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15. DE STRUCTUUR DER RECHTSWETENSCHAP 1 ). 

I. Inleiding. 

Het is reeds eenigen tijd geleden, dat in een gesprek over d~ 
samenstelling onzer Afdeeling een der !eden mij de opmerking 
maakte , dat de juristen er niet in thuis hoorden. Die opmerking 
was niet onvriendelijk bedoeld, allerminst persoonlijk; de spreker 
gaf toe, dat de rechtsgeleerde !eden der Afdeeling wei waarde~ 
valle bijdragen tot het werk der Akademie leverden, maar als 
zij dat deden, traden zij buiten hun eigenlijke vak, was het niet 
meer de jurist die aan het woord was. De rechtswetenschap, was 
het betoog, past niet in het kader der Akademie. Oat was niet 
zoo maar een losse opmerking van een enkel lid, dergelijke ge
dachten koesteren ook anderen. Bij de oprichting der Akademie 
werden geen juristen tot lid benoemd, ook elders, met name in 
de Pruisische, zocht men hen aimvankelijk tevergeefs, a! werd daar , 
gelijk hier, de uitsluiting niet gehandhaafd. Ik herinner aan het 
een en ander omdat dit gesprek mij weer eens prikkelde mij te 
verdiepen in een vraag, waarmee ik mij reeds lang had bezig~ 
gehouden, die van de plaats der rechtswetenschap. Meer in het 
bijzonder richtte mijn belangstelling zich tot de vraag der verhou~ 
ding van rechts- en taalwetenschap. Daar leidde juist de samen~ 
stelling der Afdeeling toe. Voor de hand ligt, dat deze ook het 
verband van recht en geschiedenis suggereert, doch die vraag laat 
ik voor ditmaal rusten. 

W anneer men over deze vragen een gesloten betoog wil !eve~ 
ren, behoort de vraag wat wetenschap is , wat haar in het alge
meen kenmei:kt, fundamenteel te worden onderzocht. Ik zal dat 
thans allerminst doen, haar slechts nu en dan even aanraken . 
Voorop gesteld moeti, aileen worden, dat de pretentie van som
mige natuurwetenschap, dat aile wetenschap ten slotte natuur~ 
wetenschap is en dat wat buiten haar zich als wetenschap aan
dient , aileen waarde heeft, voorzoover het van nut is om op be~ 
paalde gebieden nieuwe takken van natuurwetenschap voor te be~ 
reiden, hier wordt afgewezen. Onze Afdeeling zou als zij anders 
dacht niet vee! reden van bestaan hebben. Immers - het recht 
nu ter zijde gelaten - taalwetenschap en historie zouden dan geen 
wetenschap zijn. Zoodra men het. karakter van wetenschap aileen 
toekent aan de opsporing van wetmatigheden, die dan liefst als 
dwingende wetmatigheden worden gedacht, kan men taalweten~ 

1 ) Mededeeling voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, uitgesproken 
in de vergadering der Afdeeling Letterkunde van 17 Maart 1942 . 
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schap en historie niet tot wetenschap verklaren zonder haar eigen 
karakter op wonderlijke wijze scheef te trekken. Wei wordt ook 
daar naar causale verbanden gezocht, maar deze causaliteit is niet 
die van de natuurwetenschap, die men zich als onvermijdelijk · 
dwingend denkt en met de opsporing van die verbanden is niet 
de wetenschap der geschiedenis of die van de taal in haar geheel, 
is zij zelfs niet in hoofdzaak gekarakteriseerd. Wordt eenmaal het 
wetenschapskarakter der geschiedenis aanvaard, dan is ook die van 
de rechtsgeschiedenis gegeven. Doch niet over haar wil ik spreken. 
Evenmin zal ik het hebben over het karakter der wijsbegeerte van 
het recht. Met het noemen van dit woord roep ik weder een vraag 
voor U op, die in dit kader aandacht verdient, deze: in hoeverre 
is wijsbegeerte wetenschap? Ook die laat ik rusten. Mijn onder
werp is aileen de eigenlijke rechtswetenschap, die studie ~ om 
het woord wetenschap te vermijden ~ die het geldende recht als 
een gegeven grootheid onderzoekt. In elk dezer woorden zit een 
probleem: wanneer is iets ,recht", wat is ,gelden" , wat in dit ver
band een ,gegeven" ~ doch zij zijn voor het oogenblik duidelijk 
genoeg. Als men een jurist buiten de wetenschap wil sluiten, maakt 
men zich een voorstdling van wat een jurist doet. Aan die popu
laire voorstelling houd ik mij voorloopig. 

II. Reditswetenschap de logische verwerking van alogisch mate
riaal. ( Kelsen) 

Het is niet mijn voornemen in deze korte mededeeling mij bezig 
te houden met de opvattingen, die in den loop der tijden over den 
aard der rechtswetenschap zijn te berde gebracht. Maar men moet 
tach ergens beginnen, daarom kies ik mijn uitgangspunt in een 
beschouwing van recht en rechtswetenschap, die in onze jaren van 
-+- 1910 a£ zeer de aandacht heeft getrokken, van een man, om 
scherpzinnigheid en kracht van logisch doordenken terecht geeerd 
zoo, dat men van hem en zijn volgers als van een nieuwe, Oosten
rijksche, school in vragen van rechtsphilosophie ging spreken. Ik 
bedoel Hans Kelsen en zijn ,reine Rechtslehre". Die , zuiverheid" 
zocht hij vooral hierin, dat de leer van het recht scherp gescheiden 
werd eenerzijds van de sociologische wetenschap, aan den anderen 
kant van ieder ethisch postulaat, waardoor men weder · in een 
, natuurrecht" meende te vervallen, wat men v66r alles wilde ver
mijden. Als andere beschavingsverschijnselen kan ook het recht 
sociologisch worden bezien, kan worden onderzocht welke econo
mische en maatschappelijke verhoudingen, welke stroomingen op 
geestelijk gebied tot bepaalde rechtsinstituten hebben geleid, welken 
invloed deze op de ontwikkeling van het recht hebben gehad. Doch 
deze wetenschap scheidt Kelsen niet aileen formeel en als werk
object van de rechtwetenschap, hij stelt den eisch, dat bij den bouw 
van het recht, bij rechtstoepassing en systematiseering iedere socio-
28 
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logische overweging onverbiddelijk wordt terzijde gesteld. Doch 
evenzeer moet den jurist, wanneer hij als jurist werkt, iedere ge~ 
dachte aan wat op grondslag van zijn levensovertuiging wordt 
gevorderd, wat op innerlijke, religieuze of zedelijke gronden ver~ 
plicht is, vreemd zijn. Hij heeft niet anders te doen dan het ge~ 
geven recht, dat is het geheel van constitutie, wetten, verordeningen. 
vonnissen en wat verder in een bepaalden tijd in een bepaald land 
als bindend wordt erkend, tot een voor ons intellect begrijpelijk 
logisch sluitend geheel te maken, het te analyseeren en te rang~ 
schikken en zoo door middel van zijn begripsvorming te beheer~ 
scherr en hanteerbaar te maken voor hen, die het hebben toe te 
passen. Als voor zoovelen vooral in Duitschland op zoo velerlei 
gebied was het voor Kelsen de vraag: hoe tegenover het opdringen 
der natuurwetenschap de rechtswetenschap te handhaven , terwijl 
hij toch, scepticus als hij is ten aanzien van de fundamenteele 
dingen, iedere gedachte wil weren dat er een behooren zou zijn, 
onttrokken aan de willekeur van den mensch, dat recht iets anders 
of meer is dan het positief geldende voorschrift op zichzelf. Rechts~ 
sociologie is de leer der causale verklaring van het recht - aan 
de andere zijde liggen speculaties van wijsgeerigen of theologischen 
aard, wier waarden deze voor zijn tijd typische rechtsgeleerde zeker 
niet hoog stelt, maar die hij ieder laat. Daar tusschen de rechts
wetenschap. Zij is voor hem de logische bewerking van een ge~ 
geven, in zich zelf alogisch materiaal. 

Deze beschouwing komt telkens terug, zij is het fundament van 
breed~opgezette boeken, zij wordt in korte beschouwingen naar 
verschillende zijden, naar die van de rechtsgeschiedenis en van 
het natuurrecht gehandhaafd en toegelicht. Voor mijn doel vond 
ik haar het scherpst uitgesproken in een tijdschriftartikel waarin 
Kelsen zich tegen zijn afvalligen leerling Sander verdedigt, het 
dateert van 1923 1

). Ik veroorloof mij eenige citaten. Men zal daar~ 
uit zien; hoe de verhouding tot de natuurwetenschap zijn positie 
beheerscht. 

, Als Gegenstand der Rechtswissenschaft ist das Recht ebenso 
ein System von Urteilen tiber das Recht wie die Natur als Gegen~ 
stand der Naturwissenschaft ein System von Urteilen tiber die 
Natur." Niet het recht op zichzelf, slechts het recht als voorwerp 
der Rechtswetenschap, ,besteht aus Rechtssatzen weil hier das 
erkennende Bewusstsein des Rechtes sich in Rechtssatzen als in 
Gesetze, Urteilen, Verwaltungsakte u.s.w. in die Urteile der Rechts~ 

1) Zeitschrift fur offentliches Recht, III, blz. 182 en 193. Vgl. verder Julius 
Moor in Revue internationale de Ia theorie de droit, Bd. II (1927/1928), biz. 
183 v.lg. Mijn beschouwing over bet logische in bet recht zelf steunt op die van 
Moor. Van hem verschil ik doordat ik dit logische niet alleen in bet geformu
!eerde re~ht maar in bet recht als stuk van 's menschen bewustzijn zie en in de 
tweede plaats, doordat ik in de rechtswetenschap ook bet niet-logische element 
erken; dat Moor in navolging van Kelsen verbant. 
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satze aufgenommen und dadurch in die logische Sphare erhoben ." 
De rechtswetenschap is uitsluitend en alleen logische wetenschap, 

en als zoodanig .. wetenschap". In critiek op deze beschouwing hoop 
ik enkele uitzichten op een andere te openen. Gedeeltelijk sluit ik 
mij daarbij aan bij hetgeen door anderen - en ook door mij zelf 
- reeds vroeger is geschreven, ik meen echter ook, daarover iets 
nieuws te zeggen te hebben . 

III. Het alogische ook in de rechtswetenschap. 

Kelsen heeft ongetwijfeld gelijk, als hij d en sterk logischen in
slag der rechtswetenschap naar voren haalt. Ja , ik meen dat hij 
daarbij niet ver genoeg gaat, miskent dat dit logische karakter 
in het recht zelf reeds zit . Doch daarover zoo straks. Voorop wil 
ik stellen, dat de rechtswetenschap door dat logische slechts naar 
een zijde is gekarakteriseerd , dat haar structuur een oneindig meer 
gecompliceerde is. 

Kelsen is .. positivist", d .w.z. alle recht is voor hem alleen het 
in een bepaalden tijd op een bepaald gebied geldende, de door 
de staatsmacht voorgeschreven en afgedwongen regeling . Als zoo-

. vele woorden in den strijd over de algemeene dingen der weten~ 
schap is ook .. positief" dubbelzinnig. Kelsen is in zijn positivisme 
niet reeel genoeg. Hij dwaalt a is hij meent; dat de oordeelen der 
rechtswetenschap niet anders zijn dan de logische bewerking van 
het positieve materiaal. Dit positieve materiaal, dus de wetten , 
vonnissen, enz. is historisch en sociologisch bepaald; de vaststelling 
der wet is een historisch gebeuren , het is ook een sociaal te be~ 
palen gevolg eener reeks feiten . In de bewerking der wet door de 
rechtswetenschap verliest dit gegeven zijn historisch en sociaal 
karakter niet. Integende;el. juist dat karakter maakt, dat d·e logische 
bewerking nooit het gegeven geheel verwerkt: de rechtswetenschap 
zelf behoudt dien historischen en socialen inslag. Zeker, zij poogt 
en moet pogen de gegevens te systematiseeren, in een logisch 
schema te passen en tot een geheel te vormen. Zander dit is een 
wetenschap van het positieve recht niet mogelijk, bereikt men niet 
meer dan een kennis van een onoverzienbare hoeveelheid gegevers. 
Zander dat kan de wetenschap de toepassing, waarop zij gericht 
is , niet dienen. Zander dat kan zij we! rechtshistorie of rechts~ 
sociologie zijn, nooit rechtswetenschap. Maar het materiaal is weer~ 
barstig en laat zich in dat schema nooit geheel dwingen. De we ten 
schap zelf van het recht is mede wetenschap van een historisch 
gebeuren (de wetgeving) en van een sociaal verband. Het blij ft 
waar: rechtswetenschap is iets anders dan rechtsgeschiedenis of 
rechtssociologie; deze vragen naar een historisch verstaan en een 
sociaal verklaren, de rechtswetenschap zoekt het begrip van het 
bestaande, maar dit begrip is niet mogelijk zonder het materiaal 
ook als historisch en sociaal gegeven te behandelen. De , zuivere" 
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rechtswetenschap houdt altijd iets van het onzuivere van het mate
riaal. Doet zij dat niet, dan wordt zij een bloedeloos fantoom , dan 
mag zij logisch volmaakt zijn, zij is niet meer wetenschap van het 
positieve recht, van het recht, zooals het zich reeel vertoont. 

Een nieuwere regel kan ~ ook dogmatisch ~ niet worden be
grepen als zij niet in het verband der sociale verhouding waarop 
zij betrekking heeft wordt gezien. Er komt een wet op den huur
koop, voor dat nieuwe begrip moet een plaats gemaakt worden, 
de eigen regelen moeten in het geheel worden gepast ~ hoe kan 
dat zonder de sociologische oorzaak, het euvel van den afbetalings
handel dat men wilde bestrijden, in ons begrijpen der regeling te 
betrekken? Hoe kan aan den anderen kant een regeling van de 
verborgen gebreken bij koop worden verstaan als wij haar niet 
in haar eeuwen-oude ontwikkeling van nog primitief Romeinsch 
recht af zien? Wie kan wetenschappelijk haar plaats tegenover 
de regeling der wanprestatie en die der dwaling zonder die ge
schiedenis bepalen? De ervaring leert, dat pogingen daartoe tot 
wonderlijke spelletjes leiden. 

En om naast dit voorbeeld uit het privaatrecht er een uit het 
staatsrecht te stellen. Het parlementarisme van het eind der 19e 
en het begin der 20e eeuw vat de wetenschap van het staatsrecht 
samen tot bepaalde regels, als: ,tusschen Regeering en parlement 
behoort overeenstemming te bestaan over de hoofdzaken van het 
Regeeringsbeleid" enz. Hoe is dit mogelijk zonder het historisch 
gebeuren te beschrijven, van de constitutioneele monarchie van 1848 
over den strijd der zestiger jaren inzake de Luxemburgsche questie 
en benoeming van den gouverneur-generaal Meyer met de daarbij 
behoorende kamerontbindingen tot de vaste praktijk der latere 
tijden? De wetenschap van het positieve recht is hier voor een goed 
stuk geschiedenis. 

Ten slotte bedenke men dat het materiaal, de gegevens die de 
rechtswetenschap bewerkt niet alleen bestaan in wetten en ver
ordeningen, ook in vonnissen van den rechter en wat in deze nog 
meer beteekent ook in handelingen van de aan het recht onder
worpenen, hun overeenkomsten en testamenten, ook het onrecht 
dat zij doen. 

E en ·vonnis wordt zelden goed begrepen als we niet op het con
crete geval !etten. We maken eenerzijds ~ logificeerend ~ van 
dit geval een regel (de precedent-gedachte) maar do en dit ander
zijds ~ alogisch ~ gebonden aan het geval. Wie dit in wil zien 
Jette eens op de tegenwoordige .jurisprudentie over de onrechtmatige 
daad. Daar is aan nieuwe, vastere regels dringend behoefte, al tc 
vee! steken we nog in het van geval tot geval uitmaken, dat er 
anders is gehandeld dan , in het maatschappelijk verkeer betaamt" . 
D e behoefte moet ten volie worden erkend, niettemin toont de 
rechtspraak hoezeer de niet verder te verwerken bijzonderheden 
van het maatschappelijk Ieven in de wetenschap van belang blijven. 

- , 
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De rechtswetenschap wil en moet naar het algemeene streven, zij 
is daarom inderdaad op systematiseering uit, maar het bijzondere 
blijft en wordt nooit geheel overwonnen. 

Daarbij verdient nog een ander ding onze aandacht. De weten
schap van het positieve. recht is altijd wetenschap van een bepaald, 
positid recht in een bepaalden staat. Zij zelve is historisch en 
nationaal bepaald. De wetenschap van het positieve recht bestaat 
niet, wel de wetenschap van bet positieve Nederlandsche en Fran
sche recht. En toch .. zuiver" , alleen .. logisch"? Dit sluit nog iets 
anders in. Alleen hij , die aan dit recht deel heeft kan aan haar 
arbeiden, alleen de Nederlander het Nederlandsche positieve recht 
verwerken. Dat wil niet zeggen, dat een vreemdeling zich niet aan 
zulk een beschrijving kan zetten, doch dit wordt dan rechtsverge
lijking. En rechtsvergelijking is een andere tak van rechtsweten
schap in ruimen zin dan de wetenschap van het positieve recht. 
Ook de laatste kan van de rechtsvergelijking leeren : door de tegen
stelling en door de overeenstemming. De rechtswetenschap van dit 
oogenblik doet het voortdurend: de blik wordt verruimd , het in
zicht in het eigene verdiept. Er kunnen begrippen worden over
genomen, a! heeft dat wei spoedig zijn grenzen. Ons vereenigings
en stichtingsrecht b.v . moet ook in zijn logische samenvatting anders 
·zijn dan het Engelsche. De Engelsche trustverhouding laat zich 
niet ongeschonden in ons systeem passen. Doch de rechtsverge
lijking laat ik rusten. De wetenschap van het positieve recht kan 
alleen door dengeen die aan dat recht deel heeft worden beoefend, 
zeide ik. Want die wetenschap beheerscht mede de hanteering van 
het gegeven materiaal , dus de rechtstoepassing en slechts hij die 
zich voor die toepassing verantwoordelijk gevoelt 1 ) mag hier een 
oordeel uitspreken. Daarmee komt weder een aan historie en volk 
gebonden element in de wetenschap, dat het volstrekt logische 
karakter uitsluit. Ook liier zijn nuances , het zal voor het eene dee! 
der stof meer gelden dan voor het andere, meer voor de paacht 
dan voor den geld-handel. internationaal als hij is, meer voor het 
familierecht dan voor het verbintenissenrecht , meer voor het Staats
recht dan voor het privaatrecht. Het staatsrecht is het sterkst his
torisch bepaald, het is ook het meest nationale - ook in de weten
schap. En toch zou rechtswetenschap niet anders zijn dan het 
logisch verwerken van a-logisch materiaal? 

Met de laatste opmerking zijn wij a! aan een ander punt ge
komen. We betoogden, dat de structuur der rechtswetenschap be
halve door haar logisch karakter mede bepaald wordt door het 
feit , dat haar materiaal is een historisch gebeuren, dat het sociaal 

1) Die verantwoord~lijkheid bestaat ook in de kolonie-verhouding. Hier komt 
de eigenaardigheid uit der wetenschap van het door Nederlanders beoefende Indo
nesische adatrecht. V gl. ter Haar's mededeeling in de publica ties der Akademie ovu 
.,De beteekenis van de tegenstelling participeerend-kritisch denken en de rechtspraak 
naar adatrecht" . 
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is bepaald. Rechtswetenschap is altijd mede - zij het secundair 
- rechtshistorie, mede rechtssociologie. Doch er is nog een ander 
ding waarop de positivistische voorstelling die ik bestrijd, afstuit, 
van minstens even groot belang. De fout van het positivisme is, 
dat het als materiaal aileen ziet de wetten, de verordeningen, de 
vonnissen. Het vergeet dat deze achter zich hebben iets anders , 
nog wei zoo belangrijks, dat recht is een stuk van ons geestes
leven, individueel en gemeenschappelijk. Er is een nu nog niet 
nader aan te geven verband tusschen a! die dan door ons als 
rechtsmateriaal erkende gegevens en ons geestelijk Ieven . We heb
ben een bewustzijn van recht, een rechtsgevoel als men wil -
iets in ons, dat scheidt recht en onrecht, dat recht wil gedaan zien 
en onrecht vergolden. Men mag deze uitspraken wat mij betreft 
zoo vaag houden als men wil. het blijft een onvergeeflijke fout, 
als · we de .. gegevens" niet slechts voor een oogenblik om ze op 
zichzelf te beschouwen, maar definitief losmaken van dien achter
grond. Zij verliezen dan hun wortels, ze worden doode dingen, die 
zich - misschien - Iaten systematiseeren, in wat zij werkelijk 
zijn worden zij slechts gekend, als zij in verband met dit bewust
zijn van recht - zoo van den onderzoeker als van dengene voor 
wien het recht geldt - worden benaderd. 

Er is hierbij een dubbele dialectiek. Men kan de stelling ver
dedigen, dat slechts ten voile recht is wat in positieve gegevens 
als wet of vonnis is te herkennen, dat dan eerst volledig van rechts
werking, dus rechtswerkelijkheid is te spreken. En toch is tegelijk 
waar, dat recht is een stuk geestesleven, even reeel als taal of 
zeden of zedelijkheid, dat bestaat ook al is het niet geformuleerd, 
nog niet in den vasten vorm van het zoogenaamde materiaal neer
gelegd . .,Nog niet" zeide ik - maar ook dit is weer niet geheel 
juist, niet aileen het recht in wording, soms ook juist d·at dee! van 
het recht, dat het sterkst Ieeft, om zoo te zeggen aan den aanvang 
staat, is niet neergeschreven. Juist omdat het vanzelf spreekt, is 
het niet in de gegevens van positieven aard weer te vinden. Uit 
een debat over deze vraag naar aanleiding van het lndische adat
recht herinner ik mij het voorbeeld, dat in een bepaalden kring in 
de jurisprudentie de uitspraak is te vinden, dat het huwelijk van 
voile nee£ en nicht niet geoorloofd is, maar dat er in die recht
spraak geen verbod bestaat van het huwelijk tusschen broer en 
zuster. Dat dit niet mag is z66 vanzelfsprekend, dat de vraag nooit 
aan den rechter is voorgelegd. Het is niettemin recht. In codificaties 
worden zulke vanzelfsprekende dingen wel opgenomen; nog belang
rijker daarom is het, dat ook het gecodificeerde recht niet tot uit
spraken in concreto kan worden - en daarop komt het voor de 
werkelijkheid van het recht aan - zonder voortdurend terug te 
grijpen tot de fundamenteele rechtsvoorstellingen, in het rechts
bewustzijn aanwezig. In het Algemeen dee! van Asser's handlei
ding (Tweede druk 1934) en in mijn rectorale oratie over .. Recht 
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en gerechtigheid" ( 1932) 1
) heb ik dat uitvoerig aangetoond. Tot de 

,gegevens", het materiaal waarvan we spreken, behooren de rech
terlijke vonnissen. Deze brengen nieuw recht, de rechter gaat er 
echter van uit, dat het recht dat hij naar wetenschappelijk oordeel 
schept al bestond voor hij het in zijn vonnis neerlegde. lmmers 
hij doet recht. Daarbij wordt hij voortdurend voortgestuwd door 
zijn rechtsbewustzijn, door de overtuiging dat dit of dat recht moet 
zijn onafhankelijk van wat wet of oudere jurisprudentie zeggen. 
De rechtswetenschap, die dit miskennen zou . gaat aan de werke
lijkheid van het recht voorbij. Rechtspraak-recht is nieuw-gevormd 
en toch reeds bestaand recht. Ook het laatste is recht. Het be
staande recht is het wordende recht. 

Dit in de eerste plaats, doch er is nog een tweede dialectiek. 
De titel van de oratie, die ik citeerde wijst haar al aan. Er is de 
overtuiging in ons omtrent hetgeen recht is - er is de overtuiging 
omtrent hetgeen recht moet zijn. De een is niet te scheiden van 
de ander. Recht is een behooren, is tegelijk een zijn. De brug 
tusschen zijn en behooren, die de Kantianen ontkennen, ligt, zoo 
betoogde ik in die rede, in het recht. Het is hier niet de plaats dit 
uit te werken. Ik behoud mij voor op de beteekenis van het rechts
bewustzijn, op de verhouding van het individueele en het collectieve, 
'van zijn en behooren, nader terug te komen. Hier is het voldoende 
aan te stippen, dat recht niet wordt begrepen, als het niet als een 
ons opgelegde eisch wordt gezien, als niet wordt verstaan, dat w ij 
in het recht - let wel. ik zeg niet in de rechtsphilosophie maar 
in de wetenschap van het positieve recht van alledag - ten slotte 
s taan voor de scheiding van goed en kwaad . Daardoor raakt het 
recht aan het beste wa t de mensch heeft, daardoor is het altijd 
en voor ieder een levend ding en een probleem tegelijk, dit is ten 
slotte zijn waarde. Laat ik nog eens aanhalen 2 ) wat de groote 
Fransche jurist Domat 'zeide: C'est aussi dans le discernement de 
l'equite que consiste principalement la science du droit, of naar 
mijn eigen woorden: gerechtigheid is de zin van het recht. Het 
recht is positief gebonden en streeft tegelijk naar gerechtigheid. 

De rechtswetenschap, die het recht systematiseert, heeft dit in 
het oog te houden. Doet zij het niet - en veel dogmatiek heeft 
tot groote schade van het recht soms gemeend het niet te moeten 
doen, al brak onbewust toch altijd weer het juiste beginsel zich 
baan - dan gaat zij wederom aan de werkelijkheid van wat recht 
is voorbij. De rechtswetenschap is mede, ik plaats deze stelling naast 
die van de vorige bladzijde over geschiedenis en sociaal leven, weten
schap der gerechtigheid. Het logisch systematiseeren van de ge
geven stof moet geschieden in het bewustzijn van de dienstbaar
heid der wetenschap aan de gerechtigheid. Zij is dienstbaar, om-

1 ) Zie hierboven biz. 296 v. 
2) Zie hierboven biz . 307. 
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dat zij anders geen wetenschap van het werkelijke recht is. Die 
dienstbaarheid bepaalt haar vermogen van schematiseering ~ hier 
ligt het probleem der billijkheid, waaraan plaats gelaten moet wor
den tegenover het recht - die dienstbaarheid bepaalt de richting, 
waarin zij zich moet bewegen. 

IV. Het logische reeds in het recht zelf. 

Tot zoover over de structuur der rechtswetenschap naar haar 
historisch-sociale en naar haar ethische zijde. Ik moest daarover 
spreken om niet misverstaan te worden. Het eigenlijke doel van 
deze voordracht is echter een andere. Het logisch karakter zelf 
is mijn voorwerp van onderzoek. Daarom knoopte ik bij Kelsen 
aan, die juist dit logische karakter zoo sterk poneert. 

Wij betoogden, dat rechtswetenschap anders en meer is dan 
logische bewerking van a-logisch materiaal. Tot nog toe viel de 
nadruk op de bewerking, nu wenden wij ons tot het materiaal. 
Want dit materia a] ( het gegeven recht) is niet a-logisch . lntegen
deel. het recht zelf heeft sterk logische structuur. 

Bepalen wij ons eerst tot de in formules vervatte gegevens, tot 
de uitspraken van wetgever en rechter. Deze hebben zicli reeds 
losgemaakt, dank zij den dwang der formuleering, van de empirisch 
gegeven werkelijkheid. De wetgever zelf vormt begrippen. De 
wetenschappelijke bewerking daarvan is naar de opmerking van 
Emil Lask 1

) dikwijls niet anders dan de voortzetting van de door 
den wetgever zelf begonnen begripsvorming. Er is - behalve dan 
de wetenschap zelf. zegt deze schrijver, ~ geen cultuurverschijnsel. 
dat .,sich als begriffsbildender Factor auch nur annaherend mit 
dem Recht vergleichen liesse". Wij kunnen verder gaan : door het 
gebruik van een woord in de wet , wordt het niet meer de vraag , 
wat dit woord in het algemeen beteekent, maar wat het inhoudt 
in den zin der wet. Natuurlijk ontleent deze dien zin . kan zij dien 
zin alleen ontleenen aan het dagelijksche spraakgebruik. Maar dit 
spraakgebruik heeft altijd een min of meer verva.gende grens, in 
die vaagheid moet het recht voor zijn toepassing een scherpe lijn 
trekken, het maakt zoo van dit begrip iets bijzonders, iets specifiek 
juridisch. Vandaar de in wetten zoo dikwijls voorkomende ver
klaring : onder ... wordt in deze wet verstaan ... Vormde het recht 
niet eigen begrippen, dan was deze, nu zoo nuttige, formule een 
dwaasheid. Het recht zelf vormt begrippen, het heeft daardoor 
reeds eigen logisch karakter. 

Dit eenerzijds. Daarnaast dan blijkt de verwantschap tusschen 
recht en rechtswetenschap, hun gemeenschappelijk karakter, in het 
feit, dat de wetgever voortdurend ·de begrippen der wetenschap 
overneemt en daarmede werkt. Als men eens let op wat een wet-

1) Die Philosophie im Beginn des· zwanzigsten Jahrhunderts (Festschrift fiir 
Kuno Fischer) biz. 305. 
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hoek ais het Duitsche Burgerlijk wetboek van 1896 het- Aigemeene 
Deel noemt, dan ziet men dat dit niet veel anders is dan een korte 
samenvatting van een Ieerboek. Er is eenige, maar heusch niet veei 
overdrijving in, als men zegt, dat het een excerpt is uit Wind~ 
scheid's Pandekten. Dit is dat wetboek veelai ais grief voorge~ 
worpen. En z66 ais het daar geschied is, heeft de benadering , men 
mag zeggen de versmeiting, van recht en rechtswetenschap siechts 
zelden piaats gevonden, heeft zij door het verbinden der stof aan 
bepaalde wetenschappelijke opvattingen de ontwikkeling van de 
rechtswetenschap, en daarmee van het recht zelf in den weg ge
staan. Maar dit neemt niet weg, dat, - zij het in mindere mate, 
- iedere codificatie brokken wetenschap overneemt om daarmee 
de stof meester te worden. Er is wei geen nieuwere wetgeving op 
het gebied van het vereenigingswezen, di(l niet met het begrip 
rechtspersoon werkt. Daarmee wordt rechtswetenschap tot recht. 

Dit voorop. Van vee! grooter belang is echter dat niet de rechts
wetenschap het recht ais gegeven, tot systeem, tot een logisch 
samenhangende eenheid maakt, maar die eenheid in dat systeem 
in het recht zelf ligt. Recht en rechtswetenschap liggen in elkaars 
verlengde. De wetenschap, die systemati!?eert, doet niet dan voort~ 
t>ouwen op wat het recht began. Ten aanzien van de positieve 
··gegevens is dit gemakkelijk te bewijzen. 

Het recht bestaat uit bevelen, voorschriften, normen. Die normen 
vragen om toepassing, zijn op verwerkelijking gericht , het recht 
wordt in het maatschappelijke Ieven gerealiseerd. Nu kan het con
crete bevel, dat de betrokkene door het recht tot zich gericht ge
voelt, niet tegelijkertijd tot een daad en tot het niet doen van die 
daad verplichten. Er kan geen tegenspraak in het recht zijn. Hande
lingen zijn rechtens geoorloofd of verboden. Zij kunnen niet en 
geoorloofd en verboden zijn; rechtsgevolgen moeten al dan niet 
intreden. Het kan niet ," dat zij tegelijkertijd wei en niet intreden. 
Het recht eischt gehoorzaamheid, wij gehoorzamen alleen aan het~ 
geen niet met zichzelf in tegenspraak. is. De hoofdregels der aris~ 
totelische logica beheerschen niet alleen de rechtswetenschap, ook 
het recht. Hieruit volgt, dat het recht een eenheid, een systeem 
moet vormen. Het is op zichzel£ volstrekt niet verwonderlijk, dat 
in de massa van rechtsvoorschriften, die op een gegeven oogenblik 
in een bepaalden staat gelden . afkomstig ais zij zijn van verschil~ 
Iende personen. levend soms in ver uit elkaar liggende tijdperken, 
tegenspraak zou zijn. Veeleer zou het tegendeel verwonderlijk zijn, 
gezien de groote divergentie van rechtsopvattingen, die de ervaring 
ons leert. Maar die tegenspraak k~m er niet zijn, de wetenschap 
van het recht zal haar, als zij zich schijnbaar voordoet moeten op~ 
heffen omdat juist het recht een eenheid vormt. De wetenschap 
moet leeren dat de schijn ook hier bedriegt. Dit blijkt uit den regel: 
,lex posterior derogat priori", de nieuwe wet heft een oudere, waar
mee zij direct of indirect in tegenspraak is, op; dit is niet een voor-
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schrift van positief recht, dat ook anders zou kunnen zijn, het is 
een regel aan ieder recht noodzakelijkerwijze inhaerent. Hij geldt 
ook waar de positieve wet met geen woord er melding van maakt. 
Ter wille der eenheid is hij onmisbaar. En uit de eenheid van het 
recht volgt, dat de regels een logische homogeniteit moeten ver~ 
toonen, waardoor zij zich in een systeem Iaten voegen. 

Men kan dit ook hieraan zien, dat geen rechtsregel kan wor~ 
den toegepast zonder dat tegelijk ook andere regels toepassing 
vinden. Elke regel geldt aileen· in wisselwerking met andere. Als 
ik uitmaak, dat iemand een zekere som als koopprijs voor een be~ 
paalde zaak moet betalen, dan pas ik den regel over koop toe, maar 
ook den regel over overeenkomsten in het algemeen, ook die over 
de bekwaamheid tot rechtshandelingen om van de regels over proces~ 
recht, over rechterlijke compententie, over executie maar niet te 

- spreken. A priori is nooit te zeggen welke regels een bepaald geval 
beheerschen ~ het is de taak van den jurist deze in de onafzien~ 
bare veelheid , die voor hem ligt, aan te wijzen. Men kan volhou~ 
den, dat aile rechtsregels ~ zij het door de uitsluiting van haar 
toepasselijkheid in een bepaald geval, ~ dit geval beheerschen. 
Doch dit is aileen mogelijk , indien die regels logisch met elkaar 
in verband staan, een geheel vormen, indien hun onderlinge ver~ 
houding als regel en beperking. uitwerking en uitzondering, nad-. 
kan worden bepaald, indien zij dus een systeem vormen. Het is 
voorts een oude methode van wetsuitlegging, voorzoover mij be~ 
kend door niemand gewraakt, dat de uitlegging van het eene voor~ 
schrift geschiedt door het in verband te brengen met een ander, 
deze uitlegging te verwerpen, die tegenspraak zou doen ontstaan, 
aan gene de voorkeur te geven, omdat aldus de beide bepalingen 
zich gemakkelijk tot een geheel Iaten vormen. Deze systematische 
interpretatie onderstelt een systeem niet door de wetenschap ge~ 
maakt, maar in het recht zelf gelegen. 

Dit alles is reeds vroeger door anderen betoogd. Men vindt 
het bij Richard Schmidt in. zijn Allgemeine Staatslehre ( 1901) 
biz. 170 vlg., men vindt het vooral bij den Hongaar Julius Moor 
in zijn beschouwingen over Das Logische im Recht 1

). 

Doch nu wil ik een stap verder gaan: dit logisch gebondene, 
systematische ligt niet alleen in de positieve normen, die in wet~ 
geving of wat daaraan gelijke kracht heeft, zijn vervat, het ligt 
reeds in het niet geformuleerde recht, het recht a ls stuk van ons 
geestesleven, waarvan ik hoven sprak. Dit is m.i. onmiddelijk evi~ 
dent. Immers ook dit recht is regel. Van de zelfstandigheid van 
het concrete oordeel over de verhouding van de beslissing tegen;. 
over den regel ben ik volkomen overtuigd. De gronden daarvoor 

1) Revue internationale de \a theorie du droit II ( 1927/28) blz. 157 vlg., 
(speciaal biz. 163 vlg.). Zie biz . 434. · 
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heb ik meermalen uiteengezet 1
); zoo even herinnerde ik nog aan 

het alogische element in het recht. Met den regel is de concrete 
beslissing over een geval nog niet gegeven, maar als de beslissing 
eenmaal gevallen is, wordt zij in het geheel opgenomen, door den 
logischen drang van den recht vormenden geest in de richting van 
regel verwerkt. Er is een voortdurende dialectiek ook tusschen be~ 
slissing en regel: de beslissing komt uit den regel, is toch zelf~ 
standig tegenover den regel, wordt weer grond van nieuwe regels. 
Rechtsoordeel is altijd oordeel over een bijzondere verhouding tus~ 
schen menschen, doch tegelijk altijd oordeel in een bepaalde ge~ 
meenschap; hoe individueel ook, is het altijd meer dan individueel. 
Evenzeer als aan het bepaalde geval is de beslissing aan de ge~ 
meenschap gebonden, waarbinnen het recht wordt vastgesteld. De 
beslissing wordt als precedent het uitgangspunt van een nieuwen 
regel. Al die regels vormen in onzen geest een geheel systeem. 
Het is met dat geheel , zooals het in een bepaalden tijd voor een 
bepaalden kring zich manifesteert, dat de rechtswetenschap zich 
terug houdt . En zoo kan zij met al de reserve, die in het hoven~ 
staande ligt opgesloten, zeggen , dat recht regei is . Maar hoe een~ 
voudig dat ook zijn mag , de consequenties daarvan voor onze be~ 
s~houwing van recht en rechtswetenscha.p, die er in liggen opge.o. 
sloten, zijn , voorzoover ik weet , nimmer getrokken. 

