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maar komt tegelijk de roep om de zekerheid van afdoende wetsbepalingen.
Die zekerheid is niet te bereiken. Analogie en rechtsverfijning
eischen altijd weder een plaats, en daarmee ook de vrijheid van
waardeering door den rechter, een vrijheid, die echter geen willekeur
is, maar speelruimte. Wij wezen al op sommige grenzen, die hier getrokken moeten worden, wij zullen nog andere moeten aangeven;
samenvatten kunnen wij al deze als we zeggen, dat de nieuwe beslissing en de nieuwe regel, ook dien de rechter opstelt, in het systeem
van het recht van een bepaald volk in een bepaalden tijd hun plaats
moeten vinden..

§ 17. Het open s y s t e e m van het recht.
In § 12 zeiden we, dat de rechtsordening een systeem vormt,
d.w.z. dat de verschillende regelingen samenhangen, de een door de
ander wordt bepaald, dat zij logisch kunnen worden gerangschikt,
bijzonderheden tot algemeene regels worden herleid, totdat de beginselen zijn aangewezen.
Het is er echter verre vandaan, dat dit meebrengt, dat door zuiver
logischen arbeid uit dit systeem voor ieder voorkomend geval de
beslissing kan worden afgeleid. Dit volgt uit ons geheele betoog en
behoeft thans geen nadere toelichting. Van een logische geslotenheid
van het recht kan geen sprake zijn. Men heeft daarover veel gestreden, meest onder de leuze: al dan niet leemten (Liicken) in het
recht. Vaak was die strijd een woordenstrijd, er was veel misverstand in; onder leemten verstond met niet steeds hetzelfde. Als
men het bestaan van leemten betwistte, omdat ieder geschil zijn be-:
slissing moet en kan vinden en het den rechter nooit geoorloofd is te
zeggen: „er is hier een leemte, ik weet het niet", dan ging men van
een ander leemtebegrip uit dan als men betoogde, dat de wet leemten kan vertoonen en ook de analogie niet altijd helpt en dan de
rechter zelf de open ruimte moet aanvullen, alsof hij wetgever was,
zooals art. i van het Zwitsersche wetboek zegt. In het laatste geval
heeft m e n het over leemten in de wet, in het eerste over leemten
in het recht. Men doet echter beter dat geheele begrip van „leemte"
terzijde te laten. Wie dat gebruikt, staat al op een standpunt, dat
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v&rlaten moet worden. Immers hij gaat uit van de veronderstelling,
dat door intellectueelen arbeid alleen, door het rangschikken van
het geval onder den regel, de beslissing kan worden gevonden. Verschil bestaat dan slechts over de vraag, of die regel nu alleen in de
wet of ook daarbuiten moet worden gezocht. Een goed inzicht in de
analogie doet het verwerpelijke van deze opvatting begrijpen: zij
is intellectueele arbeid aan de bestaande wetgeving verricht, zij laat
tegelijk plaats voor waardeering. Analogische toepassing is toepassing, doch zij is tegelijk schepping van iets nieuws. Wanneer men
nu bedenkt, dat, gelijk wij in de vorige paragraaf zagen, uitlegging en
analogie in elkaar overgaan, niet principieel verschillen en voorts,
dat gelijk in de paragrafen lo en vlg. werd aangetoond, wij wel de
gegevens der interpretatie en hun betrekkelijke waarde kunnen vastleggen, doch nooit afdoende regels kunnen geven, wanneer de eene
methode en wanneer de andere moet worden gebruikt, dat dus ook
daar voor het eigen oordeel van den rechter plaats is, dan is het
duidelijk, dat ook bij de interpretatie hetzelfde geldt. BURCKHARDT
heeft ongetwijfeld gelijk, als hij zegt: „Zwischen Erganzung eines
Rechtssatzes, Ausdehnung eines gegebenen Rechtssatzes nach Analogie und Auslegung ist nur ein Unterscheid des Grades." ^ Doch wij
kunnen een stap verder gaan: iedere beslissing, ook die welke zoogenaamd naar de woorden geschiedt, is tegelijk toepassing en schepping; eris altijd het oordeel van hem, die-beslist, dat mede de toepassing bepaalt. Dit volgt reeds uit den aard der toepassing zelf.
Logisch dwingend is een uitspraak slechts als prepositio major en
minor gegeven zijn. De minor: A. heeft gekocht, die de rechter gebruikt als hij t o t betaling van een koopprijs veroordeelt, stelt hij
zelf op. Het is zijn beslissing, dat hier koop is en in die beslissing ligt
al het oordeel over den regel van koop. ^ Er is in iedere rechtsvinding
logische arbeid, gebondenheid aan gegevens; er is altijd ook vrijheid.
H e t verschil tusschen het eene en het andere geval is slechts een
verschil in graad.
Slechts hij kan bezwaar tegen deze conclusie maken, die meent,
dat beslissingen alleen worden gevonden door logisch voortredeneeren vanuit een bepaald punt, een vast gegeven,waaruitmen stap
1 Die Liicken des Gesetzes und die Gesetzesauslegung (1925) biz. 85.
2 Vgl. B. HoRVATH, Gerechtigkeit und Wahrheit, Revue internationale de
la thdorie du droit IV (1929/1930) biz. 9.

l.i',f-
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voor stap verder gaat. In waarheid vinden wij ze door zooveel mogelijk gegevens samen te brengen en dan t e beslissen. In de beslissing zit ten slotte altijd een sprong.
Wie dit inziet, begrijpt ook, dat de beslissing nooit de deductie is
uit een gesloten systeem. Toch vormt het recht ongetwijfeld een
systeem, een geheel van logisch passende regelingen. Maar een
systeem dat niet, omdat het gebrekkig menschenwerk is, hier en daar
hiaten vertoont, maar dat uit zijn aard niet af is en niet af zijn kan,
omdat het grondslag is van beslissingen, die aan het systeem zelf
iets nieuws toevoegen. Ik meen, dat dit het beste uitkomt,indien we
van een open systeem spreken.
We kunnen dit nog van andere zijde toelichten.
Het recht is een geheel van normen, niet echter van normen, —
als b.v. de regels der logica — die gelden onafhankelijk van tijd en
plaats, maar van normen, dit haar gezag ontleenen aan bepaalde
historische gebeurtenissen (de daad der wetgeving of, bij gewoonterecht, het handelen der aan het recht onderworpen personen). Het
zijn voorts normen, die om toepassing vragen en ten slotte weder
van die toepassing afhangen. Het is dus een normen-systeem en een
systeem van handelingen (wetgeving, rechtspraak, uitvoering door
de administratie, handelingen van betrokkenen, die zich naar het
recht richten). Het is een „Sollen", een behooren, maar een „behooren" gebonden aan een „zijn", historische gebeurtenissen. Recht
geldt alleen binnen een bepaalden tijd, in een bepaalden kring.
Dit dubbele karakter komt uit, als we van een open systeem
spreken. Het recht is nooit „af", het verandert dagelijks. Niet alleen
door de wetgeving, de bewuste schepping van nieuw recht, ook door
de toepassing. We kunnen dat ook zoo uitdrukken: het systeem is
„dynamisch", niet „statisch" te zien. ^ De leer der logische geslotenheid ziet het als een statisch systeem, dat onveranderd blijft, zoolang de wetgever niet ingrijpt. Daar ligt haar fout.
Indien dit zoo is, dan volgt daaruit, dat we de tegenstelling tusschen wetgever en rechter niet moeten beschouwen als scherp tegenover elkaar: „de eerste schept recht, de tweede handhaaft recht, de
eerste is vrij, de tweede gebonden", maar wel zoo, dat bij den eerste
• Vgl. over deze termen KEI,SEN, Die philosophischen Grundlage der Naturrechtslehre und der Rechtspositivismus (1928) biz. 15/16. HORVATH t. a. p .
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de vrijheid primair is, bij den tweede de gebondenheid, de eerste in
de schepping van het nieuwe toch altijd gebonden blijft aan de
handhaving van het oude, de tweede in de handhaving toch altijd
weer iets nieuws aan het bestaande toevoegt.
Doch dit is toevoegen, niet meer. Gevolg is, dat hij niet willekeurig nieuwe dingen in het leven kan roepen, maar aansluiting
moet zoeken aan het bestaande. Dit sluit historisch werken in zich.
Als het systeem altijd wisselt, kan het alleen in zijnveranderingworden begrepen. Wie op deze wijze nieuw recht zoekt. moet altijd
Vragen: hoe is het oude geworden, kan ik er een lijn van ontwikkeling in onderkennen, bouw ik voort aan het bestaande, past het
erbij?
E n tegelijk moet hij zich afvragen: waar ga ik been als ik dezen
stap doe, welke consequenties liggen er in opgesloten? Hij moet met
den logischen aard van ons oordeelen rekening houden, die, juist omdat in het recht altijd weer het gelijke om gelijke behandeling vraagt,
steeds naar verdere consequenties dringt.
Wie zich het karakter der analogie goed bewust is, ziet tegelijk
de plaats van historische en van teleologische interpretatie. Hij zoekt
naar een lijn van geleidelijkheid. Hij ziet terug om vooruit te kunnen zien. Hier liggen de grenzen voor het vrije oordeel bij de rechtsvinding, waarop ik aan het slot van de vorige paragraaf doelde.
Wij bouwen voort aan een systeem. H e t recht mag in de wetgeving schijnbaar scherpe insnijdingen toonen, het meest als deze van
revolutionnairen geest zijn doordrongen, bewust naar het nieuwe
streven, het blijft altijd gebonden aan wat de eeuwen er van maakten. Omgekeerd, hoe gebonden ook, recht zou geen recht zijn, indien
er geen richting in zat, streven naar iets wat we ons voor oogen stelf en. Zoo wijst zich van zelve de plaats van historische en teleologische interpretatie. /

§ 18. Rechtshistorische interpretatie. Traditie.
D e instelling.
Het is gebruikelijk niet te onderscheiden tusschen de uitlegging der wet naar de geschiedenis van haar totstandkoming en de
eigenlijke rechtshistorische, beide samen te vatten onder den n a a m
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„historische interpretatie". ^ In beide ziet men dan een onderzoek
naar de bedoeling van den wetgever; de oudere geschiedenis, het
recht voor de wet, wordt alleen van belang geacht, omdat de wetgever ondersteld wordt het behoud daarvan te hebben gewild. Ons
standpunt, in de §§ 9, 11 en 17 aangegeven, is anders. Voor de
vaststelling van de bedoeling van den wetgever is het onderzoek van
het oudere recht van gering belang: al neemt de wetgever een formule van een ouderen schrijver over, daarmee staat nog niet vast,
dat hij daaraan geheel dezelfde beteekenis hecht als deze, dat hij
ook overneemt, wat die schrijver om die formule been heeft verkondigd. De waarde, die wij aan het historisch onderzoek toekennen,
steunt op een anderen grond; zij gaat uit van een anderen kijk op
het werk van den wetgever.
