Zoo staat deze aan het begin en het einde 
van ied~r zoeken van gerechtigheid in het recht. 

Ik zou hiermee kunnen eindigen, doch ik moet nog even terug~ 
keeren tot den aanvang van mijn rede. Ik herinnerde aan de 
donkere tijden, die wij beleven. Wordt het tegenover de strijdende 
machten in de wereld, tegenover het grandiose geweld van het 
historisch gebeuren nu al meer dan zeventien jaar lang niet een 
leeg woord, als wij van gerechtigheid in het recht spreken? Gaat 
er niet een roep om gerechtigheid door de wereld, zoo bewogen, 
zoo fel, dat het een dwaasheid wordt daartegenover van gerech~ 
tigheid te gewagen binnen den kring van het burgerlijk recht? Ja, 
wordt die roep om gerechtigheid in het laatste jaar niet een roep 
om mogelijkheid van Ieven· voor zoo groote groepen, die zich 
benauwd voelen , dat aile reflectie over gerechtigheid moet ver~ 
stommen? Is zwijgen over gerechtigheid thans niet het beste? 

Laat mij op deze vragen twee dingen antwoorden. Het pro~ 
bleem der gerechtigheid tegen het recht is van aile tijden ~ het 
verschil tusschen de onze en vorige is slechts gradueel. Over de 
gerechtigheid die niet meer binnen de normen van het gegeven 
recht tot de concrete beslissing dringt, maar liever de vormen 
verbreekt om er andere, betere voor in de plaats te stellen, sprak 
ik niet, omdat aan de gerechtigheid in het recht beter haar aard 
kan worden gedemonstreerd. Het gerechte oordeel vraagt belange~ 
loosheid, zeide ik. In een strijd, waarin wij zelf staan, kunnen we 
dat belangelooze oordeel niet vellen. Ten slotte gaat het in de 
groote vragen, waarop ik doelde, om dezelfde dingen, die ik als 
fundamenteel in het gerechtigheidsoordeel aanwees: het beginsel 
~ de verwerking door intellectueelen arbeid der gegeven om~ 
standigheden ~ de beslissing. Doch in den strijd om deze be~ 
slissing staan wij met geheel onze persoon, onze liefd~. onze harts~ 
tocht, ook onze belangen. Wij zelf kunnen niet oordeelen waar 
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de grens ligt, als we deze motieven en ons oordeel over wat ge
rechtigd is pogen te scheiden. lk ontken niet dat zulk een poging 
moet worden ondernomen, doch zij past toch zeker niet in een 
wetenschappelijk betoog als ik heden voor u heb trachten te houden. 

En dan: als het om dezelfde dingen gaat - is het dan niet 
nuttig en noodig, dat wij ons juist in deze bewogen tijden om de 
diepere waarde van wat we hebben bekommeren? dat we inzien, 
dat in de kleine dingen van h~t dagelijksche Ieven, in handel en 
wandel van heden dezelfde drang naar gerechtigheid werkt, die 
soms tijds uitlaait in de hevige begeerte naar een betere samen
leving of onuitdoofbaar brandt in onze vrees te verliezen wat wij 
ons kostbaarder erfgoed weten? Ten slotte, alleen als wij ons 
waarlijk verdiepen in het kader, dat ons is gesteld, hebben wij 
kans iets uit te graven dat op wijder veld van betekenis is . .,Die 
getrouw is in het minste, die is ook in het groote getrouw: en 
die in het minste onrechtvaardig is die is ook in het groote on
rechtvaardig 1

) ". 

lk heb gezegd. 

1) Luk. XVI : 10. 

II" '_ J I ·~~-----~-"'-~-..___,_ 



I 
I 

9. L'INTERPR:ETATION DE LA LOI ET LA JUSTICE. 1
) 

L'interpretation de Ia loi est un sujet dont l'etudiant s'occupe 
des son entree a I' ecole et que le juriste le plus mfiri en age et en 
science ne peut abandonner, qu'il soit praticien ou theoricien, jus~ 
qu'aux derniers jours ou il lui est permis de travailler. Ce que nous 
faisons tous ~ juges, avocats, professeurs, etudiants, administra~ 
teurs , politiciens ~ to us les jours, c' est interpreter et encore une 
fois interpreter. Pourtant nous ne nous rendons compte que rarement 
de ce ·que nous faisons en interpretant, nous ne meditons pas sur Ia 
methode que nous suivons, nous faisons ceuvre de juriste et laissons 
Ia meditation aux autres, aux philosophes. Permettez~moi de vous 
suggerer aujourd'hui quelques meditations sur l'interpretation. 

II y a encore un motif qui m'a pousse a choisir ce sujet pour 
cette conference. Si Ia theorie de toutle monde juridique s'est occu~ 
pee plus de Ia methode d'interpretation en droit pendant les trente 
annees de ce siecle que pendant tout le XIXe siecle, nous le devons 
en grande partie aux livres d 'un des maltres de Ia doctrine fran<;aise, 
du savant doyen de Nancy, M. Geny. Je serai oblige de m'opposer 
un peu aux considerations principales de cet auteur, je ne peux le 
faire sans exprimer d'avance mon admiration profonde pour ses 
ouvrages si riches d'erudition, si forts de conviction scientifique. 