V. Rechtswetenschap en rechtstheorie . Verwante beschouwing in 
taaiwetenschap. 

Die consequentie is wei in de eerste plaats deze , dat het systeem 
niet ligt in de hand van de wetenschap, maar ook niet in die van den 
wetgever, dat deze beide het niet willekeurig kunnen vormen, welke 
hun straks te bespreken. invloed daarop ook zijn mag. Als het 
systeem reeds ligt in s ' menschen rechtsbewustzijn , in den aard van 
zijn denken over recht, dan is het wei de taak van de wetenschap 
het systeem te ontvouwen, niet om het te scheppen. Dan kan men 
spreken van een juist en een niet juist oordeel over dit systeem, 
dan is die systematiek - ziehier reeds een resultaat van belang 
- werkelijk wetenschap, ais iedere wetenschap aan voortdurende 
vorming onderworpen , maar ais iedere wetenschap een geheei van 
oordeeien, die op hun richtigheid kunnen worden getoetst. Onjuist 
is dan de meening van veierlei naturalistische rechtswetenschap van 
onzen tijd die in de systeemvorming, de dogmatiek ' niet anders ziet 
dan een huipmiddel voor onderwijs en geheugen, dat zoo en zoo 
is, maar ook precies even goed anders zou kunnen zijn. Het is dus 
wel een vraag van juistheid of onjuistheid, niet van meerdere of 
mindere technische doelmatigheid, of en hoe persoonlijk en zake~ 

1 ) Zie mijn Algemeen D ee! in Asser's Handleiding burgerlijk recht (2e druk 
1934 ), in bet bijzonder blz. 173 v!g. 

--- ---- ~-
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lijk recht naar Nederlandsch Burgerlijk Recht zijn te scheiden 1
), 

eveneens wei een vraag van wetenschap of in het Nederlandsche 
Staatsrecht drie functies van de staatsorganen zijn te onderscheiden, 
bestuur, rechtspraak en regeling ( wetgeving) dan wei daarnaast 
de politie als eigen functie moet worden gesteld 2

). 

Is willekeur van de wetenschap - die dan geen wetenschap 
zijn zou - reeds uitgesloten, indien in de gegevens van wet en 
verordening systeem ligt, het systematische van het denken sluit 
ook de willekeur van den wetgever uit. Hij is vrij zich volstrekt 
niet om het systeem te bekommeren, als zijn wenschen en bevelen 
tot recht willen worden, moeten zij zekere vormen aannemen, zich 
laten systematiseeren. Niet aileen omdat zijn eigen denken hem 
daartoe dwingt, ook omdat anders zijn product geen recht kan 
zijn . Hier ligt een noodzakelijke grens van zijn macht over het recht. 

Dit is de eerste consequentie van onze stelling. Zij heeft nog 
een andere. Zoolang wij het systematische aileen zoeken in het 
den onderzoeker voorgelegde positieve materiaal van met macht 
gegeven beslissingen over wat recht zal zijn, wetten en vonnissen, 
is het mogelijk, dat dit systeem van een bepaald positief recht 
ten eenenmale verschilt van en niet vergelijkbaar is met andere 
elders en in andere tijden geldende rechtssystemen. lndien echter 
de eenheid in het recht noodzakelijk element is van 's menschen 
geestesleven, dan is, hoezeer de inhoud van dat recht, hoezeer 
ook de systematiek ervan moge verschillen van die van andere 
volken en andere tijden, het toch noodzakelijk, dat die systemen 
met elkaar kunnen worden vergeleken, zelf onderling weer een 
eenheid vormen. lmmers ook dit denken zelf is, hoe verschillend 
ook, als menschelijk denken getypeerd en daardoor als geheel, als 
een te beschouwen. Dan kan er dus een wetenschap bestaan, die 
die eenheid bloot legt, den bouw der rechtsordeningen in het alge~ 
meen, het rechts~denken zelf, tot voorwerp van onderzoek maakt. 
Een wetenschap die dan noch is wetenschap van eenig positief 
recht noch wetenschap der rechtsvergelijking. W el is rechtsverge~ 
lijking aileen mogelijk, indien die eenheid bestaat, maar het onder~ 
zoek van het systematische in aile rechtsdenken is niet de taak 
der rechtsvergelijking. Dat onderzoek is de taak eener wetenschap 
die ik bij voorkeur rechtstheorie noem. Zij moet wei onderscheiden 
worden van de , Algemeene rechtsleer" die + 1870 opkwam en 
vooral aan den naam van A. Merkel is verbonden, toen de afkeer 
van ieder rechts~wijsgeerig denken ten slotte leidde tot de poging 
naast de wetenschap van het positieve rechts iets algemeens te 
behouden in een wetenschap, die in het positieve recht van aile 
tijden en plaatsen het gelijke zou nasporen. Die wetenschap poogt 

1) Vgl. mijn Zakenrecht in Asser's Handieiding, II, biz. 31. 
2 ) Vgl. eenerzijds Vander Pot, Handboek van her Ned. Staatsrecht, eerste druk, 

biz. 261, anderzijds Van Vollenhoven, Staatsrecht Overzee, biz. 50, 105, 244. 
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het gelijke in den inhoud van vele rechtsordeningen te vinden, in 
die pogingen heeft zij ongetwijfeld voor de wetenschap waarop ik 
doe! nuttigen arbeid verricht, maar haar opzet is een andere. Zij 
zoekt naar een grootsten gemeenen deeler in de rechtsordeningen; 
zij zoekt het gelijke in inhoud, wij hebben het over het gelijke in 
den vorm; ons is het te doen om een wetenschap, die het a priori 
van elk positief recht naar zijn logische zijde aanwijst, die dus 
niet op abstraheeren uit zooveel mogelijk gegevens, maar op analyse 
van den aard van ons denken over recht uit is. 

Doch voor wij dat nader uitwerken willen wij een zijstap doen, 
ter verheldering onzen blik ter zijde slaan naar een andere weten-
schap. . 

Ik bedoel de taalwetenschap. Bij het aanhooren of lezen van 
beschouwingen van taalgeleerden trof het mij, hoeveel verwant
schap bestaat tusschen de problemen, die recht en taal ons voor
leggen. Dit is geen toeval, recht is aan taal gebonden, de uit
legging der formule, de uitdrukking in taal-teekens, is een voor
naam stuk der rechtswetenschap. De terminologie zelf doet het 
uitkomen. Het recht culmineert in de rechtspraak. Recht moet 
worden gesproken om het abstracte bevel van de rechtscheppende 
faG.toren in een concrete werkelijkheid om te zetten . En nu is het 
merkwaardig~ dat ook ons probleem in de taalwetenschap is te 
vinden en daar in de laatste jaren sterk de aandacht heeft. J-:Iet 
probleem van de systematiek, van de logisch te begrijpen eenheid 
der taal. Als voor het recht is voor de taal dat systeem niet ,toe
vallig" of ,willekeurig", het heeft zijn grond in de logische functie 
van onzen geest. En als voor het recht maakt dit voor de taal 
het mogelijk den systematischen bouw niet van een of andere bij
zondere taal, maar van de taal in het algemeen te onderzoeken. 

Als ik goed zie , vindt de bepaling van de aandacht op dit punt 
haar begin bij Saussure. Een enkel citaat zij mij vergund. Hij 
schrijft 1 ): , Tandis que le lang age est heterogene, la langue ainsi 
determinee est de nature homogene, c'est un systeme de signes ou 
il n'y a d'essentiel que !'union du sens." De langage is dus het 
spreken, het taalgebruik der velen die haar bezigen, de langue de 
taal als eenheid die in dit spreken zich vertoont. Een eenheid, die 
om eenheid te zijn zich noodzakelijkerwijs als systeem moet toonen. 
Verder: ,Une langue est un systeme rigoureusement lie de moyens 
d'expression commun a un ensemble de sujets parlants, il n'a pas 
d' existence hors des individus qui parlent ( ou qui ecrivent) Ia 
langue, neanmoins il s'impose a eux, sa realite est celle d'une 
institution sociale." Dus: een praten zonder eenig gevoel van ge
bondenheid - niettemin een bindend systeem van de taal als ge
heel. De veelheid der verschijnselen mag zoo bont zijn als men 
wil, er is toch een eenheid in. Heeft Van Ginneken - een der-

1) Cours, biz. 72, 80. 
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genen die hier richting wijzen ......- niet gelijk als hij zegt 1
): ,Ook 

in de taalwetenschap is men gaan begrijpen, dat geen enkel syste~ 
matisch geheel uit de samenvoeging van zijn deelen bestaat, maar 
dat de deelen er slechts zijn in het geheel en dat daarom storing 
of verandering van het eene dee! noodwendig een harmonieuze 
omschikking van de andere deelen ten gevolge heeft." Waren er 
niets dan op zichzelf staande verschijnselen, die ter beheersching 
door den mensch samengevoegd werden, de wetenschap zou daar~ 
bij naar willekeur of welgevallen kunnen handelen ......- nu is het 
systeem in de eenheid der taal zelf gelegen, door de wetenschap te 
ontdekken. Men vergelijke wat ik hoven biz. 443/444 over het rechts~ 
systeem heb gezegd. En dat systeem, die eenheid bindt ......- de 
mensch hm niet naar eigen goedvinden het ter zijde stellen, zijn 
spreken zou ophouden , taal" expressie te zijn, het werd onver~ 
staanbaar. Gelijk in het recht de regel tot systeem dwingt, zoo 
in de taal het verstaan. T aal is mededeeling, een mededeeling 
die onderstelt, dat zij verstaan wordt. Er zou geen verstaan zijn 
indien in het taalgebruik der velen niet een eenheid was. Doch 
dit moet niet in dien zin begrepen worden dat dit verstaan worden 
bewust wordt nagestreefd, het ligt onbewust achter elk taalgebruik. 
Het gesproken woord is uitdrukking, beschrijving, oproep tot 
handelen en het spreken zelf is in de gemeenschap met den ander 
gelijk die gemeenschap het wezen van het recht is. Die gemeen~ 
schap wordt niet gezocht maar zij is er. Taaldenken is als rechts~ . 
denken gemeenschapsdenken. Doch op deze dingen kan ik thans 
niet ingaan. Niet aileen de wetenschap, de sprekende menschen 
zelf zijn aan het taalsysteem gebonden. Het is een realiteit, juist 
als die van het recht , die aileen bestaat in het gesproken of ge~ 
schreven woord maar die toch als eenheid in a! die woorden aan 
dat spreken logisch voorafgaat. 

In taal en recht beide komt de orde van ons denken uit. Studie 
van de taal is niet aileen een onderzoek van de steeds wisselende 
taalverschijnselen, maar ook van den bouw van de taal als taal, 
van ons menschelijk denken zelf. Naast de rechtstheorie die het 
rechtsdenken van den mensch tot voorwerp heeft, kan een weten~ 
schap gesteld worden of liever is er een wetenschap; die het taal~ 
denken onderzoekt. En in de grondvormen van beide zal overeen~ 
stemming zijn: subject ......- object ......- betrekking tusschen beide -
zijn het niet onderwerpen voor de een als voor de ander? Voor 
beide zal het zaak zijn deze theorie en de wetenschap van de ver~ 
schijnselen zelf te scheiden. Het is de gedachte, waaraan b.v. A. W . 
de Groot uiting gaf toen hij de vraag stelde 2 ): ,.Sind die bekannten 

1) De grondwet van het grammatische Systeem. Onze Taaituin, IV (1935-
1936), biz. 277. 

2 ) Zur Grundiegung der Morphoiogie und der Syntax. Aig. Ned. Tijdschrift 
voor Wijsbegeerte en Psychoiogie, XXXII ( 1939) biz. 147. 
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Wortarten indo~germanischer Sprachen linguistische Realitaten 
oder sind es nun mehr oder weniger willkiirliche extra~linguistische 
Gruppierungen? ... Wenn gehoren sie der Sprache in engerem Sinn, 
der ,langue", oder nur der Rede, die , parole" an" Ook De Groot's 
onderzoekingen liggen in de richting , die ik aanwees. Ik kan er 
echter niet Ianger bij stilstaan, wil mij hier bepalen tot een punt 
dat overeenstemming en verschil beide tusschen taal en recht doet 
uitkomen. 

We zeiden dat de taal een systeem vormt, dat bindt. Niette~ 
min moeten we het verschijnsel erkennen, dat er ook onsystema~ 
tisch wordt gesproken, dat in het spreken zich het systeem wijzigt. 
De , parole" wijkt voortdurend van de , langue" a£. Jespersen 1

) 

verklaart: , English grammar forms a system, but is not everywhere 
systematic". Er is , correct" en , incorrect" spreken, het incorrecte 
kfm correct worden. N aar Van Ginneken' s woord is dan harmo~ 
nieuze omschikking van het systeem noodig . En weer moeten we 
dat niet zoo begrijpen, dat dan de geleerden een nieuw systeem 
moeten uitvinden, maar zij moeten zich afvragen: in hoeverre "is 
het systeem gewijzigd? Eenmaal aanvaard heeft het niet~passende 
taalgebruik i:q logische consequentie zijn invloed, oak elders komen 
wijzigingen voor. Het is precies zoo met het gewoonterecht, dat 
zich tegen de wet in doet gelden. Het is niet~recht , het past niet 
in het systeem, niettemin wordt het toch recht. En als het recht 
geworden is, dwingt het in logische consequentie tot verdere wijzi~ 
ging. We zien hier duidelijk de grens van het systematische in 
het recht en taal beide. Het systeem dwingt , maar de dwang is 
niet absoluut, de logische gebondenheid niet als in de wiskunde 
onvoorwaardelijk. Zij kan dat niet zijn omdat recht en taal ver~ 
schijnselen in den tijd zijn, aan tijd en dus aan wisseling onder~ 
worpen. Het systeem is, g-elijk ik het elders uitdrukte, een , open" 
systeem 2

). Het is dynamisch, niet statisch. Het is echter een mis~ 
kenning van de dialectiek van on1; denken, indien men op grond 
hiervan het systematische zelf zou ontkennen. lntegendeel, gelijk 
gezegd, de verandering zelve doet de eenheid uitkomen, iedere 
wijziging heeft noodzakelijkerwijze dus ter wille der logische een~ 
heid haar uitwerking elders. · 

Is er dus overeenstemming , het punt waarop ik wees toont 
tegelijk het verschil tusschen taal en recht . Bij beide zal men een 
oogenblik kunnen aanwijzen waarop in den langzamen overgang 
het afwijkende is geaccepteerd, het incorrecte correct is geworden, 
het niet~recht recht. Maar is er verschil: het gezag dat uitmaakt 
dat dit is geschied is een ander, men zou zelfs kunnen volhouden, 
als men gezag in zijn eigenlijken zin neemt, dat er geen gezag in 
taal is , wei in het recht. Daarom wringt a! dadelijk het probleem 

1) The sys tem of Grammar in zijn Li nquistica ( 1933) blz. 346. 
2) Zie mij n Algemeen Dee! in Asser's Handleiding. 
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zooveel sterker in het recht dan in de taal. Hoe kan als het recht 
de rechtsvorming monopoliseert, aan den wetgever opdraagt, tegen 
den wetgever in recht ontstaan? Het is veelal onmogelijk geoor~ 
deeld, niettemin het gebeurt 1 ). Er zijn juristen, die zich in aile 
mogelijke bochten wringen om het te ontkennen, er zijn anderen, 
verstandigen, d'ie het erkennen maar die zich toch hevig ergeren. 
In de taal is die ergernis er ook, maar zij is van anderen aard. 
Een gezag dat werkelijk opleggend onderscheidt tusschen correct 
en incorrect taalgebruik is er niet. Het gezag, waarvan wij in de 
taal spreken, het verzet van auteurs en geleerden tegen een op~ 
komend incorrect taalgebruik legt niet op, zou het dat vermogen 
(wei poogt het dat soms via de school) dan ware het rechtsgezag. 

Wij moeten bij dit punt - voor den aard van recht en rechts~ 
wetenschap van groat belang - wat Ianger stilstaan. 

VI. Tegenstelling tot taalwetenschap: het gezag. 

Een der kenmerkende dingen van het recht is zijn onzekerheid. 
Wij staan voor een geval, moeten hard en onwrikbaar - ook dat 
eischt het recht - kunnen zeggen: dit is recht, dat onrecht, een 
vlijmscherpe scheiding maken 2

) en ... wij aarzelen, zijn niet dade~ 
lijk zeker van ons zelf. Hoe kan dat? Er is tach maar een recht, 
dat is ons voorgeschreven, en als het niet voorgeschreven is moet 
het tach in ons rechtsbewustzijn zijn aan te wijzen. en we zouden 
niet weten wat dat inhoudt? Tach is beide waar, het verdient op~ 
heldering. 

Het recht betreft nooit den enkeling, altijd den mensch in ge~ 
meenschap. Oat moet hier voorop staan. Ons rechtsbewustzijn is 
een innerlijke overtuiging, zij dwingt ons, we voelen ons haar op~ 
gelegd en mogen haar niet ontwijken - tach is zij tegelijkertijd 
gebonden aan wat anderen, onze rechts~genooten, voelen en denken. 
Er is niet als in de zuivere logica een individueel denken, waarvan 
we weten, dat het ook bij anderen aldus functionneert , dat de 
mensch zoo denkt, het denken dien bepaalden vorm heeft , maar 
er is een oproep, een eisch in ons geestesleven gelegen, die zich 
tot den ander richt en van hem antwoord vraagt . Rechtsaenken 
is gemeenschapsdenken: wie naar recht zoekt houdt geen monoloog, 
maar roept op, vraagt antwoord. En het antwoord bepaalt mede 
zijn eigen denken, niet aileen omdat het zooals overal elders dwingt, 
het eigen denken nog meer te controleeren - maar omdat wij 
dit eigen denken op den duur niet als eisch van rechtsbewustzijn 
kunnen volhouden als het geen weerklank vindt. Oiep in ons kan 
een eisch van gerechtigheid blijven branden, die door anderen niet 
wordt gehoord - in het rechtsbewustzijn kan die vlam niet duren: 

1 ) Zie mijn Algemeen Dee! in Asser 's Handleiding. 
2) Ook niet ,bemiddelen". V gl. mijn Algemeen D ee!. biz. 178 vlg. 
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als zij .niet door het antweord nieuwe brandstof bekomt. Het rechts~ 
bewustzijn ontwikkelt zich in een nooit eindigende dialoog, waar~ 
aan alle rechtsgenooten dee! nemen, het is misschien nog eerder 
vloeiend dan onzeker te noemen. En tach eischt hetzelfde rechts~ 
bewustzijn dat steeds in concreto wordt gezegd wat recht is , de 
uitspraak definitief is. Daarom vraagt het om een gezag dat beslist. 
Het menschelijk, feilbaar , dikwijls aangevochten, gezag is noodig 
omdat de mensch in zijn gebrekkigheid tegelijk en recht behoeft 
en dit recht niet vermag te grijpen, z66 dat het steeds naar aile 
zijden voor ieder onafwijsbaar voor ons staat. 

Maar, kan men v ragen, hoe komt het tach, dat de rechtsoor~ 
deelen der menschen verschillen, als het rechtsbewustzijn tach func~ 
tie is van den menschelijken geest. Zit dit niet hierin, zou ik willen 
antwoorden, dat de mensch in zijn beperktheid en in zijn zonde 
vooral, die hem verhindert zuiver te denken en meer nog zuiver 
te handelen, wei weet dat er recht moet zijn en is, een behooren 
dat de gemeenschap is opgelegd, ook wei notie heeft van de be~ 
ginselen die het beheerschen, maar de consequenties daarvan, het 
recht in concreto, niet vermag te kennen, noch, als hij het a! kent, 
daarnaar te handelen, gedreven als hij wordt door motieven van 
eigen belang en heerschzucht, van zich zelf zoeken en van den 
nooit eindigenden wensch dit eigen willen toch als recht te recht~ 
vaardigen? 

Ons bewustzijn heeft betrekking op zeer algemeene dingen: den 
ander geen geweld doen (neminem laedere) , hem eerbiedigen in 
het zijne ( suum cui que tribuere) , die niet vee! meer dan form eel 
lijken ~ het reageert tegelijk concreet op een bepaald gebeuren: 
dit is onrecht. Doch die reactie is intultief , daar is geen weg tus~ 
schen den abstracten regel en · de intultieve uitspraak en tach ~ 
wij hebben het hoven betobgd - eischt juist het rechtsbewustzijn 
dat het een tegenover het andere wordt verantwoord. De concrete 
beslissing mag ten slotte intultief worden gevonden, zij moet ook 
tegenover den regel kunnen worden gerechtvaardigd . 

Doch er is meer. Wij reageeren direct op een concreet gebeuren . 
Doch wat is dit concreet gebeuren? Wij kennen het door waar~ 
neming. Maar kennen wij het geheel voorzoover voor het recht 
van belang? De daad die we waarnamen of die door getuigen 
wordt medegedeeld, moet gezien worden in verband met andere. 
Ieclere jurist weet, hoe een kleine verschuiving in het feiten~com~ 
plex een totalen omkeer van het oordeel ten gevolge kan hebben. 
Wij moeten het geheel kennen. Het is weder onzeker, wat in een 
bepaald geval als het geheel zal moeten worden beschouwd, wat 
rechtens relevant is, wat niet. Eerst gave en oefening leeren hier 
den rechten weg. 

Nu is dit natuurlijk niet zoo, dat wij in den gewonen gang van 
de alledaagsche dingen geregeld door den twijfel zouden worden 
gekweld. Dit gebeurt niet, omdat de rechtsvraag eenvoudig niet 

29 
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wordt gesteld. Maar het wordt anders, waar door de complicatie 
der verhoudingen, het door elkaar gestrengeld liggen van de be~ 
trekkingen tusschen de menschen of door hun vijandschap, de vraag 
wordt opgeworpen, wie nu in een strijd recht heeft. Het onrecht 
kan zoo klaar zijn , dat ieder niet~betrokkene het direct ziet, het 
kan ook, dat wij gaan twijfelen, in de aarzeling Ieven. Geestelijk 
ook in het recht leiden wij niet een ongebroken Ieven, er zijn be~ 
ginselen in het recht die ons in tegengestelde richting wijzen 1

): 

de erkenning der persoonlijkheid van ieder mensch houdt ons dezen 
regel voor, de aanvaarding der gemeenschap genen. In het con~ 
crete geval zal moeten worden uitgemaakt wat moet overwegen . 
Oat kfm duidelijk zijn , dat kan ook wei uiterst onzeker schijnen. 
De eene mensch oordeelt anders dan de ander ~ toch Ieven zij 
samen in dezelfde gemeenschap en moet naar den logischen 
aard van het recht slechts een van beide oordeelen recht zijn. 

On.s rechtsbewustzijn zelf dicteert ons dat dit moet worden uit~ 
gemaakt, wij zoeken een gezag, dat beslist. Het recht vraagt de 
daad. Oat gezag is een gegeven van het recht, wie er mee belast 
is zal de historisch~concrete situatie aanwijzen. 

Onjuist is de voorstelling, dat het rechtsbewustzijn verschillend 
is en de menschen daarom afspreken dat nu door een .der-de min 
of meer willekeurig moet worden uitgemaakt, wie gelijk heeft of 
dat dit uit een optelsom, meerderheid tegenover minderheid kan 
worden afgeleid. Dat is historisch fout, het is ook niet uit analyse 
van de werkelijkheid van geestes~ en samenleven af te leiden. De 
mensch zelf heeft behoefte in zijn rechtsbewustzijn aan gezag. Ook 
weer deze verhouding is een tweezijdige: de onderwerping is niet 
onvoorwaardelijk, het kfm dat het rechtsbewustzijn neen blijft zeg ~ 
gen tegen de uitspraak van het gezag, ~ maar de gebrekkigheid 
van het menschelijk zijn waarop ik doelde, de onzekerheid van het 
recht, waarover ik sprak, dwingen tot de aanvaarding van het ge~ 
zag, niet als een van buiten komend ding dat de gebrekkigheid 
van onze rechtsoordeelen verhelpt, maar als deel van het rechts~ 
oordeel zelf. Wij zijn ons bewust, dat er geoordeeld moet worden. 
Wij kunnen dat ook zoo zeggen: het is niet aileen een vraag van 
logica uit te maken wat recht is, de beslissing heeft, hoezeer zij 
logisch moet zijn gefundeerd (men lette op den bouw van de 
rechterlijke vonnissen die niet anders is dan een reproductie van 
de structuur van ons rechtsdenken zelf} , meer dan logische waarde. 
Zij moet gelden, d.i. recht zijn , ook al zou zij logisch fout zijn. 
Het beginsel van het gezag van het gewijsde ~ de gebonden~ 
heid aan de rechterlijke uitspraak, of zij ,.juist" is of niet ~ is 
mede een door de rechtstheorie te onderzoeken beginsel van ieder 
recht. In dat beginsel blijkt de beteekenis van het gezag niet naast 
maar in bet recht. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat uitwerking 

1) V gl. mijn Rechtsbeginselen, hierboven, biz. 410. 
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en begrenzing van dit beginsel in ieder positief recht verschillend 
kan zijn, voorwerp der wetenschap van het positieve recht wordt. 

Wij zien dat wij hier op rechtsgebied wei ver afraken van dat 
der taal. Toch sprak ik nog aileen over het recht als stuk van 
ons geestelijk Ieven. Het merkwaardige is echter, dat de onzeker
heicl zich voortdurend doet gevoelen ook in die instellingen die 
ter wille der zekerheid worden geschapen. Want de mensch ver
draagt de onzekerheid niet. Hij wil het recht vast en zeker , de 
menschelijke geest volgt daarbij overal denzelfden weg, hij schept 
in~tituten die van tevoren zeggen wat recht zal zijn, in abstracto 
dan, waaruit de concrete conclusie slechts door logisch betoog be
hoeft te worden getrokken ( wetgeving) of hij stelt de concrete 
uitspraak als voorbeeld waardoor in ana!ogie ieder nieuw geva! kan 
worden uitgemaakt (rechtspraak, precedent). 

Geen van beide is afdoende. Het laatste is duidelijk : wanneer 
is het nieuwe geva! gelijk, wani:teer verschillend .....- er moet een 
gezag zijn dat scheidt. Maar ook het eerste staat zwak: geen wet
geving omvat a priori de volledige veelvuldigheid van het Ieven. 
De weggeduwde onzekerheid duikt telkens weer op, de geschiedenis 
van ieder gecodificeerd recht wijst het aqn. Ik kan er nu niet over 
uitweideii. 

Genoeg voor ons zij dat er een gezag moet zijn dat uitmaakt 
en tegenover de positieve gegevens en tegenover het recht als deel 
van het geestelijk volksleven wat rechtens is. 

Geheel het positieve recht is een strijd tegen de onzekerheid. 
In wet, rechtspraak en wetenschap ligt een schat van menschelijk 
kunnen, van cultuur, die altijd weer dienst doet om recht te vin
den en recht te handhaven. Zonder dat was er een chaos, doch 
overwonnen is de onzekerheid nooit. 

Recht is uit den aard . kan men zeggen, positief: het behoeft 
verwerkelijking. Het logische systeem kan niet theorie blijven, er 
moet in het menschenleven worden ingegrepen. Er is gezag noodig 
om te beslissen (rechtspraak), gezag om de regels te stellen waar
naar beslist wordt, de eenheid van het recht te bewaren (wet~ 
geving), gezag om het te handhaven ( politie). Montesquieu ' s trias 
der functies van den staat, legt de kern der verhouding van recht 
en staat bloot. Want in den staat, dat is in den rechtsvorm van 
het volk, ligt het gezag waarvan wij spreken , het gezag van be
·paalde menschen in een bepaalde historische situatie bij een be
paa!d volk. In hem is de verbinding van het abstract gedachte 
recht met de historisch gegeven werkelijkheid, door hem moet het 
recht worden uitgebeeld. 

Ik kan op dit alles hier niet ingaan. Wellicht weidde ik er reeds 
teveel over uit, het bleef toch fragmentarisch , doch ik kon het moei
lijk missen omdat het gezag als element van het recht mede den 
aard der rechtswetenschap bepaalt. 

Nu nog slechts een opmerking. Is volkenrecht dan geen recht, 
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kan men vragen, dat mist toch dit gezag. Ik antwoord dat het 
wei recht is - er is de overtuiging van de gebondenheid - er is 
altijd nog een zij het minimale rest van verwerkelijking - en toch 
weer geen recht, omdat het gezag ontbreekt. Het is recht in wor~ 
ding. Er is weinig waarnaar de menschheid z66 snakt als naar de 
afsluiting, die het eerst waarlijk tot recht zou stempelen, naar een 
gezag, dat recht spreekt, rechtsregels stelt, recht handhaaft tus~ 
schen de volkeren. In de tegenwoordige verhoudingen is de staat 
de rechtsvorm van het gezag. Het spreekt vanzelf dat die vorin 
ook een andere kan zijn, maar dit is zeker, dat de gebondenheid 
van het recht aan de gemeenschap maakt dat recht altijd is in een 
historisch bepaalden vorm. De geheele analyse van het recht, waar~ 
van ik een enkele lijn aangaf, heeft aileen zin als zij geschiedt ten 
aanzien van een historisch gegeven concrete werkelijkheid. Oat is 
nu die van het in den staat georganiseerde volk. Als werkelijkheid 
is het recht altijd het positieve recht, hier en nu , voor een bepaalde 
gemeenschap levend op een bepaald grondgebied. Aile a~logische 
elementen komen daarmee weer in het recht. Omgekeerd heeft het 
volk aileen zijn eigen Ieven, - is het eerst waarlijk volk - als 
het in den staat naar rechtsregelen is georganiseerd, als het recht 
aanwijst, wie de algemeene regelen stelt ( wetgeving), wie de con~ 
crete geschillen beslist (rechtspraak), wie het recht handhaaft (be~ 
stuur). Oat die staat nog andere functies kan hebben - hoever 
hij zijn rechtsmacht uitstrekt, het zijn ailes telkens naar de ge~ 
geven feiten te beslissen vragen, maar het bestaan van den staat 

. als rechtsvorm hangt van de drie genoemde factoren af. 

VII . Gezag en wetenschap. 

Wij hadden deze uitweiding over het r~cht noodig, omdat juist 
het gezag in het recht aan het bestaan van de rechtswetenschap 
heeft doen twijfelen. In de befaamde rede van 1848 van J. H. von 
Kirchmann over .,die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissen~ 
schaft" wordt deze waardeloosheid onder andere gemotiveerd met 
de opmerking' dat een streep van den wetgever door een wette~ 
lijke regeling geheele bibliotheken van juridische litteratuur tot 
,.Makulatur" maakt. Het C)rgument is niet overtuigend. Weten~ 
schap veroudert altijd - is het zoo erg, als die veroudering gevolg 
is van de wijziging van het materiaal? lntusschen, we kunnen den 
twijfel begrijpen, doch hij heeft aileen dan zin als we de regels 
door den wetgever gesteld zuiver als willekeur, als uiting van zijn 
bon plaisir zien. Hoe zou een wetenschap kunnen bestaan die deze 
willekeurige uitspraken tot object zou hebben? Welke wetenschap~ 
pelijke waarde zou de logische of historische uitlegging van die 
uitspraken toekomen? Doch degenen die zoo ~edeneeren vergeten 
twee dingen. 

Ten eerst dat 66k de wetgever aan den vorm van zijn rechts~ 
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systeem gebonden is. Het nieuwe krijgt plaats in het oude, het 
kfm niet anders - ik heb dit hoven uiteengezet - dan in samen~ 
hang met het oude, het kan ook niet anders dan als een stuk van 
het geheel worden toegepast. Ten tweede dat aileen dan recht 
recht is, als ook de staat zich zelven er aan houdt. Oat wist b.v. 
een figuur als Bodin 1 ), de grondlegger van de theorie der abso~ 
lute vorstenmacht uit de 17 e en 18e eeuw, heel goed . Hoe sterk 
die macht mocht zijn, er was recht, dat ook de Koning moest eer~ 
biedigen. Wordt die gedachte losgelaten, ziet de macht, die over 
de wet beslist, in eigen regels niet anders dan voorschriften, die 
allen behalve haarzelf binden, die niet aileen te allen tijde met 
aile gevolgen die men er aan wil hechten ook voor het verleden , 
kunnen worden teruggenomen, maar die ook in concreto door die 
macht ter zijde kunnen worden geschoven, dan houdt het recht 
op recht te zijn. Er is geen recht, als er niet is een omzetting van 
zijn eisch in de werkelijkheid - er is ,dan of anarchie, de volkomen 
bandeloosheid Of tyrannie, de heerschappij van de willekeur. En 
waar geen recht is, is uit den aard der zaak ook geen wetenschap 
van dit recht. 

Recht is iets anders dan staa tswil. Wij kunnen het recht aileen 
zien in verband met den staat , gebonden aan een gemeenschaps~ 
vorm, die in onze verhoudingen meest de staat is - wij kunnen 
echter ook den staat nooit anders zien dan als aan het recht onder~ 
worpen. Wie een rechtsregel vermag a£ te kondigen, staat ook 
zelven onder dien regel. De regel mag product van zijn geest zijn , 
zoodra hij gelding heeft bekomen heeft hij een geestelijke realiteit 
ook tegenover hemzelf. Mutatis mutandis is het er mee als met een 
kunstwerk. Het gedicht bestaat los van den dichter. 

Wij raken hier weder aan de ethische zijde van het recht. W ant 
wat ik neerschreef is aileen begrijpelijk, als we het recht verstaan 
als een behooren dat niet is in de macht van den mensch. De 
logische gebondenheid heeft geen zin indien zij niet 66k is ethische 
gebondenheid - niet iedere inhoud kan in den voorhanden vorm 
worden gegoten. Hoezeer onderdrukt, hoe vaag en onzeker ook, 
er blijft in den mensch een haken naar gerechtigheid, en recht is 
aileen voorstelbaar als het met gerechtigheid op welke wijze dan 
ook verbonden wordt geacht. Rudolf Stammler heeft in de rechts~ 
philosophie den term , richtig Recht" ingevoerd, recht, positief recht 
dat aan eischen van gerechtigheid beantwoordt. Over zijn methode 
heb ik het nu niet, ik vraag alleen aandacht voor den term . Richtig 
is van denzelfden stam als recht . Richtig recht, is het iets anders 
dan recht dat ·recht is? 

Natuurlijk - de ervaring leert het - is het mogelijk dat er 
tijden en volken zijn waar het recht wordt weggevaagd , waar de 
rechteloosheid heerscht . Doch wordt dat op den duur door eenig 

1) Les six livres de Ia R epublique, biz. 92, 107. 
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volk geduld? Is het niet de ondergang? Doch aileen dan is dat alles 
klemmend, indien recht een richting wijst, :indien het komt van en 
gaat tot iets anders dan de begeerte van bepaalde individuen, hoe 
sterk, hoe fascineerend die mogen zijn. Zij mogen als zij recht ter
zijde stellen macht houden ~ gezag, die anders dan macht in het 
geestelijk Ieven der onderworpenen weerklank moet vinden 1

), ont
beren zij spoedig. En geen recht, geen gemeenschapsleven ook, 
zonder gezag. 