Op biz. 44 wezen wij er op, dat men de objectieve methode van
wetsuitlegging stelt tegenover de subjectieve; objectief: de wet op
zich zelve; subjectief: de wet als wilsuiting van den wetgever. Wij
zeiden daar: niet objectief of subjectief, maar objectief en subjectief. De wet is tegelijk wilsverklaring van den wetgever en zij is een
waarde voor zich zelve. Wij moeten er nu aan toevoegen: zij is nog
iets anders: zij is ook een deel van het rechtsleven. Dat is het alleen
historisch te kennen steeds veranderend leven van het volk in de
vormen van het recht. In de wetgeving wordt het recht gefixeerd
en aan de formule, die dat doet, voor de toekomst gezag toegekend,
doch die vastlegging is niet een schepping uit niets, maar een bewuste
of onbewuste aanknooping aan het bestaande, een voortbouwen
op reeds gelegde grondslagen. ledere nieuwe wet brengt een nieuw
element in het rechtssysteem, maar het brengt dat in dat systeem,
het nieuwe is nooit geheel nieuw. Het is deze, door de Historische
School aan het licht gebrachte, waarheid, waarvan wij naar mijn
meening nog steeds niet genoeg zijn doordrongen.
Ook zoo gezien kunnen rechtshistorische en wetshistorische interpretatie samenvallen, doch de rechtshistorische heeft dan niet haar
plaats als deel van het onderzoek naar den wil van den wetgever,
doch omgekeerd wordt de wetshistorische een deel van het onder1 Wel wordt het onderscheid gemaakt door J. P. FOCKEMA ANDREAE
t. a. p. biz. II. Deze stelt uitlegging naar herkomst tegenover die naar de
wordingsgeschiedenis der wet. Ook door P. VAN BEMMEI^EN, Rechtsgeleerde
Opstellen (1891) I biz. 6: historische interpretatie en legislatieve.
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zoek van den ontwikkelingsgang. Zij is dan niet vooral van belang
als vaststelling van de bedoeling der met gezag bekleede personen,
die de wet samenstelden, doch een schakel in een keten, een deel
v a n een lijn, die zich soms over eeuwen uitstrekt. Voor ons burgerlijk recht is de historic van de totstandkoming van den Code nooit
anders; de wil van de wettenmakers van Napoleon is als zoodanig
voor ons onverschillig, doch de Code is in de historic van ons recht
van eminent belang en daarom kan de voortzetting of verandering
v a n lijn, die de geschiedenis van dat wetboek toont, voor ons beteekenis hebben.
Gevolg van onze opvatting is, dat waardeloos is een beroep op
de historic zonder meer, zonder aan te geven wat in de geschiedenis
den uitlegger leidde.^ Waardeloos ook ieder beroep op historic, waarbij u i t de vele antecedenten een enkel wordt uitgelicht en aan den
recbtzoeker voorgehouden. Men deed dat vroeger wel en doet het
nog wel een enkele maal met Romeinsche regels of Germaansche
curiositeiten. H e t is niet het antecedent, maar het is de lijnvan ontwikkeling, die beteekenis heeft. Natuurlijk zijn er in die lijn punten
v a n meerder belang, die in het latere verloop overwicht verkregen.
Deze aan te wijzen is de t a a k van rechtshistorisch onderzoek. Zulke
p u n t e n zijn voor ons verbintenissenrecht het Romeinsche recht en
het Eransche der i8de eeuw, met name POTHIER.
Ons verbintenissenrecht is Romeinsch van structuur; het is voor
een groot deel niet dan Romeinsche traditie, die wordt voortgezet.
Doch niet het Romeinsche recht op zich zelf, maar het Romeinsche,
zooals het op h e t onze historisch werkte, isvan belang. De nieuwere
wetenschap heeft aangetoond dat veel, van wat de Middeleeuwen en
de Pandektisten t o t op het einde der igde eeuw toe voor Romeinsch
recht hidden, niet Romeinsch was. Voor ons heeft het daarom niet
minder belang. Integendeel, het is voor ons van grootere beteekenis
hoe POTHIER en VoET het Romeinsche recht zagen, dan wat het
volgens de nieuwere interpolatieleer en papyrusvondsten geweest
zou zijn. Het laatste is — van hoe groote beteekenis ook uit historisch oogpunt — voor ons bij de beoefening van hedendaagsch recht
een phase, die verder van ons ligt dan het Romeinsche recht, zooals
het werd in de receptie. H e t ligt bij het beginpunt van een lijn,
' Voorbeeld H. R. 12 Maart 1926, N. J. 1926, 777, W. 11488, in zake
Koolen tegen de Gemeente Gouda over de natuurlijke verbintenis.
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•die we moeten doortrekken en die belangrijker wordt n a a r mate ze
onzen tijd meer nadert.
E n ook bij P O T H I E R moeten wij ons van de nog veelal vooirkomende voorstelling los maken, die hem beschouwt als een soort
commentaar van de wet, een commentaar, die dan aan de wet
voorafgaat en gezag heeft meer dan eenige latere. P O T H I E R vatte
het laatst voor de codificatie het geheele systeem van recht samen
in zijn Traites. Hij deed dat eenvoudig en glashelder, zijn werk had
op den Code grooten invloed, vooral in het verbintenissenrecht. H e t
belang van P O T H I E R voor het historisch onderzoek is daardoor aangewezen, doch ook P O T H I E R is niet dan een schakel in de ontwikkeling. Hij was niet een vernieuwer van het recht, maar een die het
beschreef naar de traditioneele opvattingen. POTHIER moet dus
worden gezien in verband met voorgangers en tijdgenooten; zijn uitspraken zijn niet van belang, omdat zij nadere omschrijvingen zouden zijn van de bedoelingen van de makers van den Code, maar
omdat zij de geheele aan de codificatie voorafgaande traditie samenvatten en dus meer dan iets anders het verband tusschen dat vorige
en den Code kunnen laten zien. Daarom zullen wij ons steeds met
zijn Traites moeten bezig houden. Daar k o m t nog iets bij. Wij hebben vertrouwen in POTHIER'S werk, het is mede de kwaliteit ervan,
die zijn gezag bepaalt. Wat baat ons de kennis van de auteurs aan
de codificatie voorafgegaan, indien niet vaststaat naast bet feit, dat
zij gezag genoten, ook dat zij gezag verdienden? Als d a t niet zoo
was, blijft de twijfel of zij het recht wel juist beschreven. Daarom
is het beroep op andere auteurs, waar de Code POTHIER niet volgcje,
van zooveel geringere waarde. H e t is niet zeker, dat de Code hun
gezag toekende, de formule, die we bij hen terugvinden, ookaanhen
ontleende en dan, we weten niet of zij het recht, dat zij beschreven,
inderdaad juist weergaven^. Op dat recht komt het in de eerste
plaats aan; niet op auteursmeeningen. P O T H I E R kende h e t recht van
Frankrijk voor den Code als geen en verstond de k u n s t het te beschrijven. D a t wij daarom aan zijn woord nog een ander gezag hebben toe te kennen dan dat van element in den ontwikkelingsgang,
betwist ik niet, doch dit raakt een punt, h e t gezag der wetenschap,
1 Zie een discussie van schrijver dezes met L. C. HOFMANN over BOURJON
en zijn gezag voor de interpretatie van art. 2014 B. W. in W. P. N. R.
ip6o en 3075.
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dat wij nog voor later bewaren. ^ Hier is het ons om de historische
ontwikkeling t e doen.
Een voorbeeld van wetsvoorschriften, die alleen historisch kunnen worden verstaan, zijn de artt. 1358 en 1353 B. W. Het eerste
betreft de vernietiging van overeenkomsten wegens dwaling. Deze
is mogelijk bij dwaling in de zelfstandigheid der zaak. Doch wat is
„zelfstandigheid der zaak"? Wat is het bij den koop, waaraan de
woorden op het eerste gezicht doen denken, wat bij andere overeenkomsten? HouwiNG heeft in zijn bekend proefschrift ^ de ontwikkeling nagegaan van de dwalingsleer voor P O T H I E R en bij P O T H I E R ,
en hij komt t o t de conclusie, dat de valsche voorstelling, die een der
partijen tot het sluiten der overeenkomst bewoog, op het rechtsgevolg van deze eerst dan van invloed is, wanneer men, onder inachtneming van alle omstandigheden, moet aannemen, dat beide partijen hun overeenkomst van de waarheid dier voorstelling, als van
een voorwaarde, hadden afhankelijk gesteld. ^ Het is deze formule,
die hij den rechter aanbeveelt. Doctrine en jurisprudentie hebben
haar geaccepteerd. En nu is het stellig niet alleen op POTHIER of op
historisch onderzoek, dat PIouwiNG zijn conclusies steunt, integendeel. Hij toont aan, dat POTHIER het beginsel, dat hij uitsprak, gebrekkig samen vatte en niet juist formuleerde, doch zonder dat historisch onderzoek zou hij nooit de vrijheid hebben kunnen vinden
zijn formule in plaats van die der wet te stellen. Het Essentieele erin:
het relevante der dwaling afhankelijk van de voorstelling van partijen, vond hij bij POTHIER, en POTHIER knoopt het aan de Romeinsche leer der dwaling in substantia vast; in hem bereikt de ontwikkeling van objectief in subjectief criterium bij scheiding van al dan
niet relevante dwaling een voorloopig eindpunt. De terminologie
van den Code en van onze wet bleef de Romeinsche, de historie geeft
vrijheid ons van de letterlijke beteekenis der woorden los te maken.
D a t laatste geldt ook voor de woorden „ten behoeve van zich
zelve bedingen" in art. 1353. In het Weekblad van Privaatrecht van
1916 * heb ik trachten aan te toonen, dat een beding ten behoeve
van een derde dezen dan recht geeft, indien het aan eengeldigeover<*—
1
2
3
*

Zie hiema biz. 123 vgl.
Dwaling bij overeenkomsten (1888).
Blz. 148.
N". 2427—'3r.
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eenkomst tusschen partijen is verbonden. Ik moet hier natuurlijk
in het midden laten of ik in dit betoog geslaagd ben. Hier haal ik
het aan, omdat daarin geheel de methode is gevolgd, die hier als
historische interpretatie is verdedigd; de aanwijzing van de historische ontwikkeling van den regel, het zeer beperkte begin bij de
Romeinen, dat op een principieele uitsluiting, een beperking van de
werking der overeenkomst tot partijen, volgde, de uitbreiding in de
middeleeuwen, de factoren die er invloed op kregen in het Fransche
recht van de i6de tot de i8de eeuw, POTHIER, maar niet alleen de
POTHIER van den Traite des Obligations, maar ook de uitwerking
elders, de Code en dan later het Wetboek Napoleon voor Holland,
onze wetsgeschiedenis. Wederom, het is niet alleen de historie,
waarop ik mij beriep bij aanbeveling mijner formule, doch hoe zou
ik haar gevonden hebben, waarvandaan zou ik de vrijheid nemen
haar te stellen in plaats van de engere woorden der wet, indien niet
het historisch betoog, de aanwijzing van de lijn van de wetsontwikkeling, die vrijheid had gegeven?