Qu' est~ce que c' est ,interpreter"? Voila une notion qui a I' air 
d'etre bien simple. Ce n'est pas Ia science du juriste seule qui inter~ 
prete. La philologie fait Ia meme chose, elle interprete les anciens 
textes . Nous avons interprete tous a l'ecole; on nous a donne des 
textes des auteurs classiques et on nous a demande de les traduire . 
Traduire, c'est interpreter, realiser ce qu 'un auteur a dit et rendre 
ses paroles dans sa langue maternelle. Les mots que l'auteur a em~ 
ployes sont les signes des idees qu'il a eues dans sa conscience, il 
veut communiquer ces idees a ses auditeurs ou ses lecteurs. Si nous 
interpretons ces mots, nous Uichons de comprendre ce qu'il a dit. 
Interpreter c'est done fixer Ia signification des mots dont il s'est 
servi. L'interpretation philologique n'est pas autre chose que l'in~ 
terpretation dont nous nous servons tous les jours dans Ia conver~ 
sation avec les membres de notre famille et avec nos amis. Ce ne 
sont pas seules les idees de ces personnes que nous essayons de nous 
assimiler, ce sont surtout leurs desirs et leurs commandements que 
nous devons comprendre, si nous leur sommes subordonnes. Que!~ 
qu'un qui a autorite: le pere par exemple dans Ia famille ~ ordonne 
quelque chose ~ les personnes subordonnees doivent obeir ~ pour 

1 ) Lezing, gehouden voor de juridische faculteit van de Universiteit van Parijs, 
onder auspicien van bet , Institut de Droit compare" op 18 Mei 1933. 
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obeir il est necessaire de comprendre, pour comprendre, d'inter~ 
preter. 

Pour beaucoup d'auteurs, pour M. Geny par exemple, l'inter~ 
pretation de la loi a principalement le meme caractere. La loi , 
dit~il 1 ) , n'est pas autre chose qu'une volonte emanant d'un homme 
ou d'un groupe d'hommes et qui est condensee en une formule . 
Des lors, interpreter Ia loi , revient simplement a chercher le contenu 
de la volonte legislative a l'aide de la formule qui l'exprime. 

Comme point de depart de Ia recherche du caractere de l'inter~ 
pretation nous pouvons accepter cela. Cependant en nous trouvant 
sur le chemin de ces recherches nous remarquons que cette propo~ 
sition est trop simple, qu'au fond elle n'est pas vraie. Les doutes 
viennent de tous les cotes. 

La definition meme de Ia loi comme objet d'interpretation que 
M. Geny donne nous fait douter. 

Repetons encore une fois cette definition : , Ia volonte d 'un 
homme ou d'un groupe d'hommes, condensee en une formule". 
Il y a trois causes de doute dans cette formule meme. D'abord: Ia 
volonte d'un groupe d 'hommes. Les temps d 'un legislateur unique 
sont passes. Nous avons a tenir compte d 'une puissance legislative 
formee par plusieurs personnes. Eh bien, pouvons~nous dire en 
realite que c'est leur volonte a tous qui s'est reunie dans Ia formule 
de Ia loi? N'est~il pas possible que l'un ait voulu, avec Ia meme for~ 
mule, toute autre chose que l'autre? Ils se sont soumis tous, ou en 
majorite ~ au cas ou Ia majorite suffit ~ a Ia formule, mais cette 
soumission est~elle !'expression d'une volonte? 

Mais je ne veux y insister, j'ai des causes d'opposition plus 
serieuses. La loi est Ia volonte condensee en une formule . C' est une 
formule que nous devons expliquer. Selon M. Geny nous le ferons 
en recherchant Ia volonte du legislateur. Mais quelles sont les don~ 
nees dont nous pouvons faire usage en interpretant? Devons~nous 
nous arreter a Ia formule elle~meme ou bien est~il permis d'employer 
d'autres moyens de retrouver cette volonte legislative, les travaux 
preparatoires de Ia loi par exemple? Si nous preferons cette derniere 
methode, c'est bien Ia volonte des auteurs de Ia loi que nous esperons 
trouver , mais nous sommes arretes par Ia resistance d'un argument 
important , qui nous fait douter si nous sommes bien sur Ia bonne 
voie. Nous sommes tenus d'obeir a Ia loi , ce-rtes , nous ne sommes 
pas obliges d'obeir aux personnes, qui forment Ia puissance legis~ 
lative. Les chefs d'Etat, les Parlements, tous les corps legislatifs 
peuvent nous dieter leur volonte, mais il n'y a qu'un moyen, qu'il 
leur soit permis d'employer, c'est precisement Ia loi. Or, nous nous 
trouvons en presence d'une difficulte, a laquelle ne peut echapper 
la theorie , que !'interpretation c'est Ia recherche de la volonte du 
legislateur. C'est cette volonte qu'on doit rechercher et en meme 

1) 1-ilethode d' interpretation, I, n. 98. 
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temps on est dans !'obligation de mettre de cote les moyens de la 
connaitre. Quel philologue, qui veut eclaircir un texte ancien, rie~ 
gligera ce qu'il sait des intentions de !'auteur par les donnees hors 
ce texte? Une interpretation d'une volonte condensee en une formule, 
limitee a cette formule. n'est plus une interpretation d'une volonte. 

On peut dire ceci encore en d'autres termes: la formule qui, 
certes, est !'expression d'une volonte a une valeur independante. 
Par le caractere meme de la loi, elle est degagee de la volonte de 
ses auteurs. J'insisterai tout a I'heure sur cette remarque. D'abord, 
j'ai encore a faire une troisieme observation sur la formule de 
M. Geny. Je veux demander si c'est bien la volonte, au moins si c'est 
toujours la volonte du legislateur qui est exprimee dans la loi. 