VIII. Rechtsvinding door den jurist. Ars. 

W anneer wij na dit ailes naar de typische taak van den jurist 
vragen, moeten we dus deze dingen in bet oog houden: het recht . 
is een logisch gebouwd ~ zij het voortdurend veranderend en 
nimmer afgeslqten ~ geheel van regelen en bevoegdheden bij een 
bepaald volk in een bepaalden tijd. Wat echter in concreto recht 
is, is onzeker. Oit zal telkens weer moeten worden gevonden. Oat 
vinden van het recht is de taak van den rechtsgeleerde. Ik denk 
nu niet aan den man van de wetenschap, maar aan den jurist van 
de praktijk. Hij moet uitmaken wat in een bepaald geval rechtens 
moet gebeuren, wie naar recht gelijk heeft, de eischer of de ver
weerder, of de staat gerechtigd is den aangeklaagde te straffen 
en zoo meer. Hij moet in de gegeven verhouding het recht vinden. 
Ten slotte is ieder eigenlijk juristenwerk werkelijk of gedacht rech
terswerk; ook de advocaat, die adviseert, stelt zich op het stand
punt van bestaande of onderstelde verhoudingen om uit te maken 
wat de rechter eventueel moet of zal moeten beslissen. De taak 
van de rechtsvinding is dan altijd een dubbele: men moet van den 
abstracten gereed liggenden regel komen tot de concrete hier toe 
te passen norm , den regel voor het geval, die uit vele regels ge
vormd kan worden ~ aanwijzen dus welke regel hier toepassing 
verlangt , wat hij precies inhoudt en tegelijk uit het empirische ge
geven datgene lichten wat juridisch relevant is, afkappen al wat 
psychologisch wellicht voor het handelen van bepaalde personen 
of sociologisch voor het begrijpen daarvan in het maatschappelijk 
verband van gewicht kan zijn, maar juridisch voor de rechtsvinding 
onbelangrijk blijft. De feiten zoo samenvatten, dat de regel er 
inderdaad op .,past", toegepast kan worden. Lask heeft in het 
meer aangehaalde voortreffelijke geschrift dit laatste aldus gefor
muleerd: .,Zwei einander durchdringende Momente konstituieren 
das spezifisch juristische Verhalten gegeniiber der Wirklichkeit: 
Die von Zweckbeziehungen geleitete Umsetzung des realen Sub
strats in eine Gedankenwelt reiner Bedeutungen und die damit 

1 ) Zie mijn Beginselel). van Samenleving (1934), hierboven, biz. 376. 
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verbundene Herausfassung blosser Teilinhalte aus der Tota!Wit 
des Erlebbaren" 1

). 

Meer dan denk~arbeid of waarneming wijst bier intultief inzicht 
den weg , al kan dit nooit zonder een sterk indringen in de voor~ 
gelegde feiten ~ een kleine afwijking kan het resultaat omgooien 
~ en ook niet zonder snel overzien der consequenties. Het is de 
befaamde ,scherpzinnigheid" die den goeden jurist wordt toege~ 
schreven, die hier onderscheidingen maakt, conclusies trekt. Het 
is ongetwij feld geestesarbeid die hier verricht moet worden, zij kan 
niet zonder kennis, kennis van regels en van maatschappelijke ver~ 
houdingen geschieden, maar is zij wetenschap? W ellicht onderstelt 
zij die, was de arbeid die tot de beslissing leidde een heel of half 
wetenschappelijke, doch dit hanteeren, dit oordeelen, dit rechts~ 
vinden op zich zelf wordt toch terecht eerder .,ars" geheeten. Als 
men daaronder dan maar niet handigheid of techniek verstaat , 
maar een vorm geven aan vage voorsteilingen, ze tot recht doen 
kristailiseeren, een schepping van vorm dus, die kunst kan ge~ 
noemd worden. 

Doch die ars staat de wetenschap wel zeer na. 
Letten we nog even nader op de rechtsvinding. Object is steeds 

de concrete rechtsverhouding tusschen bepaalde menschen. Ten 
slotte komt het daarop aan. De rechtsverhouding tusschen mensch 
en mensch moet een rechte verhouding zijn. In die verhmiding 
wordt het recht werkelijkheid. Dat is het essentieele, al bet andere 
is voorbereiding; de uitspraak van den rechter (die recht. doet) 
ligt er vlak bij , de regel van den wetgever wat verder af, doch 
voorbereiding zijn ook zij. Nog verder is bet rechtsbewustzijn, nog 
verder en tegelijk dichterbij: in het handelen, de voltrekking van 
het vonnis, vindt bet zijn bevrediging. Het recht moet door zijn 
regel~karakter voortdurend abstraheeren, het abstraheert ook van 
de personen voor wie het geldt , zij zijn niet in hun voile persoon~ 
lijkheid , maar aileen naar een bepaalden kant voor het recht van 
belang, als burger, als kiezer, als belastingbetaler. Het is voor den 
fiscus volkomen onbelangrijk ~ uit rechtsoogpunt ~ of de aan~ 
geslagene een dichter, geleerde, bankier of kapper is, de stem van 
den portier telt evenveel als die van den directeur van het bedrijf , 
ook de slechtste burger geniet bescherming. Het recht abstraheert 
zelfs in zijn persoonsbegrip van het mensch~zijn: de rechtspersoon 
doet haar intree. Tegelijk echter blijft het altijd gaan om zeer reeele 
verhoudingen tusschen zeer bepaalde individuen. Voor den rechter 
staan twee menschen van vleesch en bloed, die iets van elkaar 
eischen, die gescheiden zijn in strijd, ~ ten aanzien van wie de 
rechter recht moet doen. De realiteit komt duidelijk uit in het 
z.g. subjectieve recht. Ook dit heeft Lask reeds opgemerkt 2 ). Recht 

1) t. a. p. biz. 307. 
2) t. a. p . biz. 308. 



456 P. SCHOLTEN 

is nag iets anders dan regels en regeltoepassing, iets anders dan 
toerekening van daden krachtens die regels 1 ). Recht heeft altijd 
iets te maken met de concrete verhouding van persoon en zaak, 
het gaat niet aileen om het recht, maar oak over mijn of U w recht. 
Het gaat oak om toebedeeling1

). En dat kan nooit in abstracties 
worden opgelost: het staat ten laatste voor het feit dat, als ik zeg 
dat dit horloge mijn horloge is, hoeveel regels men oak mag op
stellen om dit in het recht te plaatsen, er altijd· een niet-herleidbare 
rest blijft: de concrete betrekking. Het feit dat het bezit naast den 
eigendom in het recht een plaats vraagt maakt dit duidelijk, men 
poogt den eigendom tot abstractie te maken maar moet dan tach 
weer een concrete, niet van eigendoms-regels afhankelijke ver
houding tusschen persoon en zaak het bezit erkennen, die tach 
oak mede rechtsverhouding is. Het recht geeft den mensch zijn 
plaats tusschen de anderen tegenover de goederen, die plaats is 
een bepaalde. Het is een ingewikkelde verhouding van logische 
abstractie en reeeel gebeuren, een op allerlei wijzen door elkaar 
gestrengeld liggen van beide, dat het recht zijn eigen karakter ver
leent. Telkens poogt men te scheiden: proces- en bewijsrecht gaan 
van een scherpe scheiding uit, een vonnis bestaat uit overwegingen 
wat de feiten betreft, overwegingen in rechten; voor bewijs meent 
men dat aileen feiten in aanmerking komen, waarop dan de geheel 
daarvan gescheiden gedachte regel wordt toegepast - de ervaring 
en de ontleding leeren, dat die scheiding niet mogelijk is, of liever 
zelf niet is dan een abstractie, die op haar beurt moet worden 
gecorrigeerd. Verliest men dat uit het oog, dan is het ten nadeele 
van het goede inzicht en de goede toepassing. Proces- en bewijs
recht hebben het geleerd , doch daarover thans niet. 

IX. Rechtsvinding en wetenschap. 

Het blijkt wei: de rechtsvinding is niet een eenvoudig werk, 
zij eischt, zoodra de verhoudingen maar iets samengestelder wor
den, een denk-arbeid en een geschooldheid, een kennen van den 
inhoud en zich een weten met de structuur van het recht, die slechts 
de vakman bereikt. 

AI spoedig komt de eisch : het recht moet beschreven worden. 
Dan kan degeen die met rechtsvinding belast is het overzien, er 
mee werkeri. Zoodra die beschrijving begint is rechtswetenschap 
in kiem aanwezig. Enkele opteekening van gegeven beslissingen, 
of van gevolgde gebruiken mag nag geen wetenschap heeten, zoo
dra dit systematisch geschiedt wordt de rechtswetenschap geboren. 
En juist omdat in bet recht zelf systeem zit, gaat de beschrijver 
als vanzelf tot systematiseeren over. Doet hij dat, dan wordt zijn 
werk al gauw van een hulpmiddel voor de practijk tot een be-

1 ) Zie mijn Rechtspersoon in Asser's Handleiding, dee! I II, biz . 1 vlg. 
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schrijven om de beschrijving. De auteur wordt door zijn stof ge~ 
grepen, hem vervult de vreugde van het ordenen, van het classi~ 
ficeeren en het voegen der deelen in het geheel, van het overdenken 
van het geheel als eenheid, van het klaar uitbeelden, de arbeids~ 
vreugde in een woord van den man van wetenschap. De auteurs 
der rechtsboeken: Bracton, Eike von Repkow, Philippe de Beau~ 
manoir deden werk, dat wij ongetwijfeld wetenschappelijk moeten 
noemen. Hugo de Groot deed in zijn lnleiding niet anders dan zij , 
is het niet evenzeer een wetenschappelijk werk als Gajus' lnsti~ 
tuten? Waar de grens ligt is niet precies te zeggen. De opteekening 
van de volksrechten der Germanen waren het niet - de beschrij~ 
vingen in de Spiegels der Middeleeuwen wei. 

Zoodra er een eenigszins ontwikkeld recht is , is er ook rechts~ 
wetenschap, de rechtswetenschap ligt in het verlengde van het 
recht; zeiden we niet , dat ook het recht , leer" is? 

Letten we nog even op wat de wetenschap van aile tijden deed 
en doet. Zij interpreteert de rechtsregels. W at wil dat zeggen? Zij 
tracht de niet geschreven regels in bepaalde formules samen te 
vatten, zij verklaart den door het gezag voorgeschreven regel , zoekt _ 
zijn draagwijdte te bepalen door historie - en doel na te speuren, 
door de regel te passen in het systeem der overige, door de ge~ 
bruikte woorden te analyseeren, of door op andere wijze die regels 
te kneden, z66 dat zij voor toepassing in voorgekomen of gedachte 
gevallen gereed liggen. De interpretatie geschiedt altijd vanuit een 
bepaalde gedachte: den achtergrond van het' recht, zijn logische 
vormen, zijn gehalte aan gerechtigheid, naar een bepaald doel : 
de toepassing, de omzetting van het recht in het werkelijke Ieven. 
Zij vult het geraamte der op de wet of pp andere wijze gezag~ 
hebbende regels aan met nieuwe uitspraken , die zij in de oude 
besloten acht. En tegelijk ,,construeert" zij dat recht. Zij plaatst 
abstracties van bepaalde maatschappelijke verhoudingen onder 
regels, die regels weer onder regels van algemeener strekking, en 
bouwt zoo aari het geheel. Het is vooral Rudolf von Jhering ge~ 
weest, die deze taak der rechtswetenschap heeft ontdekt en op 
klassieke wijze beschreven. In het recht zit systeem. Doch het moet 
door wetenschappelijken arbeid worden blootgelegd. En tegelijk 
wordt het door dien arbeid verfijnd en uitgewerkt. 

Of wei de wetenschap komt te staan voor het subjectieve recht . 
Zij ziet dan een plaats, waar de regeling eindigt. Doch zij ziet ook 
dat dit subjectieve recht (de eigendom b.v.) wei ten slotte iets 
anders is dan regeling , dat het de aanwijzing is van de grens van 
de gemeenschap tegenover het individu, een niet geheel in regels 
op te Iossen eindpunt, maar tegelijk dat die grenzen vloeiend zijn, 
dat het haar taak als wetenschap is aan te wijzen waar die grens 
ligt, hoe die eigendom wordt beperkt door regeling op regeling . 

En bij dit alles zal zij steeds het einddoel van het recht voor 
oogen moeten houden. We spraken straks over de intultieve rechts~ 
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vinding van den practicus. De rechtswetenschap biedt hem daarbij 
hulpmiddelen aan. Doch de man van wetenschap verdwaalt in 
doode onderscheidingen, en het recht verdort onder zijn handen, 
als hij niet tegelijk zelf die intultieve gave heeft . De geschiedenis 
der rechtswetenschap brengt namen van mannen, die scherp rede
neerden en logisch doordachten, en wier werk toch steriel of schade
lijk was, omdat hun die intultie ontbrak, omdat zij soms zelfs de 
vraag van de gerechtigheid hunner uitspraak -- die een behoorlijk 
rechter niet kim ontwijken-- eenvoudig niet stelden. Het is deze 
zijde der zaak, die in onzen J:ijd haast ieder man van wetenschap 
hetzij als rechter, als scheidsman of als advocaat ·naar deelneming 
aan het verwerkelijken van het recht doet streven. 

De rechtswetenschap is dus de voortzetting van het recht. lnter
pretatie van het recht is altijd meer dan verklaring van het ge
gevene aileen, ze is altijd vorming van iets nieuws tegelijk, altijd 
meer dan interpretatie. Aanwijzing van systematischen bouw is 
voltooiing van den bouw. Constructie maakt het feitenmateriaal 
tot iets anders, abstracters door het zijn plaats aan te wijzen, het 
kan tot rechtsbegrip worden. Recht zelf is mede leer -- is het 
wonder dat de wetenschap van het recht mede daad is? 

Een codificatie met commentaar is niet meer de codificatie die 
zij bij haar afk9ndiging was, althans indien het een goede, weten
schappelijke commentaar is. Napoleon heeft volgens de traditie 
daar iets van begrepen, toen hij bij de verschijning van den eersten 
commentaar op de zijne uitgeroepen zou hebben: ,.Mon code est 
perdu. " Het materiaaL dat de rechtswetenschap wordt voorgezet, 
verandert onder haar handen. D e wetenschap die er naar streeft 
het recht te kennen , vormt mede nieuw recht. Zij doet dit binnen 
bepaalde grenzen, op sommige gebieden meer, op andere minder, 
verschillend naar tijd en plaats, maar zij doet het onvermijdelijk. 
Wie kennis wil nemen van een rechtsorde elders , zal nooit kunnen 
volstaan met raadpleging der wet. Hij zal ook de rechtspraak 
moeten kennen, de rechter die recht toepast, vormt tegelijk nieuw 
recht. Dit is thans niet meer betwistbaar in de wetenschap. Maar 
hetzelfde geldt -- zij het in meer bescheiden mate -- voor de 
wetenschap. Wie op informatie uit is, zal oak een onderzoek naar 
de leer, de doctrine moeten instellen. Merkwaardig is in dit ver
band het verschijnsel van het gezag der wetenschap in de recht
spraak. Bij de Romeinen werd dit zelfs in de wetgeving opgenomen 
en in de bekende citeerwet geregeld; er werden bepaalde, met 
name genoemde juristen gecanoniseerd, tusschen hen een zekere 
orde ingesteld. Daarmee werd dit gezag tot een caricatuur van· 
wat het was. Het hield op gezag der wetenschap te zijn, werd ge
fundeerd op 's keizers beveL werd wet, het verloor zijn eigen karak
ter van wetenschappelijk gezag, dat tegelijk wordt erkend en toch 
niet ste~ds , overal, critiekloos aanvaard, dat in de erkenning tege
lijk om de wetenschappelijke beoordeeling van dengeen die zich 
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er op beroept vraagt. Het gezag der wetenschap is .aileen waarlijk 
gezag indien het uitges'proken oordeel niet om zijn inhoud maar 
om den auteur van wien het afkomstig is , geeerbiedigd wordt, 
het is echter aileen waarlijk gezag der wetenschap, indien het als 
wetenschappelijk. dat is niet onfeilbaar gezag wordt beschouwd. 
In de nieuwere wetgevingen vindt het nog altijd zijn beste ver
tolking in art. I van het Zwitsersche Wetboek, waar de rechter 
bij gebreke van rechtsbron op eigen rechtsvinding is aangewezen; 
hem wordt voorgehouden: ,.er folgt dabei bewahrter Lebre unci 
Ueberlieferung" (Fransch: il s'inspire de ... ). 

Is het wetenschappelijk gezag, dan kan het ook weer in weten
schappelijk betoog worden bestreden. Als iedere wetenschap is ook 
die van het recht voortdurend in beweging. Wie het wetenschaps
gezag codificeert miskent bet. Nieuwere inzichten breken voort
durend. zich baan - met de verandering van het maatschappelijk 
Ieven wordt de behoefte aan nieuwe rechtsvormen geboren. Het 
wetenschappelijk werk blijft aan het historisch onderzoek , aan het 
sociaal gebeuren, aan den eisch van gerechtigheid gebonden. 

Zoo tracht de wetenschap, altijd bedacht op de toepassing in 
de werkelijkheid van haar conclusies , iederen regel op zichzelf en 
het geheel als eenheid beter te begrijpen en zoo een stuk van het 
volksleven te verstaan , doch niet op zichzelf, a ls gebeuren zonder 
meer genomen, maar in verband gedacht met de richting van den 
menschelijken geest naar een behooren, dat ons bindt. Zoo vormt 
zij in het begrijpen van het bestaande recht weder nieuw recht. 

X. W etenschap. 

Maar, - kan men vragen, de rechtsdoctrine mag nu de 
beteekenis hebben die hier voor haar wordt opgeeischt, maar is 
zij nu wei waarlijk wetenschap? 

Voor ik daar een enkel woord over zeg, eerst nog een opmer
king over de verhouding van de rechtswetenschap, waaronder ik 
de wetenschap van het positieve recht versta en de rechtstheorie 
op wier beteekenis boven 1

) werd gewezen. Zij kan tot verge
makkelijking van het antwoord op de gestelde vraag dienen. De 
rechtstheorie heeft den bouw van het rechtsdenken zelf tot voor
werp - de rechtswetenschap het recht van een bepaal<,l volk in 
een bepaalden tijd. Ook de rechtstheorie kan haar materiaal aileen 
vinden in dit positieve recht, zij het van vele volken en vele tijden. 
Het verschil zit hierin , dat zij niet den inhoud maar den vorm van 
dit recht - het bijzondere waardoor het recht is - tot object van 
studie neemt. Als we nog even de analogie met de taalwetenschap 
zouden mogen gebruiken, niet tal en maar de taal. We zouden 
moeten zeggen recht , niet rechten. Doch dit meervoud gaat niet, 

1) Zie biz. 443 vlg. 
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het is zelfs weer een punt dat de aandacht der rechtstheorie ver~ 
client, dat het niet gaat. De rechtstheorie vraagt niet naar de vee!~ 
vuldigheid maar naar de eenheid, al zal zij die eenheid aileen in 
het veelvuldige kunnen onderkennen. De rechtstheorie onderzoekt 
een stuk van 's menschen geest, wel in zijn historische uitingen, 
maar niet om die uitingen op zichzel£, maar om de eenheid die 
haar kenmerkt, om den geest zelf is het te doen. De rechtstheorie 
vraagt wat recht is , de rechtswetenschap wat rechtens. Oat wil 
niet zeggen dat eenige vorm zonder inhoud op zichzelf te kennen 
of de inhoud een oneindig verschillende zou zijn - de rechts~ 
theorie kan aan die mogelijkheid de grenzen aanwijzen, - maar 
wel dat de bijzonderheid van den inhoud zonder belang is . De 
rechtswetenschap zoekt naar de systematiek van een bepaald recht 
- zeg het Nederlandsche Staatsrecht van heden - de rechtstheorie 
staat voor de vraag wat dat ,systeem"~zijn inhoudt. De · rechts~ 
wetenschap kan niet zonder de logische veronderstelling van de 
rechtstheorie - de rechtstheorie krijgt van de rechtswetenschap 
haar materiaal. We zouden deze opsomming van tegenstellingen 
kunnen voortzetten, doch wat ik zeide moge volstaan om de ver~ 
houding duidelijk te maken. Nog slechts dit: de rechtstheorie vormt 
geen recht - de rechtswetenschap doet het geregeld. 

Het is juist dit laatste dat aan het wetenschapskarakter der 
, doctrine" doet twijfelen, ook de rechtstheorie kan naar haar legi~ 
timatie als wetenschap worden gevraagd, maar voor de rechts~ 
wetenschap is de vraag een meer brandende, de twijfel gemakkelijk 
gerechtvaardigd. Is , recht" - dan mede door rechtswetenschap 
gevormd - niet wilsuiting, en is het in de wetenschap niet aileen 
om waarheid te doen? 

Met deze vraag raken wij onverwacht het in den aanvang reeds 
even aangeroerde probleem, wat wetenschap eigenlijk is. Ik kan 
niet anders dan herhalen wat ik daar zeide, dat het hier niet de 
plaats is dat probleem te onderzoeken. Ik wensch er slechts enkele 
vluchtige opmerkingen over te maken, die in ons verband, meen 
ik, voldoende zijn. 

Nog onlangs heeft Kamphuisen 1 ) het wetenschapskarakter der 
jut:idische doctrine betwist omdat haar oordeelen niet waarheids~ 
oordeelen waren. Hij gaat daarbij wel wat heel onbevangen voorbij 
aan de moeilijkheden die liggen in het waarheidsprobleem zelf en 
in de verhouding van waarheid en wetenschap. Is het zoo vanzelf~ 
sprekend, dat het wetenschappelijk oordeel wel~waar of niet~waar 
moet zijn? Zeker, in de wetenschap is het om de waarheid te doen, 
maar wat houdt dat eigenlijk in? In ieder wetenschappelijk werk 
staat de waarheid aan het begin en aan het eind, maar is het werk 
zelf het zoeken naar waarheids~oordeelen? Aan het begin: de weten~ 
schap begint met de kennis der ervaring en het eenvoudige logische 

1) Beschouwingen over rech tswetenschap, biz. 116 vlg. 
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oordeel dat in die voor~wetenschappelijke ervaring ligt opgesloten .....
aan het einde: de wetenschap wil 's mensch en denken ten slotte 
voeren tot overeenstemming met de wereld, z66 dat die wereld als 
zij is, .,in waarheid" gekend wordt, dat menschelijk denken deze 
wereld omvat. Maar de weg tusschen beide is lang, het uitgangs~ 
punt wordt in de wetenschap zelf .....- de kennistheorie .....- tot een 
probleem en het einddoel wenkt, maar wordt nooit bereikt. Niette~ 
min gaat de wetenschap haar weg en moet zij haar weg gaan, 
zij classificeert haar ervaringen, analyseert ze en vormt haar be~ 
grippen, toetst deze aan nieuwer onderzoek, combineert begrippen 
tot verderen bouw en vormt zoo haar oordeelen, die de wereld 
voor den mensch begrijpelijk moeten maken. Verwerpt zij een 
oordeel, dat zij vroeger uitsprak of dat haar door een onder~ 
zoeker als zijn vondst wordt voorgelegd, dan doet zij dit niet omdat 
zij dat oordeel niet waar, maar omdat zij het niet juist ( richtig) 
bevindt, d.w.z. omdat het in het geheel. dat uit ervaring en denken 
is opgebouwd, niet past, door dat geheel wordt uitgestooten. Object 
der wetenschap is niet de wereld, maar zijn de verhoudingen van 
ervaring en denken, waardoor de mensch van heden zich de wereld 
begrijpelijk maakt. 

Het is met de waarheid in de wetenschap als met de gerechtig~ 
heid in het recht. Wetenschap zoekt waarheid, recht gerechtig~ 
heid, zij zijn beide voortdurend op weg, voortgaande oordeelen zij 
over wat hen daarbij verder helpt, het wetenschappelijk oordeel 
over de juistheid, niet over de waarheid, het rechtsoordeel over 
rechtmatigheid, niet over rechtvaardigheid. 

Doch blijkt uit dit laatste dan toch niet, dat de rechtswetenschap 
geen wetenschap is? Het is gerechtigheid, niet waarheid, die haar 
voorzweeft; haar oordeelen zijn oordeelen over recht. Wie zoo 
spreekt, vergeet dat de methode waarnaar de rechtswetenschap 
arbeidt een typisch~wetenschappelijke is, dat die haar geheel in het 
kader brengt waarin de wetenschap sinds de Grieken heeft gewerkt. 
Het is geen toeval, dat Grieksch denken en Romeinsch recht broe
derlijk samen konden gaan, dat zij samen sinds de Middeleeuwen 
den grondslag van het wetenschapsbedrijf hebben gelegd. Ja men 
kan verder gaan, meen ik, de rechtswetenschap heeft haar stempel 
gezet op den aanvang van veel ander onderzoek. Men denke aan 
het wetsbegrip, dat oorspronkelijk een begrip der rechtswetenschap 
is, en dit is niet het eenige in moderne wetenschap gebruikelijke. 
Doch dit laat ik rusten. 

Zeker is dat de rechtswetenschap veel van datgene wat het weten~ 
schappelijk denken, niet aileen het Aristotelische of dat van Thomas, 
maar ook het moderne, kenmerkt, in hooge mate vertoont. 

Daar is vooreerst het onvoorwaardelijk opnemen van alle ge~ 
gevens; niets van wat de ervaring aan de hand doet en van belang 
kfm zijn, mag worden veronachtzaamd. Zoo objectief mogelijk moet 
ieder gegeven worden verwerkt. Verder en vooral: de eenheid die 
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het logisch denken eischt. Geen oordeel mag om door de wetenschap 
te worden aanvaard met zichzelf in tegenspraak zijn, geen oordeel 
in logisch conflict met een ander. Worden twee oordeelen voor
gelegd, die ieder op zichzelf juist schijnen, maar die elkaar niet 
verdragen, dan moet een van beide (of beide) vall en of moe ten 
zij zoo worden gemodifieerd dat de tegenspraak ophoudt. Logisch
kritisch, .- is dat niet de eigenschap van ons wetenschappelijk en 
daardoor van ons geheele moderne denken sinds de Grieksche wijs
begeerte de wetenschap ten doop hield? En logisch-kritisch is de 
typische levenshouding van den jurist. Er is nog meer, ook het stre
ven der wetenschap tot vereenvoudiging, om ieder oordeel zooveel 
mogelijk ondergeschikt te maken aan algemeene oordeelen, wordt 
bij de rechtswetenschap· teruggevonden. De wetenschap vormt haar 
begrippen, die classsificeering der gegevens mogelijk maken. Doet 
de rechtswetenschap anders? En zit het niet al in het recht zelf? 
Ook het pogen datgene wat gevonden is voor den ander controleer
baar te maken door het voor hem te reproduceeren in een logisch 
sluitend betoog, met beroep op een dien ander toegankelijke erva
ring, het te ,.bewijzen" is den rechtsgeleerde eigen. Wei komt hier 
de zwakheid van zijn werkwijze .- als logische, wetenschappelijke 
werkwijze .- aan den dag. Van het betoog tot de beslissing is 
ten slotte een sprong, die wetenschappelijk verstaanbaar moet 
zijn, maar wetenschappelijk niet geheel is verantwoord. Als ik na 
historische uiteenzetting, logische ontleding en systematische ver
binding ten slotte in een rechtsvraag zeg, dat het zoo of zoo is, 
dan is het mogelijk dat de ander die aile argumenten gevolgd 
heeft en ze aile als juist heeft moeten erkennen, toch door afweging 
van het een tegenover het ander tot een andere keus komt. Recht 
gaat in dat betoog nooit geheel op .- ik zeide immers dat -in het 
recht gerechtigheid wordt gezocht. Legt de rechtswetenschap niet 
duidelijk bloot wat in iedere wetenschap met uitzondering van de 
wiskunde steekt: ervaring en denken aileen rechtvaardigen nooit 
haar conclusies, er zit iets van den geest van den onderzoeker 
in, wat niet tot deze kan worden herleid. Is het verschil met 
andere wetenschappen hier anders dan gradueel? Ook hier is veelal 
een keus. Buiten de wiskunde is geen wetenschap .- hoe mathe
matisch haar methode mag zijn .- geheel mathesis. Geschiedenis 
is het volstrekt niet, de rechtswetenschap staat het wetenschappe
lijk denken in den traditioneelen zin nader dan de geschiedschrij
ving. De methode aileen al der rechtswetenschap doet haar een 
plaats toekomen in het toch niet geheel harmonische gebouw der 
wetenschap. 

XI. Behooren en werkelijkheid. 

Het karakter der rechtswetenschap als wetenschap moge hiermee 
voldoende zijn gehandhaafd, niettemin is het noodzakelijk dat wij 

}/ 
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aan de vraag naar de verhouding van werkelijkheid en behooren , 
van waarheid en gerechtigheid, die den twijfel aan dat karakter op~ 
wierp, nog eenige aandacht wijden. 

Wij blijven ook daarin bij ons onderwerp. We steken niet af 
naar de diepte, waar waarheid en gerechtigheid elkaar ontmoeten 
en zetten ons evenmin tot een kritiek op de Thomistische natuur~ 
rechtsleer, die ~ naar mijn meening in een den mensch niet toe
komende voorbarigheid ~ gerechtigheid en waarheid doet samen
vallen door recht, dat zou behooren te zijn , met recht, dat is , te 
identificeeren. Wij houden ons aan het positieve recht, dat is het 
recht, dat omdat het recht is verklaart wat behoort te geschieden, 
maar tevens omdat het positief is, een stuk is der cultuur, in 's men
schen werkelijkheid te kennen. De wetenschap van het positieve 
recht leert wat recht is nu, bij dit volk. dat recht is even goed als 
taal of kunst voorwerp van een onderzoek, dat naar waarheid 
tracht. Van dit recht wordt gezegd, dat het geldt. 

Dat gelden brengt het werkelijkheidsonderzoek ~ naast het 
logische, waarbij de gelding al is ondersteld en het ethische dat de 
zin ook van het geldende uitmaakt ~ in de werkplaats van den 
jurist. Hij heeft immers na te gaan wat . het gezag , waaraan hij 
onderworpen is, als rechtsregel heeft gesteld, wat de gezagsbron
nen, die hij erkent , als recht hebben geproduceerd. Aileen die regel 
waarachter gezag staat , geldt. Zijn onderzoek is dus dubbel: be
staat die regel en wat houdt hij precies in. Doch dit tweezijdig 
karakter doet zich ook verder gevoelen. lmmers ook bij de vast
stelling van den inhoud van den regel komt de historische, dus 
werkelijkheidsvraag, ter sprake. De juistheid van het historisch 
onderzoek, waaraan geen jurist zich mag onttrekken, waaraan ook 
feitelijk geen zich onttrekt, al verkondigt hij nog zoo luid dat het 
hem geen belang inboezemt, i?J de juistheid van een werkelijkheids-, 
niet van een waarde-oordeel, het is niet op gerechtigheid maar op 
waarheid gericht. Doch ook daarmee is deze zijde van het rechts~ 
wetenschappelijk onderzoek nog niet genoeg aangegeven. Bij nader 
bezien blijkt zij in de vraag van het gelden nog dieper te steken . 
Geldend recht is , heet het, recht afkomstig van het met rechts
vorming belaste gezag, zeggen wij eenvoudigheidshalve duidelijk, 
zij het dan eigenlijk onjuist: van de wetgevende macht. Dus recht 
dat krachtens dit gezag gevolgd moet worden. Doch, juist omdat 
recht een stuk van de cultuur van een bepaald volk in een bepaalden 
tijd is, zeggen wij ook dat geldend recht dat recht is, dat gevolgd, 
toegepast, en gehandhaafd wordt. Het is een in de rechtswetenschap 
der 20e eeuw herhaaldelijk en van aile kanten belicht feit dat er 
rechtsregels zijn, waarachter het gezag van rechtscheppende facto
ren staat en die toch niet worden toegepast, dat er omgekeerd 
regels zijn naast en tegen dat recht, die niettemin in rechtstoepas
sing en maatschappelijk Ieven vasten voet hebben gekregen. Het 
is de beteekenis der sociologische rechtsbeschouwing dit naar voren 
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te hebben gebracht. De echtscheiding bij onderlinge toestemming 
is thans te onzent het meest bekende, inderdaad sprekende voor~ 
beeld: de wet verbiedt haar, niettemin geldt zij, de wetsletter van 
het verbod is een doode, het rechtsleven toont maar a! te zeer den 
bloei van dit instituut. Er is ook hier een dialectiek, die niet wordt 
ter zijde gesteld door de machtspreuk, dat aileen recht is, wat de 
wetgever voorschrij ft. noch door de even ongefundeerde stelling van 
een naturalistische rechtswetenschap, dat aileen recht is wat de 
praktijk van het Ieven vertoont. Het juiste wordt ook hier gevonden 
in een telkens hernieuwd streven van den mensch, ook van den 
wetenschappelijken en rechtsprekenden mensch, in de concrete 
situatie van het oogenblik het recht voor dit hem voorgelegde geval 
te onderkennen. Recht richt zich altijd uit de leer naar de daad: 
welke richtlijnen de jurist daarbij zal hebben te volgen, kan bier 
niet worden besproken. Noch slechts een ding in dit verband: niet 
aileen bij raadpleging der hem bindende factoren ....- de wet eener~ 
zijds, het werkelijk gebeuren anderzijds ....- staat de rechtzoekende 
voor deze tegenstelling, oo!s:. als hij het waagt in, natuurlijk betrek~ 
kelijke, vrijheid te zeggen wat recht is, omdat het recht moet zijn, 
doemt dezelfde tegenstelling op, die hem in tweeerlei richting kan 
trekken: zijn eigen overtuiging. zijn persoonlijk rechtsbewustzijn en 
de overtuiging, of misschien beter de opinie van de rechtsgemeen~ 
schap om hem, voor wie de regel bestemd is, het rechtsbewustzijn 
der velen. Eigen overtuiging kan niet als recht worden opgelegd 
indien zij niet als zoodanig ....- ik zeg niet mede~gevoeld, maar ten 
slotte ....- aanvaard wordt doer de gemeenschap. Die gemeenschaps~ 
opinie kan niet tot recht worden gemaakt door hem, voor wie zij 
onrecht is. Het is de zich altijd herhalende wederkeer der tegen~ 
stelling, die slechts in het recht doen haar opheffing vindt 1 ). 

Wie op grond hiervan het wetenschapskarakter der rechtsweten~ 
schap meent te moeten ontkennen, zij dit gegund. Voor ons is het 
veeleer duidelijk dat in het wetenschappelijk onderzoek zich herhaalt 
wat in het rechtsleven zelf geschiedt, dat ....- om het in de termen 
der vraag te zeggen, waarmee wij bezig zijn ....- zijn en behooren, 
de drang naar waarheid en de zucht naar gerechtigheid elkaar hier 
treffen. 

Daarbij nog een opmerking. Is dit niet reeds hierom noodzake~ 
lijk, omdat recht, altijd op verwerkelijking gericht, ook die verwer~ 
kelijking tot zijn gebied maakt? Recht is niet een behooren, dat 
wordt uitgesproken in de gelijkmoedigheid, die den hoarder over~ 
laat het a! dan niet te volgen. Recht wordt opgelegd, doch de wijze 
waarop is mede van het recht afhankelijk, de instituten waardoor 
het geschiedt zijn rechts~instituten. Executie en procesrecht zijn 
een stuk recht. De wetenschap heeft ze veelal stiefmoederlijk be~ 

1) V gl. over de bijzondere positie waarin de besproken vraag komt in koloniale 
verhoudingen ter Haar' s hoven aangehaalde geschrift. 
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handeld, hierin meest niet meer dan op hun doelmatigheid te toetsen 
administratieve maatregelen gezien. Natuurlijk moet die toetsing 
geschieden, maar in hun beginselen zijn zij meer. Zij zijn ten slotte 
recht. Het procesrecht is eerder ontwikkeld dan het materieele. In 
tijden waarin het materieele recht z66 eenvoudig is , dat twijfel zel~ 
den voorkomt en aan opteekening weinig behoefte bestaat, worden 
reeds uitvoerige regelingen van het procesrecht gevonden. Juist in 
den strijd, als zijn recht aangevochten wordt, heeft de mensch het 
noodig, dat hij naar recht zal worden behandeld, moet hij zeker zijn 
dat zijn aanspraak, die in rustigen vrede vanzelfsprekend was, maar 
nu in den strijd ineens aan aile zijden betwijfeld wordt en zwak 
schijnt te staan, werkelijk, letterlijk .,tot zijn recht komt". Tijden 
van rechteloosheid zijn tijden waarin het recht niet tot werkelijkheid 
wordt, waarin de grondslagen van het procesrecht, voor gemeen~ 
schap en persoonlijkheid van eminent belang, worden verwaar~ 
Ioosd. Het is de vraag, of ergens zoo zeer als hier het bewustzijn 
van onrecht zich den mensch opdringt. De bestraffing van den 
onschuldige, die wei altijd dat bewustzijn het diepst raakt treft 
nooit zoozeer als wanneer hem niet een goede rechtmatige proce~ 
di.tre is ten deel gevallen. Het geheele procesrecht is op bevredi~ 
ging van de gemeenschap bij een ingrijpen 'tegen indiviouen gericht. 
W erkelijke vrede is de werkelijkheid van recht . 