In beide gevallen — en zij zouden met vele uit het verbintenissenrecht, en niet alleen daaruit, vermeerderd kunnen worden — was
het om het goed begrip van een door den wetgever gebrekkig geformuleerden regel te doen. Het historisch onderzoek kan ook dienen
om een regel te poneeren,waarover dewet zwijgt. M. H. BREGSTEIN
heeft in zijn proefschrift over Ongerechtvaardigde verrijking'^ trachtten aan te toonen, dat ook ons recht een terugvordering van de ongegronde verrijking kent. In onze wet zijn bijzondere voorschriften,
die kunnen worden herleid tot een beginsel: wat zonder grond ontvangen is, moet worden teruggegeven, doch uitgesproken is dit beginsel niet en met de aanwijzing van de bronnen der verbintenis in
art. 1269 B . W . schijnt het in strijd. BREGSTEIN meent niettemin
het beginsel en eventueel daarop gebouwde vorderingen te mogen
verdedigen op grond der traditie. Hij toont de ontwikkeling der leer
aan tot op POTHIER. In den Code wordt zij niet teruggevonden. Er
is geen grond aan te nemen dat men haar bewust wilde buitensluiten.
Mag nu niet op grond der traditie het voortduren der oude regeling
worden verdedigd? De Code neemt het oude verbintenissensysteem
geheel over, van dit stuk maakt hij geen melding. Is het niet juister
'• Amsterdam 1927.
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de voortduring van het oude ook hier te aanvaarden dan den regel,
dat de wet door te zwijgen afschaft? Dit kan natuurlijk geschieden,
maar het is evenmin altijd het geval als het geoorloofd is in ieder
geval a contrario te redeneeren. Trouwens, een der auteurs van den
Code, de meest beteekenende ook zeer waarschijnlijk, PORTALIS, zag
het al in, toen hij uitsprak: „ A def aut de texte precis sur chaque matiere un usage ancien, constant et bien etabli, tient lieu de loi." ^
Zulk een Fransche traditie heeft echter alleen dan pas recht waarde,
indien zij door een oud-HoUandsche wordt gesteund; BREGSTEIN
verzuimt niet ook daarnaar een onderzoek in te stellen.
Dus de traditie, waar de wet bestaand recht samenvatte, doch in
haar poging t o t formuleering gebrekkig slaagde, en de traditie waar
de wet zonder uitgesproken bedoeling van afschaffing zweeg; daarnaast ten slotte de traditie, waar dewet door haar algemeene formule
t o t twijfel aanleiding geeft en in haar bijzondere bepalingen niet altijd dezelfde richting uitgaat. Bij dwaling en beding ten behoeve
v a n derden konden we ontwikkelingslijnen aangeven, die vrijwel in
een richting liepen: van objectieve criteria tot subjectieve bij de
dwaling, groeiende erkenning van het beding ten behoeve van derden. Doch er zijn ookwaarin de lijn herhaaldelijk wordt onderbroken,
waarin de eene strooming tegen de andere botst. Het is naar ons
recht een bekende en nog steeds niet beeindigde strij dvraag of wij
de causale dan wel de abstracte eigendomsoverdracht hebben, d.w.z.
of de eigendom overgaat door de daarop gerichte wilsovereenstemming dan wel of behalve deze nog een door het recht erkende grond
van eigendomsovergang noodig is ^. Ook in deze strijdvraag is partij
kiezen niet mogelijk zonder kennisvan de historische ontwikkeling.
Doch hier toont zij allerminst een lijn, integendeel, de beide lijnen,
die der abstractie en die der gebondenheid aan de causa, loopen
naast, tegen, soms door elkaar. Het is begrijpelijk, dat de voorstanders van beide stelsels zich op de historie beroepen, eenerzijds VAN
O V E N ^ en ik met hem voor het causale, anderzijds M E I J E R S * en
CEEVERINGA ^ voor het abstracte. E n nu zegge men niet, dat toch
^ LOCRE, Legislation civile I, 157.
2 Zie deze Handleiding I I blz. 146 en vlg.
3 Praeadvies voor de Broederschap van Candidaat-notarissen (1924).
* W. P. N. R. 2452—6 (Jaargang 1916 en 1917).
° De zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde Ac.-Pr. Leiden
(1919).
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juist uit die tegenspraak blijkt, van hoe weinig waarde de historie
voor de rechtsvinding is. Wie zoo redeneert gaat altijd weer uit van
de veronderstelling, dat een factor, hier dus de geschiedenis, de interpretatie zou beslissen. Op zich zelf beslissend is de geschiedenis zoomin als eenig ander hulpmiddel van rechtsvinding. Doch hoe bij
niet afdoende woorden der wet, bij niet logisch te vereenigen voorschriften den weg te vinden, als wij niet zien, dat het hier gaat om
een strijd tusschen rechtszekerheid eenerzijds, die ter wille van de
vastheid naar de abstractie been wil, en recbtmatigheid anderzijds,
die niet gesanctionneerd wil zien, wat in strijd met het recht is geschied, en — waar het voor ons op aan komt — dat de strijd er niet
een is, die nu eerst is opgekomen of door onduidelijke wetsbepalingen is veroorzaakt, maar dat het dezelfde strijd was, die door de
eeuwen been werd gevoerd, als we niet inzien, dat deze wetsbepalingen alleen kunnen worden begrepen, als zij ons leiden t o t de keus
van een standpunt in die nooit tot rust komende tweespalt?
^ Als zoo de rol der historische uitlegging juist is aangegeven, dan
volgt daaruit, dat niet bepaalde onderwerpen kunnen worden genoemd, waar zij wel, andere waar zij minder gezag heeft. Overal
waar traditie is aan te wijzen is zij van belang, m.aar of traditie aan
te wijzen is, is zelf slechts door historisch onderzoek uit te maken.
Het is deze opvatting, die de bewerkers van deze handleiding
' volgen, als zij bij de bespreking der regels telkens een historisch
onderzoek laten voorafgaan. Bijzonder fraai is dat steeds door P L A NIOL in zijn bekend leerboek gedaan. r
Ik zeide, dat de historie nooit op zich zelf beslissend is. Dit geldt
voor ieder gegeven van rechtsvinding, doch voor een beroep op de
traditie wel in het bijzonder. Wie aan deze gezag toekent, doet dat
omdat hij meent, dat in het recht voortduring zit, dat onze regels
en beslissingen altijd weer aanknoopen aan het oude en dat verder
voortzetten. Uit dien grond zelven vloeit voort, dat die voortgang
niet eindigt met de vaststelling der wet. Voor het historisch onderzoek is dit punt het belangrijk.st, maar er ligt ook nog iets na. ^
Zoodra we van ontwikkeling spreken, hebben wij niet het recht
ergens te blijven staan; we moeten voortgaan. Een volkomen on' Dit miskent GENY. Methode d'interpritation
onder meer.

I N". 999. Daarover hier-
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historisch gebruik van de traditie is het, als men b.v. in het internationaal privaatrecht de stelling verdedigt, dat onze wetgever
stond op het standpunt der statutenleer en we dus, waar de wet
zwijgt, die statutenleer tot richtsnoer moeten nemen. ^ Ons internationaal privaatrecht is zeker niet te begrijpen, en dus ook niet
toe te passen, zonder kennis der statutenleer, maar wie blijft staan
bij die leer en haar ontwikkeling tot op de I9de eeuw, vergeet, dat
juist in de I9de eeuw het intemationaal privaatrecht nieuwe banen
insloeg, dat daarbij de statutenleer voor een goed deel werd prijs
gegeven, dat dus een beslissing, die zich op haar beroept, niet voldoende is gemotiveerd. We kunnen dit ook zoo, meer algemeen,
formuleeren: wie de traditie aanvaardt, moet tegelijk critisch tegenover de traditie durven staan.
Zien we zoo de waarde der historie voor de rechtsvinding, dan is.
het duidelijk, dat het veel gehoorde bezwaar, dat wie zich op de geschiedenis beroept, genetisch en normatief onderzoek verwart, ons
niet raakt. We komen niet tot de beslissing, wat zijn moet, zegt men,
uit de vaststelling hoe geworden is wat bestaat. Voor het recht is
dit niet juist. De beslissing,wat recht is, is gebonden aan regels, die
ons als objectief gegeven tegemoet treden. Dit gegeven is alleen historisch te kennen. Er is zeker verschil tusschen het zuiver rechtshistorisch onderzoek en het onze. Het eerste constateert alleen, het
tweede trekt een conclusie voor het heden. Het eerste zal anders
scheiden tusschen belangrijk en onbelangrijk in wat de massa der
feiten biedt, het vraagt daarvoor: had het toen invloed?: het tweede:
wat is daarvan nii terug te vinden? Bij het zuiver historisch onderzoek keeren we ons om, om van het heden naar het verleden te zien,
bij de rechtshistorische interpretatie maken wij dien omkeer tweemaal, eerst terug naar het verleden, dan weer naar het heden. Wie
niet meent het recht alleen uit eigen inzicht uit wat behoort te
kunnen putten, is altijd aan de historie gebonden.
Die historie van het recht is iets anders dan de historie van den
regel. Voor het onderzoek van den eigenlijken rechtshistoricus is de
historie van den regel van ondergeschikt belang; op het recht zooals het in beslissingen en handelingen leef de komt het aan. De rechtshistorische interpretatie daarentegen begint met de geschiedenis.
1 Zoo OPZOOMER Wet Alg. Bep.

(1884) blz. 151.
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v a n den regel: het B. W. ontleende hem aan den Code, de Code aan
P O T H I E R , enz., doch dat onderzoek leidt altijd tot dat van het recht
zelf, de formule is ten slotte van belang als cristallisatie van het
recht. H e t is devraag,wat thans recht is; daarvoor moeten we weten,
wat vroeger recht was. De geschiedenis der formules leert ons of er
verandering was dan wel voortzetting (het B . W . sluit al dan niet
bij den Code aan), doch als er voortzetting was, dan komt het aan
op het recht, dat met de formule werd samengevat. We kennen
POTHIER gezag toe, omdat we vertrouwen, dat hij het recht van zijn
tijd nauwkeurig beschreef, we gebruiken zijn werken om te weten,
wat recht was in Frankrijk voor den Code. Doch precieser antwoord
op deze vraag geeft het onderzoek der rechtspraak. Het zijn daarom
de beslissingen van rechters van vroeger tijden, die voor ons onderzoek van bijzonder belang zijn; de beslissingen voor dewet, ook die,
welke er onmiddellijk op volgen, immers in die beslissingen kunnen
we het best den draad der traditie aanwijzen. Die draad loopt door
tot op het heden, zoo ligt er verband tusschen het gezag der historie
en dat der rechtspraak. Doch daarover in de volgende paragraaf.