La loi commande. Si le Code penal declare que celui qui tuera 
sera puni, la loi defend !'homicide. Tu ne tueras pas .....- c' est le 
Decalogue avec ses exigences inflexibles. Mais en droit civil la plu~ 
part des dispositions du code sont des preceptes d'un caractere tout 
different. Si le code dit qu'en cas de vices caches l'acheteur a le 
droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, on ne peut 
plus. parler d'un commandement du legislateur. II ne veut plus que 
tout vendeur garantisse des vices caches. Les parties peuvent regler 
!'affaire comme il leur plait. La loi dit seulement qu'a defaut d'un 
tel reglement la resiliation peut etre demandee. C' est une double 
intention qui se realise dans un tel precepte: d 'abord cela peut etre 
!'interpretation de la volonte presumee des parties. Le legislateur 
presume que les parties ont voulu les consequences normales de leur 
contrat. Cependant ce serait une erreur que de reduire tout le droit 
dispositif ala volonte des parties. Dans beaucoup des cas les parties 
n'ont rien voulu de toutes ces consequences, ils n'y ont pas pense. 
La loi donne une reglementation de leurs relations, non parce qu'elle 
presume que les parties I' ont voulue, mais parce que celle~ci lui 
semble etre la reglementation la meilleure, la plus juste entre ces 
parties. Alors la reglementation c'est une appreciation. Ce n'est pas 
le moment de develop per ces idees. J' espere les a voir indiquees suffi~ 
samment pour vous faire com prendre qu' en droit dispositif le legis~ 
lateur ne commande pas. Si cela est vrai, on ne peut pas dire que 
le contenu de la loi c'est sa volonte. II donne des presomptions sur 
les volontes des parties, des appreciations d'ordre juridique sur leurs 
relations. A force de chercher la volonte du legislateur on ne parvient 
pas a com prendre le sens de ces preceptes qui pour une grande partie 
sont le residu d'une evolution des siecles. Le legislateur n'est pour 
de tels preceptes que I' instrument de la realite sociale et de la 
tradition historique. II reste interessant de connaitre ses intentions, 
mais !'interpretation ne peut pas s'en contenter, elle ne touche pas 
au vrai contenu de la loi, si elle ne tache pas de penetrer plus loin 
dans le sens de la formule. 

Vous voyez, Mesdames, Messieurs, je ne peux pas considerer 
Ia loi civile comme une expression de la volonte du legislateur. 

• 
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Pourtant il est vrai: le legislateur a la liberte d' ecrire dans la loi 
ce qu'il veut. Mais de ce droit qu'on lui reconnait il ne fait que tres 
peu usage. Le legislateur condense en une formule ce que Ia tradi~ 
tion lui offre ou bien ce que la situation sociale lui impose. Inter~ 
preter ces formules, c'est autre chose que Ia recherche de la volonte 
du legislateur. 

M. Geny a ete le premier a proclamer a haute voix !'importance 
des sources du droit autres que Ia loi, il a elargi le champ laisse a 
I' action de Ia libre recherche scientifique ....- il a cru que ce champ 
serait d' autant plus large que !'interpretation serait restreinte a la 
seule recherche de Ia volonte du legislateur. Cela a ete ....- je le dis 
avec toute la reserve qui convient envers un savant comme le doyen 
de Nancy ....- une erreur. Le droit et la loi, ce ne sont pas des entites 
independantes, l'une a cote de l'autre, la loi forme une partie du 
droit, on ne peut pas restreindre !'interpretation de la loi a une 
recherche de Ia volonte du legislateur, qui , si cette recherche donne 
des resultats positifs, serait decisive. L' interpretation de Ia loi est 
une partie du travail du juriste qui se fera toujours et dans tous les 
cas avec tous les moyens que la science procure. La volonte du legis~ 
lateur a autorite en droit, on ne peut pas dire qu'elle est le droit. 
Personne ne I' a expose avec autant de vigueur queM. Geny, mais le 
savant de Nancy a recule devant les consequences de ses opinions, 
il a laisse une domaine a I' opinion traditionnelle ou le droit ne serait 
autre chose que Ia volonte du Iegislateur, c'est le domaine de l'in~ _ 
terpretation de la loi. 

Quant a moi je crois que meme ce dernier refuge doit etre ote a 
!'opinion traditionnelle. Si nous interpretons la loi, nous devons res~ 
pecter Ia volonte du Iegislateur, c'est un des faits normatifs qui nous 
imposent nos decisions ....- mais on ne peut jamais assimiler cette 
volonte au droit lui~meme. II y a toujours d'autres faits qui sont 
normatifs eux aussi ....- il y a toujours la necessite de chercher Ia so~ 
lution juste avec toutes les donnees du droit. 

Deux elements encore du phenomene que nous appelons loi 
nous obligent a accepter cette conclusion. Je reclame votre attention 
pour ces deux phenomenes, ce sont Ia generalite et Ia duree de Ia loi. 