Wij moeten het bij deze enkele opmerking Iaten. Zij diende 
slechts om te Iaten zien, dat, als het zoeken naar het positieve, 
geldende recht de waarheidstrekking bij het zoeken naar recht naar 
voren brengt, de vraag der verwerkelijking den gerechtigheidseisch 
aan de gegeven werkelijkheid stelt. Er zou geen positief recht zijn , 
indien de werkelijkheid niet onrecht toonde - waartoe zou het 
dienen? Het recht vindt zijn zin hierin, dat het niet leert wat anders 
behoorde te zijn, maar wat anders behoort te zijn , hier, nu , dadelijk . 
Het is gelijk wij zagen leer, 'maar leer ter wille van den oproep, 
het is een eisch. 

Nog eens, hier niet meer hierover. Ter resumptie van dit hoofd~ 
stukje nog slechts dit: recht en rechtswetenschap streven naar 
waarde~oordeelen, die van werkelijkheidsoordeelen afhankelijk zijn. 
En daarnaast: het werkelijkheidsoordeel omtrent het maatschappe~ 
lijke (het sociologische) roept onmiddellijk als haar wei te onder, 
scheiden maar niet te scheiden complement het oordeel aangaande 
het recht vaD. dit zijn, het waarde~oordeel op .. Ik herhaal wat ik 
reeds meer heb gezegd: zijn en behooren ontmoeten elkaar in het 
recht. Wij kunnen dat ook zoo formuleeren: het oordeel der rechts~ 
wetenschap is waarde~ en werkelijkheidsoordeel. De scheiding van 
beide - hoe nuttig ook voor analyse van en inzicht in den mensche~ 
Iijken geest - is niet als bij de Kantianen het eind~woord. 

Of wij komen van het een en gaan naar het ander - of wei 
ons bewegen in omgekeerde richting - de conclusie is dezelfde: 
ten slotte hooren waarde~ en werkelijkheidsoordeel samen. 

30 
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XII. Uitzicht. 

Aan het einde nog een uitzicht. Wij mogen niet besluiten zon~ 
der den blik nag even verruimd te hebben door naar voren te 
zien - naar voren en ook ter zijde. Van iedere wetenschap is, 
zeiden wij, waarheid het einddoel. Altijd zoekt zij waarheid, altijd 
weer weet zij, dat zij die waarheid niet grijpt. Doch die waarheid 
is veelvuldig, is niet aileen de abstractie van het juiste oordeel, de 
overeenstemming van den inhoud van oordeel en object, het wordt 
tot de overeenstemming van den mensch in zijn geheel en de wereld, 
zoodat niet aileen de tegenstelling in zijn denken, de twijfel, maar 
aile disharmonie, die hij in zijn Ieven voortdurend ondervindt, is 
opgeheven. 

In den tocht naar die waarheid ziet iedere wetenschap een punt, 
dat haar lokt en dat zij niet bereikt. Zij heeft een dee! , een stuk 
werkelijkheid - materieel of geestelijk - tot haar gebied, zij weet 
dat dat stuk vanuit dat punt is bepaald, er is een ster, in wier Iicht 
zij gaat, maar dit punt wijkt, naar mate zij schijnt te naderen. De 
ster kan niet worden geplukt. Er is een grens, waaraan de weten~ 
schap nooit komt en die haar toch afsluit. Van der Leeuw 1 ) 

noemde dit het ,.eschaton" van iedere wetenschap. Men zou van 
doe! kunnen spreken - ware het niet dat dit te vee! aan een door 
den mensch zelf bewust kiezen deed denken. Dit doe] ligt in de 
wetenschap zelf. En daarom is ,.doel" oak niet de juiste term, omdat 
het eschaton niet aileen aan het eind maar oak aan het begin staat, 
zich altijd door tijdens de reis doet gevoelen. 

Onder eschaton verstaan we iets anders dan de idee der waar~ 
heid die van echte wetenschap de grondslag is, we denken aan 
een meer bepaald begrip dat zelf ,.waarheid onderstelt. 

Onder eschaton der rechtswetenschap verstaan we dus ook niet 
de idee der gerechtigheid. Als wij naar het eschaton zoeken, moeten 
wij rekening houden met de onderscheiding, die wij in dit opstel 
slechts even aanstipten, die tusschen de eigenlijke rechtsregels, de 
gedragsregels, die de menschen voorschrijven, waartoe zij tegen~ 
over elkaar verplicht zijn, wat zij moeten doen, wat nalaten en de 
regels, welke bepalen hoe de samenleving als geheel functionneert, 
hoe regels tot stand komen, hoe men uit een regel tot de concrete 
uitspraak komt, hoe zij worden gehandhaafd. Deze tegenstelling is 
de grond van de tegenstelling privaat~ en publiekrecht; hierop is 
in de verschillende rechtssystemen op zeer onderscheiden wijze 
voortgebouwd 2 ). Wij houden haar zoo zuiver mogelijk als wij 
gemeen recht tegenover staatsrecht stellen; beide zijn recht, gemeen 
recht onderstelt gezag, staatsrecht is aan rechtsbeginselen gebon~ 
den, maar wij kunnen ze tach onderscheiden. Dan komt .. gezag" 
niet onder, maar naast gerechtigheid te staan, dan wordt de gra~ 

1) Inleiding tot de theo.logie, biz. 113. 
2) V gl. mijn Algemeen Dee!, blz. 37 vlg. 
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deering van het gezag, hooger en lager en zijn behoefte aan een 
hoogste gezag erkend, dan wordt het als algemeen en opper gezag 
als ,souvereiniteit" aangeduid. 

Toch vormen zij samen een geheel : het Nederlandsche recht, 
zijn zij als zoodanig object der wetenschap van het positieve recht. 
Zien we van beide naar haar richting, dan is het van het gemeene 
recht de gerecbtigheid, van het staatsrecht het gezag. In de ge~ 
rechtigheid vindt het gemeene recht zijn zin, in het gezag het 
staatsrecht. Nog eens: het gemeene recht is daarom toch nooit 
zonder gezag, het staatsrecht heeft deel aan de gerechtigheid. Zien 
we van beide naar haar achtergrond in het werkelijk Ieven, dan 
is dat van het gemeene recht het maatschappelijk gebeuren, van 
het staatsrecht de staat, doch nu niet meer genomen als rechts~ 
figuur, maar als historisch verschijnsel: de samenleving van een 
volk als een geheel. Het maatschappelijk gebeuren is nooit zonder 
recht, de staat is rechtsfiguur, toch kunnen zij op zichzelf worden 
gezien, het eerste geschiedt in de sociologie, het tweede in de 
staatsleer, die dus terecht van het staatsrecht wordt onderscheiden. 
Zien wij wat deze beide: maatschappijleer en staatkunde bindt dan 
is het de beweging in den tijd , de geschiedenis, die in de geschied~ 
schrijving haar wetenschap vindt. 

Zoo komen wij tot het volgende schema. 

God 

gerechtigheid souvereiniteit 

I 
als idee, wetenschap: wijsbegeerte 

van het recht 
~ eschaton: wijsheid 

I 
~ 

het recht als gedragsregel het recht als organisatie 
( staatsrecht) 

staatsrechtswetenschap 
( gemeenrecht) 

privaatrechtswetenschap 

als systeem, wetenschap: rechtstheorie 
eschaton: orde 

als concreet gegeven geheel, weten~ 
schap: rechtswetenschap 

~ eschaton: vrede .!. 

het maatschappelijk gebeuren de staat als historisch verschijn~ 
wetenschap: sociologie sel, wetenschap: staatsleer 
eschaton: gemeenschap eschaton: volk 

als beweging, wetenschap: geschiedschrijving 
eschaton: tijd 

~ 
de mensch ( anthropologie) 
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Voor een breedvoerige toelichting is het hier, waar ik niet meer 
dan een uitzicht wilde openen, de plaats niet. Ik zet de eschata 
hier en daar apodictisch neer zonder ze te motiveeren, ik hoop er 
later nog eens gelegenheid voor te hebben. Nu slechts een enkele 
aanteekening. 

Ten eerste in verband met ons geheele onderwerp iets over de 
verhouding van rechtstheorie en rechtswetenschap. - Want vanuit 
deze is het schema opgezet. Hare tegenstelling en verhouding was 
er allereerst, het overige voegde er zich vanzelf aan toe ,......- waar~ 
heen wezen zij , en van waar kwamen zij? Ik hoop dat mijn bijdrage 
m haar geheel deze tegenstelling verduidelijkt en op haar beurt in 
het schema verduidelijking vindt. Hier aileen nog iets over de beide 
eschata . Orde, het eschaton der rechtstheorie, is algemeen, is ab~ 
stract, is theoretisch. Het is de logische behoefte tot begrijpen, tot 
ordening die de rechtstheorie drijft. De rechtswetenschap is meer 
op het concrete gericht, zij is naar den mensch gekeerd, naar den 
mensch in gemeenschap. Het is nog iets anders of hem vrede dan 
wei orde wordt voorgehouden. V rede is nooit zonder orde, zij kfm 
ook inteilectueel worden gezien (de bevrediging van zekere theorie) 
doch zij omvat meer, den mensch in zijn geheel, den levenden 
mensch, niet aileen den denkende. En vrede is wat het positieve 
recht zoekt . Vrede is de gerechtigheid verwezenlijkt , vrede is ook 
de overgave aan het gezaq, niet maar de onderwerping met tegen:zin 
i11 het hart, maar de aanvaarding als een bevrijding. Als eschaton 
nooit bereikbaar ( zooals ook de voiledige or de nooit tot stand 
wordt gebracht) maar lokkend en richtend. Er is slechts gemeen~ 
schap als er vrede is. 

Misschien vraagt iemand, waarom noch rechtshistorie noch 
rechtsvergelijking een plaats vinden in het schema. Ik antwoord: 
Rechtshistorie kan zijn de historie van een concreet rechtssysteem 
van een bepaald volk. Haar plaats is dan door het schema aan~ 
gewezen, al heb ik om dit overzichtelijk te houden die niet aange~ 
geven. Zij ligt in de verhouding van rechtswetenschap en geschied~ 
schrijving. Zij geeft het rechtssysteem in beweging , of beter: de 
beweging van het rechtssysteem in den tijd . 

Rechtshistorie kan echter ook ,_ en dan sluit zij aan bij de rechts~ 
vergelijking ,_ algemeen worden gezien. Dan worden aile ver~ 
schijnselen van het recht samen genomen, we komen dan aan een 
phaenomenologie toe, die uit sociologie en geschiedenis van heden 
en verleden, van aile mogelijke volken die Ieven -of geleefd hebben, 
alles wat op ,recht" duidt samenleest en in verband tracht te bren~ 
gen. Zoodra de rechtsgeschiedenis zich wendt tot rechtsstelsels, 
wier verband met thans geldende stelsels niet is aan te wijzen, 
krijgt zij iets van dit karakter; wil zij echter rechtshistorie blijven, 
dan is insteiling op een bepaald volk, pogen zijn recht als stelsel 
te zien, noodzakelijk. 

Het schema maakt ook duidelijk, hoe wijsbegeerte van het recht 
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en rechtstheorie moeten worden gescheiden. De gerechtigheidseisch 
doordringt het geheele recht, geen der scheidingen naar hoven of 
ter zijde is een waterdicht schot, doch de gerechtigheidseisch zelf is 
niet het voorwerp van de rechtstheorie ~ evenmin van de rechts~ 
wetenschap ~ zij is een object voor de wijsbegeerte van het recht. 
En hetzelfde geldt voor de souvereiniteit. Voor de wijsbegeerte zijn 
het ideeen, die h9ewel zij aileen gezien kunnen worden in verband 
met de werkelijkheid waaruit ze zijn gelicht (in het schema naar 
beneden) en hoewel zij weer naar hoven wijzen, voor een oogen~ 
blik op zich zelf kunnen worden beschouwd. 

lk hoop met deze korte aanduidingen te kunnen volstaan, al erken 
ik dat voor verdere vragen plaats blijft. Mij was het niet om vol~ 
ledigheid te doen, aileen om het uitzicht. Naast dit schema kunnen 
andere gesteld worden, met andere centra, dan verschuiven de 
betrekkingen, schema's, die even juist, niet juister, zijn dan het hoven 
geplaatste. Zoo zou indien niet de rechtswetenschap als centrum 
gekozen was, maar recht als cultuurverschijnsel, de plaats der 
phaenomenologie een vee] sprekender geweest zijn, dan had recht 
weer naast taal, naast religie en kunst, kunnen worden geplaatst. 

Bij anthropologie voegde ik geen eschaton. Anthropologie is 
daarvoor te weinig omschreven. Er zouden er vele genoemd kunnen 
worden naar gelang der zijden van het menschzijn waarop de weten~ 
schap zich richt. Een verder onderzoek past niet in dit betoog. 

,.God" zette ik bovenaan. Ik deed dit na lange aarzeling, er dreigt 
misverstand. Hier in dit schema wil het woord niet anders zeggen 
dan ,.laatste werkelijkheid, grens en voorwaarde van geheel het 
mensch zijn" 1 ) . Van den mensch gaat alles uit, tot God is alles 
gericht. Ik heb er over gedacht of het Absolute of de Absolute niet 
beter hier het woord ,.God" verving. Doch dan stond ik reeds 
dadelijk voor de moeilijkheid .tusschen onzijdig en persoonlijk een 
keus te doen. ,.Gerechtigheid" leidt tot ,.het", souvereiniteit tot 
,.den" Absolute. Souvereiniteit wijst op een souverein, rechts~ 
souvereiniteit is een tegenspraak in zichzelf. In den mensch bestaat 
onmiskenbaar een drang tot onderwerping aan een persoonlijk ge~ 
zag, gelijk ook altijd in hem weer het verzet tegen deze gedachte 
opduikt . Uit zijn aard rebelsch, toch met het besef zich te moeten 
onderwerpen. Gelijk ook vervuld van een diepen drang naar recht ~ 
toch den ander een wolf. Oat leert ons de studie van het recht. Het 
is belangrijk, maar wij moeten oppassen geen stap verder te doen. 
Het blijft postulaat van ons denken, drang van ons geheele gemoed. 
Een vraag, geen antwoord. De wetenschap brengt voor de laatste 
ding en aileen vragen, geen antwoorden. Uit 's menschen kennis en 
wetenschap is geen antwoord. ,.God" is hier niet de God der 
Christelijke openbaring, het is om in Pascal's taal spreken .. Ie O ieu , 

1) K. Heim, Glauben und Wissen biz. 3. 
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des savants et des philosophes, non d'Abraham, Isaac et Jacob, non 
de J esus~Christ" , de God der religie, niet die van het geloof. . 

Naast het woord ,God" plaatste ik geen wetenschap, ook geen 
eschaton. Er is niets meer te zeggen. . 

lnhoud kan het woord , God" eerst krijgen uit de Openbaring 
in Jezus Christus. Dan krijgt het eerst zijn ware beteekenis, wordt 
in het antwoord de vraag eerst in haar menschelijke werkelijkheid 
verstaan. Geschiedt dit, dan valt uit den top van het schema een 
licht op all~s. wat daaronder is gepfaatst - het wordt alles anders. 

.'c 
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OVER SPEL EN ERNST IN HET RECHT 1 ) 

Homo ludens. De mensch speelt, speelt op allerlei wijzen, niet 
slechts daar waar hij het bewust doet, ook in vele vormen, die 
we niet geneigd zijn a ls 13pel, eerder als cultuurvorm te begrijpen. 
Hij speelt in krijg en in kunst, in poezie en in wijsbegeerte, de 
cultuur zelf is van spel vervuld, in spel gegroeid. Zoo heeft Huizinga 
haar ons Iaten zien. Het was een boeiend beeld, dat hij ons toonde; 
er werden tusschen wel wijd uit elkaar liggende gebieden banden 
gelegd, nieuwe dingen naar voren gehaald, op oude ons goed be~ 
kende nieuw Iicht geworpen. 

Zooals het meer gaat in zoo'n geval: juist het nieuwe Iicht op het 
oude, goed bekende en vertrouwde, wekte nieuwe gedachten, in aan~ 
sluiting aan, in verzet ook ......- hoe zou het in wetenschap anders 
kunnen? ......- tegen het nieuwe. Van die overdenkingen, meer dan 
van onderzoek wil dit opstel gewagen. 

Onder de verschijnselen wier spel~element wordt besproken be~ 
hoort oak de rechtspraak. .,Het rechtsgeding als wedkamp" luidt 
de ondertitel van het vierde hoofdstuk. · .. Op het eerste gezicht" , 
zoo begint dat, .. ligt de sfeer van recht, wet en rechtspraak zeer 
ver van het spel verwijderd" 2 ). Van dit uit elkaar liggen is Hui~ 
zinga zich sterk bewust. Niettemin is er verwantschap. We zien 
dit aan het rechtsgeding; aan het rechtsgeding is het karakter van 
wedstrijd eigen. Sprak men niet te allen tijde en spreekt men ook 
nu nog niet van het winnen en verliezen van een proces? Ligt daarin 
niet reeds de ervaring van den gedingvoerende dat hij een kans~ 
spel speelde, met zijn tegenpartij in een wedkamp streed? En zien 
we naar het recht bij primitieve volken, letten wij op de beteekenis 
van orakel en van weegschaal, op het godsoordeel, op Israel, de 
Grieken vooral, de Germanen, dan is het spelkarakter van het 
geding niet te miskennen. En het rechtsgeding in onze tegenwoor~ 
dige maatschappij toont er de resten van, in uiterlijke vormen, ook 
in zijn eigenlijken gang. 

De gedachte trekt. Zij is zeker niet zoomaar te -verwerpen; in~ 
tegendeel. wij zullen in de lijn van het betoog nag het een en ander 
aanvoeren. Niettemin blijft er twijfel. Dien twijfel strek ik niet uit 
tot den wedkamp. Wie in den Griekschen wedstrijd geen spel wil 
zien, zal allicht ook in het rechtsgeding geen spel~element willen 
herkennen; de spelvorm, dien het nadert, is zeker die van den wed~ 
kamp. Het is bekend en door Huizinga ze!f gereleveerd 2 ), dat 

1 ) Artikel opgenomen in een bun del, welke aan Prof. Dr. J. Huizinga op zijn 
zeventigsten verjaardag, 7 December 1942, is aangeboden. Door de bezetting kon 
deze bundel niet in druk verschijnen, hetgeen eerst is geschied in 1948 onder den 
titel: .,Exuli arnica Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris 
Duni MCMXL II" (H. D. Tjeenk Willink en Zoon N .V . Haarlem) . 

2 ) Homo ludens biz. 111. 
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Bolkestein zich met de voorstelling van den Griekschen agoon als 
spel niet heeft kunnen vereenigen. Zij scheen hem met de voorname 
positie, die de Olympische spelen in de Grieksche cultuur innamen, 
in strijd. Volgens hem zouden wij hier door den Latijnschen term 
van , lucius" op een dwaalspoor zijn geraakt. Huizinga heeft volge~ 
houden. Het is naar mijn meening een strijd hoofdzakelijk __.... maar 
niet aileen __.... van terminologie. De Grieksche agoon heeft een z66 
eigen karakter dat hij, als men hem, - wat niet Grieksch, maar 
wel Latijn zou zijn, - toch spel wil noemen, onder die spelen wel 

· een bijzondere plaats inneemt. Doch anderzijds heeft Huizinga ge~ 
lijk als hij tegenover dit onderscheid de gelijkheid naar voren brengt 
en dus het spel~karakter niet prijs wil geven. Hoofdzakelijk dus een 
woordenstrijd, doch als achter de meeste dergelijke verschillen zit 
ook hier meer dan een terminologische vraag aileen. Huizinga ziet 
het spelkarakter sterker dan zijn opponent en kan den term niet 
prijs geven zonder iets wezenlijks van zijn geheele beschouwing op 
te offeren. 

De wedkamp dus spel, het rechtsgeding een wedkamp, natuurlijk 
ook weer met eigen bijzonderheden, maar toch mede spel. Niettemin, 
ik zeide het reeds, is er grond voor twijfel, misschien beter gezegd 
behoefte aan nadere bepaling. Zien we naar de aanwijzing van de 
spel~kenmerken, die Huizinga geeft 3 ): een vrijwillige handeling -
binnen zekere vastgestelde grenzen van tijd en plaats verricht -
naar vrijwillig aanvaarde doch volstrekt bindende regels - doel in 
zich zelf - begeleid door een gevoel van spanning en vreugde -
anders dan het gewone leven. D aarvan is veel terug te vinden in 
het rechtsgeding: anders dan het gewone leven, gevoel van span~ 
ning, bindende regels. Maar er zijn er ook onder de het spel karak~ 
teriseerende momenten, die hier ontbreken. Het geding heeft niet 
zijn doel in zich zelf, de procedeerende wil niet winnen 6m te win~ 
nen, hij -wil iets bereiken, de prijs in den wedkamp is de toegift op 
de overwinning, de praestatie van den tegenstander na veroordee~ 
ling het doel van het proces . Het geding is niet - ten minste veelal 
niet - vrijwillig aanvaard, een der partijen wordt voor den rechter 
gesleept, oudtijds soms in letterlijken zin, hij wordt ,vervolgd" , de 
term keert in vele talen weer. En het geding wekt wei spanning, 
geen vreugde. Van de blijde stemming, waarin een wedkamp kan 
worden gevoerd, heeft een rechtsgeding volstrekt niets. 

Wanneer het er dus op aan kwam eenvoudig uit te maken. of 
het rechtsgeding onder een speldefinitie kan worden begrepen, dan 
was de vraag gemakkelijk, we zouden eenvoudig neen moeten zeg~ 
gen. Doch zoo ligt d.e zaak niet. Het is juist de waarde van Hui~ 
zinga's suggesties, dat zij ondanks zulke bezwaren- er zijn analoge 
ook op ander gebied dan dat van het rechtsgeding te maken -
toch haar beteekenis behouden. Er is een spel~element. Maar het 

1) t. a. p . biz. 44. 
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is noodzakelijk de verhouding wat verder te analyseeren: spel en 
recht nog eens anders tegenover elkaar te zetten. Wij komen dan 
ook tot de vraag van den ernst tegenover het spel en kunnen mis~ · 
schien daardoor iets bijdragen tot beantwoording van die vraag in 
het algemeen. 

Het rechtsgeding onderstelt het recht. Eerste doel is altijd uit
maken, wie recht heeft, de concrete beslissing van een strijd om 
recht, daarnaast staat de verwerkelijking van dat recht, om in 
moderne procesrechttaal te spreken: het declaratoir en den execu
torialen titel, de verklaring van recht en de mogelijkheid den ander 
te dwingen daaraan te gehoorzamen. Het eerste is het essentieele, 
uitgesproken of implicite is het de grondslag van ieder geding, het 
tweede volgt in den regel, er zijn mogelijkheden dat het ontbreekt, 
er zijn tijden en volken die de executie aan partijen overlaten. 

De verklaring van recht dus. Er zijn wellicht gemeenschappen 
waarin elke opzettelijke regeling hoe die te bereiken ontbreekt, er 
zijn gemeenschappen zonder recht, wat weder de noodzakelijkheid 
insluit dat hoe dan ook dat recht concreet moet kunnen blijken. 
Geen gemeenschap zonder recht. Het is goed dat wij dit in onze 
beschouwing voorop stellen. Naast den regel: geen menschen
gemeenschap zonder spel staat deze , als even fundamenteel. Zoodra 
wij met menschen te doen hebben, vinden wij recht even goed als 
taal. Een onderzoek naar het ontstaan van het recht heeft evenmin 
zin als een onderzoek naar het ontstaan van de taal: de mensch 
die den mensch onderzoekt kan niet teruggrij.pen v66r den mensch. 
Iedere nog zoo primitieve samenleving bleek bij onbevangen onder~ 
zoek een rechtsgemeenschap. Dat men Iangen tijd anders heeft ge
dacht, dat vooral het negentiende en aanvang twintigste eeuwsche 
denken zich in andere richting bewoog lag hieraan, dat dit zich 
gebonden rekende aan twee vooropgestelde stellingen, waarvan men 
thans zich bevrijd gevoelt of misschien voorzichtiger gezegd bezig 
is zich langzaam te bevrijden. Het zijn deze, dat het geheele ]even, 
ook de menschelijke gemeenschap door vaste regels van evolutie 
wordt beheerscht, dat wij ieder verschijnsel ook in het geestesleven 
altijd weer tot een vroeger kunnen herleiden, dat een altijddurende 
ontwikkeling in iedere menschengemeenschap de zelfde directe lijn 
volgt, en ten tweede dat al het geestelijke tot het materieele kan 
worden herleid en dus de voorziening in materieele behoeften, 
voedsel, tenslotte de grondslag is van alle denken en handelen, naar 
het wei werd uitgedrukt: de oorzaak in laatste instantie waarin 
het geestelijke zijn ,verklaring", dat is zijn causale bepaaldheid zou 
vinden. Samengenomen werd dit de vraag voor de wetenschap: hoe 
is uit de behoefte aan voedsel en beschutting van den primitieven 
mensch de ontwikkeling van zijn maatschappelijk en geestelijk be~ 
staan te verklaren. Het is hier niet de plaats om deze voorstellingen 
principieel te ontleden en te bestrijden, hier kan worden volstaan 

.· 
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met de opmerking dat de ethnologie, de wetenschap die wij op dat 
punt te hulp roepen, zich uit den ban die juist haar zoo sterk be~ 
vangen hield losmaakt. Ik wijs op het werk van Malinowski, op zijn 
zoo pakkende en klare beschrijving, op het sprekende beeld dat hij 
van de .. Kula" zijner Trobianders geteekend heeft 1 ). Met zijn fei~ 
tenmateriaal heeft hij de stelling wei omgeworpen dat de primitieve 
mensch aileen uit zou zijn op voorziening in eigen, directe behoef~ 
ten ... He (the primitive Trobiander) works prompted by motives 
of a highly complex, social and traditional nature, and towards 
aims which are certainly not directed towards the satisfaction of 
present wants, or to the direct achievement of utilitarian pur~ 
poses" 2 ). Verder: .. The Kula is not a superstitious and precarious 
form of exchange. It is, quite on the contrary, rooted in myth, 
backed by traditional law, and surrounded with magical rites" 3 ). 

Het mythische en het magische, het ceremonieele en het traditioneel~ 
gebondene is niet gevolg van of willekeurige, op eigen belang van 
bepaalde personen gefundeerde, toegift aan het economische, neen, 
voor het geheele complex, dat met .. Kula" wordt aangeduid is het 
eerste even essentieel als de handel zelf. De vaart der deelnemers 
aan de Kula. de rondgang van armbanden en halskettingen, de 
tooverspreuken zijn even primair element als de gift van waren en 
de verwachting van een contra~prestatie. Voor de Trobiander .. the 
Kula represents one of the vital elements of life" 4 ) . Wie dit ont~ 
kent, het eigenlijke in den handelsvorm wil zien, doet dit omdat 
hij vanuit z ijn gezichtshoek het niet anders kan, niet anders wil zien. 
Malinowski wordt niet moede te betoogen, dat de Trobiander anders 
denkt en dat onbevangen onderzoek van het primitieve denken 
anders leert. 

Een gemeenschap, waar zulk een handelen door uitgebreide 
nauw omschreven regels wordt beheerscht, waar dit geldt, is een 
rechtsgemeenschap en rechtsgemeenschap is ook ieder dorp of 
kleinere dorpengroep op zichzelf, al wat de schrijver mededeelt 
over hoofdmanschap. eigendom, familieverhoudingen wijst erop. 
Oat men dit bij het beschrijven van primaire gemeenschappen zoo 
vaak heeft miskend vloeit hieruit voort, dat men niet als recht wilde 
erkennen wat in onze rechtsgedachten niet past. Natuurlijk weet 
men wei dat het anders kan zijn, maar het moest toch zoo zijn. dat 
het in de algemeene vormen van ons rechts~denken kan worden 
ondergebracht. Tot zekere hoogte is dit juist: we kunnen niet iets 
als recht erkennen als we er niet de trekken in weer vinden van 
wat dat woord voor ons inhoudt. Maar men miste het gezicht hierop, 
omdat men de fundamenteele vormen van het recht juist z66 terug 

1) Argonau ts of the Western Pacific (1922) . Vgl. ook Homo ludens biz. 90. 
G. v. d. Leeuw, D e primitieve mensch en de religie (1937) passim. 

2 ) t. a. p . biz. 60. 
3) t . a. p. biz . 85. 
4 ) t.a.p. biz. 101. 
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wilde vinden als wij ze kennen, niet wilde zien, dat ook in de onze 
het bijkomstige , voor ons vanzelfsprekende, van het essentieele kan 
worden gescheiden. Men wilde niet weten van een eigendom van 
den primitieven mensch, en dichtte hem een communisme toe omdat 
zijn eigendom nu eenmaal anders was dan die van het Corpus Juris 
of van een modern burgerlijk wetboek. Ja , wanneer eigendom is de 
absolute, op geen enkele wijze beperkte, tegen ieder te handhaven 
macht over een zaak, onverschillig roerend of onroerend -- ja, dan 
kennen de primitieven geen eigendom. Doch dan kent het moderne 
recht hem al evenmin, dan is het zeer de vraag of de Romeinen, 
wien deze voorstelling wordt toegeschreven, hem gekend hebben, 
of hij ooit anders heeft bestaan dan in de geschriften van sommig~ 
natuurrechtleeraars. Maar wanneer eigendom is d~ bijzondere, 
anderen uitsluitende betrekking van een p_ersoon tot een zaak, dan 
kent de Trobiander zeker eigendom, anders voor kleeren en wape
nen, anders voor kana's , anders voor huizen, maar eigendom. En 
wanneer de contractsgedachte zou insluiten, dat iedere aangenomen 
toezegging bindt, dan is daarvan zeker geen spoor bij den primi
tieven mensch te vinden, maar dan kende het Germaansche recht 
ook geen contract al evenmin als het Rom~insche, dan treft men het 
zelfs in het moderne Nederlandsche, Fransche of Engelsche recht 
niet aan. Maar als we onder , overeenkomst" de gedachte verstaan 
van gebondenheid aan toezegging, in welken vorm die dan ook 
moet geschieden, aan welke voorwaarden zij verder moet voldoen, 
dan is geen recht zonder die gedachte. Dan is zij inhaerent aan 
de rechtsgemeenschap, omdat het verkeer onder menschen zonder 
haar niet mogelijk is . 

Bij Malinowski kan deze stelling door een overvloed van voor
beelden worden gestaafd. De Kula zelf berust er op, de vele soorten 
van tot tegengift bindende gi~ten -- telkens weer onderscheiden 
in gevolg -- toonen het aan 1 ), ook de ruil en de huur zijn niet on
bekend 2 ) . Ik ontleen mijn toelichting aan hem omdat mij geen ander 
werk zoo duidelijk beschrijving en beeld gaf van het verkeer en het 
denken eener primitieve maatschappij , een beschrijving niet gestoord 
door vergelijking met wat andere gemeenschappen vertoonen, een 
beeld dat niet anders wil dan handelen en denken dezer menschen 
den lezer nader brengen, niet gestoord door wetenschappelijke stel
lingen omtrent evolutie van zulke gemeenschappen in het algemeen. 

Naast de ,Kula" der Trobianders kan de , Potlach" van sommige 
Indianenstammen worden genoemd. Het is de verdienst~ van 
G. Davy 3 ) geweest daarin de contractsgedachte te herkennen . 
T och spreekt zijn hoek zooveel minder tot ons dan dat van Mali
nowski omdat hij , uit op de ontdekking van het ontstaan en de 

1) t. a. p. b1z.177 v1 g. 
2 ) t. a . p. b1z. 187 v1g., b1z. 119. 
3) La Foi Junie (1922) . 

! 
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evolutie van de contractsgedachte, het ,~ntstaan" van de potlach 
wil gaan verklaren, in de potlach .- of analoge vormen .- den 
eersten vorm van contract wil zien voor de menschheid in het 
algemeen 1 ) . Dit zijn niet dan meer of min in de lucht hangende 
hypothesen, een bewijs van het bestaan van een maatschappij zon
der contract wordt evenmin geleverd als dat van het voorkomen 
van analoge instellingen bij de Germanen v66r zij de overeenkomst 
naar hun opvattingen kenden. Gaat men zoo te werk, dan wordt 
alles voorbereiding van wat wij thans kennen, dit de hoogste top 
eener ontwikkeling .- also£ ook niet onze voorstellingen en be
grippen zich weer wijzigden en het nieuwe in de toekomst we] eens 
nader kon zijn aan het primitieve dan de ver doorgevoerde abstra
heering van de rechtswetenschap van onzen tijd. 

In eigendom en gebondenheid aan toezegging herkennen wij dus 
het recht. Doch de rechtsgemeenschap zelf gaat aan deze beide 
logisch vooraf. Wat moeten weer onder verstaan? Ik wil allerminst 
een definitie geven als we deze kenmerken noemen: er is een be
hooren, waaraan de mensch in een gemeenschap tegenover zijn 
medeleden der gemeenschap moet gehoorzamen, dit in dubbelen zin: 
hij is innerlijk gebonden en de gemeenschap .- en in haar dus een 
door een bepaald persoon of door bepaalde personen bekleed ge
zag .- dwingt direct of indirect die gehoorzaamheid af. lnnerlijke 
gebondenheid en dwang van buiten, zij zoeken elkaar voortdurend . 
In een stabiele maatschappij dekken zij elkaar, komt deze in be
weging, dan zien we dat het recht altijd in wording is , dat er voort
durend botsing is tusschen innerlijke erkenning en uiterlijke opleg
ging, dat die innerlijke erkenning niet maar wordt geschonken aan 
wat empirisch nog voortleeft of wel van buiten wordt opgedrongen 
wat innerlijk niet of nog niet wordt aanvaard. In onze maatschappij 
leidt dit tot een gespletenheid, een vervreemding ook van het recht 
ondanks een steeds toenemend getal van voortdurend meer inge
wikkelde regels. Want di t behooren .- en dat is het tweede ken
merk .- is gebonden aan regels, het laat zich formuleeren . Regels 
weder in dubbelen zin: regels die gevolgd worden, regels die dwin
gen. Recht is wat in den regel geschiedt, recht is wat naar den 
regel moet geschieden. Er is regelmaat in de opvolging van 's men
schen handelingen, tegelijk is de regel de maatstaf van die han
delingen. 

Zijn nu de gebruiken van de Kula recht? Ongetwijfeld zoude ik 
zeggen. Voor den T robiander zijn zij volstrekt bindend, hij volgt 
ze en moet ze volgen. Daartegen kan niet worden aangevoerd, dat 
Malinowski er toch op wijst , dat zij niet kunnen worden afgedwon
gen 2 ), dat geen enkel gezag tegen het niet nakomen reageert. Zij 

l) V gl. biz . 148 vlg., 242 vlg. (Ia genese du contrat ) biz . 289 v.lg. 
2 ) biz. 98. Dit is zelfs niet geheel waar, vgl. biz. 333. Als iemand die een 

gift ontving niet een equ ivalent heeft teru ggegeven, zeg binnen een jaar, dan zegt 
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zijn op dit punt als ons volkenrecht, ook Malinowski spreekt van 
, international laws" 1 ) . Maar zij verschillen van dat volkenrecht in 
twee opzichten, waardoor zij veei meer dan dat rechts~qualiteit 
toonen, zij worden gevolgd, er is niet de massale overtreding, die 
altijd weer het rechtskarakter van het volkenrecht doet betwisten, 
en zij worden waarlijk gedra gen door de voile, van iederen twijfei 
gespeende overtuiging der betrokkenen. De scepsis van den moder~ 
nen mensch verhindert, dat wij dit van het volkenrecht zeggen. 

Maar er rijst een andere vraag: is er een rechtsgeding en is een 
rechtsgeding in welken vorm dan ook voor het recht niet essentieei? 

• Zuchten we niet juist in het volkenrecht onder het ontbreken van 
een rechter? 

Zander eenigen twijfei : recht ondersteit een rechter, het onderstelt 
de beslissing: niet wat in het algemeen, maar wat in concreto, hier 
en nu , tusschen deze personen recht is , maar of ik eigenaar ben en 
niet gij , niet of in het algemeen in een verhouding als de onze een 
verplichting bestaat, maar of gij tegenover mij tot dit of dat ver~ 
tJlicht zijt. Niettemin : , recht" noemen wij ook de gebondenheid 
waar de mogelijkheid van zulk een beslissing ontbreekt. Oat ver~ 
schijnsel is algemeen, geldt voor iedere taal, in iederen tijd . Het is 
met recht als met zooveei algemeene begrippen, waarmee wij de 
samenleving pogen te beheerschen, het kan niet aan een vaste om
schrijving worden gebonden, het is in wording. Recht is er zelfs 
bij ontbreken der mogelijkheid van de concrete beslissing, indien 
de innerlijke gebondenheid om die beslissing vraagt, de groep waar
voor het geidt daarnaar streeft. Ons volkenrecht geeft het voorbeeid. 