Hier eerst nog iets anders. Het is niet alleen de regel, maar ook niet
alleen de beslissing van den rechter, het is het maatschappelijk
leven zelf, waarin zich voor den historicus het recht manifesteert en
het is ook de ontwikkeling daarvan, die bij het beroep op de traditie
van belang is.
Recht is een regeling van verhoudingen tusschen de menschen.
Bij het beroep op de traditie hebben we de vraag te stellen, wat de
verhoudingen waren, toen de regel werd opgesteld, om te kunnen
uitmaken of het blijvende in de verhoudingen thans den regel moet
^oen begrijpen als toen, dan wel juist een verandering daarin ook
wijziging van den regel in zich sluit. Wat was de economische en
technische structuur van de maatschappij, waarin de regel moest
werken, wat ook het milieu uit cultuuroogpunt waarin hij functionneert? Wij zijn in het recht altijd gebonden aan de feiten. Uit de
feiten alleen kan men nimmer het recht afleiden, doch het recht is
nooit te kennen zonder de feiten. Feit in dit verband is niet alleen
het concrete gebeuren tusschen partijen, maar ook dat gebeuren als
type van een maatschappelijke verhouding en dus de verhouding
zelf. Geen rechtshistorisch onderzoek zonder onderzoek van het geheel, waarvan het recht deel uitmaakt. Wie een boek van rechtsge-
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schiedenis opslaat bemerkt al spoedig, dat het een geschiedenis v a n
rechtsinstellingen is, die ons wordt geboden, d.w.z. een geschiedenis
v a n die complexen van feitelijk gebeuren, die door rechtsregels word e n samengebonden.
H e t begrip rechtsinstelling is zeiden ontleed; de rechtshistoricus
gebruikt het, de jurist in engeren zin laat het liggen. Toch is het ook
voor hem onmisbaar. Geen beoefenaar van het staatsrecht zal het
recbtvan den hedendaagschen Staat beschrijvenzonderkoningschap
of parlementarisme te teekenen. Het zijn staatsinstellingen, die hij
d a n uitbeeldt. Niet op de regels alleen over de rechten van Koning
en Staten-Generaal komt het aan, noch ook op de praktijk alleen,
m a a r op de regels in de praktijk, op het geheele verschijnsel, zooals
het door de regels wordt beheerscht. Terwille van een bepaald doel
worden regels opgesteld; die regels leiden tot handelingen, die samenhangen en als een geheel zich aan den waarnemer van het maatschappelijk leven voor doen. ^ Juist zoo is het in het privaatrecht. I n
een instelling wordt een bepaald doel door de menschen op een bepaalde wijze met behulp van rechtsregels nagestreefd. Wij kunnen
niet zeggen, d a t de eigendom een rechtsinstelling is; eigendom is een
vorm, die bij allerlei instellingen wordt gebezigd, doch wel is het de
privaat-eigendom van den grond en het pachtstelsel. Rechtspersoon
is een categorie; vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit, een begrip van ons positief recht, doch het vereenigingswezen een instelling, die weder eigen zelfstandige onderdeelen heeft, als de vakvereeniging en de onderneming. De rechtshistorie beschrijft de maatschappelijke ontwikkeling van deze instellingen, daarin ziet zij de
rfechtsregels. De historische interpretatie is het in de eerste plaatsom
de regels te doen, doch deze regels veranderen met de instellingenf'
zonder die instelling zijn zij niet te kennen. Daaromzalzij metdeontwikkeling daarvan rekening willen houden ook in het hedendaagsche
rechtsleven. Of zal het voor vragen van vereenigingsrecht niet van
bijzonder belang zijn, dat de machtige vakvereeniging en de naam' Vgl. de definitie van STAHI<, Die Philosophie des Rechts 11^ (1854) blz. 293.
„Rechtsinstitute sind Komplexe v(in Tatsachen und tatsachlichen Beziehungen und ihren rechtlichen Normen, die sammtlich durch ihre Einheit
der ihnen innewohnenden Bestimmung einunauflosa^lichesGanzesbilden."
Ook SAVIGNY, System I § 5. In anderen zin gebruikt G. RENARD het begrip,
La theorie de I'Institution (1930) zie blz. 26.
ScHOLTEN, Inleiding.
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loozevennootschap, die in denwereldhandel eenwoordje meespreekt,
zich van een vorm bedient, die, toen de wet v a n 1855 werd afgekondigd, vooral door societeiten en philantropische genootschappen
werd gebezigd?
De historische interpretatie dringt zoo n a a r de socio- of teleologische. Als onderzocht is in verband met welke verhoudingen een
regel is opgesteld en hoe zich die verhoudingen hebben ontwikkeld,
dan zal bij de vraag „wat nu?" gezien worden naar de verhoudingen
van heden, het doel, dat thans wordt nagestreefd. Historische interpretatie leert, dat de regel, al kan en moet bij ook te zijner tijd op
zich zelf worden beschouwd, toch ten slotte alleen te begrijpen is in
het verband der verhoudingen, waarvoor hij geschreven is. De sociologie beschouwt die verhoudingen zelf, de regels alleen voorzoover
zij op die verhoudingen invloed hadden. Wij hebben t e vragen naar
wat behoort, naar den regel, doch de regel voor en in de verhouding.
Zoo hebben wij dus achtereenvolgens het gezag der rechtspraak
voor de rechtsvinding en de uitlegging naar de feitelijke maatschappelijke verhoudingen te bezien. Hierover in de volgende paragrafen.
§ 19. Het gezag der rechtspraak.
Het is nog niet zoo heel lang geleden, d a t algemeen werd aangenomen, dat aan het oordeel van den rechter buiten de verhouding
aan zijn beslissing onderworpen geen gezag toekwam. Nog zijn velen
van die meening. De rechter past het recht toe, vindt het recht in
concreto, zijn taak is niet regels op te stellen van algemeene strekking. De geheele opzet van onze staatsinrichting, de scheiding van
wetgevende en rechtsprekende macht, h e t cassatie-systeem, alles
sluit uit, dat aan de jurisprudentie als zoodanig gezag toekomt. Non
exemplis sed legibus judicandum est. Men mag eerbied hebben voor
een oordeel van den H. R. over een rechtskwestie, doch dat is geen
andere eerbied dan die, welke verschuldigd is aan de uitspraak v a n
ieder die verstand heeft van een zaak, waarover hij spreekt. Men kan
het te alien tijde ter zijde stellen als men v a n zijn onjuistheid is overtuigd; het heeft gezag door het gewicht v a n zijn argumentatie, niet
door den persoon van wie het afkomstig is. Ligt dit beginsel in het
geheel onzer staats- en rechtsinstellingen, het was ook de opzet onzer
codificatie. Het vroeger bestaande gezag der rechtspraak moest
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worden gebroken, de arrets de reglement, waarin de Fransche parlementen verkondigden, hoe zij voortaan zouden beslissen in een of
andere rechtsvraag, werden verboden (art. 5 C.c). Onze Wet houdende Algemeene bepalingen schrijft in navolging daarvan voor:
„Geen rechter mag bij wijze van algemeene verordening, dispositie
of reglement uitspraak doen in zaken, welke aan zijn beslissing onderworpen zijn" (art 12).
Als zoo de opzet was — hoe anders is dan de praktijk geworden.
Wie een pleidooi in burgerlijke zaken bijwoont, zal bespeuren, d a t
een advocaat zj(Pk nooit sterker gevoelt dan wanneer hij zich op een
arrest van den H. R. kan beroepen, dat ontleding en vergelijking
van rechterlijke interpretatie schermg en inslag is aan de balie. H e t
is het lijstje van jurisprudentie, dat de rechter van dat pleidooi als
het voornaamste voor zijn vonnis mee naar buis neemt. Het is de
rechtspraak-publicatie, die ieder jurist als het meest noodzakelijke
bijhoudt, hoe weinig tijd het dagelijksch werk hem overigens voor
studie mag laten. Bestudeering van den ontwikkelingsgang der
rechtspraak, systematiseering van haar resultaten, beschouwt de
wetenschap al mede als haar voornaamste taak. In navolging van
Frank ijk wordt het eerste nagestreefd in aanteekeningen onder de
arresten, zoowel in de Ned. Jurisprudentie als in het Weekblad van
het Recht. E n wat het laatste betreft: men vergelijke eens de plaats,
die de rechtspraak inneemt in een tegenwoordig leerboek met die,
welke zij had in een van vijftig jaar geleden; men zal zich bewust
worden, hoe zeer zij aan gezag heeft gewonnen. ^ PORTALIS, die verder zag dan de meeste codificators, heeft gelijk gekregen toen hij in
tegenstelling tot den geest van zijn tijd de stelling uitsprak ^, die wij
boven op blz. 108 reeds gedeeltelijk citeerden: „ a def aut de texte
precis sur chaque matiere un usage ancien, constant et bien etabli;
une suite de decisions semblables; une opinion on une maxime re9ue
tiennent lieu de loi." ^ Dat de rechtspraak zulk een invloed zou hebben gekregen als zij thans heeft, zal ook hij wel niet hebben vermoed.
Gewoonlijk stelt men de leer van hetprecedent, de rechter gebonden
aan vroegere uitspraken van hoogere rechters en van zich zelve, als
1 Zie uitvoerige aanwijzing van soortgelijke verschijnselen in Prankrijk
bij 15. H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit prive (1923) I
blz. 17 vgl.
^ LocRE I, 157.
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een bij zonder Angelsaksisch instituut tegenover het continentale stelsel, d a t hem volledige vrijheid in dit opzicht laat. Het is geen wonder
dat na kennisneming der Fransche praktijk een Engelsch schrijver
de stelling verdedigd heeft, dat het verschil slechts gradueel is ^: dg
Engelsche rechter is niet zoo gebonden als men dat wel voorstelt,
de continentale niet zoo vrij. H e t eerste moeten we laten rusten,
het tweede is stellig juist: hij gevoelt zich gebonden en gedraagt zich
daarnaar.
Niettemin wordt het — en ziedaar reeds een verschil met Engelsche opvattingen — zeiden door den rechter openlijk uitgesproken.
Het komt zoo goed als niet voor, dat de techter uitdrukkelijk zegt,
d a t hij de een of andere kwestie zus of zoo beslist, omdat de H. R.
dat zoo gedaan heeft. Dat hij het doet, is daarom niet minder waar.
Men moet het echter van elders weten; uit de rechtspraak zelf kan
men het alleen in zooverre afleiden, dat de argumenten en de formules van den H . R. worden overgenomen. W a t het hoogste college
zelf betreft, op zijn eigen vroegere rechtspraak doet het nimmer
beroep ^, wel vindt men ook hier herhaling (soms letterlijk) van argumenten en formules uit otldere arresten. Merkwaardiger in dit opzicht is nog, dat de H . R. in den laatsten tijd soms de aangevallen
uitspraak toetst, niet aan de formule der wet, maar aan die welke
hij zelf bij een vroegere gelegenheid opstelde. In het bekende arrest
van 1919 gaf de H . R. een nieuwe omschrijving van onrechtmatige
daad; toen hij in 1928 voor de vraag stond, wanneer een daad van
den Staat zelf onrechtmatig mag heeten, was het de uitlegging van
een onderdeel dezer van den H . R. zelf afkomstige formule: de eisch
om zich te onthouden van handelen, dat indruischt tegen de zorgvuldigheid, die in het maatschappelijk verkeer betaamt, waarop het
cassatiemiddel afstuitte.' De H . R. behandelde hier zijn eigen formule geheel als een tekst der wet.