Le legislateur donne un precepte general. Meme si nous laissons 
de cote nos expositions anterieures et ne pensons qu' au cas ou le 
legislateur donne un ordre simple de reglementation, il ne peut 
pas voir toutes les consequences de ses preceptes. II y a toujours 
des cas imprevus. Le legislateur n'y a pas pense; si nous nous tenons 
a Ia lettre il est possible d'y etendre Ia disposition de Ia loi. Cette 
extension sera~t~elle necessaire? II est probable que M . Geny nous 
repondra que c' est une question de recherche scientifique, non pas 
une question d'interpretation. Moi, je crois que p~ecisement !'inter~ 
pretation doit reveler !'extension des preceptes legaux. L'interpre~ 
tation, c'est !'indication de la volonte du legislateur, dit~on. Cette 
these suppose que le legislateur s' est rendu ·compte de Ia portee 
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precise de la loi, qu'il veut reglementer des situations concretes de 
telle ou telle maniere et qu'il ne veut pas autre chose. C'est une 
erreur sous un double rapport. D' abord le legislateur a bien un but 
concret, il se propose un certain resultat de ses reglements, mais 
il ne sait pas lui-meme les limites precises de ce qu'il se propose. En 
second lieu toute loi dit plus que le legislateur n'y veut mettre. 
L'imprevu ce n'est pas une eventualite qui se produit de temps en 
temps, c'est un element essentiel de toute legislation. Un legislateur 
sage ne meconnait pas cet element .A· cause de ce caractere meme de 
loi, !'interpretation de ses formules ne peut se restreindre a une 
recherche psychologique des intentions du legislateur. A cause de 
sa generalite la formule est soustraite a la volonte du legislateur. 
L'interprete est en face de la question: ne comprend-elle pas plus 
que celui-la a voulu? · 

Permettez-moi d'illustrer cette argumentation avec un exemple 
emprunte a la legislation actuelle de mon pays. Le legislateur liol
landais de l'annee passee a estime utile de venir au secours des fer
miers, qui ne pouvaient plus payer les layers, stipules dans des 
temps meilleurs. 11 a cree des comites, sous la presidence des juges 
de paix , qui ont le pouvoir de diminuer le prix de la location. La loi 
disait que le fermier d'une ferme ou d'un fonds rural a le droit de 
demander cette diminution. La loi n'etant en vig.ueur que depuis 
quelques jours, la question se pose si ce droit doit etre attribue aux 
fermiers qui n'exercent pas le metier normal d'un paysan, mais qui 
s'occupent d'horticulture, qui est devenue une branche importante 
de notre production agricole. On demandait chez nous, comme on 
i'!Urait fait ailleurs, je pense, ce que le legislateur avait voulu. Per
sonne ne pouvait le dire avec certitude; les indications dans les 
travaux preparatoires n' etaient que minimes. Voila une loi nouvelle, 
dans laquelle le legislateur a eu un but concret qui avait beaucoup 
d'importance pour une grande partie de la population; cependant 
la possibilite manquait de tracer les limites du but du legislateur. 
Le juriste se trouvait dans la necessite de rechercher Ia solution de 
la question ailleurs, non qu'elle fut imprevue, mais parce qu'il etait 
impossible de dire si elle avait ete prevue. Le but que le legislateur 
veut atteindre a un centre concret, mais les limites de ce qu'il se 
propose se perdent dans le vague. On ne peut pas batir une theorie 
sur la separation nette .de ce qu'il a voulu et les consequences de 
ceci, de l'interpretation de celui-la et les recherches scientifiques de 
celles-ci. 

La duree de Ia loi est encore de plus grande importance pour 
une conception juste de l'interpretation. 

Ceux qui pensent que l'interpretation c'est Ia recherche de la 
volonte du legislateur ne font pas attention a cette circonstance, 
que des sa promulgation la loi est soustraite a Ia volonte du legis
lateur. 11 peut Ia modifier, c'est vrai, mais seulement par une loi 
nouvelle. 11 faut pour cela qu'il veuille le contraire, il ne suffit pas 
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qu'il ne veuille plus ce que Ia loi ordonne. La loi a sa vie propre, elle 
reste en vigueur, tant qu'elle n'est pas abrogee. Reflechissez~y, Mes~ 
dames et Messieurs, je vous prie. Nous pouvons comprendre que 
nous devons obeissance a ce que les puissances de ce moment~ci nous 
ordonnent, mais pourquoi serions~nous soumis a ce qu'ont voulu 
dans les temps passes des personnes mortes depuis longtemps? Peut~ 
etre cette loi n'a ete appliquee que tres peu de fois, maintenant nous 
voyons Ia possibilite d' en faire usage dans certaines situations neu~ 
ves, imprevues par ces legislateurs d'un siecle precedent. Est~ce Ia 
volonte de ces auteurs qui nous guidera? 

C'est une loi non appliquee que je viens de citer. Pensez main~ 
tenant a une loi, qui immediatement apres sa promulgation exerce 
une influence importante sur Ia vie judiciaire. Elle devient une partie 
de cette vie. La societe en tient compte dans les formes qu'elle em~ 
ploie en reglant les relations des hommes. Autour de Ia loi, il se 
forme toute une glose de jurisprudence, de pratique et de doctrine. 
C'est ce complexe de regles qui donne forme aux actions des hom~ 
mes. Tout le monde reconnait a cette heure que ce n'est pas Ia loi 
seule, qui forme le droit, que Ia coutume et Ia jurisprudence -
pour ne nommer que les sources les plus generalement reconnues 
avec Ia loi - ont leur place a cote d'elle; il est temps qu'on recon~ 
naisse aussi que Ia loi forme avec les autres faits normatifs un sys~ 
teme entier, ou elle a sa propre place mais dont on ne peut pas la 
separer. L'i.nterpretation de Ia loi, c'est une partie de l'ceuvre juri~ 
clique que le juriste fait en cherchant la solution juste d'un differend. 
L'indication de Ia volonte du legislateur est a son tour une partie de 
!'interpretation, mais Ia recherche de Ia solution juste ne peut jamais 
se horner a ces examens psychologiques. 