Doch hoe staat het met de primitieven? Bij Malinowski , ik houd 
mij weder aan hem , vinden we daarvan niets. Het blijkt wei dat 
er geen gerecht is voor de Kula. We begrijpen dat als we tweeerlei 
bedenken: ten eerste dat de regels van de Kula z66 sterk zijn voor 
de Trobianders, zoozeer verbonden aan mythische en sociale be
leving, dat voor den twijfel van de grens, die altijd weer om recht
spraak vraagt, geen plaats is ; ten tweede dat voor de Trobianders 
de afdwinging der Kula~verplichtingen magisch wei mogelijk is, 
dat in zijn voorstelling de verplichting en dat is de verplichting 
zooals hij haar ziet en dus ook b.v. de beslissing van de vraag ~f 
de tegenprestatie die op zlijn gift volgt wei evenredig is aan de 
zijne, magisch afgedwongen kan worden en wordt. Dit voor de 
Kula. Vergelijken wij haar weder met het volkenrecht, dan vertoont 
zij de rechtskwaliteit in hoogere mate. Maar inwendig in de engere 
dorpsgemeenschap? Kent de Trobiander geen proces over eigendom, 
over erfrecht, over verplichtingen uit familieverhoudingen of over-

de inlander : I am angry wi th him and justified in being so. Not only that, if 
I can by any chance lay my h and on his vaygu 'a (bet object dat tegengift zou 
kunnen zijn) and carry it off by fo rce, I am entitled by custom to do this. 

1) biz. 515. 
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eenkomst als de huur vari een kano? Malinovski zegt er niets van. 
We moeten dus wel aannemen, dat het niet een ~p den voorgrond 
staand element van deze samenleving is, maar de hoofdman zal on~ 
getwijfeld in zijn bestuur over het dorp of over de groepen van 
dorpen ook over deze dingen twisten beslechten. 

Voor ons onderzoek naar de spel~qualiteit van het geding is daar~ 
uit de conclusie te trekken, dat deze niet van belang kan zijn. Onder~ 
scheidt het geding zich niet van de andere functies van den hoofd~ 
man, dan heeft het niet het bijzondere, het los~maken van het alle~ 
daagsche dat het spel eigen is. Het rechtsgeding kan geen spel~ 
element vertoonen, als het niet zijn eigen bijzondere vormen heeft. 

Wij zien dat zelfde in het oude Israel. Niet dat dit ons niets 
van rechtspraak heeft te zeggen. lntegendeel, de rechtspraak staat 
in Israel op den voorgrond als we een inzicht begeeren in zijn cul~ 
tuurvormen. Het raakt aan de kern van het volksleven. Maar van 
den vorm waarin het geding moet worden gevoerd vinden we 
niets 1 ). We mogen op grond daarvan we] aannemen, dat als die 
er al was, hij niet bijzonder was ontwikkeld. ·• 

Er was oudtijds waarschijnlijk niet een van hoven af door de 
gemeenschap geordende rechtspraak. Deut. 16 : 18 schrijft voor dat 
de rechters en ambtlieden in alle steden zullen worden gesteld. Vol~ 
gens Exod. 18 : 19 vlg. was het op Jethro's raad, dat Mozes dezen 
, kloeken mannen" het richten opdroeg. Dit wijst op de waar~ 
schijnlijkheid, dat de organisatie een navolging was van hetgeen 
elders bestond, en het is de vraag of deze instelling wel op hoogen 
ouderdom kan bogen. Doch zooveel is zeker: ten tijde der Richteren, 
maar ook van het Koningschap van David en Salomo was de rech~ 
ter de scheidsman tot wien de partijen zich vrijwillig wendden, was 
het de bijzondere gave, waardoor een van God geroepene wist 
wat recht was tusschen strijdende menschen, die hem tot den aan~ 
gewezen man maakte om twisten te beslechten. Het was een profe~ 
tische geest die de oude Richteren als Gideon en Jephta vervulde 2 ) • 

.,Debora nu, een vrouw, die een profetes was, richtte in dien tijd 
Israel" zegt Richteren 4 : 4, Samuel, mede een profetische figuur, 
was een omgaand rechter onder het volk, zie 1 Samuel 1 : 15 en 
16: .,Samuel nu richtte Israel al de dagen zijns Ievens. En hij toog 
van jaar tot jaar en ging rondom". Naast de profetische staat de 
priesterlijke rechtspraak, zie Deut. 17 : 8, daarnaast of daarboven 
sinds David die van den Koning. Doch ook in de Koningsrecht~ 
spraak is het het bijzonder charisma van den Koning, dat hem tot 
die taak brengt. Hij is niet Koning~heerscher en daarom ook rech~ 
ter, maar zijn functies, het aanvoeren in den strijd, het besturen, 
het richten, het zijn alle uitvloeisels van het eene, dat hij de ge~ 

1 ) V gl. J. Pedersen, Israel biz. 406. 
2) Vgl. M. Buber, Das J<onigtum Gottes biz. 173. 
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roepene Gods is, dat hij krachtens de hem geschonken gave het 
goede weet en wijst in. de leiding des volks. 

Hoezeer de rechtspraak als verkondiging van God's wil in Israel 
werd gezien, blijkt uit de figuur van Saloma. Toen Jahwe Saloma 
in een droom des nachts verschenen was en hem zeide: Begeer 
wat ik U geven zal, bad Saloma: .geeft dan Uwen knecht een ver~ 
standig hart om Uw volk te richten , verstandelijk onderscheidende 
tusschen goed en kwaad ( 1 Kon. 3 : 5, 9) en God zeide tot hem: 
, Daarom, dat Gij deze zaak begeerd hebt , niet voor U begeerd 
hebt vele dingen noch voor U begeerd hebt rijkdom noch begeerd 
hebt de ziel Uwer vijanden, maar hebt begeerd verstand voor U 
om gerichtszaken te kennen , zie ik heb gedaan naar Uwen wensch" 
(vs. 11 en 12). Het ,verstandige hart" , het , onderscheid tusschen 
goed en kwaad" is een gave Gods, die tot richten roept. Ik geloof 
dan ook niet, dat men het bekende verhaal van Salomo's recht~ 
spraak in het geschil der beide vrouwen over het kind in lsraeliti~ 
schen zin recht doet indien men hem om zijn psychologisch inzicht 
prijst. Hij had niet op grond van zijn menschenkennis een als het 
ware wetenschappelijk gefundeerd vermoeden, door het bevel van 
het doormidden snijden van het kind de ware moeder te leeren ken~ 
nen, maar hij wist. dat de waarheid zou triompheeren. Hij speelde 
niet met de hoop op den goeden uitslag , maar hij oordeelde krach~ 
tens zijn roeping ........- de beide vrouwen hadden zich aan den ge~ 
roepene overgegeven. 1 

Deze voorstelling van de rechtspraak hangt samen met die van 
het recht zelf. Geschreven of niet geschreven is dat recht, de wet, 
voor den lsraeliet een zichtbaar worden der gerechtigheid zelve. 
Israel is het volk der gerechtigheid. Wij zijn gewoon Rome het 
rechtsvolk bij uitnemendheid te noemen en niet zonder reden, de 
vorm van dat recht was voorbeeld voor eeuwen, hij is nog de 
grond~constructie van het continentale recht in Europa en naast 
den vorm kan de wijze, waarop strengheid van regel met het altijd 
weer zoeken naar de billijkheid (de bona fides) werd vereenigd, 
ons nog tot leering strekken. Doch als het om de fundamenteele 
dingen van het recht, om de principieele vraag der verhouding van 
recht en gerechtigheid gaat, hebben wij niet bij Rome, maar bij 
Israel ter school te gaan. Oit tusschen haakjes. Ik merk het op, 
omdat als we in het oog houden hoe het geheele recht in zijn rich~ 
ting tot de gerechtigheid ........- de vraag in het ]even van den lsrae~ 
liet - wordt gezien, het daarom alleen al onmogelijk wordt in 
de rechtspraak iets van spel te herkennen. Hier is ernst die spel 
te hoven gaat 2 ). 

Men Jette nog op de bewijsmiddelen, met name op de beteekenis 

1 ) V gl. Pedersen t. a. p . biz. 410. 
2 ) ,Every law is a manifesta tion of right, the right" zegt Pedersen t. a. p. bl z. 

353 ( cursiveering van mij). 



480 P. SCHOLTEN 

van den eed. Menig geding werd beslist door den eed, de rechter 
maakt uit wie der partijen den eed zal doen. Wie zwe~rt roept 
Gods hulp in, Gods vloek over zich bij valschheid. De lsraeliet is 
overtuigd, dat het geding zoo zijn ware oplossing vindt, dat inder~ 
daad wie door te zweren wint, recht heeft. Ook bier geen spoor 
van spel. Hoe anders is dit ~ om even vooruit te loopen - in 
ons huidige proces. Wij kennen den decisoiren eed , door een der 
pa rtijen de andere opgedra gen ter beslissing van het geschil (art. 
1967 B. W .), de partij die zekere, door den ander tegengesproken 
feiten moet bewij zen, draagt hem op te zweren dat die tegenspraak 
waar is. Gij ontkent gekocht te hebben? Welnu, zweer dan da t Ge 
niet gekocht hebt . Tot zulk een eed neemt de partij niet anders 
zijn toevlucht dan wanneer hij niet bewijzen kan, hij hoopt dat de 
a nder voor den eed zal terugschrikken, meest tevergeefs, de er~ 
varing leert, dat opgedragen eeden in den regel worden aangenomen 
en gezworen. Daarmee is het geding beslist, de partij die bewijzen 
moest verliest . Hij is niet overtuigd van de waarheid van die uit~ 
spraak bij eede, hij niet, en de rechter dikwijls ook niet - niettemin 
is bet proces verloren. Hier is inderdaad iets van een kansspel. De 
eischer , voor een niet te leveren bewijs staande, beproeft zijn laatste 
kans. Hij werpt bet lot, wetend dat hij zoo goed a ls zeker verliest . 
Zulke gedachten zijn bet proces van bet oude Israel volkomen 
vreemd. 

En bet godsoordeel dan? Het is er niet anders mee als met den 
eed. Volgens Numeri 5 : 11 moet de vrouw, die van overspel be~ 
schuldigd wordt, bitter water drinken, dat de priester haar in sacra~ 
menteele vormen toereikt . Drinkt zij en zwelt haar buik op, dan is 
zij schuldig, gebeurt bet niet, dan is zij rein. Het is weer de over~ 
tuiging dat zoo de waarheid aan het Iicht komt, die deze regels 
schraagt. Waarheid en recht zijn een 1 ). En juist zoo is bet met 
het lot . Saul wil dat het lot tusschen Jonathan en hem geworpen 
wordt: ( 1 Samuel 14 : 42) . Doch ook dit is geen spel. Hij vertrouwt 
zich niet toe aan de onzekere kansen van bet toeval , hij en Jonathan 
weten, dat het lot de ware, de gerechte uitspraak tusschen hen zal 
geven. Er is geen spel, want het is Gods wil , die beslist. Omdat 
God dien dag kennelijk met Jonathan was 2 ) sterft Jonathan niet, 
hoewel het lot hem ongunstig was. 

Anders is het bij de Grieken 3 ). Bij Homerus is het Zeus zelf die 
het lot tusschen Trojanen en Achaeers werpt. De god onderwerpt 
zich aan het lot. Hij beslist niet, hij speelt. 

Hier staat spel tegen recht. Het recht verdraagt geen spel. Toch 
mengen zich spel~elementen in bet recht; het spel kent geen recht, 

1 ) V gl. P edersen r: a. p. biz. 363vlg. 
2) Zie vers 45. 
3) V gl. Huiz inga t. a. p. biz. 115. 
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tach krijgt het recht er zijn plaats. Doch hierover later. We hebben 
eerst aandacht te wijden aan het feit , dat bij de Grieken lang v66r 
den klassieken tijd, en ook bij de oude Germanen het rechts~ 
geding zeer dicht bij den wedkamp, den agoon lag. Het rechtsgeding 
heeft altijd een dubbel karakter, de partijen staan samen tegen~ 
over den rechter, zij staan ook tegenover elkaar; zij vragen recht, 
tegelijk strijden zij. Die strijdkant overweegt wel sterk indien de 
strijd, als naar het schijnt bij de Grieken en zeker bij de Ger~ 
maansche stammen reeds v66r de volksrechten maar ook lang daar~ 
na het geval was, ook voor den rechter met de wapenen wordt uit~ 
gevochten. Voor Griekenland duidt bij Homerus de bekende be~ 
schrijving van het schild van Achilles er op, wijst ook de beteekenis 
der procestermen in deze richting. De klager ( diookei) vervolgt zijn 
tegenstander, deze vlucht (pheugei) , de eerste neemt (hairei), de 
tweede wordt gegrepen ( halisketai) . Het vonnis heet scheiding 
(krisis). Ook de staf van den rechter wiens taak het is partijen te 
scheiden, daar deel van zijn ambtsuitoefening als de toga bij ons, 
vindt hierin zijn verklaring 1 ). 

Bij de Romeinen lag de strijd v66r het proces. In den oudsten 
ons bekenden procesvorm, de legisactie, beveelt de praetor de 
partijen die over den eigendom van een slaaf strijden: mittite ambo 
hominem 2 ) Laat heiden den man los. Houdt op met vechten en 
rukken, ik zal beslissen. Bij de Germaansche volken daarentegen 
is de wedkamp een vorm van proces. Vol gens Schroder 3 ) is het 
geding daar niet dan een aan bepaalde regels gebonden, onder 
toezicht uitgevochten kamp. Anders Brunner 4 ), die in den strijd 
met de wapenen een bewijsmiddel ziet, ook reeds in den heiden~ 
schen tijd een vorm van godsoordeel. Heeft Schroder gelijk , dan 
wordt de rechtsgedachte wel zeer teruggedrongen. Zij bepaalt dan 
aileen den vorm van het proces. Recht heeft dan de sterkste, recht 
is macht en hoezeer de macht tot het recht behoort, de gelijkstel~ 
ling van beide is te allen tijde de ontkenning van het recht geweest. 
Recht onderstelt gebondenheid, heeft de machtigste recht dan is 
hij niet gebonden. Is het gelijk aan de zijde van Brunner, wat mij 
aannemelijker voorkomt, reeds hierom wijl naast de wedkamp het 
bewijs door eed en door getuigen stond, dan werd in den strijd 
het middel gezien om, waarschijnlijk meer magisch dan religieus , 
uit te vinden wat recht was. Wat daarvan zij, na den overgang tot 
het Christendom, toen in den Frankischen tijd het godsoordeel een 
gewichtige plaats innam en tot een eind in de Middeleeuwen bleef 
innemen, had de wedkamp ongetwijfeld de beteekenis van het in~ 
roepen van een godsoordeel. Het was een der manieren, waarop 

1) R. Hirsei, Them is, Dike und Verwandtes ( 1907) biz. 91. 
2) Gajus Inst . IV, 16. 
3 ) R. Schroder-von Kunzberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte2 (1919) 

biz. 94. 
4 ) H . Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte2 (1906) biz. 263. 

31 



ll 
f 

I 

~82 P . SCHOLTEN 

men van de Godheid wilde hooren, wie recht had. Karel de Groote 
schrijft uitdrukkelijk voor: ut omnes iuditium Dei credant absque 
dubitationem 1 ). Merkwaardig is, dat de Lombardische Koning 
Liutprand twijfelt, merkwaardig ook zijn de motieven waarom hij 
den strijd als godsoordeel toch handhaaft: lncerti sumus de judicio 
Dei, et multos audivimus per pugnam sine justitia causam suam 
perdere; sed propter consuetudinum gentis nostrae Longobardorum 
legem ipsam vetare non possumus 2

) . Vertoont de wedkamp reeds 
op zichzelf een spel~karakter , hij wordt het volkomen zoodra men 
niet meer in het godsoordeel gelooft. Het is dit geloof van zijn 
volk, dat Liutprand ontzag, toen hij ondanks eigen twijfel den strijd 
als godsoordeel niet wilde uitbannen. En ditzelfde zien we als later 
de Kerk, na aanvankelijk behalve in Engeland den strijd als gods~ 
oordeel te hebben aanvaard en liturgisch geregeld, zich verzette. 
Het gebruik duurt doordat buiten het officieele geding om partijen 
zich er vrijwillig aan onderwerpen 3 ) . Voor ons is de kamp zuiver 
spel , is het een dwaasheid hem bewijsmiddel te noemen , we moeten 
om hem te begrijpen ons indenken in wat hij was voor hen, die 
hem streden. 

Zoo zien we dus: om in het rechtsgeding een spelkarakter te 
herkennen moet het zich als bijzonder verschijnsel in het maat~ 
schappelijk Ieven afteekenen (primitieven) - moet het recht niet 
als direct van God ingegeven worden beschouwd (Israel) , daaren~ 
tegen ligt het spelelement voor de hand zoodra het geding door een 
vanuit het recht gezien toevallige omstandigheid (de meerderheid 
in den strijd) wordt beslist. 

Het geding wordt afhankelijk van toeval, men waagt zijn kans . 
En die kans is aan het recht vreemd. Ook in het latere Grieksche, 
het Romeinsche, het hedendaagsche proces, ja in iederen vorm van 
geding dien wij kennen , zit dit kans~element. Een proces is altijd 
onzeker. Wie het begint, weet dat hij de kans loopt te , verliezen" . 
Hoe komt dit? 

Daar is ten eerste de tegenstelling tusschen materieel en proces~ 
recht. Wie materieel gelijk heeft kan ongelijk krijgen omdat hij 
processueele vormen heeft verzuimd. La forme emporte le fond. 
Regels voor den p·rocessueelen strijd zijn onmisbaar. Deze moet 
ordelijk verloopen, beide partij~n moeten tot hun recht kunnen 
komen. En toch, als deze regels eenmaal worden voorgeschreven 
is het onvermijdelijk dat het recht schade lijdt doordat hij die ten 
slotte recht heeft, het onderspit delft. 

Daar is ten tweede de noodzakelijkheid in het proces zijn recht 
te bewijzen. Wie niet bewijzen kan wat hij bewijzen moet, verliest, 

1) Z ie Schroder t . a. p. biz . 397. 
2 ) Liutprand ii8 geciteerd naa r Schroder t. a. p . 
3 ) V gl. Brunner (von Schwerin ) 1928 II biz . 539, 541. 543. 
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hij mag het grootste gelijk van de wereld hebben. En dat bewijs 
is mede voorwerp van proces~rechtelijke regeling, het wordt aan 
vormen onderworpen - opnieuw een mogelijkheid van struikelen 
in den rechtsgang. 

Ten derde is er de onzekerheid van het recht. Recht wil zeker~ 
heid brengen tusschen de menschen, het blijft niettemin altijd on~ 
zeker. Ieclere wet die zekerheid wil bevorderen moet zelf weer 
ge'interpreteerd worden. Ieclere beslissing van den hoogsten rechter 
die een rechtstrijd tot rust brengt, doet de vraag rijzen naar den 
omvang van haar strekking. Het geding onderstelt dat het recht 
vast is en onwrikbaar en dat moet het ook zijn. Toch is het tegelijk 
in voortdurende beweging, vloeiend. 

Zoo kan onrecht tot recht worden. Nergens komt dat duidelijker 
uit dan in het instituut van de kracht van het gewijsde. Een niet 
meer te bestrijden vonnis bindt - ook a! zou kunnen worden aan~ 
getoond, dat het kennelijk onjuist is, op feitelijke . of juridische 
gronden onhoudbaar. Het lot is geworpen, men kan het niet weer 
een tweede maal doen. 

Het proces dus een kansspel. Het kan nog een andere spel~zij de 
hebben, die het brengt in de buurt van tooneel. Ons modern bur~ 
gerlijk proces heeft daar a! heel weinig ·van, het strafproces niet 
zoo heel vee! meer. Om eloquentie te genieten moet men niet naar 
de rechtszaal gaan; het is droevig hoe stuntelig daar veelal wordt 
gesproken. Anders is het in Ianden als in Frankrijk, waar in de 
jury~rechtspraak op het gemoed van de rechters wordt gespeeld, 
waar het sensatiemakende feit , dat om een goed voorbereide , in~ 
kleeding"_ vraagt, het hartstochtelijk woord over de vrijheid , ja het 
Ieven der menschen kan beslissen. Daarheen stroomt het publiek 
als naar een vertooning. Daar wordt dezelfde emotie gezocht a ls 
in het theater. Zulk een strafpleiter moet de eigenschappen bezit ~ 
ten van een goed acteur. Zoo was het ook in het proces voor het 
Grieksche volksgerecht, zoo ook bij de Romeinen; aanklager en 
verdediger zijn niet de met juridische kennis uitgeruste, aan juri~ 
disch inzicht rijke raadslieden van partijen, hebben de redenaars, die 
optreden deze noodig , zij halen ze van elders, hun kracht ligt in 
de rhetoriek. Cicero's redevoeringen zijn klassieke voorbeelden. 

Spel dus in de kans die men waagt, spel somtijds ook in den vorm , 
en toch recht weert zich tegen spel. Hoe zit dat? 

Er is een die niet speelt, die niet spelen mag, dat is de rechter . 
Hoe anders staat hij tot het recht dan de advocaat. Beiden stellen 
zich de vraag wat recht is , doch de advocaat wien de vraag wordt 
voorgelegd of een proces zou zijn te wagen, moet ook de kansen 
overwegen. Hij zal met een uiteenzetting der rechtsvraag naar zijn 
oordeel beginnen, maar hij zal ook wijzen op de mogelijke leemten 
in het bewijs , op de onzekerheid of de rechter dat oordeel zal vol~ 
gen. Zijn conclusie kal} zijn, dat naar zijn persoonlijke meening 
de client gelijk heeft, maar hij toch wegens de slechte kansen een 
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proces afraadt. Het kan ook zijn dat hij, hoewel persoonlijk twij
felend , eerder geneigd zelfs de client ongelijk te geven, tach een 
proces niet ontraadt omdat de daaraan te gronde liggende stellin
gen zeer goed ,pleitbaar" zijn. De vrijheid daartoe vindt haar grens 
in zijn eed , geen zaak aan te raden of te verdedigen, die (hij) 
in gemoede niet gelooft rechtvaardig te zijn" 1 ). In een woord, 
zijn overwegingen zijn naast rechtsoverwegingen ook kansbereke
ningen. Bij den rechter niets van dit alles. Hij staat buiten het spel. 
Geding is , zeiden wij , strijd tusschen partijen en onderwerping aan 
den rechter. Het kanselement ligt in den strijd, niet in de verhou
dmg tot den rechter. En ook tegen het theatrale staat de rechter 
zoo nuchter mogelijk, niet onbewogen wellicht, maar uiterlijk strak 
en streng moet hij zijn taak vervullen. Explosie van hartstochtelijke 
woorden moet hem even ver liggen als spot of hoon. 

Maar, kan men vragen, heeft de rechter niet het toezicht op 
het spel van den strijd? Het mag dan waar zijn dat in zijn beslis
sing over materieel recht geen spelelement zit, is dan toch niet het 
procesrecht het recht van dat spel en is de rechter niet in dat spel 
een figuur? Moeten we niet tusschen materieel en procesrecht 
onderscheiden? Ja en neen. Het komt voor, dat het oordeel over 

· wat recht is tusschen partijen en de handhaving van den goeden 
procesgang in verschillende handen zijn gelegd. In het moderne 
proces zijn zij in den regel bij een en dezelfde persoon, aileen bij 
de jury-rechtspraak wordt het materieele oordeel , of een deel daar
van, ( dat over het al dan niet schuldig zijn), aan den rechter ont
trokken, is de rechter dus niet volledig de man die beslist, maar 
in den regel heeft hij zoowel de taak op den rechtsgang toe te 
zien als het vonnis te vellen. Doch dit is niet altijd zoo geweest. De 
Ieiding van het proces berust wei altijd bij den rechter, maar bij 
het oordeel wat recht is, bij het vonnis kan hij op velerlei wijzen 
gebonden zijn, door raadpleging van deskundigen in engeren of 
ruimeren kring, kan het zijn dat hem zelfs dat oordeel geheel ont
trokken wordt. De Middeleeuwsche rechtsbronnen geven voorbeel
den in vele variaties 2 ), naast de rachimburgen en asega's, die den 
rechter voorlichten over het recht, komen de schepenen op, wier 
oordeel beslissend is. Duidelijk blijkt dit uit de formuleering van 
het Rechtsboek van den Briel van Jan Matthijsen, dat ons den 
rechtsgang heeft overgeleverd van Frankisch recht hier te Iande in 
de 15e eeuw; het geeft deze omschrijving van een vierschaar: ,een 
stede, daer die rechter, schependom en die recht eischen off ant
woirden willen, vergadert sijn, ende aldaer die rechter gheboden doet 
die met schepenen vonnis ghevestigt worden, van aldaer te spre-

1) Reglement van orde en discipline voor de Aavocaten en Procure~rs, art. 4. 
2) Brunner-von Schwerin t. a. p. biz. 297 vlg. 

_, 
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ken, recbt te heyss:chen ende te antwoirden" 1 ). De rechter voert 
uit wal: de schepenen oordeelen. 

Uit de mogelijkheid van scheiding blijkt dat de taak ten aanzien 
van procesgang en materieel recht niet dezelfde is, dat er inderdaad 
tusschen het oordeel over materieel en procesrecht een principieel 
verschil kan word.en gemaakt. Het procesrecht zou het recht van 
het eerlijke spel genoemd kunnen worden, de procesregels spel~ 
regels. Maar toch mag onze conclusie niet zijn dat het geding spel 
is. lntegendeel. Ook de procesregels berusten, wat daarin ook ver~ 
der ordemaatregel mag zijn , door doelmatigheidsgedachte ingegeven, 
die velerlei ,. speling" toelaat, ten slotte op de gerechtigheid. Het 
procesrecht is meer dan administratieve ordening, het is recht. Er 
zijn ook hier rechtsbeginselen , die de kern van het rechtsbesef raken. 
Het hooren van beide partijen (audi et alteram partem) b.v. steunt 
op den eisch der volledige onpartijdigheid, op de gelijkheidsgedachte 
in het recht. Wat den .een toekomt mag den ander niet worden 
onthouden. Groote brokken procesrecht zijn niet anders dan uit~ 
werking van dezen regel. En zoo is er meer. Als we hier spel zien, 
zullen we moeten bedenken, dat dit .. spel" ten nutte van het recht 
is, nooit als spel doel in zich zelf. Ja we .kunnen verder gaan. Als 
we in het echte spel den regel als een onwrikbaren erkennen, als 
wij ook daar scheidsrechters zien optreden, dan is dat het teeken 
dat als in het recht een spel~element zich vertoont, in het spel ook 
het rechts~element weer zijn plaats vindt. Ook het spel kan sub 
specie juris worden gezien. Men verwacht ook van den scheids~ 
rechter de onpartijdigheid, de kennis , de onafhankelijkheid van den 
rechter. Ook hij beslist, onherroepelijk, ook hij is daarbij aan regels 
gebonden. We kunnen de menschelijke functies voor ons onder~ 
zoek scheiden, ze liggen toch weer door elkaar. Recht is een even 
direct gegeven voor het mensch~.zijn als het spel 2 ). Ook als de 
mensch speelt blij ft hij de aan recht gebonden mensch. Een scheids~ 
rechter in het spel heeft elementaire rechtsregels te volgen. Het 
fluitje van den scheidsrechter in den voetbalwedstrijd is wat de 
staf van den Griekschen rechter was, wat de presidentieele hamer 
ter terechtzitting tegenover de pleiters kan zijn: het teeken van zijn 
rechtspraak. Het kan dat een scheidsrechter in een voetbalwedstrijd 
onrecht doet. Het is niet de spel~ , maar de rechts~regel, die op 
onwrikbaarheid aanspraak maakt . De spel~regel doet het aileen als 
hij als rechts~regel is erkend. Menschen die spelen zijn altijd vrij 
anders te spelen dan de regel luidt, maar als zij naar den regel 
spelen dan moet die regel ook worden gevolgd. Het is een slecht 
teeken voor het rechtsbesef van den tegenwoordigen tijd dat Paul 

1) Uitgave J. A. F ru in en Pols biz. 123. Vgl. ook bet verschi l in eed tus
schen den rechter en de schepenen biz. 55. 

2) Zie hoven biz. 156. 
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Valery het ook door Huizinga 1 ) aangehaalde woord in den mond 
gaf over het onomstootelijke van den spelregel. Als iets juist dezen 
regel kenmerkt dan is dat de eigenschap van den spel-regel als 
rechts-regel. Omdat deze laatste den hedendaagschen burger niet 
zoo duidelijk is, niet zoo levend als de spelregel voor de deelnemers 
aan het spel, omdat scepsis ons normbesef heeft overwoekerd, zijn 
we geneigd er iets specifieks van het spel in te zien. Het verschil 
tusschen dezen rechtsregel en den echten is dit, dat hij binnen den 
kring van het spel gevangen is, ophoudt te werken zoodra het spel 
eindigt. En elk spel heeft een einde. Als er recht is, is het recht 
in de omheining van het spel. Met het spel eindigt het recht. 

Doch 66k van den scheidsrechter in het spel geldt: hij speelt niet 
mee. Een rechter kan en mag niet spelen. Het is zijn verantwoorde
lijkheid voor de beslissing, die spel uitsluit. Recht is regel, maar 
recht is ook beslissing, het spreken van het woord dat de verhou
ding bepaalt . Oat woord moet in ernst gesproken worden. Voor 
den rechter moet de conclusie --- hoezeer hij getwijfeld moge heb
ben en later misschien weer moge twijfelen --- op het oogenblik 
van het vonnis altijd zijn: het kan niet anders. Is het dit niet, dan 
is hij niet verantwoord. Het is een redelijke, het is, wat meer zegt, 
een gerechtigheidseisch, dat het recht tusschen deze strijdenden zoo 
is en niet anders. In zijn geweten is hij gebonden zoo te handelen. 
Voor spel is daar inderdaad geen ruimte. De rechter die speelt 
zondigt tegen den meest fundamenteelen eisch van zijn ambt. 

Het is teekenend, dat in het geding dat het centrum is der mensch
heidsgeschiedenis, in het proces van Jezus, de rechter speelde. 
Pontius Pilatus is niet de bewust onrechtvaardige rechter, die tegen 
beter weten opzettelijk veroordeelt waar vrijspraak geboden was, 
hij is de rechter die speelt. ,Wat is waarheid?" Hij blijft in de 
scepsis , laat oordeelen, oordeelt niet zelf. Hij speelt ..... . 

Het rechtsgeding van de zijde van den rechter dus geen spel, 
maar ernst. We moeten bij dat begrip wat }anger stilstaan. 

De beide termen: spel---ernst zijn niet gelijkwaardig , zegt Hui
zinga 2 ). Spel is de positieve term, ernst de negatieve. Niet in alle 
talen is de tegenstelling door twee grondwoorden uitgedrukt als 
in het Nederlandsch, het Otiitsch, het Engelsch, de Scandinavische 
talen . Het Latijn en de Romaansche talen kennen wei een adjectief, 
geen substantief, of komen daar slechts noode toe door afleiding 
uit het adjectief. 

Deze semantiek is leerzaam. Zij brengt ons er toe in het vage 
begrip ernst onderscheidingen te maken ten einde zijn beteekenis 

1) t. a. p . biz . 17. 
2 ) t. a. p. biz. 63 vlg. Vgl. ook v. d. Leeuw, Der Mensch und die Religion 

( 1941) blz. 97: Ernst eine Erfindung derjenigen, deren Spiel nicht misslingt, 
a her doch enden muss. 
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beter te verstaan. En het op den voorgrond komen van het adjectief 
leert ons, dat er graden van ernst kunnen zijn; er is plaats ook 
in het substantief voor een comparatief. We spreken van meerde~ 
ren en minderen ernst, ook van hoogen ernst, diepen ernst, de 
Duitschers gebruiken de uitdrukking .,letzte Ernst". Naarmate het 
woord meer gewicht krijgt, door de bijvoeging van hoog of diep of 
laatst wordt verzwaard. komt het in duidelijker tegenstelling tot 
spel, beeldt het scherper de gedachte uit den mensch aan het spel 
te ontrukken om hem te plaatsen voor iets dat meer dan spel is. 
Ernst vraagt ten slotte de geheele persoon ,_ voor spel is geen 
plaats meer. Maar spreken we niet van ernstig spelen? Zeer zeker, 
maar duidt dit niet aan, dat er gespeeld wordt also£ het geen 
.spel was? 

Letten we op de verschillende mogelijkheden van hanteering van 
het begrip ernst, dan zien we vooreerst den ernst naast het spel als 
de maatschappelijke handeling. den arbeid. Nooit wordt de maat~ 
schappelijk noodzakelijke arbeid , de broodwinning als spel be~ 
schouwd -- de techniek van het moderne bedrij£ is er op uit wat 
dan nog voor ruimte aan het spelen werd gelaten uit te sluiten. 
Een modern groot bedrijf in de industrie, waar alles op efficiency 
is gericht , heeft niets meer van spel 1 ) ... Zakelijkheid" wordt ideaal 
en zakelijkheid beteekent niet spelen. 

Staat deze ernst hoven of onder het spel in onze waardeering? 
· lk zou zeggen beide. Het spel bevrijdt 2 ). In den arbeid hunkert 

men naar den vrijen tijd, een .oogenblik vrij te zijn van den dage~ 
lijkschen last, de altijd weerkeerende zorg, te mogen spelen. Het 
spel is de vreugde, het Iichte en luchtige tegen het doffe, het grauwe 
van den sleurgang van allendag, de blijdschap in het besef te Ieven, 
van de eigen kracht, van de wisseling van spanning en ontspan~ 
ning. Het spel bevrijdt van den vloek van den arbeid. 

Doch daartegenover, het spel verzadigt niet, het moet eindigen. 
Het blijft slechts spel, als de arbeid weer volgt. Eindigt het niet, 
wordt de mensch door het spel bezeten, wordt hij de hartstochte~ 
lijke speler, dan wordt het spel zijn vloek. En is het anders voor 
hen, die middag aan middag en avond aan avond aan het bridge~ 
tafeltje doorbrengen; zonder hartstocht, waarschijnlijk alleen maar 
om den tijd te , dooden"? 

De mensch wil dat zijn handelen zin heeft, en zin ziet hij in den 
arbeid, a! is het slechts de zin van de broodwinning voor herp. zelf 
en de zijnen. De arbeid is niet alleen vloek, hij is ook zegen. Heeft 
de werkloosheid van dezen tijd ons dat niet diep doen beseffen? 
De wijze moge er dan aan twijfelen, voor den Westerschen mensch 
van heden is hij een vanzelfsprekend, onaantastbaar stuk geestes~ 
Ieven. Als de arbeid hem ernst is , dan is dit een ernst die meer is 

1) Zie v. d. Leeuw t. a. p. biz. i71. 
2 ) Zie Huizinga t. a. p. biz. 38. 
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dan spel. Dan kan dat slechts dienen als een Iicht tegen den achter~ 
grand van het ernstige werk, dan wordt het daarvan los, leeg en 
voos. Van dezen ernst weten kinder en en primitieven niet - de 
gemiddelde mensch onzer tegenwoordige cultuur kan er niet buiten. 

Oak het recht erkent dit. Zel£ ,ernst" heeft het voor het spel 
geen aandacht, zel£ maatschappelijke functie stelt het zich aileen 
in dienst van wat maatschappelijk ernst is. ,De wet staat geeii 
rechtsvordering toe ter zaken van een schuld uit spel of wedden~ 
schap voortgesproten" zegt art. 1825 B. W. En andere codificaties 
bepalen iets dergelijks. Zulk een vordering mist haar maatschappe~ 
lijke rechtvaardiging 1 ), in rechte wordt zij niet erkend. 