Verklaarbaar is deze tegenstelling tusschen den oorspronkelijken
opzet en wat er van werd in de praktijk alleszins. We behoeven daarvoor niet eens een beroep te doen op de algemeen menschelijke neiging t o t navolging, op de behoefte, die we alien hebben, aan teleunen
tegen het oordeel van anderen, de oorzaak kan dichter bij worden
* K E M P ALLEN, Law in the making (1927) blz. 118 vlg.

^ H e t Openbaar Ministerie doet het des t e meer.
* Het Strooppot-arrest van 29 Juni 1928 N. J. 1928, 1138, W. 11864.
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aangewezen. E e n proces kost tijd en geld; wie begint het als hij van
t e voren weet het te zullen verliezen ? Weet men eenmaal hoe de
rechter over een zaak oordeelt, dan aanvaardt men die meening als
recht. Voor den advocaat, wien gevraagd wordt wat recht is, ligt
het antwoord in wat de rechter waarschijnlijk zal beslissen. E n de
rechter? Zijn houding ondergaat den invloed van het systeem van
hooger beroep en cassatie. Niet licht zal hij een uitspraak geven,
waarvan hij weet, dat zij waarschijnlijk in hoogere instantie wordt
vernietigd. H e t is niet in de eerste plaats ijdelheid, vrees voor afb r a a k van zijn werk, die hem zich naar den H. R. doet richten, het
is vooral de overweging, dat hij, door anders te doen, partijennoodeloos op kosten jaagt. Hij gevoelt zich mede geroepen de rechtszekerheid te handhaven. Daarover straks meer. Wij moeten eerst nog stilstaan bij een principieele vraag.
H e t is deze. H e t mag waar zijn, dat zoo verklaard wordt, dat de
rechter gezag toekent aan de uitspraken van den H. R., de balie en
de jurist in het algemeen aan de rechtspraak in haar geheel, doch
is h e t ook gerechtvaardigd? Is het niet weder verwarring van causale
verklaring en juridisch behooren, als we de rechtspraak gezag toekennen? Moeten we het verschijnsel, hoe belangrijk ook uit sociologisch oogpunt, niet volkomen ter zijde laten, indien we de factoren
opsommen, waarnaar de rechter behoort te oordeelen? Rechtspraak
is toch geen rechtsbron? Daar blijft het toch bij?
Wie zoo vraagt, gaat uit van de voorstelling, dat in de wet de beslissing van ieder geval ligt opgesloten en dat de rechter deze daaruit met volkomen nauwkeurigheid kan afleiden. Hij stelt dan tegenover de aldus gevonden conclusie die, welke een vroegere rechter
door een klaarblijkelijk foutieve redeneering heeft getrokken, en het
spreekt van zelf, dat de eerste, niet de laatste moet worden gekozen.
Al hetgeen we t o t nu toe schreven is, dunkt mij, voldoende om aan
te toonen, dat zoo de verhoudingen niet liggen, dat het niet logische
deductie uit een regel met vaststaanden inhoud alleen is, die de rechter
bij de beslissing verricht, maar dat het een besluit is, dat hij neemt
na kennisneming van een reeks van gegevens, van voor en tegen. ^
D e wet moet mede worden gezien, zeiden we boven, als de fixeering
met gezag van een formule ter beheersching van het rechtsleven.
D a t leven wordt gevormd door het geheel van normen, zooals het
* Zie boven blz. 13, 100.
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zich in de maatschappij vertoont. Bedenken we dan, d a t in een bepaalden tijd een ander gezag als van den wetgever op d a t leven mede
invloed krijgt, feitelijk mede bepaalt, w a t als recht wordt erkend,
^ dan hebben wij ons ook voor dat gezag t e buigen en de regels, die
daarin liggen opgesloten, als recht te erkennen. Ons blijft de plicht
de verhoudingen tusschen dit gezag en d a t van den wetgever aan
t e wijzen en te onderzoeken, wanneer en in hoeverre h e t moet worden geeerbiedigd, het terug te dringen zoo mogelijk als het zich t e
breed maakt, doch het gezag ontkennen mogen we niet.
In het recht hebben we niet eenvoudig t e accepteeren en te beschrijven, wat gebeurt. We hebben ieder verschijnsel in het geheel te
plaatsen, te vragen of het zich met andere verdraagt, n a a r overeenstemming t e streven, en het ten slotte te toetsen aan den drang t o t
gerechtigheid, die het geheel beheerscht. Doch evenmin mogen we
het historisch gebeuren ter zijde>e stellen en, op grond, dat het niet
zou passen bij de voorstelling, die wij hebben over hetgeen zou behooren, als voor het recht onbelangrijk te negeeren. Voor de rechtswetenschap is, anders dan voor de sociologie, beschrijving van w a t
feitelijk geschiedt nooit afdoende antwoord op de vraag, wat als
recht geldt, doch omgekeerd kan, wat als zoodanig wetenschappelijk
moet worden erkend, nooit worden bepaald zonder rekening t e
houden met wat de feiten leeren. De erkenning van de rechtspraak
als gezaghebbend wordt ons opgedrongen door de feiten. Zij is t e n
slotte van geen anderen aard dan die v a n he': gezag der wet.'Ook
deze berust op een historisch gebeuren. Aan ons de taak, dat gezag
te ontleden en nader te bepalen.
Zegt mer verder, dat de rechtspraak toch in onze staatsinrichting
geen rechtsbron is, dan antwoord ik, dat dit woord verwarring sticht.
Daarom gebruikte ik het tot heden niet.
H e t woord „bron" kan beteekenen zoowel het materiaal, waaruit
een recht historisch is te kennen (het Romeinsche recht kennen wij
uit de codificatie van JUSTINIANUS, doch ook uit de instituten v a n
G A J U S , uit andere geschriften, inscripties enz.) als de aan een zekere
rechtsorde voorafgaande regelingen, waaruit het historisch voortvloeide (het Romeinsche en het Fransche verbintenissenrecht zijn
bron van het onze). Het kan eindelijk worden gebruikt in den zin
van het gezag, dat het recht bepaalt. I n dien zin zou thans alleen
de vDet rechtsbron zijn. Voor Engelsch recht zou het mede de rechtspraak zijn, voor het onze niet.
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Indien men daarmee meent, d a t aan den wetgever het hoogste
gezag voor ons recht toekomt, dan zal niemand dat tegenspreken.
Doch het is onjuist uit het hoogste gezag tot alleen gezag t e concludeeren. H e t gezag van den rechter is van anderen aard en v a n
lageren rang dan dat van den wetgever. H e t bestaat niettemin. Geen
wettelijke uitspraak op het gebied van het privaatrecht die niet door
de rechtelijke machine been moet om t o t recht in werkelijkheid t e
worden. Het mag overdreven zijn als een Amerikaansch schrijver ^
zegt, dat „the law is at the mercy of the courts", de uitspraak doet
het zelfstandig gezag van den rechter uitkomen. E r is gradatie van
gezag. Rechtsvinding is vaststelling v a n concreet recht op grond
van als gezag hebbend erkende gegevens. Daartoe behoort ook de
rechtspraak.
Duidelijk komt dat uit als men er op let, hoe de bekende Fransche
hoogleeraar G E N Y ^ over onze vraag oordeelt. Hij stelt voorop, d a t
op grond van de geheele staatsinrichting de rechtspraak niet is bron
van recht en handhaaft deze uitspraak met overtuiging tegen zijn
bestrijders. Doch dan komen de reserves, de erkenning van de beteekenis der rechtspraak, en luidt de conclusie, dat het precedent
niet alleen heeft „un ascendant moral et pratique" maar ,,s'impose
a son jugement (dat is van den rechter) avec une force de conviction
analogue a la force de la raison ecrite, que connaissait notre ancien
droit". De rechter mag tegenover een vaste jurisprudentie eigen onderzoek nalaten, er is „une puissance serieuse qui peut et dans une
certaine mesure doit tenir en echec les incertitudes ou les caprices
de la raison subjective." * Als we de rechtspraak moeten volgen, wat
voor zin heeft het dan nog t e zeggen, dat zij geen rechtsbron is?
De aandacht ver dient ook hier art. i v a n het Zwitsersche wetboek. Hier wordt het gezag van de jurisprudentie erkend. Als de
rechter bij leemten in de wet zelf recht zoekt, dan moet hij daarbij
„bewahrter I^ehre und Ueberheferung folgen". De Fransche tekst
zegt: „I1 s'inspire des solutions consacrees par la doctrine en la jurisprudence". Het gezag is zeer beperkt en het „folgen" „s'inspirer d e "
drukt slechts een geringe autoriteit uit, niettemin is het merkwaardig, dat de codificatie zelf de jurisprudentie als autoriteit noemt.
1 J . C. GRAY, The nature and the sources of law (1916) blz. 171.
2 Methode d'interpritation, 2" druk (1919) I I n. 146 vlg.; vgl. ook n. 194 vlg.
' t. a. p. blz. 50, cursiveering van G E N Y .
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We hebben dat gezag thans nader te bepalen.
Vooreerst, waaraan komt het toe? Van gebondenheid in den zin
van strikte onderwerping aan iedere uitspraak kan geen sprake zijn.
We kennen gezag toe aan de beslissing van den rechter als erkenning van een regel. Immers alleen daarin ligt haar autoriteit buiten
het geval. Nu kan de rechtspraak deze verkrijgen door herhaling,
door opvolging van een reeks uitspraken. Dan is het de traditie,
waarvoor we ons buigen, de traditie die zich uit in een „constante",
een „vaststaande" jurisprudentie. Het kan ook zijn, datgezagwordt
toegekend aan een enkel arrest. Dat kan gevolg zijn van de formuleering der uitspraak; — hoe algemeener deze luidt, hoe meer zij is
losgemaakt van de feiten van het geval, hoe verder zij draagt —;
ook van het klemmen van het betoog, van den nadruk, waarmee het
is neergeschreven. Wij onderscheiden gelegenheidsarresten, beslissingen waarin de samenhang met het geval nog grootis,enstandaardarresten, die naar den opzet van den H. R. zelf klaarblijkelijk de
strekking hebben van een bepaalde opvatting kond te doen. Als zoodanig kunnen b.v. genoemd worden het al meer geciteerde arrest over
de onrechtmatige daad, ook dat over art. 1354 B.W. ^ Beide hebben
ook daardoor dat karakter, omdat ze met bestaande jurisprudentie
braken. De tegenspraak maakt den nieuwen in het arrest gelegen
regel bewust. Het kan ook zijn, dat niet een arrest, maar eenige te
zamen, die elkaar aanvullen, een regel of een samenstel van regels
formuleeren, dat als gezag hebbend wordt erkend ennagevolgd. De
reeks arresten van den H. R. over de goede trouw in art. 1374 en de
daaruit voortvloeiende uitbreiding der contractueele verplichtingen
buiten de woorden der overeenkomst kunnen als voorbeeld hiervan
worden genoemd. ^
Wij noemden alleen arresten van den H. R., het kan ook zijn, dat
beslissingen van boven en rechtbanken gezag veroveren. Dit is echter uit den aard der zaak minder; hier naderen we eenerzijds het
gezag der wetenschap, anderzijds dat der feitelijk in de samenleving
gevolgde handelwijze. Hierover in volgende hoofdstukken.