Assez de critique, Messieurs , il est necessaire que je vous expose 
- ne serait~ce qu' en traits superficiels, dans une esquisse rapide, ....
quelle est a mon avis Ia fonction de !'interpretation. 

L'interpretation juridique a un caractere different de !'inter~ 
pretation en philologie. J e I' ai demontre, je I' espere. Ce caractere 
special est determine par son but. Nous devons nous poser Ia ques~ 
tion, que! est ce but? 

Le juriste cherche toujours Ia solution d'un cas reel ou suppose. 
Dois~je payer !'auto que j'ai achetee quoiqu'elle n'ait pas les qualites 
que le vendeur m'a promises? L'ouvrier peut~il demander une 
indemnite a son patron qui lui a donne son conge immediat? Le 
voleur qui a vole un pain pour ses enfants qui avaient faim, peut~il 
etre puni? Le Conseil d'Etat a~t~il telle ou telle competence? On 
pourrait ajouter ainsi des questions a l'infini. La methode a suivre 
pour chercher Ia reponse parait simple. 11 faut connaitre les faits -
Ia loi fournit Ia regie, Ia fonction de notre esprit, que I' on appelle 
le syllogisme en logique, donne Ia reponse. Qui a achete doit payer, 
X a achete, X doit payer. C'est tres simple, n'est~ce pas? Cependant 
la realite, comme souvent, est ici un peu plus complexe que Ie pro-
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cede logique. D'abord, les faits ne sdnt pas donnes toujours de fac;;on 
si simple qu'on voudrait bien le croire. Un avocat est a son bureau 
~ il ecoute un long recit d'un client sur ce qui s'est passe entre 
celui-ci et son adversaire ~ en ecoutant il cherche constamment ce 
qui peut lui etre utile pour son jugement. II peut laisser de cote 
beaucoup de ce que le client estime fort important, soudain une 
circonstance que !'autre pensait pouvoir negliger determine tout 
a fait Ia portee juridique de 1' action. Ce que no us appelons en droit 
les faits c'est une abstraction tiree des evenements, une abstraction 
que seul le juriste peut faire . J e ne veux pas y insister; la regie 
demande notre attention. C'est generalement la loi qui nous la 
donne. Cependant, queUe regie devons nous choisir parmi les pre
ceptes innombrables des codes et des lois? La regie applicable ~ 
c'est clair. 11 n'y a qu'une petite difficulte: souvent il n'est pas du 
tout facile d'indiquer cette regie. II se peut que du premier abord 
on ne trouve aucune regie applicable , il se peut aussi qu'il y en ait 
plusieurs, qui se disputent la preseance. Pensons encore une fois a 
une auto vendue. L' auto a des vices. Est-ce que 1' acheteur peut 
demander la resiliation du contrat a cause de vices caches ou bien 
a cause de dol ou d ' erreur? Peut-on se referer a 1' art. 1184 du Code 
civil? Le cas, a-t-il un autre aspect si c'est un des employes du ven
deur qui a fait certaines promesses sur la qualite de la chose vendue? 
II faut choisir, donner une decision --- c' est le juriste qui sa it faire 
le choix. Et quand il l'a fait --- quelle est la tendance de la regie? 
Voila !'interpretation qui demande son attention. II fait des recher
ches pour fixer sa juste portee, des recherches psychologiques, cer
tes, sur la volonte des personnes dont la regie emane, des recherche..s 
linguistiques sur la signification des mots et des phrases. La loi , 
sans doute, est le produit des volontes des autorites, en meme temps 
elle a une existance independante, elle est un phenomene historique, 
qu'on doit etudier comme tel. Le juriste continue ses recherches. 
A cote des recherches dont j' ai parle il en fait pour fixer la tradition 
qui survit dans la regie de la loi , pour connaitre les exigences de la 
vie sociale auxquelles elle doit repondre. Nous voyons que tous les 
juristes font ces recherches. Prenez un manuel de droit quelconque, 
vous y trouverez des considerations sur le but et l'effet de la regie, 
des aperc;;us de son histoire, des fixations de sa tendance litterale. 
Mais tout cela ne suffit pas au juriste qui cherche la solution juste 
d'un cas qu'on lui a propose. Ce n'est jamais une regie seule, dont 
il doit s'occuper, c'est l'ensemble des regles. Ce n'est jamais un pre
cepte unique de Ia loi qui trouve son application dans un cas donne, 
c'est toujours le droit, pris en tout, qui est maintenu dans la deci
sion. Le droit forme un systeme, c'est une unite. Voila une these, 
Messieurs, pour laquelle je demande votre attention. 

Cette unite, elle est !'hypothese necessaire sur laquelle ont ete 
baties toutes les constructions de la science. Notre science de clas
sification et de distinction la suppose dans toutes ses sentences. Une 
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vente a I' essai est une vente, Ia vente est un contrat, un contrat synal~ 
lagmatique comme le louage, le contrat est une source d'obligation 
comme le delit. Ce sont toujours des classifications que Ia sience 
fait pour etre maitresse de Ia matiere; ces classifications seraient 
impossibles si le droit ne formait pas une unite, un systeme. Ce qui 
n'a pas de rapport, ne peut pas etre classifie. Si nous donnons une 
decision qui nous a ete imposee par une regie, elle ne peut pas etre 
en contradiction avec d' autres regles. Pour chaque decision nous 
nous cherchons une place dans le systeme. II est possible qu 'elle 
porte quelque chose de nouveau - inconnu auparavant - cepen~ 
dant cet element nouveau doit etre en harmonie avec le systeme. 
Le systeme Ia rejette si cela n ' est pas le cas. 