En de techniseering van het bedrij fsleven, het consequent door~ 
voeren van de ,zakelijkheid" grijpt oak het recht aan en verdrijft 
zooveel mogelijk wat er nag aan spel in zit. Als het podium waarop 
het gerecht , zetelt" , het wei zeer so here maar nag niet geheel ver~ 
dwenen decorum van een rechtszitting, de plechtigheid, toga en be£ , 
nag aan een spel herinneren, waardoor het geding zich afteekent 
tegen het gewone, alledaagsche 2 ), dan leert de moderne handels~ 
arbitrage dat de rechtspraak dat alles missen kan, dat zij den handel 
het best voldoet als zij uiterlijk zoo ,zakelijk" mogelijk is, zooveel 
mogelijk gelijk aan een vorm van bedrij£. Alles zoo snel, zoo een~ 
voudig, zoo nuchter mogelijk, zoo min omslag als maar kan, een 
minimum van formaliteiten, een zoo beknopt mogelijk procesrecht, 
geen breedvoerige conclusies, geen pleidooien, korte toelichtingen · 
antwoorden op vragen, alles direct, op den man a£. En wie zou 
den handelsman dat alles misgunnen? 

Als maatschappelijk ernst wordt gesteld tegenover spel ligt het 
zeker op het terrein van den ernst. 

Doch ernst kan oak nag in anderen zin tegenover spel worden 
geplaatst. Aan hoogen of diepen ernst waren we nag ri.iet toe. Als 
we daarvan spreken, denken we aan een anderen ernst dan dien 
van den arbeid. ,Wie in de eeuwige wenteling van het spel~ernst~ , 
begrip zijn geest voelt duizelen, vindt het steunpunt, dat hem in 
het logische ontzinkt, terug in het ethische" (Huizinga 3 ). 

Ligt de ernst van den arbeid naast het spel, vraagt het een om 
het ander, er is oak een ernst aan gene zijde van, hoven het spel. 
Ernst is volledige overgave, aan het spel kan een mensch zich 
nooit geheel geven. Erbarmen en lijden, lief de ( charitas), hoop, 
geloof, wie van deze dingen rept, denkt niet meer aan spel. Oak 
niet wie dorst naar waarheid en gerechtigheid. Heeft het recht, hoe 
dan oak deel aan de gerechtigheid, dan kan het ten slotte nooit 
spel zijn. 

1) Vgl. G. J. Scholten, De oorzaak der verbintenis uit overeenkomst (1935) 
biz. 151. 

2 ) Vgl. Huizinga t. a. p. biz. 113. 
3 ) t . a. p biz. 308. Zie ook bet slot van zijn rectorale rede : Over de grenzen 

yan spel en ernst in de cultuur ( 1933) . 

k 
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Zoo komen wij voor de brandende vraag te staan of niet het 
rechtsgeding, maar het recht zelf eigenlijk wei iets anders is dan 
spel. Er wordt met de vraag hinderlijk gespeeld in onze dagen. 

Als op ander gebied wordt de toeschouwers~houding ten aanzien 
van het recht gesteld tegenover de spelers~houding. De rechts~ 
genooten nemen deel aan het spel, achten zich aan de regels van 
het recht verbonden, volgen deze omdat ze geen spelbrekers willen 
of kunnen worden. De toeschouwer ziet dat objectief aan, hij is los 
van die regels, beziet en bestudeert ze, beschrijft ze. Oat is het 
standpunt der wetenschap. 

Indien deze tegenstelling client om het verschillend standpunt aan 
te duiden, dat ten aanzien van het recht door de wetenschap kan 
worden ingenomen, heeft zij haar nut. Rechtsvergelijking en rechts~ 
historie bezien het recht anders dan de wetenschap van het positieve 
recht. Wie zoekt wat positief recht is voor eigen volk en eigen 
tijd staat in het recht, zijn oordeel is niet alleen rechtswetenschappe~ 
lijk , ook rechtsoordeel. Zijn eigen overtuiging wat recht behoort te 
zijn spreekt dan in het oordeel wat recht is, hoe ook gebonden, mede. 
Wie historisch of vergelijkend onderzoekt, vraagt zich niet af of 
het resultaat waartoe hij komt bevredigei).d is ~ hij tracht alleen 
hetgeen hij waarnam samen te vatten en in een voor vergelijking 
vatbaren vorm te gieten. , De toeschouwer tegenover den speler" 
beeldt deze tegenstelling uit. 

Het beeld is intusschen daarom ook leerzaam omdat het het be~ 
trekkelijke van de tegenstelling laat zien. We denken als we hier 
van spel spreken aan het tooneelspel. Nu is van die schouwburg~ 
opvoering de toeschouwer een integreerend deel. De toeschouwer 
staat niet buiten het spel, maar hij leeft mee. Een generale repetitie 
van een tooneelstuk is niet een opvoering; er is wisselwerking tus~ 
schen planken en zaal , de speler!> ondergaan op hun beurt den 
invloed van de houding der toeschouwers. Ieder die wei eens een 
spreekbeurt heeft vervuld weet, hoe zeer de houding der hoarders, 
hun aandacht , hun instemming, hun blik zijn spreken mede bepaalt. 
Elke speler, wiens spel op kijkers is ingesteld, weet van iets derge~ 
lijks mede te praten. Denk aan de .,supporters" bij een wedstrijd. 
Typisch komt wat ik bedoel uit in het verhaal, waaraan Huizinga 
herinnert , van den Pers, die niet naar een wedren wilde gaan kijken, 
omdat hij wei wist, dat het eene paard harder liep dan het andere. 
Hij wilde geen toeschouwer zijn, hij bleef buiten staan. 

Een buitenstaander nu ten aanzien van het recht kan ook de 
rechtshistoricus en de beoefenaar van de vergelijkende rechtsstudie 
niet zijn. Hij kan zijn stof niet naderen, niet schiften tusschen be~ 
langrijk en onverschillig zonder een begrip van recht. Hij kan recht 
niet verstaan, indien het recht niet tot hem spreekt, hij niet naast 
begrip ook besef van recht bezit. Hij kan bovendien het recht van 
een volk, waartoe hij niet behoort, of een tijd, die de zijne niet is, 
niet verstaan zonder zich in dat volk, in dien tijd in te leven, zich 



490 P. SCHOLTEN 

erin te dompelen, zonder zooveel hem mogelijk is mede~speler te 
worden. W at is het, dat voor ons een werk als dat van Malinowski, 
waarop ik in deze studie wees, ook van andere onderzoekers der 
adat ~ ik denk aan Dr. N. Adriani ~ zoo aantrekkelijk maakt, 
zoo de overtuiging geeft, dat hier goed is afgebeeld? Is het, naas't 
andere qualiteiten, voorzeker niet dit, dat we ervaren dat deze 
onderzoekers zeden en gewoonten, het geheele geestelijke Ieven der 
menschen, over wie zij het hadden, niet als een curiosum bezagen, 
maar met hen mee~leefden, dezen hun hart gaven, hen ~ tot zekere 
hoogte natuurlijk ~ verstonden? 

En omgekeerd. Het wetenschappelijk oordeel van den jurist blijft 
wetenschappelijk, ook al weet hij en wil hij dat eigen rechtsoordeel 
meespreekt. Hij is immers door talrijke factoren, als wet en recht~ 
spraak en gewoonte gebonden. Hij client dat recht, onderwerpt zich 
aan het materiaal dat hem als gegeven is voorgelegd. Zijn onderzoek 
daarvan past geheel in wat wij gewoon zijn wetenschap te noemen. 

Het is een zonderlinge wetenschap, waarvan Siccama schrijft 1 ): 

,Van wetenschappelijk standpunt is er geen natuurrecht, reeds om~ 
dat er van dit standpunt geen recht is, doch aileen maatschappelijke 
zeden, die zich van andere door bijzondere kenmerken kunnen 
onderscheiden, doch niettemin van bloot feitelijken aard zijn". Voor 
deze wetenschap bestaan aileen feiten , dus geen recht. Er is dan 
geen rechtswetenschap, maar ook geen rechtshistorie of rechts~ 
vergelijking. Er is ook geen historie ~ wat zou de historicus met 
de enkele feiten, als hij ze niet mag duiden in verband met het 
geestelijk Ieven van den mensch? Ja ~ en dat vergeet deze scepsis , 
die in haar scepsis toch altijd niet sceptisch genoeg is ~ er is ook 
geen , wetenschap in het algemeen". Op welke gronden zou zij mogen 
aannemen, dat haar waarneming en combineeren van feiten in 
causalen samenhang werkelijk ,weten" is? Weten is geestesarbeid, 
iets anders dan waarneming van feiten. We konden verder gaan 
door te zeggen dat er ook geen waarneming meer zou zijn. Maar 
het is genoeg dunkt mij om te laten zien, tot welke scepsis dit ailes 
leidt. Het is het voiledige nihilisme, de bodemlooze twijfel, die tot 
een definitief zwijgen dwingt. 

Ik zou daarover hier niet gesproken hebben, indien niet juist ten 
aanzien van het recht beschouwingen als deze haar funesten in~ 
vloed hebben doen gevoelen. Wat dit beteekent hebben we in dezen 
tijd wel heel bitter ervaren. Het is de vereering voor de wetenschap~ 
pelijkheid, de verfoeilijke toeschouwershouding die tot deze afslui~ 
ting, die een afsnijding werd, leidde. Want zij brengt tot de ge~ 
dachte van het recht als spel. Er is geen gebondenheid, want over 
wat is beslist de wetenschap. Maar wij voelen dat zoo, omdat wij 
nu eenmaal medespelers zijn en niet uit den spelkring kunnen of 

1) D. G. Rengers Hora Siccama, Natu urlijke waarheid en historische bepaald
heid (1935) blz. 79. 
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willen treden. Het boekje van Siccama dat ik aanhaalde is daar~ 
voor leerzaam. Wij meenen wei gebonden te zijn, doen wei also£, 
vinden onze regels wei het recht, zooals het lid van de .. Droschke~ 
kutschersverein" het heil van zijn vak het heil der menschheid 
acht 1 ). maar het is alles spel. Als spel is het aardig , onderhoudend, 
onmisbaar zelfs , maar het is spel : Het zou ook anders kunnen. 
Wie zoo speelt, ziet geen fundamenteele tegenstelling tusschen 
recht en spel, hij weet niet wat het inhoudt dat het laatste een 
.. behooren" insluit, deel heeft aan de gerechtigheid. Hij weet niet 
dat het recht tenslotte gericht is op de beslissing en die beslissing 
gewetensbeslissing is . Als het .. behooren" spel is , dan is het geen 
behooren meer. Wij kunnen niet doen, also£ iets behoort , want dan 
behoort het niet . Als de beslissing ook anders zou kunnen uitvallen, 
is zij geen beslissing. niet bindend ook voor den geest van hem die 
haar vond. Spel~gebondenheid , hoe onwrikbaar zij moge schij~ 
nen 2 ) , is ten slotte geen gebondenheid omdat zij aan het spel hangt 
en de spelregel als spel~regel willekeur is. 

Waartoe dit herleiden van recht tot spel leidt, ik herhaal het , 
onze tijd heeft het geleerd. Recht is dan geen waarlijk behooren 
meer - anders , maar toch precies hetzelf.de gezegd: recht is geen 
recht meer. Dan speelt de mensch wat met illusies . Laat hem het 
spelletje, de werkelijkheid leert wei anders ... 

Het is waar: recht verschilt naar tijd en plaats. Er is veel recht 
geweest, waarvan wij ons niet kunnen denken, dat het recht ge~ 
weest is en er is nog veel recht dat wij moeilijk als recht vatten. 
Maar het komt niet op den inhoud van het recht aan, het komt 
er op aan, dat er recht is , recht gefundeerd in een behooren . Oat 
Kantiaansch gesproken het Sollen zijn eigen waarde heeft tegen~ 
over het Sein, of Christelijk daf er een gebod Gods is, dat wij te 
gehoorzamen hebben, dat er is de .wet in Bijbelschen zin. En dat 
recht hieraan deel heeft. Gehoorzaamheid aan gezag is iets anders 
dan onderwerping aan macht. Recht is niet recht, niet de willekeur 
van den tyran of van de meerderheid . De historie leert ons den 
strijd om het recht: historisch wisselt het, het blijft toch zichzelf, 
anders ware een historie niet mogelijk. 

Recht is ernst. Als er een ding is, dat thans in de menschen moet 
worden · ingehamerd , dan is het dit. Het is onwaar, dat recht spel 
zou zijn, in hoe bekorenden, intellectueel fraaien , aesthetisch mee~ 
slependen vorm die onwaarheid moge worden voorgedragen. Het 
recht wortelt ten slotte in het geweten en het geweten weet van 
geen spel. 

Recht is ernst. Van zoodanigen grimmigen ernst, dat de mensch 
der 19e en 20e eeuw den laatsten ernst van het recht - de be~ 

1) t. a. p . biz. 18. 
2) Zie hoven. 
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schikking over Ieven en dood ....- niet meer aandurft. Hij heeft dien 
ernst verleerd. 

En hiermede zijn wij tegelijk aan de grens gekomen. De laatste 
ernst van het recht is niet de laatste ernst. In dien ernst staat de 
mensch tegenover God. En dan verzinkt het recht, het verstikt in 
gebrekkigheid en zonde. Gerechtigheid en vrede zullen elkaar kus
sen, zegt de psalmist ( 85 : 1 0). Doch dat is niet een woord van 
deze bedeeling, het heeft een eschatologischen klank. In den mensch 
is hanger en dorst naar gerechtigheid, is besef van recht ....- maar 
het is hem niet in klare oordeelen aangezegd wat redit is . Hij grijpt 
er naar, maar hij grijpt het niet. Dat kan geen reden zijn geresigneerd 
het zoeken na te Iaten, ook niet om het gevondene vanuit dien laat
sten ernst waardeloos te verklaren. Wij Ieven in het betrekkelijke , 
moeten daarin Ieven, het is niet aileen dwaasheid, het is hoogmoed 
en opstand als we het betrekkelijke ons gegevene verkleinen, omdat 
het absolute te hoog ligt voor ons reiken. 

Er is een gebondenheid in den mensch. Hij staat tusschen dier en 
engel. In het recht poogt hij den breuk te heelen, in het spel leeft 
hij over de breuk heen. Beide mislukt. In het recht oordeelt hij , 
meenend door het oordeel, dat de breuk aanwijst haar tegelijk te 
heelen. Noch het een noch het ander gaat, zijn aanwijzing is niet 
zuiver en zijn heeling geneest niet. Niettemin is hij tot het oordeel 
gehouden. Hij m6et, het is hem geboden. 

In het spel vlucht hij uit de gebrokenheid. Hij is voor zijn gevoel 
er een oogenblik uit, maar dat gevoel bedriegt. Het spel mislukt , 
het duurt niet. Niettemin blijft de neiging tot vlucht, altijd weer. 
De mensch kan niet anders , hij mag als een kind worden, voor een 
oogenblik vergeten. 

Aan het slot van zijn hoek herinnert Huizinga aan het geheim
zinnige beeld uit het achtste hoofdstuk van bet hoek der Spreu
ken. De dichter spreekt daar van de Wijsheid. Zij werd geschapen 
door den Heer als de aanvang van zijn arbeid, de eerste zijner wer
ken. Zij was ....- toen hij Heme! en aarde formeerde als een kind 
bij , Hem voor zijn aangezicht spelend" ( vs. 30) . De tekst ver
volgt: , spelend in de wereld zijns aatdrijks, en mijn vermakingen 
zijn met de menschenkinderen" (vs. 31). De Wijsheid dus en de 
mensch speelden als makkers . Dat was v66r den val. In het ver
volg, daarna speelt de wijsheid niet meer, zij kampt met de dwaas
heid om den mensch te winnen. Zij roept: Komt, eet van mijn brood 
en drinkt van mijn wijn, dien ik gemengd heb ( 9 : 5) , de dwaas
heid lokt daar tegenin : ,.De gestolen wateren zijn zoet, en het ver
borgen brood is liefelijk" (vs. 17). Voor den mensch is de wijsheid 
niet meer een speelmakker. Zij getuigt: ,door mij regeeren de 
Koning in , en besturen de overheden naar recht" ( 8 : 16). 



: ., 

17. AFSCHEIDSREDE 1 ) 

Dames en Heeren. 

Zoo sta ik hier thans voor de laatste maal, ik neem afscheid. 
Een afscheids.,college" zal het niet zijn, wat ik voornemens hen 

te zeggen; voor een college is deze aula de plaats niet. Hoe gaarne 
had ik nog eens in de zoo vertrouwde sfeer van de Agnietenkapel 
tot u gesproken, doch de zaal zou te klein zijn geweest. Zoo 
moeten wij wei samenkomen in deze aula, die mij nooit geheel eigen 
is geworden. Doch afgezien van de plaats, ook overigens zal mijn 
voordracht niet een college zijn. Doceeren heb ik altijd gedaan in 
samenspraak, het stellen van vragen was van mijn methode een 
onmisbaar element. Zulke vragen zouden hier ongepast zijn, gij 
zijt immers oud-leerlingen, niet leerlingen en ik denk, dat menig 
uwer zich onaangenaam verrast zou voelen, als ik mij plotseling 
tot hem wendde en vroeg : wat denkt gij hiervan? en als ik dan, 
indien de toegesprokene bleef zwijgen een: ,wie van de dames 
of heeren" liet klinken, zou er allicht geen stem tot antwoord 
opgaan. 

Geen afscheidscollege dus, een afscheid zonder meer, een laatste 
woord om niet geluidloos weg te sluipen, een enkele korte herinne
ring , een woord over wat mij het essentieele in het rechtsonderwijs 
lijkt, een blik op de toekomst. 

Een herinnering. Het was deze maand 38 jaar geleden, dat ik 
het hoogleeraarsambt aanvaardde. Het was in het Romeinsche 
recht, waarvan ik maar een bitter beetje' wist, z66 weinig, dat ik 
bij ieder examen het benauwende gevoel had, dat ik zelf niets meer 
wist dan ik van den candidaat vroeg, het Romeinsche recht, over 
welks ,waarde" ik oreerde; een oratie die in zijn grondslagen ge
heel van Stammler afhankelijk was, maar die ik ook · nu toch niet 
geheel zou willen verwerpen. De plechtigheid van 1907 staat mij 
nog levendig voor oogen, doch niet om wat zij was, maar om wat 
zij miste memoreer ik haar. Wie de rede nog eens zou willen 
doorzien, kan a an het slot lezen, hoe ik mijn leermeester J. F. 
Houwing aansprak. Niet z66 echter als bet er gedrukt staat, is 
het gezegd. Op het laatste oogenblik was Houwing door gezond
heidsredenen verhinderd aanwezig te zijn, ik moest mijn woorden 
anders uitspreken dan zij geschreven waren. Ik herinner mij, hoe 
mij dat speet. En ik vermeld het nu, omdat het noodzakelijk is, 
dat ik nu aan het eind van mijn loopbaan aan den man herinner, 
die . aan het begin als een wegwijzer stond. ,Gij hebt mij ....- en 
waarlijk niet mij aileen ....-, zeide ik hem, tot jurist gemaakt". Van 

1 } Rede uitgesproken ter gelegenbeid van bet neerleggen van bet ambt van 
boogleraar aan d e Universiteit van Amsterdam op 25 October 1945. 
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hem, moet ik er thans bijvoegen, heb ik de methode van rechts~ 
onderwijs geleerd. Als man van wetenschap ben ik, meen ik te 
mogen zeggen, mijn eigen wegen gegaan, als docent was mijn 
opzet aanvankelijk niet dan een volgen van zijn voorbeeld. Uit~ 
voerig stil te staan bij een enkel onderwerp, liever dan een uit~ 
gebreide stof cursorisch te behandelen, daarbij op zijwegen te 
gaan door niet voor de hand liggende samenhangen bloot te leg~ 
gen en toch de hoofdlijn vast te houden, bovenal het onderwijs 
te geven in den vorm van een gesprek, waardoor de student voort~ 
durend tot zelf denken wordt gedwongen, een gesprek waarbij de 
vragen nooit een onderzoek naar feiten~kennis maar altijd een 
wakker~roepen van inzicht pogen te zijn, zie daar karakteristieke 
trekken van zijn onderwijs, die ik trachtte na te volgen. 

Dat ik, als ik in mijn terugblik goed zie, toch in mijn methode 
van college geven van Houwing ben gaan verschillen, ligt hierin , 
dat meer dan voor hem mijn leerlingen mijn mede~arbeiders wer~ 
den. Doch daarover zoo straks . Eerst wil ik nog eens onderstree~ 
pen, hoe voortreffelijk docent Houwing was. Bekoring ging er niet 
van hem uit , hij was hoekig en dikwijls scherp tegen zijn leerlin~ 
gen, maar hoe levend werd het recht onder zijn handen. Voor mij 
was het , v66r ik onder zijn invloed kwam, niet vee! anders dan een 
wonderlijk vernuftspel , waarin men een zeker behagen kan schep~ 
pen, maar dat toch eigenlijk geen waarde had, hij deed het mij 
zien als een stuk geestelijke werkelijkheid. Bij wat Houwing was 
als promotor zal ik straks nog stil staan, als ik mijn eigen werk~ 
zaamheid als zoodanig memoreer; ik vervolg eerst mijn loopbaan 
als docent . 

In Houwing 's geest gaf ik drie jaar college in Romeinsch Recht ; 
in 1910 werd ik zijn opvolger voor Burgerlijk Recht en Burgerlijk 
Procesrecht, in 1914 werd mij de Encyclopaedie toevertrouwd, in 
1921 liet ik deze weder varen, in 1927 eindelijk nam ik de Wijs~ 
begeerte van het Recht op mij en gaf ik het Procesrecht op. Zoo 
bleef het tot het einde. 

Is dit de uiterlijke chronologie van mijn werkzaamheid, bij een 
gebeurtenis moet ik nog stil staan, die op mijn werk als docent 
van grooten invloed was. Met vele ambtgenooten heb ik samen~ 
gewerkt, steeds in goede verhouding, van haast allen heb ik in 
die samenwerking geleerd, maar er is er een geweest, die op mijn 
arbeid als hoogleeraar grooten invloed heeft gehad. Het was 
Struycken. Ik doe niemand te kort als ik hem onder die. ambtgenoo~ 
ten den eerste noem: hij paarde ·aan de befaamde juridische scherp~ 
zinnigheid, die hij als weinigen bezat, een breedheid van visie als 
geen der staatsrechtsgeleerden van onzen tijd. Persoonlijk ben ik 
hem niet nader gekomen, vriendschap heeft tusschen ons niet be~ 
staan, maar toch ben ik hem voor mijn onderwijs grooten dank 
schuldig. Wat hij mij gaf, gaf hij onbewust en het geschiedde niet 
gedurende onze zevenjarige samenwerking in de Faculteit, maar 
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bij zijn afscheid in 1914. Het was niet zoo zeer wat hij toen zeide. 
dat mij trof. maar de manier waarop, het geheele optreden. T oen 
ik van die samenkomst naar huis ging. had ik sterk het gevoel: z66 
kan ik het niet. Het was niet zijn kennis of zijn inzicht, die ik be~ 
nijdde, maar ik gevoelde, dat in zijn verhouding tot zijn leerlingen 
iets lag wat mij ontbrak: hij gaf zich aan hen met zijn geheele per~ 
soonlijkheid; ik deed wel mijn best een goed docent te zijn , maar 
er was in mij een gereserveerde terughouding. die een afstand 
schiep, waardoor de studenten mij ten slotte vreemd bleven . Ik stond 
niet met mijn geheele persoon in mijn onderwijs als hij. Het zou 
volstrekt onjuist zijn te zeggen, dat deze gevoelens mij tot een 
weloverwogen plan hebben gebracht dit te veranderen. Die ver~ 
andering is Iangzaam gegroeid, maar ik weet zeker, dat die dag 
daarbij van beslissende beteekenis is geweest. Wie zich zelf niet 
geeft in zijn onderwijs. die de lessen aan zijn Ieerlingen houdt voor 
iets, waar hij zelf buiten staat, is, hoe voortreffelijk hij als geleerde 
mag zijn, toch geen goed docent. Niet aileen door intellectueele 
prikkeling, ook door de zoo gecompliceerde werking, die van de 
persoon van den leermeester uitgaat, wordt de leerling gevormd. 
Dit kan aileen dan tot zijn recht komen, indien de leermeester 
zich geeft. · 

Mijn onderwijs heb ik - ik zeide het al - altijd in den vorm 
van samenspraken gegeven. Ik moet daar nog bij stilstaan. Het is 
mijn overtuiging, dat deze vorm voor ieder onderwijs de aange~ 
wezene is. Zeker, het kan zijn dat de leeraar een heelen tijd lang 
aan het woord is. Hij resumeert of hij wil een leer , die een geheel 
vormt, in eens voordragen, een oogenblik niet gestoord worden 
om wat hij ziet, na elkaar van alle zijden te belichten. Ik heb dit 
vooral op mijn colleges over Wijsbegeerte van het recht onder~ 
vonden. Het gebeurde mij dan wei. dat ik op anders gewenschte 
en uitgelokte interrupties reageerde ·met een afwerend gebaar en 
een: ,wacht even, gij krijgt dadelijk gelegenheid". Doch dit waren 
uitzonderingen en moesten uitzonderingen blijven. Mijn methode 
bleef die van vraag en antwoord. Aileen bij deze blijft naar mijne 
meening de leerling op den duur op een college actief, neemt hij niet 
aileen op, maar arbeidt zelf - en alleen het zelf veroverde, niet 
het gerecipieerde beklijft. Een bezwaar voor lessen in dezen vorm 
Ievert het groot getal van de hoarders tegenwoordig. Houwing had 
er niet vee! meer dan 30 tegelijk, ik begon met dezelfde getallen, 
zij stegen tot 40 spoedig, liepen geleidelijk op, de laatste jaren een 
stuk over de I 00. Voor een goede les is dat te veel. Niet aileen 
dat ieder der studenten te weinig ,beurten" krijgt, dat is be~ 
trekkelijk ondergeschikt, maar de eenheid, die in samenspraak 
wordt nagestreefd, heeft zooveel minder kans. Bij de groote massa 
is het voor den enkeling allicht het geval dat in de vraag van den 
leeraar en het antwoord van den leerling zich buiten hem om iets 
afspeelt daar ergens in een anderen hoek van de collegezaal. bij het 
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klein ere getal voelen allen zich meer betrokken. Want het is niet 
waar, dat aileen de man die antwoordt zel£ in actie is - door het 
stellen der vraag en de benieuwdheid naar het antwoord worden 
allen, zij het min of meer, geprikkeld. Zij weten, dat ieder oogen~ 
blik de vrager op hen kan overspringen. 

Met deze methode hangt de opvatting van de waarheid, die 
geleerd wordt, nauw samen. Zij gaat er van uit, dat deze waarheid 
steeds nieuw geboren wordt in ieder die zich dank zij de les zekere 
kennis verovert, dat zij slechts ,.waarheid" is , indien zij op onkunde 
en twij fel is bevochten, in verwondering aanvaard, met het in tel~ 
lectueele Ieven van den hoarder een geworden. 

Geldt dit van ieder onderwijs in het algemeen, in het bijzonder 
is het waar voor het rechts~onderwijs. Daar spitst zich toe wat ik 
tot nu toe zeide. Ik meen de dingen die ik zeide voor het onderv,:ijs 
in het algemeen te kunnen volhouden, voor het rechts~onderwijs -
en daarover kan ik aileen uit ervaring meespreken - zijn ze 
essentieel. 

Want recht moet steeds gevonden worden - tot jurist wordt 
slechts hij gevormd, die in de rechtsvinding is geoefend. 

De rechtswetenschap heeft het bestaande recht tot object. Meest 
zegt men het .. positieve recht" . In dien term ligt al dadelijk een 
probleem en een niet eenvoudig probleem. Positief recht is, dit 
staat nu wei vast, niet aileen de wetgeving, ook niet aileen wet~ 
geving plus rechtspraak, zelfs ook niet deze beide gecombineerd 
met gewoonte of maatschappelijk handelen. AI deze dingen zijn de 
elementen van het geldende recht. Maar ook is dat de rechts~ 
overtuiging van het volk, een overtuiging die eenerzijds gekristal~ 
liseerd is in de formules van wetgeving en rechtspraak, die in dezen 
vorm haar zelfstandige waarde hebben verworven, anderzijds in 
het zoeken van het concrete recht, door die formules heen of er 
buiten om, zich in de te vinden beslissing doet gelden. 
H~t positieve recht is een complex van regels en bevoegdheden, 

die onderling verbonden in den logischen bouw van onzen geest 
een eenheid vormen, een systeem; een systeem dat historisch ge~ 
worden voortdurend in beweging is , nooit .,a£" is, dat en het denken 
en gevoelen eener volksgemeenschap omvat en de daaruit gevormde 
met gezag gestempelde uitspraken van wetgever en rechter. Uit 
dit geheel zoeken we reeds weer de beslissing van het concrete 
geval; de wetenschap die voor dat geval constateert wat recht 
is, voegt aan het geheel tegelijk iets toe dat nieuw is, recht wordt. 
De beslissing wordt immers in het geheel opgenomen, krijgt in haar 
formuleering op haar beurt gezag, wordt gevolgd en zoo een deel 
van het groote geheel. In de beslissingen van den rechter, in de 
rechtsovertuigingen ook van de bevolking, vormt zich voortdurend 
het nieuwe. 

Houdt men deze zaken, die ik hier slechts kort kan aanstippen, 
maar die voor mijn opvatting van het recht essentieel zijn, in het 
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oog, dan is het duidelijk, hoe het rechts~onderwijs gedwongen is 
zich in den vorm van vraag en antwoord te bewegen. Het gaat er 
immers niet aileen om om den student kennis van bestaand recht 
bij te brengen, ook niet aileen om hem dat recht te doen begrijpen, 
maar ook om te leeren, hoe hij zelf in twij fel recht heeft te vinden. 
-In den twijfel van den rechtsstrijd ontwikkelt zich het recht; de 
student moet zich pogen te realiseeren, hoe hij dien twijfel kan 
oplossen, dien strijd beslechten. 

Ieder rechtswetenschappelijk onderzoek ziet in de beslissing van 
den rechter zijn einddoel. Aile wetenschap is daaraan onderge~ 
schikt. Zij streeft er naar de regels en uitspraken en uitingen van 
het rechtsbewustzijn in hun eenheid te begrijpen, zij zoekt den 
vorm waarin die eenheid kan worden voorgesteld en overgedragen. 
Het nieuwe dat zich aandient moet passen Of de vorm worde ver~ 
nieuwd. De wetenschap speurt na , hoe het recht zich in den loop 
der eeuwen wijzigt, zij ziet wat nu is bepaald door wat eens was, 
de beweging van het recht in de geschiedenis, zoo dat wat als 
vastheid bovenal wordt aangegrepen toch weer in den maalstroom 
van het Ieven op dreef komt en nieuwe vormen zoekt. De weten~ 
schap wil de maatschappelijke verhoudingen kennen, de samen~ 
leving zelf benaderen, uit wat de menschen doen tracht zij de 
abstracties van het recht te verklaren, al weet zij dat die .,ver~ 
klaring" altijd een gedeeltelijke is en zij vraagt naar de inwerking 
die de rechtsregel op zijn beurt op dat maatschappelijk Ieven 
heeft. En dat ailes om concreet, hier en nu, te kunnen zeggen: 
dit is recht. Dan komt na al die vragen er nog een, de ailerbelang~ 
rijkste: Is wat recht schijnt werkelijk gerechtig? Z66 komt altijd 
aan den gezichtseinder weer de vraag: wat is nu eigenlijk recht, 
een vraag die niet is op te lossen zonder te graven naar de dieper 
liggende, wat is gerechtig en hoe k~nnen wij de gerechtigheid. 
Ten slotte. Oat recht, dat is, wil verwerkelijkt zijn. Het is immers 
tegelijk de uitspraak dat de verhouding niet is zoo als zij behoort 
te zijn en het bevel dat de verhouding z66 moet worden dat zij is 
als behoort en dat daarvoor de staatsmacht in beweging moet 
worden gesteld. 

Systematisch~logisch en historisch en sociologisch is de rechts~ 
wetenschap. 

Het recht moet gevonden worden met behulp van wat van al 
deze zijden der wetenschap wordt aangevoerd. Het is rechtseisch, 
dat · gelijke verhoudingen gelijk worden beoordeeld, recht is regel. 
Wat het systeem leert omtrent den samenhang der regels dwingt 
tot logische consequentie. Het recht is in beweging, dat wat is is 
zelfs in revolutionnaire tijden nooit te begrijpen zonder het ver~ 
leden, de mensch, die in het recht staat, staat midden in de ge~ 
schiedenis. Het nieuwe in het recht is veelal niet anders dan het 
oude in nieuwen vorm; ook waar het nieuw is kan het slechts be~ 
grepen worden door zijn aansluiting bij en tevens zijn reactie tegen 

32 
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het verleden. Historisch onderzoek is onmisbaar. En recht is be
·stemd voor bepaalde verhoudingen, het leeft niet buiten maar in 
de verhoudingen, moet daaruit worden verstaan, werkt daarop in . 
Teleologische beschouwing is noodzakelijk. Die inwerking immers 
wordt nagestreefd als eisch van gerechtigheid. 

Ieder jurist zal zich met al deze drie zijden van zijn vak moeten 
bezig houden, ik heb in aile gewerkt, ook in mijn onderwijs. Als 
ik de serie van onderwerpen naga, die ik besprak, dan treft, hoe 
datgene, waaraan ik mijn eerste college wijdde, nog v66r mijn be~ 
noeming tot hoogleeraar als tijdelijk lector voor den zieken Houwing, 
de rechtspersoon, telkens terugkeert. lk herinner mij nog de ver~ 
hazing van mijn voorganger op den leerstoel van Romeinsch Recht , 
Conrat, toen ik hem mededeelde, dat ik een jaar lang over de 
rechtspersoon wilde spreken. Hoe kon men daarmede zoo lang 
vruchtdragend voor de leerlingen bezig zijn? Ik heb het herhaal~ 
delijk beproefd. Om een klaar begrip van deze zoo merkwaardige 
figum, waarin het recht, dat immers altijd abstraheert, zich ver~ 
oorlooft ook in het subject die abstractie door te voeren, heb ik 
voortdurend geworsteld. Het was het systematisch denken, dat 
trok. Tot de historie te gaan was mij immer een vreugde, er is 
nu eenmaal iets van den historicus in mij. Bezit en eigendom, over~ 
dracht van recht, art. 2014 B. W . en de vraag van abstracte of 
causale levering, mede geliefde onderwerpen dwongen er toe. Be
teekenis van gewoonte en maatschappelijk handelen voor wat be
hoort te onderzoeken ,_.... wat gaf er zoo goed gelegenheid toe , als 
de vraag van de uitlegging der overeenkomst, d~ goede trouw, 
billijkheid en gebruik in het contractenrecht, artt. 1374 en 1375 
B. W. ---- ik keerde er telkens toe terug. Geen dezer onderwerpen 
kon aileen van een zijde van het rechtswetenschappelijk onder~ 
zoek worden bezien, bij aile kwamen al deze kanten ter sprake. 
Bij geen zoo zeer als bij de onrechtmatige daad, mede een materie, 
die ik moeilij.k vele jaren achtereen kon laten rusten. 

Bij al deze onderwerpen en bij vele andere ,_.... onze stof is im
mers zoo rijk .....- was het altijd weer mijn doe! den student het 
recht te leeren vinden. Het komt er op aan dat hij ziet, hoe op 
grand van systeem, geschiedenis of doel, met gebruik van tekst 
en historie der-wet, van de arresten van den Hoogen Raad of van 
wetenschappelijke beschouwingen, misschien ook door vergelijking 
met het recht dat elders geldt, tot de juiste beslissing te komen. 
Ten slotte wordt dan een beroep gedaan op zijn eigen rechts~ 
oordeel, dat in zijn geweten is gefundeerd. 

Dit kan aileen, indien het onderwijs in samenspraak wordt ge
geven. Eerst als dit geschiedt , begrijpt en gevoelt de leerling, dat 
het om een beslissing gaat, waarin hij zelf is betrokken met zijn 
plaats in de gemeenschap en zijn verhouding tot anderen, met zijn 
innerlijk ]even, de scheiding van goed en kwaad. En aileen hij 
wordt een goed jurist, die dat inziet niet aileen, maar waarlijk 
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beleeft. Recht is de leer en de verwerkelijking van deze voor ons 
geheele Ieven meest fundamenteele scheiding in de gemeenschap. 
Recht is nooit zonder gerechtigheid. Was het wonder, dat ik in 
mijn loopbaan steeds meer tot het onderzoek van de grondslagen 
der gerechtigheid werd gedreven? Doch daarover nu niet. Nu komt 
het er op aan, U te doen zien dat het rechts~onderwijs niet zonder 
de medewerking van den leerling kan. Aileen dan heeft het baat 
voor den man, die in de discussie wordt betrokken, voor hen, die 
naast hem op de collegebanken zitten, voor den leeraar. Of laat ik 
het bcscheidener zeggen": aileen dan kan het baat hebben. 