In welke gevallen heeft nu de uitspraak gezag? Kunnen wij dat
nog nader bepalen; hoever reikt het tegenover de andere gegevens?
1 3 Maart 1905, W. 8191 in zake Blaauboer tegen Berlips en tegen
van Aalst.
* Vgl.L. C.HoFMANN,£)e algemeene leer der verbintenissen {ig3o)hlz. 157vlg.
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Onvoorwaardelijk is het zeker niet. E r bestaat een gevaar, dat onze
rechtspraak zich te veel voor den H. R. buigt. Er zit gemakzucht
in d a t aanvaarden van rechtspraak. E n ook in de theorie wordt m. i.
d a t gezag een enkele maal te hoog gesteld. Ook dit zal soms moeten
wijken, als h e t t o t niet t e aanvaarden resultaten leidt. Het„breken"
van een jurisprudentie bewijst het. Hier ligt het groote verschil met
h e t Engelsche stelsel. In Engeland staat de rechter tegenover een
precedent als tegenover een wettekst. Bij ons is het gezag anders.
H e t is ook in Engeland mogelijk, dat door langzame verschuiving
— h e t eene geval is haast nooit geheel gelijk aan het andere — de
rechtspraak zich wijzigt, doch ondenkbaar is het, dat de rechter
openlijk verwerpt wat hij te voren verkondigde. Bij ons kan dit en
geschiedt het.
Wij hebben dus nog wat nader te bezien, wanneer we gezag aan
de rechtspraak, met name aan die van den H. R., hebben t o e t e
schrijven.
H e t is kort gezegd overal, waar rechtszekerheid van grooter waarde
is d a n de inhoud van het recht zelf. Recht is ordening, het komt er
dikwijls meer op aan, dat er orde is dan hoe zij wordt verkregen. H e t
is volkomen onverschillig of de menschen rechts of links houden,
doch het is v a n groot belang, dat zij alien hetzelfde doen. De berekenbaarheidvan het recht is een goed, waarom in het maatschappelijk leven altijd weer wordt gevraagd. Zij was een van de doeleinden
der codificatie, zij is het evenzeer van de Engelsche precedentenleer. Het was de wensch naar die zekerheid, die BLACKSTONE tot
zijn beroemde uitspraak bracht — grondslag van deze geheele leer —
dat het noodzakelijk is: „toi^ keep the scale of justice even and steady
and not liable t o waver with every new judge's opinion. ^ Dit belang
van rechtszekerheid geeft aan ieder arrest van den H. R. waarde
voor de rechtsvinding. Er zal altijd rekening mee moeten worden
gehouden. Ook hier geldt, w a t ik van de gegevens der interpretatie
zeide, het is slechts een afwegen; zonder waarde is ook de rechtspraak
nooit, doch op zichzelf beslissend evenmin. Wel mogen we zeggen,
dat daar de rechtszekerheid zwaar weegt, waar onze overtuiging
omtrent wat behoort, ons zedelijk oordeel, niet meespreekt in de beslissing. Een voorbeeld geven vragen van bevoegdheid en vorm. H e t
' Commentaries on the laws of England 1, 69.

122
is noodzakelijk dat vaststaat, welke rechter bevoegd is, doch het is
zedelijk onverschillig of het nu de een of de ander is. Uitspraken
daaromtrent van den H. R. behoort men onvoorwaardelijk te volgen. ^ Evenzeer de beslissingen in vragen v a n vorm: of een zaak bij
dagvaarding of verzoekscbrift moet worden aanhangig gemaakt, of
getuigen al dan niet onder cede moeten worden gehoord en zoo meer.
Naast deze zaken van gering gewicht s t a a n die van meer ingrijpend belang. Het kan zijn, dat door rechtspraak een regel is ontstaan, die van zoodanige beteekenis is, dat hij alleen door de wetgevende macht kan worden veranderd. D a t is dan het geval indien
die regel een vraag betreft, die de publieke opinie sterk bezighoudt,
scheiding maakt tusschen groote groepen v a n ons volk. I k ken hiervan ten onzent thans slechts een voorbeeld. Het is h e t gezag der
rechtspraak ^, dat de leer vestigde, dat bekentenis en verstek bij
echtscheiding zonder nader bewijs toewijzing der vordering met zich
brengen en dat daardoor langs indirecten weg de echtscheiding bij
onderlinge toestemming invoerde. Verandering van dien regel grijpt
te zeer in, raakt aan zoo teere vragen, waarover zoo sterk verschil
van meening bestaat, dat zij slechts mag geschieden door hethoogste
gezag, den wetgever, bij wien de verschillende stroomingen in een
bedding moeten samenvloeien.
Is hiermee reeds aangegeven, hoezeer de rechtspraak een factor
van beteekenis bij de rechtsvinding kan zijn —het allerbelangrijkste
is daarmee nog niet genoemd. Dat is het geval als in vertrouwen op
de rechtspraak, op den regel door haar uitgesproken als regel van
recht in het maatschappelijk leven geheele instellingen zijn gebouwd,
bepaalde verhoudingen van wijden omvang zijn geregeld Het is dan
niet de jurisprudentie op zich zelve, maar de jurisprudentie als
grondslag van en in verband met het feitelijk handelen in de samenleving, waarop een beroep wordt gedaan. Duitsche schrijvers als
G I E R K E ^ noemen het gezag der rechtspraak, waarover wij boven
spraken, dat van het Gerichtsgebrauch; in de gevallen, waarop wij
thans doelen, vormt het een deel van het gewoonterecht.
Slechts een voorbeeld. Nergens verklaart de wet uitdrukkelijk,
1
2
*
het

Zie deze Handleiding I blz. 295.
Zie deze Handleiding I blz. 243.
Deutsches Privairecht I (1895) I blz. 179. Het eerste is juristenrecht,
tweede volksrecht.
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dat het mogelijk is een stichting in het leven te roepen. Er waren er
die het betwijfelden. Niettemin handhaaft de H . R. deze mogelijkheid constant. I n vertrouwen daarop zijn en worden er talrijke opgericht. Het zou het scheppen van een toestand van wanorde worden, indien de rechtspraak daarop terugkwam. Al de na 1838 opgerichte stichtingen zouden rechtsgeldigheid missen, voor al de vermogens, welke zij bezitten, zou een eigenaar moeten worden aangewezen, wat zeker niet eenvoudig zou zijn, alle handelingen door de
bestuurders verricht zouden kunnen worden betwist. Geen rechter
geeft zulk een uitspraak, vernielt zoo, door een reactie op zijn eigen
leer, wat geheele geslachten in vertrouwen op die leer hebben opgebouwd. Geen wonder, dat de a d v . - g ^ . I^EDEBOER, toen weder werd
gepoogd van den H. R. een beslissing in anderen zin te krijgen, verklaarde: „De leer van den H. R. kan als geldend recht worden beschouwd en de continuiteit van de rechtspraak in een materie als
deze is van zoodanig overwegend belang, dat ik reeds daarom het
eerste middel onaannemelijk acht." 1, ^
Ongemerkt zijn wij zoo van het gezag der rechtspraak op dat van
het feitelijk handelen der aan het recht onderworpen personen en
het daarin erkend recht — wat men meest gewoonterecht noemt —
gekomen. Het eene hangt ten nauwste met het andere samen. Wij
moeten verdere uitwerking van dit punt t o t een volgende paragraaf
aanhouden.
Hier nog een opmerking. Het beroep op de rechtspraak is een der
gegevens bij de rechtsvinding; het wordt naast andere gebruikt.
Doch het kan ook een gegeven afsnijden, het is het beroep op de
traditie, de historische interpretatie. Immers het is van denzelf den
aard: in beide wordt aansluiting bij het voorafgaande bepleit, alleen
omdat het het bestaande is. Een beroep op de traditie kan daarom,
indien het op zich zelf staat tegenover een vaste rechtspraak, niet
afdoen. Wie een bestaande rechtspraak wil wijzigen kan, indien
andere gegevens hem steun bieden, zich op een oude traditie beroepen, waarvan de rechtspraak ten onrechte afweek, een enkele bestrijding van de jurisprudentie op grond van de geschiedenis heeft
geen zin. Waarom, als men eenmaal afgeweken is van een bepaalde
> Deze Handleiding I blz. 628.
2 Conclusie bij H. R., 11 Dec. 1914, N. J. 1915, 238, W. 9755 in zake
Koning tegen Wijsman en Sigling.
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lijn, deze terug t e buigen, alleen omdat men afgeweken is? Ook de
nieuwste geschiedenis is geschiedenis, men vergeet dat te dikwijls;
de geschiedenis van een rechtsregel bij onveranderd blijven der wet
ligt in de rechtspraak. Terecht werd daarom door de rechtbank te
's-Gravenbage^ de stelling verworpen, dat het voorrecht van den
verhuurder ook op den winkelvoorraad zou rusten, toen die stelling,
in strijd met een vaststaande jurisprudentie, alleen werd verdedigd
met een beroep op de geschiedenis voor den Code. ^

§ 2 0 . Het gezag der wetenschap.
Art. I van het Zwitsersche Wetboek stelt in den Franschen tekst
op een lijn les solutions consacrees par la jurisprudence et la doctrine, de Duitsche spreekt van „bewahrte Lehre" en ook PORTALIS
noemde al in de aangehaalde plaats, naast de onaf gebroken reeks
van gelijke beslissingen, de „opinion re^ue" als bron. Voor ons rijst
dus de vraag: hebben wij ook aan de wetenschap gezag toe te kennen?
Een ontkennend antwoord schijnt voor de hand te liggen. Immers
de wetenschap streeft naar kennis van het recht, zij wil vaststellen
wat recht is, hoe zou deze vaststelling op haar beurt als recht kunnen gelden? Toch is de zaak niet zoo eenvoudig. Wetenschap — en
wij spreken nu in het algemeen, niet alleen van de rechtswetenschap
— is nooit alleen reproductie, zij is altijd mede het maken van iets
nieuws. Dat nieuwe kan al dan niet door de vakgenooten van hem,
die zijn stelHngen voordraagt, worden aanvaard. Geschiedt het, dan
heet het in de leerboeken, dat de wetenschap leert, dat iets zus of zoo
is. Wetenschap is dan niet meer de overtuiging van dezen of genen,
maar een maatschappelijk verschijnsel: een samenvoeging van de
meeningen van als autoriteit erkenden in een bepaald tijdvak. De
wetenschap krijgt gezag in dezen zin, dat de massa haar volgt en
als onomstootelijk accepteert. Wien gaven of tijd ontbreken om haar
te controleeren, neemt ze over.