Ce n'est pas Ia loi qui forme ce systeme, toute loi est une unite 
en soi, mais il fait partie d'une unite superieure,' Ia legislation. Si 
nous· acceptons d'autres sources de droit - et il est absolument 
necessaire de les accepter - Ia legislation fait partie du systeme de 
droit pris en entier, ou participent tousles faits, que nous respectons 
en droit, auxquels no us attribuons de I' autorite. Le sens Iitteral de 
la loi, son histoire, !'intention du legislateur, Ia tradition, les rap~ 
ports entre les prescriptions de Ia loi, - mais aussi Ia coutume, Ia 
jurisprudence, et encore d 'autres. faits normatifs , les contrats des 
parties, les statuts ou reglements - toute cette masse heterogene a 
des relations reciproques, forme enfin une unite, un systeme. Ce 
systeme, c'est le droit objectif en totalite. Nous ne pouvons que 
prendre Ia responsabilite d'une decision si nous pouvons indiquer 
sa place dans le systeme. ' 

II faut realiser ce que nous comprenons sous ces mots ,.systeme, 
unite". II ne faut nullement penser a un ensemble de regles, dont 
on peut deduire par un precede logique toutes les decisions neces~ 
saires. C'est ce qu'ont cru a l'egard de Ia loi, les generations passees. 
Cette opinion a ete refutee en France surtout par Saleilles et par M. 
Geny. Le systeme dont je vous parle embrasse beaucoup plus. Ce 
n'est pas Ia seule difference; le systeme de Ia loi dans !'opinion de 
!'ecole de l'exegese, c'etait un systeme clos; le systeme du droit dont 
je vous parle, est ce que j' ai appele un systeme ouvert, un systeme 
qui change tous les jours. Non seulement Ia loi, mais aussi !'arret · 
du juge, Ia decision de I' administration, meme les contrats des par~ 
ties et leurs habitudes - pourvu qu'ils soient assez importants -
modifient le droit perpetuellement. II est possible, qu'un arret de 
la Cour de cassation qui fait peu d'impression, detourne tout a fait 
les voies de Ia jurisprudence, qu'elle apporte un droit nouveau. 11 
se peut aussi _que certaines actions simples des parties par !'imitation 
qu'elies trouve!"!! dans un cercle toujours grandissant deviennent la 
semence d'une nouvelle coutume. Le droit se renouvelle ainsi tous 
les jours, Ia science juridique doit corriger perpetuellement ses con~ 
structions. Pourtant dans ce changement le droit reste ega! a lui~ 
meme. 
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Si nous voyons ainsi le systeme du droit, toute loi nouvelle est 
une donnee nouvelle d'importance pour celui qui cherche la solution 
juste d'un cas quelconque. Emanant de la volonte du legislateur, 
elle est au moment meme de sa promulgation detachee de cette 
volonte. Elle doit etre comprise comme une partie du systeme du 
droit. C'est ce que l'on essaye en l'interpretant, c'est~a~dire en 
approfondissant son texte, en scrutant son origine et sa tendance, 
la combinant avec toutes les donnees du. systeme. Aucune de ces 
donnees n'est decisive pour !'interpretation, meme pas le sens litte~ 
ral du texte. C'est a la methode juridique de preciser quelle est la 
valeur des donnees differentes, de l'histoire et de la tradition, des 
usages des parties et des coutumes, nous ne pouvons pas y insister. 
Pour notre but d' aujourd'hui, il suffit de retenir que !'interpretation 
ne peut negliger aucune de ces sources, et qu'elle forme une part de 
la recherche scientifique necessaire pour trouver a l'aide de toutes 
ses donnees la decision juste. 

Permettez~moi d'illustrer ces remarques par un exemple. 
En me preparant pour cette conference je re<;;us le tome septieme 