Op dit laatste moet ik nog den nadruk leggen. Ook de leeraar 
leert van zijn leerlingen. Dit doet ieder, ook wie voordraagt zonder 
vragen te stellen. Hij gevoelt of hij verstaan wordt, hij ziet het 
aan de oogen, hoort het in de stilte. Het gehoor bepaalt mede 
zijn wijze van zeggen. En het gehoor critiseert, ook zonder in 
woorden zijn afkeuring, zijn onverschilligheid of ontevredenheid te 
doen gevoelen. Als deze contacten zonder woorden van belang zijn, 
hoe vee! te meer is het dan het contact, dat den mensch als het 
voornaamste geschonken is, dat door de taal. Herhaaldelijk is het 
mij gebeurd, dat ik met een onbevredigd gevoel van college naar 
huis wandelde - ik moest hetzelfde nog eens anders zeggen om 
het goed te doen verstaan. Wie het zelfde anders zegt. zegt iets 
anders; er is een kleine verschuiving gekomen in zijn voorstelling , 
een verschuiving waarvan hij de consequenties niet overziet. Niet 
zoo zeer door directe tegenspraak, maar wei door den twijfel, door 
het slechts aarzelend zich gewonnen geven van mijn leerlingen heb 
ik mij dikwijls genoopt gevoeld een meening te herzien, een stel~ 
ling opnieuw te onderzoeken. En altijd weer was het mij een 
vreugde mijn rechtsoordeel , mijn eigen beslissing, aan die mijner 
studenten te toetsen. 

Voor wat ik van mijn leerlingen geleerd heb ben ik zeer dank~ 
baar. Dat geschiedde weer anders bij de schrijvers der dissertaties. 
Ik heb het voorrecht gehad, dat er naar de tegenwoordige ver~ 
houdingen gerekend vele onder mijn Ieiding zijn bewerkt, oak dat 
daaronder voortreffelijke geschriften zijn aan te wijzen. Ook hierbij 
heb ik van Houwing geleerd, al deed ik ook dit weer op mijn 
marrier. Ik herinner mij, hoe ik aanvankelijk met een eigen gekozen 
onderwerp bij hem kwam, de woeker, hoe hij mij aanvankelijk mijn 
weg liet gaan, maar toen ik niet opschoot in eens de vraag stelde: 
..Mijnheer, is u zoo aan die woeker getrouwd?" en abrupt op 
mijn wat aarzelende betuiging, dat dat niet het geval was, mij vier 
boekjes in de hand duwde, drie Duitsche en een Fransch en zei: 
Kijk of daar iets voor u inzit. Zoo kwam ik aan mijn dissertatie~ 
onderwerp. Hij liet mij schrijven, critiseerde zoowel den opzet, de 
ordening van de stof als de taal, maar liet de conclusies voor mijn 
rekening. Dat heb ik oak altijd gedaan. Stimuleeren en critiseeren, 
dat was het doe! van mijn promotorsarbeid; waarheen de auteur 
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wilde komen, moest hij ten slotte zelf weten. Gaf ik bij de colleges 
Ieiding aan het oordeel - bij het proefschrift moest het zelf worden 
gevonden. Toen in 1932 bij mijne 25~jarige ambtsherdenking roij 
een bundel werd aangeboden met opstellen van oud~leerlingen 
maakte iemand mij de opmerking, dat in meerdere dezer bijdragen 
oppositie werd gevoerd tegen door mij uitgesproken stellingen. Het 
jurare in verba magistra wordt bij u niet geleerd, zeide hij. Dat 
deed mij genoegen. Ik heb, hoezeer het mij verheugde, als leerlin~ 
gen mijne inzichten volgden en uitwerkten, altijd ieder zijn vol~ 
ledige vrijheid gelaten, niet alleen in zijn conclusie, ook in zijn 
methode. 

Die arbeid met promovendi is mij een der prettigste zijden van het 
hoogleeraarsambt geweest. Niet alleen dat ik ook hier leerde: veelal 
doordat het geschrift de uitwerking en bevestiging bracht van een 
door rnij op college opgeworpen, maar nog niet voldoende onder~ 
zochte stelling; kwam ik later op de stof terug, dan gaf het proef~ 
schrift mij materiaal voor rnijn uiteenzettingen, soms ook door hun 
verzet tegen zulke stellingen. Maar ook afgezien daarvan was die 
nauwere omgang met jonge menschen mij een vreugde. Het is een 
der beste zijden van het hoogleeraarsambt, het houdt jong. Meer~ 
deren mijner promovendi werden goede vrienden. Ik kan daar niet 
dankbaar genoeg voor zijn. 

Zoo was dus het college en het promotorschap mij een vreugde, 
zoo .was 66k het privatissimum, waar ik een aantal der meest be~ 
langstellenden vereenigde tot behandeling van een onderwerp, waar~ 
bij ieder der deelnemers om de beurt een schriftelijke inleiding gaf. 

Uit wat ik zeide, zal U wei duidelijk zijn geworden, wat het 
ambt .van hoogleeraar in burgerlijk recht en wijsbegeerte voor mij 
is geweest. In mijn inaugurale oratie herinnerde ik aan Ihering's 
boutade - die hij natuurlijk niet meende - ,als ik jong was, koos 
ik een ander vak". lk wil nu aan het eind zeggen, dat ik niet dank~ 
baar genoeg kan zijn , dat recht mijn ,vak", hoogleeraar mijn ,baan" 
is geweest. Ik mag hierbij niet Ianger stilstaan. Ik heb nog iets 
over de toekomst te zeggen. 

Niet over de naaste toekomst van h:et rechtsgeleerd onderwijs 
aan deze Universiteit. Ik mag niet pogen daarop invloed te oefenen. 
Ik verheug me over de regeling van mijn opvolging, ik heb daarin 
het volste vertrouwen. Er is iets anders, dat mij van het hart moet. 

Wat ik U tot nu toe gezegd heb, het was, als bij een afscheid 
op grond van het bereiken van de leeftijdsgrens past, de kout van 
een oud man, die met zijn gedachten wel gaarne vertoeft in het 
verleden, herinneringen ophaalt die hem lief zijn, vermengd, hoop 
ik, met wat verstandige opmerkingen over methode en doel van het 
rechtsonderwijs. Het was tot nu geen woord, dat het stempel van 
dezen tijd draagt. V66r Mei 1940 had ik juist zoo kunnen spreken. 
- Welnu , ik meen, dat iedere toespraak van wat algemeener strek~ 
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king, die nu niet gedrenkt is van het Ieven van deze dingen, een 
woord is dat verloren gaat in de ruimte. Mij althans bevredigt het 
niet. Ik wil dat, als ik hier nu een woord van afscheid sta te spre~ 
ken, het U , mijne hoarders , en mij zelf duidelijk moet zijn, dat dit 
een woord is na den inval van Mei 1940, na vij£ jaren - en welke 
jaren - van bezetting, na de bevrijding. Er is een breuk tusschen 
het verleden en de toekomst. Wie dit niet ziet, verliest de aanraking 
met de realiteit. Wie over het recht in het algemeen spreekt en 
niet de rechtsverkrachting van vijf jaren bezetting door de Duit~ 
schers gedenkt, spreekt helle woorden. En wie van de Universiteit 
afscheid neemt en niet althans wijst naar de mogelijkheid van een 
grondige verandering van haar wezen heeft de laatste jaren niet 
meegeleefd. 

Een afscheidswoord is de plaats niet om op die veranderingen 
in te gaan. Ik wil echter uitdrukkelijk uitspreken, dat de Universi~ 
teit weer moet worden een centrum voor het geestesleven van het 
volk, dat zij zich moet losmaken van de plaats van een vakschool 
of een combinatie van vakscholen, waartoe zij v66r 1940 in vele 
opzichten was afgezakt. Dit is de groote fout geweest van hen, die, 
het koste wat het wil, er v66r alles op uit waren de Universiteit 
in stand te houden en door te laten wer"ken onder den Duitschen 
druk, die haar er door wilden sleepen, ook al werd zij in het diepste 
van haar wezen gekrenkt: dat zij een vakschool wilden redden maar 
de Universiteit als geestelijk centrum opofferden. Zij begrepen niet , 
dat het wezen der Universiteit niet is het bijbrengen van nuttige 
kennis, ook niet het opleiden van bekwame vaklieden, dat dit veel 
eer ligt in . de vorming van de geestelijke leiders van het volk, 
geestelijke leiders die aan Nederlandsche Universiteiten Nederlan~ 
ders moeten zijn, en de consequentie daarvan, tot het uiterste toe 
dragen. We mogen hopen, dat deze gedachte thans is doorgedron~ 
gen, daarvoor ben ik niet bang, al zijn· er dan nog altijd hoogleraren 
en studenten wien dit niet duidelijk is. Doch wel vrees ik, dat niet 
wordt gezien wat dit voor de toekomst der Universiteit inhoudt. 

Het beteekent, dat de Universiteit een taak heeft naast de be~ 
oefening der wetenschap en de vorming van den vak~geleerde -
waarlijk van mij zult gij geen onderschatting hooren van wat dit 
inhoudt, zonder beoefening der wetenschap, zonder schgling van 
wetenschappelijk gevormde arbeiders gaat onze cultuur verloren, 
mijne hoorders. Wetenschap is een groote gave Gods aan de men~ 
schen. Maar de man, die de wetenschap om de wetenschap zoekt, 
verschrompelt; zelfs de heel grooten verdragen deze verarming niet. 
En niet die grooten maar de goed middelmatigen bepalen de hou~ 
ding der Universiteit, zij isoleeren zich zelfgenoegzaam binnen 
haar muren, zij isoleeren de Universiteit in het maatschappelijk 
leven en daarmee vervreemden zij, naar het woord van Heringa 
en Straub, de Universiteit van het menschelijk leven. De Universi~ 
teit moet den mensch vormen, die in het volksleven Ieiding zal heb~ 
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ben te geven. En dat kan niet zonder de vorming van den burger. 
De Universiteit moest daarvoor de eenheid der menschen die tot 
een volk behooren, van een staat onderdaan zijn, leeren zien, de 
eenheid ook, die de beoefenaars der verschillende wetenschappen 
te zamen bindt, de eenheid ten slotte van docenten en studenten. 
Zij behoeft daarvoor een nieuwe organisatie, ook een nieuwe plaats 
in ons staatswezen, in onze maatschappij. Zij zal zich een moeten 
gevoelen en die eenheid naar buiten moeten toonen, iedere Universi
teit op zich zelf, aile Universiteiten en in aansluiting aan haar de 
Hoogescholen te zamen. Alles wat op dit terrein vast scheen moet 
nieuw worden overwogen ." Er zijn op dit gebied vele plannen, die 
moeten worden onderzocht ~ ik kan er niet op ingaan, ik verwijs 
naar de voortreffelijke rede, die Van Asbeck in Augustus van dit 
jaar te Leiden hield over Restoratie of Reconstructie. Hier wil ik 
aileen nog, zeggen, dat, nu ik hier afscheid neem van de Universi
teit van Amsterdam, ik het een plicht en een genoegen acht de 
aandacht te vestigen op de denkbeelden door den Amsterdamschen 
hoogleeraar Heringa ontvouwd, op het werk door hem reeds in deze 
richting gedaan. 

Tot zoover de Universiteit. Ik wilde niet over haar zwijgen. Zij 
is mij zoo dierbaar. In 1932 bij de gedenking van ons driehonderd
jarig bestaan heb ik aan het slot van mijn rede in het Concert
gebouwd hoogleeraren en studenten van aile Faculteiten toegeroe
pen: , Draagt haar hoog op Uw handen, blijft haar trouw." Er zijn 
er geweest, die haar door Duitsche geweldenaars lieten neersleu
ren : en hoog haar te dragen , was ons niet mogelijk, waar we niet 
rustig konden voortschrijden, maar moesten vechten, moeizaam ver
der gaan, .doch trouw is toch, Goddank ~ als ik naar het geheel 
zie van hoogleeraren en studenten ~ de groote meerderheid ge
bleven. Ik reken mij tot haar. 

En nu ten slotte nog eenmaal het recht. Toen in de eerste maan
den van 1942 de gezamenlijke kerken van Nederland voor het eerst 
in krachtige woorden een ernstig protest tot de Duitsche bezettings
autoriteiten richtten waren het drie dingen, waartegen zij zich ver
zetten, de volslagen rechteloosheid van de bevolking, de onbarm
hartigheid der bezetting met name tegen de Joden, het stelselmatig 
opdringen van het nationaal-socialisme. Ik heb aan de opstelling 
van dat protest medegewerkt en mocht het voorhouden aan den 
secretaris-generaal van Justitie; toen het ook tegenover den Rijks
commissaris zou worden uitgesproken werd ik door dezen als 
vertegenwoordiger der Ned. Herv. Kerk buiten de deur gewezen. 
Over de onbarmhartigheid en het nationaal-socialisme zwijg ik, 
ik releveer dat protest omdat het in de eerste plaats de rechteloos
heid was, die de Kerken drong tot haar woord en tegenover de 
Duitsche autoriteiten en in het openbaar van den kansel tegen
over haar !eden. 
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Tegenover de bezetting, tegenover haar satellieten onder ons 
meest ook, waren wij rechteloos. Geen regel bm}-d haar, naar wat 
recht was vroeg zij niet, er was slechts een ding dat haar belang 
inboezemde: hoe het best haar macht te doen gelden. In Nederland 
was tegenover de Duitsche machten geen recht, al hadden zij, aan~ 
vankelijk ten minste, behoefte met een valschen glimp van recht 
hun onrecht te vergoelijken - zoo sterk is het rechtsbesef. dat zelfs 
hij , die bewust het recht schendt, poogt zijn handelingen met over~ 
wegingen van recht te motiveeren - en al waren er, onder de 
militaire autoriteiten althans, in wie dat rechtsbesef zich een enkele 
maal deed gelden. Rechteloos waren wij - het toont van hoe 
hooge waarde het recht is, dat de Kerken, geroepen de geestelijke 
goederen der bevolking te verdedigen, de rechteloosheid in haar 
protest voorop stelden. 

In de rechteloosheid leerden wij wat recht voor ons beteekent, 
zooals wij in den barren winter van 1944/5 ervoeren, wat het is 
hanger en kou te lijden. De ontbering doet de waarde beseffen van 
wat men mist. Over de waarde van het recht kan men in abstracto 
discussieeren, in zulk een discussie zouden wij voorop willen stel~ 
len, dat, hoe men die waarde wijsgeerig ook motiveert, die waarde 
er is. Fel en bewogen zouden we dat doen, we weten immers wat 
tyrannie, dat is rechteloosheid, beteekent. 

Recht, dat is tegelijk de van overheidswege opgelegde wet, de 
norm waarachter een gezag staat die haar handhaaft, en het han~ 
delen overeenkomstig de regels , die in een volk leven, die in hun 
opvolging zelf worden gevormd. Recht is een deel van ons geestes~ 
leven, het collectieve geestesleven van een tot eenheid geworden 
groep en het individueele, als de enkeling gesteld wordt tegenover 
de gemeenschap. Het wortelt ten slotte in de scheiding van goed 
en kwaad. In die scheiding grijpt de mensch hoven het recht, dat 
gebonden is aan de maatschappelijke verhoudingen, aan het oor~ 
deel van de rechtsgenooten, uit naar een gerechtigheid, waarnaar 
hij altijd dorst, waarvan hij immer gescheiden blijft. gebrekkig en 
zondig als hij is. 

Wij waren rechtelo·os, de geldende regels werden overtreden, ons 
rechtsbewustzijn gekrenkt. Doch dit was de winst, die uit verlies 
·voortkwam: in het lijden wies in ons het besef van recht. Wij wisten, 
dat wij tegenover de Duitschers in het recht waren. Dat konden zij 
ons niet ontnemen. 

Laten wij pogen dit vast te houden. Van zelf zal dat niet gaan, 
want na de bevrijding bemerken wij, dat ook hier toch iets door de 
geweldenarij is vernield. Wij staan in een nieuwe samenleving. Wij 
weten, dat terugkeer tot het oude is uitgesloten, dat stukken van 
ons recht, ons staatsrecht in de eerste plaats, maar ook andere 
deelen, ook wat de arbeidsverhoudingen en het bedrijf raakt, op~ 
nieuw moeten worden gevormd. We zetten ook in het rechtsleven 
nooit ongestraft de klok terug. We kunnen niet omkeeren, wij wil-
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len het ook niet. Oude regelingen beantwoorden niet meer aan 
nieuwe overtuigingen en door het ingrijpen van den vijand is het 
ons niet mogelijk dit nieuwe recht op de door het oude voorge~ 
schreven wijze te vormen. 

Wij moeten revolutionnair zijn , we moeten tegelijk begrijpen dat 
dit revolutionnaire een kwaad is. We moeten er doorheen, zoo 
spoedig mogelijk en we moeten zien, wat we dreigen te ver..: 
liezen. 

In zulk een tijd begrijpen we de behoefte aan scherpe fornm~ 
leering, preciese scheiding van wat mag en niet mag, wat behoort 
en niet behoort, ook al weten we dat iedere formule wordt op~ 
genomen in het geheel van het recht en haar kracht in dat geheel 
moet worden bepaald. En daarnaast en bovenal hebben we ons 
de waarde van de primaire rechtsbeginselen voor oogen te stellen. 
Buiten de formules om ging onze strijd tegen den bezetter _...- nu 
moeten wij begrijpen, dat wij de strakke wet, die gehoorzaamheid 
vraagt, niet kunnen missen. We verloochenden soms wat funda~ 
menteel is in het recht en er waren oogenblikken, dat wij het moch~ 
ten en moesten, ieder kan alleen voor zich zelf in zijn geweten 
uitmaken, wanneer dat oog'enblik voor hem was aangebroken. Nu 
weten wij weer dat, als de fundamenten worden aangetast, het recht 
zelf wankelt. 

Het is nu eenmaal zoo in de gevallen menschenwereld, dat het 
recht zich vaak baan breekt met behulp van het onrecht. Recht , 
gebrekkig als het gedoemd is te zijn, wordt alleen verwezenlijkt in 
een strijd, die den strijder niet onbezoedeld laat. Het kan noodig 
zijn om wat in het algemeen onrecht is, ter wille van de rechts~ 
verwezenlijking zelf, te aanvaarden. Dit is de eenig mogelijke recht~ 
vaardiging van den oorlog, ook van den oorlog die tijdens de be~ 
zetting tegenover den tyran illegaal wordt gevoerd. In den strijd 
tegen den tyran kon het dooden noodzakelijk zijn, was het onwaar~ 
heid spreken dikwijls geboden, was de belofte veelal niet meer 
bindend. Nog eens: ieder kan alleen voor zich zelf uitmaken, wan~ 
neer het oogenblik voor zulk handelen voor hem was gekomen. Maar 
nu moeten we terug tot het eenvoudige rechts~beginsel der waar~ 
achtigheid, dat ons bindt, ook als we meenen tegenover onrecht 
te staan, tot den fundamenteelen regel dat de belofte moet worden 
gestand gedaan, de grondslag van ons overeenkomstenrecht, tot 
de overtuiging, dat de ander in zijn recht ook tegenover ons moet 
worden erkend, dat wij aan onze Overheid gehoorzaamheid schul~ 
dig zijn, zij van haar zijde onze vrijheid in den zin der grond~ 
rechten heeft te eerbiedigen. Worden deze beginselen, hoe dan 
ook uitgewerkt, niet gehandhaafd in een samenleving, dan is er 
geen recht. 

Wij moeten dat recht zoeken. Oat heeft de mensch op zijn tocht 
door de eeuwen altijd moeten doen, dat zal hij tot het einde moeten 
volhouden. Voor ons is deze taak dubbel moeilijk, nu het in de 
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beroering der tijden zoo zwaar is te vinden, nu de gewone hulp~ 
middelen, de normale vormen, ontbreken. 

En als wij recht zoeken, dan komen wij ......- ik zeide het al ~ steeds 
weer voor de vraag te staan van de gerechtigheid. Wij kunnen 
naar het recht van het recht vragen. Het recht wijst hoven zich zelf 
uit. Dan zoeken we naar een toetssteen van het geldende, dan pogen 
we de · gerechtigheid in het recht van alledag te vinden en, zoo 
mogelijk, te verwezenlijken. 

De tyrannie van het nationaal~socialisme kende die vraag niet , 
voor haar was immers macht recht. Trouwens, Iaten we billijk zijn; 
vele stelsels en stroomingen v66r het nationaal~socialisme verschil~ 
den daarin weinig van het regime. Het verschil lag daarin, dat 
eerst het nationaal~socialisme dit meedoogenloos tot zijn conse~ 
quenties heeft doorgevoerd. Het gevaar dreigt, dat nu dit ter neer 
ligt, de gedachte, dat macht recht is, blijft Ieven, misschien bij zijn 
felste tegenstanders. 

Weest er voor op Uwe hoede. 
Ziet, mijne hoarders, het was mijn levenswerk een telkens zich 

vernieuwende jongeren-schaar voor te houden, dat in het recht de 
gerechtigheid moet worden gezocht. Ik heb mij daarbij steeds ge~ 
dragen gevoeld door mijne leerlingen. Nu voor het laatst doe ik 
nog eenmaal een beroep op U. Het zal in dezen zwaren tijd harden 
strijd kosten om nieuw recht te vormen, recht dat bevredigt, dat 
vrede sticht. Gij hebt, op hoe verschillende plaats ook gesteld, daar~ 
aan Uw deel of zult Uw deel daaraan hebben. Zoekt in het recht 
de gerechtigheid. Gij zult die na vele overwegingen ten slotte in 
Uw geweten moeten vinden. Aan de gewetens~beslissing hangt ten 
slotte het recht. Hoe velen hebben het ervaren, het met hun ]even 
bezegeld. 

God geve, dat gij in dien gewetensstrijd, als ge er voor wordt 
gesteld, de goede keus doet. Een college. is niet de plaats voor een 
geloofsbelijdenis. Ik heb er mij altijd van onthouden, al heb ik mijn 
overtuiging niet verdoezeld. Ik zal ook nu geen confessie uit~ 
spreken. Gij weet, dat ik een man ben van positief~Christelijke, 
reformatorische overtuiging. Gij begrijpt, hoop ik, dat ik krachtens 
die overtuiging aileen dan een toekomst voor het Nederlandsche 
volk verwacht, indien het zich voor Gods Woord buigt. 

Velen van U denken anders. Ik dring hun geen overtuiging op, 
slechts dit vraag ik van allen: Dient het volk door het aan zijn 
recht te helpen. Zoekt daarin de vrede. En houdt niet op te dorsten 
naar de gerechtigheid. 

Ik heb gezegd. 

• 



18. SOUVEREINITEIT 1 ) 

Het is voor mij een belangrijk oogenblik, nu ik aan het eind van 
mijn lange Ioopbaan voor het eerst in de Vereenigde Staten hier 
in deze beroemde universiteit van Harvard voor U mag spreken. 
Het oogenblik is voor mij belangrijk, aileen a! omdat ik bier spreek, 
maar ook omdat ik thans mag spreken in deze tijd die mijn vader~ 
land Holland zoo nauw aan de V ereenigde Staten van Am erika 
heeft verbonden, nu wij ons zoo diep dankbaar gevoelen voor wat 
Gij deed in den oorlog, deed ook voor ons, en het oogenblik is be~ 
langrijk, omdat ik over dit onderwerp mag spreken, over de souve~ 
reiniteit. 

Het is voor den student van het recht een belangrijk onderwerp, 
in dezen tijd misschien wei het belangrijkste. Het raakt het object 
van zijn studie in het hart. Ik heb dit persoonlijk ondervonden. Van 
huis uit ben ik beoefenaar van het privaatrecht, in het privaatrecht 
waren het vooral de fundamenteele vragen, die mij trokken; die 
fundamenteele vragen: wat recht eigenlijk is, hoe het staat in ons 
eigen persoonlijk Ieven, hoe in het Ieven van het volk, zijn stabili
teit en zijn bewegelijkheid tevens, zij brachten mij als vanzelf tot 
het probleem der souvereiniteit. 

Voor wie over recht nadenkt is het duidelijk, dat er een relatie 
bestaat tusschen recht en macht, recht en gezag. Het schijnt zoo 
eenvoudig ."Recht is de beslissing van wat maatschappelijk behoort 
te gebeuren, wat de een van de ander kan verlangen in een gemeen~ 
schap, rechtzoeken is tenslotte de taak van den rechter. Om die 
beslissing in werkelijkheid om te zetten is macht noodig. Het is de 
Staat, die door zijn uitvoerende organen daarvoor zorgt. Door zijn 
macht wordt het gesproken recht tot werkelijk recht. 

Zoo eenvoudig als de zaak schijnt, is zij echter niet. Immers de 
macht van den Staat strekt zich niet aileen over de uitvoering van 
het recht uit, zij gaat ook over het recht zelf. De Staat bepaalt door 
zijn wetgeving wat recht is , de rechter is aan den wetgever onder~ 
worpen. Het recht schijnt in de macht op te gaan, doch tegelijker~ 
tijd is het het recht, dat bepaalt, hoe de Staat tot zijn regels komt, 
slechts als zij den rechtsweg volgen, binden de Staatsorganen den 
rechter. En bovendien er is een rechtsovertuiging, een stuk van ons 
g.eestesleven, individueel en collectief, een overtuiging van behooren, 
van sc:heiding, van wat in een gemeenschap mag en niet mag, die 
zich bij de formuleering van het recht en ook in de beslissing van 

1 ) Nederlandsch manuscript van een lezing, welke Prof. Scholten tijdens zijn 
voorgenomen verblijf in de Vereenigde Staten in 1946 gehouden zou hebben aan 
de Harvard University, doch welke door zijn overlijden onuitgesproken is geb!even . 

• 
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wat in concreto recht is, doet gelden. Er is recht, dat aan iedere 
uitspraak van den Staat, wat recht zal zijn, voorafgaat. De macht 
is slechts dan gezag als zij de rechtsnorm heeft gevonden, zich aan 
het recht gebonden weet. Wij staan voor een tegenspraak, die wij 
aileen dia1ectisch kunnen oplossen. Recht kan niet tot macht, macht 
niet tot recht worden herleid. Maar hoe moeten we deze verhou~ 
ding dan begrijpen? 

Als we dat pogen, stuiten we op de souvereiniteit. Want souve~ 
reiniteit schijnt te beteekenen, dat er ergens een punt is, waar het 
recht ophoudt, of dat er een persoon is, die aan dat recht niet 
gebonden is. 

H'et begrip souvereiniteit dateert uit de 16e eeuw. Middeleeuwsche 
practijk en theorie kenden het niet. Het woord komt niet voor. 
Er was strijd genoeg , het ging steeds om de macht: tusschen vorst 
en leenman, adel en burgerij , vorst en burgers, vorsten onderling, 
maar er bestond niet de voorstelling, dat er een was, die de on~ 
beperkte oppermacht had en er was ook niet zulk een macht. Tus~ 
schen vorst en leenman was er de feodale verhouding, die op een 
verband berustte, de leenman beloofde dienst~n en hulp , de leenheer 
bescherming, hun band was een rechtsband. De keizer was niet de 
souverein, maar de opperste leenheer. Er was de strijd tusschen 
keizer en paus. Hier naderen we het dichtst de souvereiniteits~ 
gedachte. De paus stand op het standpunt, dat hem zoowel in het 
wereldlijke als in het geestelijke het oppergezag toekwam, de keizer 
meende, dat het oppergezag hem in het wereldlijke, gelijk den paus 
in .het geestelijke door God verleend was. Hoogtepunt ·in den strijd 
was het, toen de paus den keizer voor Canossa barrevoets vergeving 
liet vragen - een latere keizer voerde den paus in gevangenschap 
weg. Is het niet : de keizer souverein of de paus? Toch formuleeren 
wij zoo de strijdvraag niet juist. De keizer heeft nimmer het opper~ 
gezag van den paus in het geestelijke betwist, het was om de grenzen, 
niet om de ontkenning van het gezag van de clerus te doen. Naast 
het wereldlijke stond het kanonieke recht. Oat betwistte hij niet . 
Hij steunde niet op een machtsvolheid , waarvan die van de paus 
afgeleid zou zijn. En de paus? Hij vorderde inderdaad onderwer~ 
ping van den keizer, maar het was niet eigen gezag maar dat van 
den stedehouder Christi , waarvoor hij streed en de heftigste voor~ 
standers beweerden niet, dat hij rechtens ongebonden zou zijn. De 
kerk was de draagster van het recht. De strijd ging om recht. De 
souver.einiteitsgedachte, die de souverein Iosmaakt van het recht 
en hem er hoven stelt was zoowel strijdenden als beschouwenden 
geesten vreemd. 

Zij dateert van de 16e eeuw. Men vindt haar het eerst bij Jean 
Bodin, den voorvechter van de Koninklijke macht in Frankrijk. Het 
land was door godsdiensttwisten verdeeld. Bodin zag maar een red~ 
ding uit de chaos: een gezag hoven de partijen. Daarvoor zocht hij 
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den grond, hij vond die bij het koningschap bij de gratie Gods, dat 
uit zijn aard absoluut was. De koning is souverein. Princeps legibus 
solutus. Geheel consequent is hij daarin niet. Hij maakt nog een 
scheiding tussen lex en jus en rekent den vorst verplicht de eigen~ 
dom van zijn onderdanen te ontzien. Niettemin de gedachte is er,. 
en zij schiet zaad. In beginsel heeft de vorst de volledige macht. 

In de 17 e en de 18e eeuw dringt de gedachte overal door: in 
Frankrijk, in Engeland, in Duitschland. Ieclere vorst laat er zich 
op voorstaan. Ieclere vorst is onaantastbaar. De reserves van Bodin 
vallen weg. In de Fransche revolutie komt de omslag: de souvereini~ 
teit gaat over op het volk, de Amerikaaqsche onafhankelijkheids~ 
oorlog had reeds het voorbeeld gegeven. Het volk is eigen meester. 
Voor de geschiedenis van geheel de Westersche cultuur zijn tleze 
gebeurtenissen van het grootste belang, zij vestigden onze demo~ 
cratie. Voor de rechtsleer behouden de Amerikaansche verklaringen 
en de in navolging daarvan opgestelde Fransche Declaration des 
droits de I'homme een onschatbare waarde. De primaire rechten der 
persoonlijkheid worden hier uitgesproken. Voor de souvereiniteits~ 
leer echter is de beteekenis van de overheid slechts negatief: de 
vorsten~souvereiniteit viel en viel voor goed, wat er positief voor 
in de plaats werd gesteld, de souvereiniteit van het volk, mist 
reeelen inhoud. Hier faalde de leer en waar leer en Ieven samen~ 
hangen ook het Ieven, de volkeren ondervonden de nadeelen 
daarvan. 

De uitspraak: de souvereiniteit is aan het volk - hoe aanlokkelijk . 
ook als tegenwicht van de vorsten - souvereiniteit heeft als men 
haar ontleedt geen zin. Souverein is hij , die ongebonden heerscht. 
Wat beteekent het te verklaren, dat het volk over zich zelf heerscht? 
Waar is hier gezag? In werkelijkheid houden in de democratien een 
reeks gezagsdragers elkander in evenwicht, daaronder zijn er, die 
hun plaats in den Staat aan een verkiezing door het volk hebben 
te danken. Tenslotte geven zij de richting aan, waarin de ontwikke~ 
ling zal gaan, maar daaruit volgt niet, dat het volk de drager van 
een onbeperkt gezag zou zijn. Nog eens: wat beteekent het dat 
souverein en onderdaan een zijn? Souvereiniteit is het hoogste ge~ 
zag. Gezag onderstelt altijd een gehoorzamen, een volgen aan de 
eene zijde, een beslissing aan de andere. Hoe kan dat bij het volk 
in zijn geheel berusten? 

De 19e eeuwsche rechtsleer wendde zich a£ van de gedachten der 
vorsten~ en volkssouvereiniteit, zij verhief een ander tot souverein: 
den Staat. Hier gaat de souvereiniteit over op een abstractie. De 
leer zag daarin een voordeel. Het was onverschillig, of de souverei~ 
niteit werd uitgeoefend door een absoluut of een constitutioneel 
vorst, door een president of een senaat of een volksvertegenwoordi~ 
ging of een volksvergadering, dat waren uitwerkingen die konden 
verschillen, in elk geval had de. Staat de souvereiniteit. Het waren 
Duitsche geleerden vooral, die deze ontdekking deden. Maar ook 
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elders vond de leer sterken aanhang, in Frankrijk b.v. en in Holland. 
In Engeland verkondigde Austin verwante stellingen. Het is in ons 
land ook, dat zij in het begin dezer eeuw door een auteur, wiens 
werk o.ok in Engelsche vertaling hier, in de V ereenigde Staten, is 
uitgegeven, door Krabbe is bestreden. 

AI weder hebben wij de vraag te stellen: wat beteekent het eigen~ 
lijk als wij aan den Staat souvereiniteit toeschrijven? Het was duide~ 
lijk wat Bodin er mee bedoelde: de vorst had in beginsel een on~ 
begrensd gezag. Hier was een mensch, die over andere menschen 
onvoorwaardelijk mocht heerschen. Het werd veel minder duide~ 
lijk, toen de mannen der Fransche revolutie dat recht tot heerschen, 
dat opperste recht, dat meer is dan recht, aan het volk zelf toeken~ 
den. Maar het werd geheel onduidelijk, toen men deze opperste 
bevoegdheid in handen van den Staat ·legde. Wat is eigenlijk de 
Staat? Als men mij deze vraag stelt , zou ik willen antwoorden: de 
Staat is de rechtsvorm, waarin zich de eenheid van de gemeenschap 
van een volk manifesteert. Wij denken ons den Staat als een per~ 
soon, maar we weten dat die persoonlijkheid, hoezeer in het recht 
noodzakelijkheid, aileen voor het recht bestaat. En aan dien Staat, 
rechtspersoon zou het opperste, onvoorwaardelijke gezag toekomen? 
Er rijzen reeks en van vragen: Hoe kan de -Staat de bran van alle 
recht zijn, over wat recht en onrecht is onbeperkt heerschen, als 
hij zelf een rechtsfiguur en tevens aan recht gebonden is? Denken 
wij het recht der staatsorganen echter weg, dan valt ook de Staat 
uit onze handen. En hoe hebben we ons dit voor te stellen, dat het 
opperste gezag in handen is van een abstract persoon? Onderstelt 
het gezag niet, dat er menschen zijn, die een beslissend woord 
spreken, die gehoorzaamd moeten worden? In den Staat wijst het 
recht aan, welke menschen dat zijn. Hoe zou de Staat er tegelijk 
weer hoven staan? De voorstelling mist alle helderheid. Oat zij 
niettemin zoo lang aanhang heeft gevonden, vindt hierin zijn ver~ 
klaring, dat men de voorstelling wei in de theorie verdedigde, maar 
in de practijk niet naar haar omzag. Merkwaardig genoeg ging zij 
samen met een liberale practijk, die zooveel mogelijk staatsonthou~ 
ding predikte. Oit werd anders , toen de leer van den totalitairen 
Staat het hoofd opstak. Want deze totalitaire Staat stamt van de 
leer der Staatssouvereiniteit af. Had men deze niet als vanzelf 
sprekend aanyaard, dan zou de gedachte van den totalitairen Staat 
niet zoo gemakkelijk ingang hebben gevonden. Het is geen toeval 
dat het land, waar de leer der Staatssouvereiniteit geboren werd en 
waar zij het meest werd uitgewerkt, oak de leer van den totalitairen 
Staat voortbracht. 

In wezen is de Staat als hij souverein is, ook totalitair. In de 
Westersche Ianden werd hij dat niet, omdat er genoeg tegenwicht 
was in het werkelijke Ieven. Om de theorie der Staatsrechtsgeleer~ 
den bekommerde dit zich niet. Totalitair is een Staat als hij recht 
en volledig uiteindelijk recht van spreken heeft op elk gebied, als 
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er nergens een grens is, waar een individu of een corporatie, de 
Kerk b.v., haar een hiertoe en niet verder kan toeroepen. De grand~ 
wetten der Westersche Ianden erkenden de grondrechten of vrij~ 
heden van den persoon, die dat halt uitspraken. De vrijheid van 
vergadering en vereeniging, van drukpers, van waning, van gods~ 
dienstuitoefening en geweten bovenal, zij von den haar erkenning. 
Haar geschiedenis is oud en glorierijk. Die beginnende in de Mid~ 
deleeuwen, liep door Renaissance en Calvinisme en Doopersche 
stroomingen naar de liberale leer van Locke, de Amerikaansche 
constituties en de Droits de l'homme tot op de grondwetten der 
19e eeuw. Voor de leer der Staatssouvereiniteit waren zij een moei~ · 
lijk te verduwen blok. Hoe stand die er tegenover? Voorop werd 
gesteld, dat zij aileen hun bestaan dankten aan de Grondwetten 
en dus met die Grondwet konden worden gewijzigd en opgeheven. 
Zij werden niet meer als vroeger gedacht als daaraan voorafgaande, 
maar aileen als een deel van de constitutie. En dan werden zij in 
het geheel der Staatssouvereiniteit gepast met de verklaring, dat 
de Staat zich in de erkenning dier vrijheden een zelf~beperking op~ 
legde. Een zelfbeperking, die echter uit den aard der zaak niet 
Ianger geldt dan de Staat wil ~ die van dien wil volkomen afhanke~ 
lijk is. Een werkelijke beperking van de Staatssouvereiniteit werd 
zoo niet bereikt. Zij is in beginsel almachtig. 