Bij de rechtswetenschap heeft dit een bijzondere beteekenis. Niet
1 Rb. Den Haag 27 Mei 1915, A'^. / . 1915, 646, W. P. N. R. 2374.
2 Deze Handleiding II, blz. 358.
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voorzoover zij historische uitlatingen of maatschappelijke samenhangen zoekt, dan geldt voor haar, watvoor geschiedkundigof sociologisch onderzoek in het algemeen geldt. Doch met de rechtswetenschap bedoelden we hier weder de rechtswetenschap in engeren zin,
die het bestaande recht beschrijft. Deze stelt in haar samenvoeging
van wettelijke voorschriften, wettelijke beslissingen en wat zij meer
als stof mag verwerken, regels op, die zij als recht voordraagt. Als
de wetgever spreekt zij in abstracto, niet als de rechter in concreto;
doch zij denkt zich de verhoudingen steeds meer geconcretiseerd en
zoekt daarin den weg. Zij geeft de richtlijn aan, waarin de rechter
in onderstelde gevallen moet gaan, poogt t o t nadere bepaling t e
komen, waar de gegevens nog maar onvoldoende licht brengen. Al
de methoden, die wij in dit boek beschrijven, past zij daarbij toe.
Krachtens die methoden is ha^r beschrijving tegelijkertijd schepping. Het is verwerking van gegevens — aan de gegevens gebonden — doch in de verwerking zit het nieuwe. Haar object, het buiten
haar bestaande recht, wijzigt zich onder haar arbeid. Zonder eenigen
twijfel ondergaat het recht voortdurend den invloed der wetenschap. De rechter zoekt bij haar voorlichting. Wat hij als nieuw
recht aan het systeem toevoegt, is meest niet eigen vinding, maar
in de wetenschap voorbereid. De „heerschende leer" is voor ieder,-—
die het recht wil kennen, een factor van beteekenis; geen juridisch
boek of het houdt er rekening mede, hetzij wij den term „leer" op
doctrine en jurisprudentie te zamen toepassen, hetzij wij hem gebruiken als tegenstelling van de rechtspraak en als een aanduiding
v a n onderling overeenstemmend inzicht der auteurs.
In zooverre heeft de wetenschap stellig gezag. Niemand onttrekt
zich daaraan. Wie het poogt, blijft als eigenwijs en eigengerechtigd
man ter zijde buiten de ontwikkeling der geesten. Toch is dit niet,
w a t wij bedoelden, toen wij in den aanvang van deze paragraaf de '
vraag naar het gezag der wetenschap stelden. Daar bedoelden we
niet: moet men met het gezag der wetenschap rekening houden,
doch moet men zich er aan onderwerpen? Meer in het bijzonder:
mag de rechter, wien een geval ter beslissing is voorgelegd, die be- ^
slissing zonder nadere eigen toetsing der door de wetenschap ver^
werkte gegevens op haar resultaat baseerSn en moet hij haarvolgeii',
ook waar dit resultaat hem persoonlijk niet juist voorkomt?
Zoo gesteld, moet het antwoord wederom ontkennend l u i d e n . "
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- Ieder wetenschappelijk oordeel staat, juist omdat het wetenschappelijk is, aan de kritiek van de later komende wetenschap bloot. ^
Wetenschappelijk heeft geen uitspraak onvoorwaardelijke autoriteit, hoe hoog de waarde mag worden aangeslagen van hem, die haar
verdedigt. Wetenschap is altijd critisch. En de rechter is krachtens
- zijn ambt tot wetenschappelijk onderzoek geroepen. Jus curia novit.
Maar geldt die verplichting t o t een critische houding niet ook
tegenover de rechtspraak? Waar ligt dan het verschil? Hierin: dat
de rechtspraak haar leer kan opleggen, wat de wetenschap niet kan.
-Wetgeving en rechtspraak hebben gezag, omdat zij macht hebben;
• de wetenschap heeft alleen gezag, en daardoor blijft haar gezag van
anderen aard. Zij stelt zich voor hem, die recht zoekt, als een raadsvrouw, die men verstandig doet te raadplegen voor men zich op het
onbekende terrein begeeft, niet als iemand die beveelt, als de wetgever, of die door zijn beslissing ongedaan kan maken, wat is verricht, als de hoogste rechter. Het is de feitelijke macht van den
rechter, zijn positie in het gemeenschapsleven als hoogste duider vau
recht, die zijn gezag tot een ander maakt dan dat van dengene, die
voorlicht. Aan de wetenschap ontbreekt die positie.
H e t gezag der wetenschap blijft van anderen aard dan dat der
rechtspraak. Het ,,s'inspirer des solutions consacrees par la doctrine" drukt de verhouding van wetenschap en rechtsvinding juist
uit; voor die tusschen rechtspraak en rechtsvinding is de term ,,s'inpirer de" te zwak. Er kan een plicht tot gehoorzamen bestaan tegenover de rechtspraak, die ten aanzien der wetenschap ontbreekt.
- Een wetenschappelijk oordeel volgen tegen de eigen overtuiging in,
is volkomen onwetenschappelijk.
E n toch wordt ook zulk een oordeel op een bepaald gebied wel
zonder eigen onderzoek gevolgd en geschiedt dit ook naar mijn
meening terecht. Doch dit ligt in den aard van dit gebied. Zoo dikwijls de rechter zich in zijn privaatiechtelijke uitspraken op internationaal gebied moet begeven, zien we, d a t het gezag der wetenschap een andere en hoogere macht krijgt, dan die het binnen het
nationale recht heeft. Dat gebeurt op het gebied van het intemationaal privaatrecht, zoodra we niet meer met toepassing van de schaarsche bepalingen over deze stof te doen hebben. Het gebeurt ook als
' Vgl. E. HUBER, Recht und Rechtsverwirklichung

(1921) blz. 438 vgl.

127
de rechter een enkele maal volkenrechtelijke regels in toepassing
moet brengen. Bij den H . R . treffen we dit verschijnsel niet aan; het
cassatiesysteem leidt er toe, dat de H. R. zijn taak in dezen meest
beperkt ziet tot vaststelling van den zin van de bedoelde wetsbepalingen. Doch wel vinden we bij de lagere rechtspraak telkens weer,
dat de een of andere regel aan de wetenschap wordt ontleend. W a t
deze leert, wordt grondslag van de rechterlijke uitspraak. Een goed
voorbeeld daarvan met uitdrukkelijke afwijzing van de leer, die de
doctrine uit den tijd van het tot stand komen der wet als historische
interpretatie ^ voordraagt, biedt een vonnis der Rechtbank te Maastricht van 20 Jan. 1921 ^. De leer, heet het daar, die den erfboedel
splitst in roerend en onroerend goed en dezen naar verschillend recht
laat vererven, wordt door de wetenschap als onjuist verworpen; zij
zou alleen moeten worden aangenomen, als de wet er toe dwong,
doch deze laat den uitlegger vrij „de wetenschap te volgen." E n de
huidige wetenschap schrijft voor, den erfboedel als een geheel t e
behandelen. Teekenend is het, dat een man als de proc.-gen. PoLiS,
van wiens conclusie's de H. R. wel uiterst zeiden afweek, reeds in
1907 ten aanzien van dezelfde rechtsvraag oordeelde, dat geen wetstekst haar beslist en dus „de doctrine den doorslag moet geven." ^
Waaraan hij dan toevoegt, dat het „receptissimi juris" is, dat enz.
Wat is dit jus receptum anders dan de beproefde leer van art. i van
het Zwitsersche wetboek?
Doch hoe verklaren we, dat hier de wetenschap een beteekenis
heeft, die zij elders mist? Verscheidene factoren werken hier samen.
Vooreerst negatieve: de wetgever laat den rechter vrij; een uitspraak
van den wetgever, die voor het gezag der wetenschap geen plaats
laat, ontbreekt. En dan, de rechter gevoelt, dat zijn wetenschap hier
vaak te kort schiet. In het nationale recht mag hij en moet hij zeggen, dat hij het evengoed „weet" of althans behoort te weten als
welke auteur ook, in het internationale is hij zich bewust, dat het
kennis nemen der wetenschap reeds veel van hem vraagt; tot eigen
oordeel gevoelt hij zich zeiden competent. Doch dit zijn verklarin' Zie boven blz. i i i .
2 20 Jan. 1921 N. J. 1921, 1084, W. 10681; verdere voorbeelden: Hof
Den Haag 15 Maart 1910, W. 8984; Hof Den Bosch 22 Jan. 1901, W. 7555;
Rb. Amsterdam 17 April 1925, N. J. 1925, 861, W. 11391 enz.
^ Conclusie bij arrest 5 April 1907, W. 8524.
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gen, die psychologisch aannemelijk maken, waarom de rechter op
de wetenschap steunt, als hij vragen van internationalen aard te
beoordeelen krijgt. Zij rechtvaardigen niet, dat hij ook zoo mag
doen.
- Waarom juist aan de wetenschap gezag toegekend?
^ Het antwoord zal wel moeten luiden: omdat zij de eenige is, die
regels op dit gebied opstelt. We hebben telkens doen uitkomen,
dat het den rechter om het recht in concreto te doen is; doch omdat
het recht de gemeenschap or dent, bestaat de behoefte de beslissing'
uit den regel af te leiden of althans tot een regel te herleiden. Bij intemationaal privaatrecht of volkenrecht is, voorzoover het rechtssysteem van zijn eigen land hem vrij laat, het een internationale gemeenschap, waarvoor hij zijn uitspraak geeft. Het eenige gezag, dat
daar wordt erkend, is dat der wetenschap. Die erkenning berust in beginsel op geen anderen grond dan die, welke overal en op elk gebied
wetenschap doet volgen. Doch bij ontbreken van ander gezag krijgt
dit hier van zelf een hoogere autoriteit, die gehoorzaamheid vraagt.
Zonder die autoriteit immers geen orde, geen regel.
Het recht vraagt uit zijn aard om gezag. Als er niet is een gezag,
dat geeerbiedigd wordt in de gemeenschapsorganisatie als dat van
wetgever of rechter, maakt het de beschrijving van wat is, de wetenschap, tot gezag voor wat zijn moet. De aard der rechtswetenschap,
tegelijk beschrijving en voorschrift van regels, maakt dat mogelijkVoor het gerecipieerde Romeinsche recht, dat geeerbiedigd werd
bij volken onder verschillend staatsgezag en verschillende rechtsordening, bezat de wetenschap dezelfde autoriteit voor de codificatie. Zij was intemationaal en werd intemationaal geaccepteerd.