du livre si important de M. Demog·ue sur les obligations. Je ne l'ai 
pas encore etudie comme il le merite, tout de meme j'ai parcouru 
le traite du maitre de votre universite sur la stipulation d'autrui. 
J'ai un penchant special pour ce sujet, je l'ai traite autrefois moi~ 
meme; une matiere qu 'on a traitee, a toujours une forte attraction. 
Tout ce traite interessant est une preuve pour les observations que 
je vous ai exposees: tour a tour M. Demogue se sert de la tradition, 
des applications pratiques, des arrets et de la doctrine pour batir sa 
construction si solide. Plus specialement, je demande votre attention 
pour la methode, qu'il suit en appliquant la nouvelle loi fran<;;aise 
de 1930 relative au contrat d' assurance. Par exemple 1' art. 64 de cette 
loi declare que le droit de revoquer une assurance~vie n'appartient 
qu 'au stipulant et ne peut etre de son vivant exerce par ses crean~ 
ciers. M. Demogue observe: ce texte, bien que place dans la section 
des assurances sur la vie, nous parait devoir etre applique a toutes 
les assurances et meme a toutes les stipulations pour autrui. Vous le 
voyez: le probleme, si le droit du stipulant pour autrui de resigner 
est un droit purement personnel - probleme qui ne trouve pas de 
solution dans le Code civil - est resolu a l'aide d'un texte nouveau. 
La solution est Ia meme que celle que Ia jurisprudence et la doctrine 
avaient donnee avant 1930, le nouveau texte consacre cette solution 
pour un cas special, M. Demogue s'en sert pour toute la matiere. 
La nouvelle loi - quoique le legislateur n'eut que !'intention de 
regler la matiere des assurances - re<;;oit une signification pour les 
autres contrats. C'est !'interpretation systematique. Elle se retrouve 
un peu plus loin dans ce probleme important: a quel moment le 
droit du tiers prend~il naissance? L'art. 67 de la loi citee dit que le 
beneficiaire est repute a voir droit a 1' assurance a partir du jour du 
contrat. M. Demogue s'appuie sur cet article pour declarer que les 
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opinions contraires sont des idees anciennes qui doivent etre consi~ 
derees comme ahandonnees aujourd'hui. Encore une fois le texte 
special a !'assurance a son influence sur tout le systeme de Ia stipu~ 
lation pour autrui. C'est !'interpretation que j'ai en vue, mais ce 
n' est pas seule cette loi de 1930, c' est tout un siecle d ' evolution so~ 
ciale et juridique qui a collabore au droit actuel de Ia stipulation 
pour autrui. Comparez le traite de M. Demouge et ses informations 
si riches sur Ia pratique et Ia jurisprudence avec les textes maigres 
des articles 1119~ 1121 du Code civil et avec les paragraphes du traite 
de Pothier, auquel le code a emprunte ces prescriptions et vous 
verrez Ia difference. 

Le droit un systeme evoluant perpetuellement, !'interpretation 
I' indication de Ia place de Ia loi dans ce systeme, I' elaboration des 
consequences pour !'application du droit - ou est dans tout ceci, Ia 
justice? - Peut~etre, Messieurs, vous etes~vous souvenus du titre 
de rna conference: ,!'interpretation de Ia loi et Ia justice" et vous 
vous etes demande ce que toutes mes observations avaient a fair~ 
avec Ia justice. 

Je vais vous en parler. C'est le point qui m'interesse plus que 
tout ce que j' ai dit. 

L'interpretation de Ia loi est determinee par son but. Le but, 
c' est Ia solution juste des cas. Le centre de toutes Ies recherches sur 
Ia methode juridique, c'est le travail du juge. Dans son jugement 
le droit se realise; le droit c' est une abstraction, dans Ia decision du 

-juge nous touchons Ia realite. Ce n'est plus en general que le droit_ 
parle, c'est un personnage concret a qui le juge dit: C'est vous qui 
devez payer, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui serez puni. On 
peut considerer toutes les regles du droit, I' oeuvre du legislateur et 
celle de la doctrine , comme la preparation de ce moment. 

Le juge est soumis a la lettre de la loi. II cherche son sens, mais 
il se sent lie aussi a la tradition, a la coutume, aux precedents de la 
jurisprudence. 11 y a des arguments qui le poussent du cote du 
demandeur, il y en a d'autres qui sont en faveur du defendeur. Les
quels auront le dessus? La decision doit avoir sa place dans le sys
teme, ai~je dit, le juge doit donner une justification intellectuelle de 
sa decision, elle doit etre batie sur les faits qui sont reconnus comme 
normatifs, c'est a Ia methodologie de preciser Ia valeur qu 'a chacun 
d'entre eux - un travail que j'ai essaye de faire pour le droit civil 
hollandais - un probleme qui ne peut pas etre tranche avec quel
ques generalites. Toutefois , meme si le juge a !'instrument le plus 
parfait, que Ia loi et Ia science juridique puissent lui offrir, Ia deci
sion n'est pas encore donnee. Un choix reste, une liberte de choisir 
- ce sera toujours Ia voie intuitive de Ia justice qui demeure dans le 
jugement. On a dit qu'un juge doit prononcer quelquefois ce qui 
n'est pas juste selon sa propre conviction, un non~droit au sens plus 
eleve des mots. C'est possible, Ia soumission a Ia loi peut y obliger, 
cependant c'est une exception rare. Le juge tache toujours de s'y 
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soustraire. II aspire toujours a une decision qui lui procure une 
satisfaction in time dans sa conscience. Ce n' est pas une faiblesse 
humaine, une concession a des . sentiments humains, qu'il doit eloi~ 
gner tant que possible - c' est une consequence necessaire de sa 
fonction. 

Le drqit, Mesdames, Messieurs, n'a sa raison d 'etre que si l'on y 
voit une tentative pour realiser la justice, pour satisfaire a !'instinct 
eternel de l'homme qui demande la justice. Sans cela il n'est qu'un 
jeu des puissances politiques et economiques. Peut~etre me direz~ 
vous qu' en employant ces mots je parle du droit nature!, et c' est 
!'interpretation de la loi , c' est~a dire le droit positif qui nous occupe 
aujourd'hui. Le probleme du droit nature! est trop complexe pour en 
traiter a la fin de cette conference en quelques instants. J e ne veux en 
dire que ceci. Le temps est passe ou nous nous pensions etre eleves 
audessus du droit nature!, ou nous le tenions pour un phenomene 
d'une science desuete. Dans les livres de 1' antiquite.- du moyen age, 
du XVIIe et XVIIIe siecle sur le droit nature! il y a encore une 
riche mine pour la philosophie du droit de notre temps. Cependant 
a mon opinion personelle, un droit nature! n'existe pas. Je ne crois 
pas a la possibilite d'un systeme de regles justes - toute concreti~ 
sation de ces regles dans une decision y apporte un element positif. 
Meme les defenseurs du droit naturel en notre temps doivent faire 
des reserves, c'est ce qu'a fait le professeur de Louvain, M. Dabin 
en distinguant dans son livre important sur la philisophie de l'ordre 
juridique positif, le droit juridique qu'il rejette et le droit nature! 
moral qu'il accepte. A mon avis, ce droit nature! moral n'est plus 
du droit, notre theorie s' affaiblit et notre pratique devient sterile 
s'il le traite comme tel. Mais il n'est pas necessaire d'accepter un 
systeme de droit nature! pour reconnaltre que dans !'interpretation, 
c' est la justice qui dicte la decision. 