De totalitaire Staat heft ieder recht der persoonlijkheid op. Wat 
.dit beduidt, heeft Duitschland getoond. En wij, die onder dit regime 
gebukt zijn gegaan, hebben het aan den lijve ondervonden. In den 
totalitairen Staat is de mensch rechteloos. Hij is niet meer subject, 
maar object. Hij is volkomen overgeleverd. De totalitaire Staat leidt 
tot de macht van een in den Staat, die dan inderdaad souverein 
is en heel anders dan ooit absolute vorsten het waren geweest. Hij 
leidt ook tot de noodzakelijkheid dat de macht ook naar buiten de 
eenige zij, maar daarover zoo straks. 

Ik heb het nu nog over de Souvereiniteit van den Staat naar 
binnen en moet nog even stilstaan bij de vraag, of niet iedere Staat 
totalitair moet zijn en dus de leer der Staatssouvereiniteit ~ zo ge~ 
brekkig ook als constructie ~ nog niet zoo verwerpelijk zou zijn . 
Is het niet noodzakelijk, dat de Staat, of liever zeg ik nu misschien 
de rechtsgemeenschap in den vorm van den Staat over a! moet kunnen 
doordringen? Wij zien tach dat juist in den oorlog de Staat dit 
vee! meer dan vroeger deed en moest doen en dat hij nu in de 
bezette Ianden b.v. nog telkens weer moet doen om het volksleven 
te hersteilen. 

Ik zou hierover vier opmerkingen wiilen maken, die ik aan Uw 
aandacht onderwerp. 

Ten eerste: Het komt er niet op aan, welke grondrechten moeten 
worden erkend. Er is daarbij wisseling in den loop der geschiedenis. 
Er is daarbij ook verschil naar volksaard. Er kunnen dus beperkin~ 
gen zijn en uitbreidingen Het komt er op aan, dat ergens die vrij~ 
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heid is erkend, dat het geestelijk }even van den individueelen mensch 
·zich moet kunnen ontplooien los van de gemeenschap, ook tegen
over de gemeenschap. Het gaat om het beginsel. niet om zijn uit
werking. 

Ten tweede: Ieclere formuleering, die wet of gewoonte geeft, is 
altijd de formuleering voor den als normaal gedachten toestand. Er 
kan een nood zijn in tijden van oorlog, in tijden van hevige in
wendige beroering . die de terzijdestelling van den geformuleerden 
regel, ook dien van de grondwet, ook die van de grondrechten, eischt. 
Uw groote president Abraham Lincoln heeft dit gezien en uitge-

, sproken. In de secessie-oorlog werd ook hem overtreding van de 
constiiutie verweten. Hij antwoordde: , Ik heb bij de aanvaarding 
van mijn functie gezworen de Constitutie van de Vereenigde Staten 
naar mijn beste vermogen te bewaren, te beschermen en te ver
dedigen. En het lag zeker niet in mijn bedoeling een eed te zweren 
om macht te krijgen en die eed te breken bij het gebruik van die 
macht. Ik verstond evenwel, _dat deze eed op mij de verplichting 
legde om door aile onvermijdelijke middelen die regeering en dat 
volk te bewaren, waarvan de constitutie de organieke wet vormde. 
Was bet mogelijk de States te doen ve~loren gaan en toch de 
constitutie te bewaren? Ik voelde, dat maatregelen, die anders in
constitutioneel zouden zijn. rechtmatig zouden worden, wanneer zij 
onvermijdelijk werden voor de bewaring van de constitutie door 
de bewaring van bet volk." Hier is de gedachte van den nood duide
lijk en afdoe·nde geformuleerd. Of er nood is, is tenslotte een vraag 
van den rechter. 

Die nood kan ook aantasting van grondrechten rechtvaardigen. 
Laat ik U twee voorbeelden noemen uit de ervaring van mijn land 
bij de bevrijding. Er is een regel, dat geen straf kan. worden op
gelegd zonder voorafgaande strafwet-bepaling. Nulla poena sine 
praevia lege poenali. Dit staat bij ons niet in de Grondwet. Wei 
wordt het door velen als een vrijheidsrecht beschouwd. Ons Straf
wetboek begint er mee. Welnu, bij de bevrijding was een bestraf
fing van de landverraders en collaborateurs noodig, die althans 
gedeeltelijk niet onder de bestaande strafwetten vielen. Ons volk 
moest reageeren tegen de mannen, die de zijde van den vijand bad
den gekozen. Zij moesten worden gestraft. Was het wonder dat 
dit grondrecht ter zijde werd gesteld? 

En naast dit voorbeeld van een grondrecht buiten de grondwet 
een uit de grondwet. Niemand mag in hechtenis worden gehouden 
zonder bevel van den rechter. Toch was het wederom noodzakelijk 
dezelfde menschen te arresteeren en ontbrak volstrekt de mogelijk
heid voor dit grote aantal de gewone rechterlijke macht in beweging 
te brengen. Wederom werd een grondrecht geschonden, wederom 
was er noodzaak. Was het niet gebeurd, dan had een losgebroken 
menigte zonder eenigen vorm van proces zijn woede op deze men, 
schen gekoeld. 

, 
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Ten derde: Deze verbreking van grondwettelijk gewaarborgde 
vrijheden was recht. Men bedenke, dat het recht niet opgaat in 
de in wetten geformuleerde of in rechterlijke uitspraken als prece~ 
dent gestelde regels. Recht is een stuk van het volksleven. En in 
het Nederlandsche rechtsbewustzijn stond onwrikbaar vast dat ge~ 
arresteerd en gestraft moest worden. De mogelijkheid deze over~ 
tuiging langs den regelmatigen weg in wet en rechtspraak te doen 
overgaan, ontbrak tijdens den oorlog. Zij was er evenmin bij de 
bevrijding. Er was dan ook geen verzet, toen de nood de Regeering 
deze regelen voorschreef. 

Ten vierde: Dit neemt niet weg, dat ook hier grenzen zijn. Een ' 
regeering, die een dergelijke noodmaatregel neemt, moet wei heel 
zeker zijn, dat de nood waarlijk dwingt. Recht wordt haar regeling 
aileen dan. En er zijn vrijheden, als die van godsdienst en geweten 
die ook dan volstrekt onaantastbaar zijn. De vrijheid blijft. 

Vat ten we dit sam en, dan zien we dat we van de gedachte van 
den totalitairen Staat verre blijven. Het is tenslotte niet een vraag 
van macht over het recht ....- welke de totalitaire Staat zich toe~ 
schrijft - maar een vraag van recht, waar het om gaat. Recht 
heeft uit zijn aard zekere beginselen, die het niet kan prijsgeven. 
Daartoe behooren dat van de persoonlijkheid en dat der gemeen~ 
schap. Recht onderstelt altijd een bevoegdheid, een recht in sub~ 
jectieven zin. Recht onderstelt ook een gemeenschap, die de indi~ 
viduen bindt. Er is een voortdurende spanning tusschen heiden, de 
gemeenschap legt op, de persoonlijkheid handhaaft zich. In het 
recht wordt voortdurend een opheffing dezer spanning gezocht. Zij 
wordt nooit bereikt, niettemin moet ze altijd opnieuw worden na~ 
gestreefd. Zoodra echter een van beide word~ prijsgegeven is het 
recht verlor~n . De anarchie offert de gemeenschap, de totalitaire 
Staat de persoonlijke vrijheid. 

Souverein is de Staat nooit, wei geeft de organisatie van een 
volksgemeenschap aan bepaalde personen: den Koning, den Presi~ 
dent, de volksvertegenwoordiging, den rechter gezag. Ook dat is 
element van het recht. Het recht dat steeds in de wisselende om~ 
standigheden onzeker is, vraagt om het gezag van den rechter. Het 
recht dat moet worden opgelegd om het gezag van wetgeving; 
regeering, administratie en politie. Oat gezag moet worden erkend, 
het begrip souvereiniteit moet uit de Staatsleer worden uitgebannen. 
Tenminste uit de staatsleer die het wezen van den Staat tegenover 
volk en enkeling tratht te beschrijven en te verstaan. Het woord 
kan aileen dienen als een aanwijzing van een hoogst gezag, nooit 
als van een gezag dat niet aan recht gebonden zou zijn. 

Tot zooverre over de souvereiniteit van den Staat naar binnen. 
We wenden ons thans tot de souvereiniteit van den Staat tegen~ 
over andere Staten. Ook hier ligt een probleem van den eersten 
rang voor ons. 
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Ook bier eerst een historische terugblik. 
In de Middeleeuwen was het recht plaatselijk gebonden. De oude 

gedachte, dat het recht den man vergezelde, die de volksrechten 
uit den tijd van Karel de Groote beheerschte, was prijsgegeven. 
Het recht gold locaal. In het graafschap of in de kleinere kring 
waarover de leenman gezag had, in de stad - niet daarbuiten. 
Men ziet dit typisch in het ontstaan der stadsrechten. Een stad 
was niet anders dan een rechtskring, waarbinnen de landsheer aan 
de bewoners van een meest versterkte plaats de bevoegdheid gaf 
eigen recht te bepalen. Het stadsrecht was de vrijheid van het lands~ 
recht. Was de stedeling buiten de stad, dan baatte bet hem niet, 
hij was een vreemde, een gast, die op de welwillendheid der be~ 
woners van de streek, waar hij zich bevond, moest vertrouwen. 
Zijri eigen stadsrecht had hij daar niet; kwam hij buiten de lands~ 
palen, dan had hij volstrekt geen rechten. Nu ondervond hij dit, 
zoolang zich geen abnormale toestanden voordeden, niet als een 
zwaren last. Vooreerst niet , omdat hij zich nooit geheel vervreemd 
gevoelde. Hij vond ook buiten zijn stad en ook buiten zijn land 
de Kerk terug. Die Kerk was een, zij was dezelfde , waar hij zich 
bevond. Zij had overal een geloof, een liturgie, een taal. Er was 
dus een gemeenschap, die hem opnam. En dan had hij nog de steun 
van de afspraken, tractaten als wij den naam van dezen tijd mogen 
gebruiken, waarbij zijn landsheer van een anderen landsheer zekere 
voorrechten voor zijn onderdanen om te mogen verblijven en handel 
drijven bedong. Doch die overeenkomsten werden niet als recht 
beschouwd. Het valt te verdedigen, dat iedere overeenkomst een 
zekere rechtsorde onderstelt, die gedachte was niet die van de 
Middeleeuwen. Zulk een tractaat was niet meer dan wat thans 
een gentleman's agreement heet. Bij een gentleman's agreement 
doet men bewust afstand van iedere rechtshulp. T oen werd het 
voor vanzelfsprekend gehouden, dat afspraken als wij bedoelden 
aile rechtskarakter misten. Men is fatsoenshalve gebonden, een 
wettelijke rechtsband bestaat niet. De geheele gedachte van een 
rechtsgemeenschap, die een, zij het niet afdwingbare toch verplich~ 
tende verhouding insluit, ontbrak. 

Om duidelijk te maken wat ik bedoel kan ik een beroep doen op 
het lnternationale privaatrecht van later tijd. Het is U bekend, dat 
de regels van internationaal privaatrecht den rechter er tpe kunnen 
dwingen vreemd recht toe te passen. De oudste dezer regels datee~ 
ren uit de Middeleeuwen. De groote ltaliaansche jurist Bartolus 
!ltelde de fundamenteele beginselen zoo dat de regels omtrent de 
persoonlijke bevoegdheid den per soon volgen. W aar hij zich be~ 
raadt, dat handelingen over onroerend goed altijd door de wet der 
Jigging worden beheerscht, de vorm door het recht ter plaatse waar 
de handeling wordt verricht. Bartolus verdiept zich niet in den 
principieelen grondslag, men bedenke, dat hij bij het opstellen ervan 
dacht aan de plaatselijke rechten van Italiaansche steden en stre~ 
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ken, tusschen wie altijd nog een zekere band bestond. Voor zoover 
hij zich er om bekommerde. was zijn grondslag geen andere dan 
die van de beroemde school van Hollandsche rechtsleeraars van 
vier eeuwen later, die zich in de 17e eeuw, dus na de Groot met die 
vraag bezig hield. Zij sprak uitdrukkelijk uit dat de toepassing van 
vreemd recht afhing van de comitas, de welwillendheid van den 
rechtet. Het is dus geheel de oude gedachte: de vreemdeling heeft 
geen eigen recht, hij mag echter op een welwillendheid, die fatsoens
halve da t recht eerbiedigt, rekenen. 

De eerste groote stap tot de erkenning van een rechtsgemeen
schap oak buiten de grenzen van eigen staat deed Hugo de Groot. 
Gij vergeeft het mij , hoop ik, dat ik als Hollander daarop trotsch 
ben. Met de Groot begint - a! had hij voorloopers in enkele 
5paansche rechtsgeleerden - de gedachte van een volkenrecht als 
recht, dat is dus van een rechtsgemeenschap der volkeren. De Groot 
meende dit uit den aard der samenleving der menschen te mogen 
afleiden. Hij had daarin naar mijn meening gelijk. al zouden wij 
er dadelijk aan toevoegen, dat het stelsel van natuurrecht, dat hij 
zuiver rationeel opbouwde, zonder rekening te houden met de reali
teit, niet meer het onze kan zijn. Zijn boek De jure belli ac pacis 
behoort tot die beroemde boeken die heel vee! geprezen maar ~iter;;t 
zelden gelezen worden. Doch niet op dit stelsel komt het aan. Wel 
op de voor het eerst rustig , maar volkomen zeker uitgesproken 
grondslag : er is recht tusschen de volkeren. Bij de Groot's navol
gers verslapte het fundament en werd daarentegen de uitwerking 
in stelselmatige regels meer verfijnd en specieus, daardoor verzwakt 
zijn stelling a! meer en meer. De tijd kwam, die met het uitgewerkte 
stelsel oak . het fundament verwierp. Het bleef we] heerschende 
theorie tot het eind der 18e eeuw, maar het was bloedeloos, een 
geestesspeculatie van geleerden, die vriendelijk werd geprezen, doch 
zonder eenige werkelijke waarde was. 

Het was trouwens dadelijk van het begin a£ een harde strijd, die 
de Groot's leer in de practijk moest voeren. W el had zij toen volge
lingen. Wij verwonderen ons wellicht. wij die geneigd zijn zoodra 
de vraag van oorlog en vrede ter sprake komt alles heel nuchter 
te zien, dat hij zoo groot gehoor vond. De talrijke drukken van zijn 
boek, de vele volgelingen bewijzen het. Sterker nag doet dit het 
feit , dat een zoo op den voorgrond tredend krijgsman als de Zweed
sche Koning Gustaaf Adolf het boek op zijn tochten steeds bij zich 
had en er voortdurend mee bezig was. Doch in denzelfden tijd was 
een andere volkomen tegengestelde streaming werkzaam. Tegenover 
de Groot stand niet alleen Hobbes, die niet op de gemeenschap der 
menschen maar op hun vijandschap een recht wilde bouwen, dat 
terwille van ieders behoud die vijandschap binnen zekere perken 
hield . maar vooral de typische figuur der Italiaansche renaissance, 
Machiavelli. die iederen norm, niet alleen rechtsgebondenheid, de 
rechtsgemeenschap, maar oak de moreele verplichting verwierp en 
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voor vorst en volk geen andere taak meer zag dan de zelfhandhaving 
met aile middelen. Het recht kan slechts dienen voorzoover het 
daarbij van nut is. De Groot's invloed in de rechtsschool blijft tot 
diep in de 19e eeuw, maar een recht, dat een gemeenschap onder~ 
stelt , dat, zij het misschien gebrekkig wordt opgevolgd, was het 
volkenrecht niet. Is het wonder, dat latere tijd zich de vraag stelt 
of het wei recht is, een vraag waarop men, als wij een oogenblik 
niet denken aan onzen oorlog, niet anders kan antwoorden dan dat 
het recht in kiem is, dat het niet tot recht is geworden. Het is een 
dubbelzinnig antwoord, dat tach het juiste is. Het is recht - voor~ 
zoover de overtuiging bestaat dat het .recht behoort te zijn en dit 
behooren de menschen tach niet loslaat; het is geen recht, omdat 
het de mogelijkheid van omzetting in de werkelijkheid mist. Als 
men in den aanvang dezer eeuw in den Haag schuchtere pogingen 
doet iets van dit recht door tractaten vast te leggen, dan gaat het 
niet over het recht tot oorlogvoering maar over het recht in den 
oorlog. Onze tij<l leert dat juist die regels niet kunnen worden 
gevolgd, omdat de oorlog zooals die thans begrepen wordt met alle 
gedachte van recht spot. 

Het woord souvereiniteit speelt in dezen strijd aanvankelijk geen 
rol. Het is echter niet anders dan de souvereiniteit, dat is de on~ 
gebondenheid in recht, die oak hier naar voren komt. Latere tijden 
maakten wei van het woord gebruik. De souvereine Staat is naar 
buiten volstrekt vrij van iederen rechtsplicht. 

Een nieuw uitzicht opent zich na den eersten wereldoorlog. Gij 
ziet, dat ik in het uiterst summiere overzicht dat ik U in dit uur 
kan geven telkens groote sprongen moet doen. Het is de Volken~ 
bond die een oogenblik onze aandacht vraagt. 

Over den Volkenbond wordt tegenwoordig vee! kwaad gespro
ken. De overtuiging dat hij zijn doe! niet heeft bereikt, dat hij mis~ 
lukt is, is algemeen. Het kan oak niet worden tegengesproken. Tach 
is hij in de historische keten een schakel van belang. De Volken~ 
bond was de eerste paging tot organisatie van een rechtsgemeen~ 
schap der Staten. Toegegeven moet worden, dat hij door het a£~ 
zijdig blijven van zeer groote mogendheden ·reeds dadelijk niet een 
gemeenschap der volkeren kon zijn. Toegegeven oak dat zijn actie 
zwak is geweest, dat de band die de toegelaten staten samenhield 
niet hield tegenover den drang van het eigen belang. Bij het uit~ 
breken van den tweeden oorlog werd hij weggevaagd. Tach zijn· 
er enkele dingen, die naar we hopen in latere tijden als tot zijn eer 
zullen worden genoemd. Ik vermeld er slechts twee, die duidelijk 
het bestaan van een rechtsgemeenschap aantoonen. In de eerste 
plaats de mandaten. Bij de vredestractaten van 1919 waren zekere, 
vroeger Duitsche gebieden aan bepaalde mogendheden toegewezen. 
Zij zouden deze echter niet als kolonie bezetten, maar ze besturen 
in opdracht van den Volkenbond. Oat bestuur werd dus gecontro~ 
leerd door den bond in een daarvoor aangewezen commissie. Het 
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was een rechtsregeling, waardoor internationaal zoowel in het he~ 
lang van de bevolking van .het bestuurde gebied als van de rechts~ 
orde in het algemeen de besturende mogendheid werd gebonden. 
Belangrijker echter is de instelling van het lnternationale Hof. Aile 
recht culmineert in rechtspraak. Dan laat het recht zich met voile 
kracht in het rechtsleven gevoelen, als de rechter hier en nu zegt: 
hier is recht .......- daar onrecht. 

Ook hier als bij de overeenkomst staat naast de rechtsfiguur een 
andere , die haar gelijkt en nadert en toch geen rechtsfiguur is. Naast 
tractaat en overeenkomst het gentleman's agreement, naast recht~ 
spraak de arbitrage. Doch de arbitrage kan geheel in het recht 
liggen, slechts een andere vorm van rechtspraak zijn, zij kan ook 
naast de rechtspraak blijven . Van den man, die op. verzoek van twee 
vrienden zonder eenigen v0rm van proces uitmaakt of de een tegen~ 
over den ander tot een zekere verplichting gebonden is, over den 
arbiter die door partijen is benoemd, wordt genaderd tot het vaste 
scheidsgerecht, gelijk de handel het kent, dat slechts hierin van 
de overheidsrechtspraak verschilt, dat het geen ambtelijke rechters 
zijn, die beslissen en tenslotte bij een .......- heel weinig voorkomende -
onwil om aan de uitspraak te voldoen toch weer Staatshulp noodig 
is, loopt een lijn, die ergens de grens tusschen zeden en recht snijdt. 
De wijze waarop partijen den onpartijdigen derde tegemoet treden, 
hun instelling tegenover zijn uitspraak geven hier den doorslag. 
De vriend waarmede wij begonnen geeft een meening, die partijen 
desnoods naast zich kunnen neerleggen, al zullen zij het zelden 
doen .......- het scheidsgerecht velt een vonnis, dat gehoorzaamheid 
eischt. lnternationaal zien we het verschil in het Ho£ van Arbitrage 
en het lnternationale Hof van Justitie. Het eerste komt slechts dan 
in werking als beide partijen het verzoeken, .het tweede kan tus~ 
schen de leden van de rechtsgemeenschap, die het instelde, op 
verzoek van een in werking treden. Naar~ate dit meer geschiedde 
boette de arbitrage aan helangrijkheid in. 

Het Ho£ heeft in zijn heslissing geen andere taak dan het scheids~ 
gerecht, het heeft wei · een ander gezag. Een gezag dat niet a£~ 
gedwongen wordt, doch waartoe is het noodig? een gerechtelijke 
tenuitvoerlegging is aileen van belang tegen weerbarstigen, zij heeft 
geen beteekenis, als er geen weerharstigen zijn. Zijn gezag is in 
•de jaren van zijn arbeid onaangetast gebleven. Het is gerezen door 
de qualiteit van zijn werk, de reeks uitspraken, die als precedenten 
zullen voortleven, zal zijn naam hoog houden. Het heeft nog groo~ 
tere beteekenis, omdat het in zijn nieuwe vorming van volkenrecht 
het besef levendig hield, dat de Staten evenals de individuen in 
onderlinge rechtsverhouding staan, dat zij niet maar naar moraal 
of fatsoen of zekere welwillendheid maar rechtens aan elkaar zijn 
gebonden. Het mag waar zijn, dat het in de procedures die het Hof 
behandelde, nooit om vitale belangen der betrokken Staten ging, 
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in beginsel was er de erkenning, dat de Souvereiniteit van den 
Staat zijn onderwerping aan rechtspraak niet uitsluit. 

Hoezeer het Hof van beteekenis is geweest blijkt wei hieruit, dat 
het bij de liquidatie van den Volkenbond is blijven bestaan. Er is 
niet een nieuw Hof, dat de taak van het oude weer opneemt, het 
is het oude Hof, dat weer optreedt. De U.N.O. benoemt nu de 
leden, in de organisatie van de U.N.O. vindt het een plaats, maar 
het kon daar zonder eenigszins te worden gewijzigd, die plaats 
vanzelf innemen. Een rechter hoven de souvereine Staten - het 
is een groote winst . Wij moeten nu echter in dezen tijd, die brandt 
van onrust, nog iets anders hebben dan dit Hof van de kleine 
zaken. Kleine zaken - ik zeg het zonder eenige minachting - ik 
erken hun importantie, maar het waren altijd zaken die niet tot 
blijvende vervreemding, laat staan tot oorlog tusschen de betrok~ 
ken staten konden leiden. 

En toch is dit de groote vraag van dezen tijd, waarin het souve~ 
reiniteitsbegrip een rol speelt. Achter al onze beschouwingen staat 
het beeld van de chaos op aarde, die vervuld is van dreiging met 
nieuwe oorlogen. Oorlogen, waaraan de menschheid ten gronde 
gaat. Is het mogelijk die te voorkomen, is bet mogelijk een orde op 
aarde te scheppen die die oorlogen beperkt en zoo het kan, uitsluit? 
Als we daarover nadenken staan we voor het probleem of de 
souvereiniteit der Staten zulk een orde niet uitsluit. Wij denken 
daarbij aan de souvereiniteit der groote mogendheden. Dat wij dit 
doen, wijst er al op dat wij op den verkeerden weg zijn; als een 
staat souverein is in dien zin dat hij rechtens niet aan eenig oordeel 
is onderworpen, dan geldt dit evenzoo voor den kleinen als voor 
den grooten en machtigen Staat. 

Geen oorlog meer - het is een vraag van recht. Er is nog nooit 
_ een oorlog gevoerd waarin niet, meest beide, althans een der partijen 

de rechtsvraag stelde. Het waren soms p.iet anders dan economi~ 
sche belangen of machtsbegeerten, die ten oorlog dreven, toch had 
zelfs de meest agressieve geweldenaar behoefte zijn optreden met 
rechtsgronden goed te praten. En het is volstrekt geen idealiseeren, 
als we zeggen dat recht, de onuitwisbare zekerheid, dat iets be~ 
hoort, en dit behoren in de gemeenschap moet worden doorgezet, 
in vele oorlogen de strijdenden dreef. Het is mijn diepe overtui~ 
ging, dat de zaak der geallieerden tegen Duitschland en Japan een 
rechtvaardige zaak was. Ik heb dat al in 1939, v66r mijn eigen land 
in den oorlog werd betrokken, uitgesproken. 

Doch hoe kunnen we hier van recht spreken? Het is alleen moge~ 
lijk als we de eenheid van geheel de menschheid als een rechts~ 
gemeenschap erkennen. In vroegere eeuwen, ook ten tijde van de 
Groot en dacht men aan een gemeenschap van .,beschaafde" volken. 
Men beperkte zich tot den cultuurkring van Europa. De vraag of 
geweld tegen menschen van andere, van lagere cultuur wellicht, of 
kolonisatie geoorloofd was, bestoQd eenvoudig niet. Voor ons kan 
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de gemeenschap waarvoor het volkenrecht geldt slechts die van 
de geheele menschheid zijn. 

Doch is die er, bestaat die tusschen allen die een menschelijk 
aanschijn dragen? Wij kunnen niet op empirische gronden bevesti
gend antwoorden. Het heeft aileen zin van recht hier te spreken 
als we den grond van aile recht in de Gerechtigheid zien, die als 
boven~empirisch voor ieder mensch en voor ieder volk geldt. Wij 
kunnen en wij moeten van recht spreken, doch hoe meer ik mij 
in de vraagstukken van het recht heb verdiept, hoe meer ik tot de 
overtuiging ben gekomen dat recht geen zin heeft, niet waarlijk 
op gehoorzaamheid aanspraak kan maken, indien niet de gerech
tigheid, de scheiding van goed en kwaad als zijn fundament wordt 
gezien. In het recht grijpen we altijd naar het hoogere. Houdt de 
mensch daarmee op, wordt het woord gerechtigheid een leege 
klank, dan valt de wet en dan valt ten slotte de geheele samen
leving. Waarlijk, men behoeft geen profetische geest te bezitten om 
te beseffen, hoe ernstig dat gevaar thans de geheele wereld be
dreigt. Over die gerechtigheid wil ik nu niet spreken, ik wijs U er 
slechts op als op een licht, dat aan onze horizon brandt. Ik voeg 
er aileen bij , dat gerechtigheid aileen in een geloof van den mensch 
kan worden gefundeerd. Voor mij is dit de openbaring Gods in 
Jezus Christus. 

Zal er recht zijn tusschen de volken, waarlijk een rechtsgemeen
schap, dan zijn drie dingen noodig: 

le. dat er regels zijn, waar naar de volken in hun ortderlinge 
verhouding leven en behooren te leven; 

2e. dat bij het rijzen van geschillen wordt beslist, aan wiens zijde 
het gelijk is , wie niet in abstracto, maar in concreto recht 
heeft ; 

3e. als consequentie van deze heiden wie met het gezag, dat 
wet geeft en recht spreekt, is bekleed. 

Geen recht zonder regels , hetzij door gewoonte van ieder, hetzij 
door den wetgever van hoven gegeven regels, geen recht zonder 
rechtspraak. En geen recht oak als nie t" op een oogenblik de regel 
kan worden opgelegd, als niet de beslissing gezag heeft, de ge
hoorzaamheid wordt afgedwongen. 

Sluit dit niet in , dat er een hoogste souverein moet zijn? 
En leidt mijn geheele betoog niet tot de conclusie, dat de souve

reiniteit der staten moet opgaan in de souvereiniteit van een organi
satie, die men dan vrij is al dan niet een super-staat te noemen? 

Als we het probleem zoo stellen, dan moeten wij zorgen vooral 
dicht bij de werkelijkheid te blijven, dan moeten wij bedenken, dat 
we zoodra we van recht spreken altijd aileen van het recht in dezen 
tijd, in deze verhoudingen kunnen spreken. W at de toekomst brengt, 
weten we niet. Maar nu ontbreekt ieder aanknoopingspunt voor 
zulk. een super-staat, het is een fantoom, dat we het best uit onze 
gedachten kunnen bannen. 
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Reeel is, dat de staten, ook de grootste, zich moeten doordringen 
van de noodzakelijkheid, dat ook zij aan recht gebonden zijn , reeel 
is , dat er vormen te zoeken zijn waarin dat recht wordt geformu~ 
leerd en uitgesproken. Die vormen kunnen aanvankelijk aileen in 
een verbond van staten, een eenheid, zooals de U .N .O . die bedoelt 
te zijn, worden gevonden. Dit beteekent geenszins dat de Staten 
slechts gebonden zijn, zoolang zij het willen, het recht kan tot ver~ 
eeniging verplichten, maar het beteekent wei, dat de z elfstandig~ 
heid der individueele Staten in deze vormen moet worden bewaard. 

Het is <ieze zelfstandigheid die door het begrip souvereiniteit kan 
worden uitgedrukt. Het krijgt een nieuwe, een andere beteekenis. 
Het is daarvoor dat ik in het bijzonder Uw aandacht vraag. Het 
verliest zijn beteekenis van ongebondenheid, ook de souvereine Staat 
vindt het recht tegenover zich, ook hij moet een gezag erkennen 
in welks uitspraken dat recht hem tegemoet treedt. Maar die 
souvereiniteit beteekent dat dit internationale recht ergens een grens 
vindt, dat er een vrijheid is , die den Staat is gebleven. 

De souvereiniteit van den Staat beteekent het eigen recht van 
den Staat in de groote gemeenschap der volkeren. Men zou zich 
daarover als op een zekere analogie kunnen beroepen met de plaats 
van den afzonderlijken Staat in een Bondsstaat, U hier zoo wei be~ 
kend, met de plaats van New~ York of Connecticut tegenover de 
United States. Er zijn materies die aan den afzonderlijken Staa t 
zijn gereserveerd. Maar de verhouding van den nationalen Staat 
in het geheel eener Statengemeenschap is toch nog een andere. 
Want in het' volk, dat de grondslag is van dien Staat, dat in dien 
Staat zijn rechtsvorm vindt, steekt een eigen karakter, dat de a£~ 
zonderlijke Staat in den bondsstaat niet behoeft te hebben. Het volk 
is een eenheid, een eenheid die gevormd wordt door een gevoel 
van saamhoorigheid, een zij het nog zoo gemengde toch gemeene 
afstamming, meest gemeenschappelijke taal en vooral door de ge~ 
schiedenis, die een op een bepaald territoir wonende groep haast 
onverbrekelijk te zamen bindt. Gij zult bemerkt hebben, dat niets 
mij verder staat dan de nationaal~socialistische leer; ik heb er te 
vee] onder geleden om niet te weten, dat hier de vijand is van a! 
wat ik nastreef. Maar in de erkenning van de gebondenheid van 
den mensch aan zijn volk steekt een kern van waarheid. Mits men 
maar begrijpt, dat verabsoluteering daarvan, het ten troon verhef~ 
fen van het volk als een Godheid, die alles vraagt, niet slechts 
dwaasheid is maar misdadige afgoderij . Wij weten ook, dat in 
den loop 9er geschiedenis volken ontstaan en ondergaan, da t de 
enkeling van het eene volk tot het andere kan overgaan, dit alles 
neemt niet weg, dat het volk een historisch gegeven grootheid is, 
die in geen staatsleer mag worden miskend. In den Staat vindt 
dat volk zijn . organisatie voor het recht, in de souvereiniteit van 
dien Staat de erkenning in het recht van zijn eigen wezen. 

Hierin, mijne hoarders, ligt de beteekenis voor onzen tijd. Ik heb 
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U zooeven er aan herinnerd, dat het recht altijd gedragen wordt 
door twee beginselen, die elkaars tegenpolen zijn en toch elkaar 
niet kunnen missen, dat der gemeenschap, dat der persoonlijkheid. 
De mensch leeft in de gemeenschap, is aan zijn medemenschen en 
aan het geheel der groep waartoe hij behoort met honderd draden 
gebonden. In het recht is het de gemeenschap, die hem verplicht. 
Zijn individueele wil moet wijken voor haar gebod, doch tegelijk 
is het het recht, dat zijn vrijheid erkent, dat zijn persoonlijk~ 
heid eerbiedigt. Juist zoo is bet, naar mijn meening, in de Staten~ 
gemeenschap. De Staten zijn door recht aan elkaar gebonden. Zij 
vormen een geheel. dat den individueelen Staat zijn wil kan opleggen. 
Tegelijk echter zijn zij in die gemeenschap souverein. Dat wil zeg~ 
gen er is een gebied, waar de grootere gemeenschap moet zwijgen. 
Het zal een taak zijn der rechtsleer die vrijheidsrechten der Staten 
te formuleeren. Voor de hand ligt als eerste te denken aan het 
recht den eigen staatsvorm te bepalen. Doch dat dit wel wat te 
simplistisch gezegd is, blijkt wei hieruit, dat zulk een recht op 
eigen staatsvorm nooit kan worden erkend indien die vorm zou 
meebrengen, dat deze Staat zijn vorm aan anderen moet opleggen. 

Een nationaal~socialistische staatsvorm kent geen volkenrecht, 
omdat die vorm bet recht der anderen niet erkent. Doch als men 
deze restrictie maakt zal inderdaad het recht op zelfbepaling van 
den regeeringsvorm een vrijheidsrecht van iederen Staat moeten 
worden genoemd. Er ligt nog een wijd gebied voor afbakening, 
waar de s0uvereiniteit eindigt. Wij staan hier aan het begin van 
een ontwikkeling. Moeizaam, met veel strijd in besluiten van de 
U.N.O. , in beslissingen van de vertegenwoordigers der mogend~ 
heden, in de reacties der volkeren zal bier de stof moeten worden 
bijeengebracht voor een leer, die het recht der Statengemeenschap 
en de vrijheid van den enkelen souvereinen Staat bepaalt. 

Is dit een utopie, als wij hierover spreken? Wijst de geheele 
loop der gebeurtenissen na de capitula ties van Duitschland en Japan 
niet in een richting, die al deze beschouwingen als voos idealisme 
verwerpt en aileen vraagt, wat ieder het best in eigen belang doet? 
Met geheel mijn hart kom ik er tegen op en ik zou U. !eden van 
dit groote volk , van welk meer dan van een ander de toekomst 
der menschheid afhangt, op het hart willen binden dat al dit zoo
genaamde realisme niet reeel is en dat tenslotte de geestelijke waar
den de meest reeele zijn. 

Van U , meer dan van anderen, zeide ik, hangt de toekomst der 
menschheid af, van U of zij ondergaat in een strijd, qie zoo zal 
zijn dat hij overwinnaars evenzeer als overwonnenen tot vernieti
ging brengt, ofwel leert dat zij naar normen heeft te Ieven, die, 
wat behoort, scheiden van wat verboden is , normen die verplichten 
den ander als den gelijke, beter als den naaste, te erkennen, die . 
zijn eigen recht heeft evengoed als wij het onze. 

lk began met te zeggen , dat het voor mij een belangrijk oogen-
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blik is , dat ik hier mocht spreken. Ik hoop, dat Gij nu begrijpt, 
waarom ik er aan toevoegde, dat dit belang vooral zit in het onder~ 
werp, waarover ik sprak. Mijn Ieven heb ik gesteld in dienst van 
het recht, door den dienst van het recht werd ik geroepen tot die 
der gerechtigheid.. Het is in haar naam dat ik sprak, tot haar dienst, 
dat ik U oproep. 