Un savant polonais, M . Petrazycki, dont je regrette de ne con~ 
naltre les theories que par les aperc;us forts interessants qu' en a 
donne M . Gurvitch, a fait une distinction entre le droit positi£ et le 
droit intuitif. Le droit intuitif ne s' appuie pas sur la representation 
d'un fait normatif, dit~il. Je ne peux pas prendre position contre cette 
theorie en ce moment, je veux seulement dire que c'est avec beau~ 
coup de plaisir ·que j'ai appris que -·Ie savant eminent que je viens 
de nommer reconnait la place de !'intuition dans le droit. A mon 
avis , !'intuition joue son role dans tout le procede scientifique dont 
se sert le juriste. C' est son intuition de juriste qui lui fait voir la 

. solution juste des problemes de !'interpretation. 
Les anciens representaient la deesse de la justice, Themis avec 

une balance. Le juge la tient encore - les parties mettent leurs 
arguments dans les plqteaux - la balance trebuche. Le juge ne reste 
pas immobile. C'est dans son propre esprit que la balance est tenue. 
11 fait encore autre chose, qu'observer et ecouter. 11 decide, il est 
actif. 11 a pese et repese - le moment vient ou il doit faire le droit 



e 
e 

a 

y 
:t 
n 

:t 
e 
n 
n 
s 
e 
., 
e 
.t 
s 

e 
11 

e 
:1 
s 
e 
11 

I , 

:1 

e 
1 

e 

s 
1 

t 
:1 

c: 
s 
e 

t 

~ 

L'INTERPRETATION DE LA LOI ET LA JUSTICE 329 

il le prononce, son arret, quoique dependant de toutes les don~ 
nees des faits et des regles est enfin son jugement a lui. II en est 
responsable dans sa conscience. II ne peut faire autre chose que de 
rechercher Ia justice. 

C'est Ia meme verite qui, a mon avis , a ete exprimee dans Ie 
mot qu ' on . prete a un des juristes franc;ais les plus eminents de ce 
temps a feu ~I Hauriou : .. II y a de Ia methaphysique dans le 
moindre proces de mur mitoyen". 

Beaucoup de questions restent, de nouvelles surgissent. Quelle 
est cette justice, dont je parle? Comment Ia reconnaitre? La distin~ 
guer des autres motifs et instincts qui vivent en nous? Je ne peux y 
insister. Le temps, pendant lequel il m'a ete permis de demander 
votre attention sera bien tot ecoule. Je n ' en veux dire que ceci: tout 
homme de science qui etudie le droit y peut reconnaitre des prin~ 
cipes, qui ne forment pas le droit, qui sont au~dessus du droit, qui y 

· sont supposes. Sans ces principes moraux - pas de droit. Au com~ 
mencement du droit il y a le postulat absolu de Ia justice. C' est cette 
meme justice qui en dit le dernier mot. Entre le commencement et 
Ia fin , il y a toute Ia matiere historique et positive. La parole de la 
justice n'est jamais Ia parole de Ia justice pure dans nos relations 
humaines. II ne nous est pas donne de decider que ceci ou cela est 
juste en general, nous ne pouvons parler de justice que dans les 
situations concretes, determinees par l'histoire et les evenements 
sociaux. Amon avis ce n'est pas Ia science, c'est Ia croyance qui nous 
revele ce qui est juste et injuste. Je ne peux pas prouver rna these 
qu 'a Ia fin c'est Ia justice qui determine !'interpretation. La science 
ne peut vous conduire jusqu'a Ia conclusion que !'interpretation 
appelle enfin au jugement intuiti£ du juge. C'est une chose de 
croyance que d 'accepter que ce jugement est dicte par le sens de Ia 
justice qui est en tout homme. En somme je ne peux qu ' en appeler 
a votre conviction intime et vous demander si ce n'est pas ce sens 
qui nous guide. 

C' est cette etude de Ia justice que je vous prie de suivre. Sans 
Ia science du droit il est impossible de Ia reconnaitre , il est souvent 
si difficile de Ia distingue:: des autres , de ne pas s'egarer. Mais Ia 
science ne peut que vous aider en chemin, elle ne vous mene pas 
au but. Cependant, croyez~moi , !'idee de Ia justice nous a ete revelee. 
Cherchez~la dans votre propre conscience. Demandez a vos croyan~ 
ces, oil vous pouvez trotiver son fondement. Moi, je la trouve dans Ia 
foi chretienne. E n ce temps si incertain et confus, oil toutes les bases 
de la vie sociale semblent trembler, nous, juristes , nous avons la 
tache immense de Ia chercher . Cherchez~la, Messieurs, dans votre 
travail professionnel. Pas d'oeuvre de droit sans justice. Cela m'a 
·ete une joie de pouvoir l'affirmer devant vous , qui avez le bonheur 
d'etudier le droit a cette U niversite celebre. 