Het ons zoo bevreemdende feit, dat onze rechters aan Italiaansche
en Fransche doctrine gezag — en een meerder gezag dan thans onze
eigene heeft — toekenden, vindt hier zijn verklaring. Omgekeerd
waren onze auteurs autoriteit ook in Frankrijk. Aan dit alles maakte
de codificatie een einde. Doch op intemationaal gebied is het nog
juist zoo en zal het zoo blijven, zoolang niet ookdaar een wetgever optreedt of aan rechterlijke uitspraken van een hof, wiens vonnissen
in werkelijkheid kunnen worden omgezet, gezag wordt toegekend.
Alleen door deze wetenschap te volgen kan de rechter aan zijn
uitspraak de plaats geven in het rechtssysteem, die zij behoeft. Zonder dat hangt zij in de lucht, zij blijft te subjectief en overtuigt niet,
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al is zij dan executabel. E n ook om het wekken van zulk een overtuiging vraagt het rechterlijk oordeel. De rechter, die de wefenschap
op intemationaal gebied kortweg terzijde stelt, grijpt boven zijn
macht.
Hier sluit dus „volgen" van de leer inderdaad een element van
gehoorzaamheid in, die elders ontbreekt. Dat daarmee niet gezegd
is, d a t de beslissing in concreto zonder meer door de wetenschap
wordt gedicteerd, volgt uit al wat ik vroeger betoogde. Dat wordt
zij immers ook niet door de w e t . ^

§ 21. De beteekenis der feiten. Het gewoonterecht.
Gewoonte en wet in het a l g e m e e n .
Recht wordt gevonden door vast te stellen wat krachtens den
regel in een bepaalde feitelijke verhouding behoort te geschieden.
Kan die regel ook worden afgeleid uit wat in soortgelijke feitelijke
verhoudingen door anderen werd gedaan en door deze als behoorlijk
beschouwd ?
Bepaalt het feitelijk gebeuren in de maatschappij, mits het voorafgaat aan de ter beoordeeling voorgelegde verhouding en het door
herhaling en omvang zich vanzelf aan de beoordeelaar als gewichtig opdringt, mede het oordeel van hetgeen rechtens behoort? Ziedaar de vraag, die wij reeds eenige malen raakten en die wij thans
moeten behandelen.
•
r''
Gewoonlijk formuleert men de hier bedoelde \ r a a g aldus': geeft
gewoonte recht? Tegen deze formuleering rijzen bedenkingen. Immers zij bevat twee of eigenlijk drie vragen, die naar ons oordeel
moeten worden gescheiden: vooreerst degene, die wij boven aangaven, vervolgens de vraag: bindt het oordeel dat vroeger door met
gezag bekleede personen werd uitgesproken den rechter, die later
soortgelijke verhoudingen te berechten krijgt, en dan, bindt de traditie gelijk zij zich daarin, maar opk in de verbreiding dier regels
elders openbaart? De vraag naar de bindende kracht van het gewoonterecht omvat dan zoowel die van het gezag van rechtspraak
en wetenschap, als die van de waarde der traditie; zij wordt die van
wat men ongeschreven recht noemde in het algemeen.
Wij hebben het gezag van rechtspraak en wetenschap behandeld,
SoHOLTBN Inleiding.
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hebben ook over de beteekenis der traditie in het tegenwoordig
systeem gesproken en zullen over de verhouding van dit alles tot
het eigenlijke gewoonterecht hieronder nog een enkele opmerking
maken. Thans bepalen wij ons tot de gebondenheid aan het feitelijk
handelen. ^
Ook hier schijnt het antwoord eenvoudig. Art. 3 der Wet houdende Algemeene bepalingen schrijft voor: „Gewoonte geeft geen recht
dan alleen wanneer de wet daarop verwijst" en art. 5 sluit daarbij
aan: ,,Een wet kan aUeen door een latere wet (dus niet door gewoonte), voor het geheel of gedeeltelijk, haar kracht verliezen."
Geen gewoonterecht alzoo. Waar de wet verwijst, is het de wet,
die aan bepaalde gedragingen zekere gevolgen vastknoopt; zij, niet
de gewoonte, bindt.
Intusschen zoo eenvoudig is ook deze zaak niet. Wij hebben reeds
herhaaldelijk uiteengezet,wat tegen de leer, die alle recht tot de wet
herleidt, kan worden gezegd. Wij zullen dat hier niet nog eens doen.
H e t is de aard van de rechtspraak als beslissing, het is de aard der
rechtswetenschap als oordeel over den inhoud des recht, dus over
wat behoort, die deze beide tot voor het recht gezag hebbende factoren stempelt. Evenzoo leert ons bezinning op den aard van den
rechtsregel, dat het feitelijk gebeuren mede den inhoud van het recht
bepaalt en bepalen moet.
Het recht is een samenstel van regels, die gelden. Dit gelden heeft
in het recht een dubbele beteekenis. Men spreekt van geldend recht
als van de regels, die gevolgd worden, doch evenzoo als van de
regels, die gevolgd moeten worden. Kwam het alleen op het gevolgd
worden aan, dan waren gewoonte en recht synoniem. Ieder die het
gezag der wet erkent, verwerpt deze opvatting. De wet leert hem
immers wat behoort, ook al handelt men wellicht anders. Doch,
wordt het recht niet uitsluitend bepaald door het feitelijk handelen,
evenmin hangt het alleen af van dat gezag, dat over het recht beschikt. Uit zijn aard vraagt het recht om verwerkelijking, wordt een
regeling in het geheel niet verwerkelijkt, zij houdt op een gegeven
oogenblik op recht te zijn
Er is altijd een spanning tusschen den rechtsregel en het feitelijk
' Vgl. de tegenstelling in het Engelsche recht tusschen common law
(traditie-rechtspraak) en custom.
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gebeuren in de samenleving. Beantwoordde het feitelijk gebeuren
geheel aan den regel, het zou geen zin hebben hem op te leggen:
waarom voor te schrijven, wat ieder toch al doet? Doch omgekeerd,
als het feitelijk gebeuren met den regel voortdurend in openlijken
strijd is, dan verliest de regel gezag, is hij niet meer recht. H e t recht
is een samenstel van regelingen, die worden opgelegd; het is tegelijk
een geheel van leefregels, die worden gevolgd. Het dubbele karakter
komt, gelijk in den term „gelden",ookin den term „regel" uit. Rechtsregel is met rechtsvoorschrift gelijkwaardig, „in den regel" daarentegen met,,gewoonlijk" synoniem. E n niet alleen deze termen hebben
dubbele beteekenis, er zijn er meerdere, waarin de rechtstaal dit
eigenaardig karakter van het recht uitdrukt. Men denke aan normaal (wat aan een norm beantwoordt, maar ook wat gewoonlijk gebeurt) aan rechtsorde, verordening en zoo meer. Voor vele moeilijke
vragen der rechtsphilosophie zou men — ik zeg niet „de oplossing",
want die is er juist niet—maar het inzicht gewonnen hebben, indien
beter op het dubbele karakter van het recht was gelet. Tegelijk behoort het tot de sf eer van het gebeuren en tot die van het behooren,
van het „Sollen" en het „Sein", gelijk de Duitschers het noemen.
Er is hier een spanning, die wel ingezien, niet opgeheven kan
worden. En dit te minder, omdat beide op volstrekte gelding aanspraak maken. Vandaar dat we telkens weer zien, dat het een
of het ander wordt opgeofferd, of de wet aan de gewoonte ondergeschikt gemaakt, gelijk sociologen geneigd zijn te doen, of, — wat
typisch juridisch is, althans in de iQde eeuw en in onzen tijd —, de
gewoonte door de wet ter zijde wordt gesteld. Duidelijk komt dit
uit bij den reeds meer geciteerden BURCKHARDT. Het gewoonterecht
kan volgens hem niet naast de wet staan. E r komt dan een niet oplosbare tegenspraak. Gewoonterecht, dat niet aan de wet zelve zijn
kracht zou ontleenen, past niet bij een inrichting van den Staat, die
aan bepaalde personen de uitsluitende macht geeft wetten, dat is
bindende rechtsregels, op te stellen. „Das Gewohnheitsrecht is dem
Historiker, der die Tatsachen nachgeht, ein Schmaus, aber ein
Greuel dem Dogmatiker, der mit dem Recht, Gewohnheitsrecht zu
bilden, in seinem System-nichts anfangen kann. Die beiden Geltungsgrunde Gesetz und Gewohnheit schUessen sich aus. ^ Dit is niet tegen
1 t. a. p. blz. 223, vlg. speciaal 233 vgl. Ook KEI<SEN: „Wie ein Rechtssatz,
d^e dauernd nicht angewendet wird, aufhort Norm zu sein, wie eine lang-
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te spreken: de wet laat geen plaats voor ander gezag naast haar.
Doch wat volgt hier onmiddellijk op? De uitspraak: „wir leugnen
nicht da^ Gewohnheitsrecht vorkommt". Maar als er gewoonterecht
bestaat, is dan de dogmaticus niet veroordeeld, die er niets mee kan
aanvangen? Heeft ook hij niet het feit te aanvaarden en is de erkenning, dat er recht buiten en tegen de wet wel niet moest zijn, maar
toch is, doch dat hij in zijn systeem daarvoor geen plaats weet,
niet fnuikend voor dat systeem?
Er staan hier twee machten tegenover elkaar en er is ook m. i.
geen oplossing, die voor de eene een plaats in het systeem van de
andere aanwijst. Doch deze tegenspraak is te dragen, tweeeerlei gezag naast elkaar te erkennen, als we inzien, dat we in de concrete beslissing wel tot een uitspraak kunnen komen, die nu eens de wet
ook tegen de gewoonte zal handhaven, dan weer aan de gewoonte
de overwinning op de wet zal verzekeren. Dit is slechts ondragelijk
voor hem, die meent, dat iedere beslissing in recht logisch uit een
gesloten geheel van regels moet kunnen worden afgeleid. Was dat
juist, er zou slechts een bron van recht kunnen zijn. Ons geheele
betoog wil de onjuistheid van die steUing bewijzen. Is het recht een
open systeem van regels, dat we wel zooveel mogelijk logisch trachten te begrijpen, maar nooit logisch beheerschen, dat dagelijks wisselt met altijd nieuw instroomende stof, dan is het niet moeilijk de
breuk te dulden, die de erkenning van gewoonterecht in het van uit
het standpunt der wet opgebouwde stelsel maakt, dan past integendeel de aanvaarding der feiten geheel in wat men als den aard van
het recht heeft onderkend.
Intusschen, de menschelijke geest heeft altijd weer de neiging
naar een gladde oplossing van problemen te zoeken, en het is dus
geen wonder, dat men telkens weer gepoogd heeft de tegenspraak,
die men moest erkennen, op te heffen. Het is nimmer gelukt en zal
m. i. nimmer gelukken. De pogingen leidden tot verdoezeling van de
tegenstelling, die men niet uit de wereld kon helpen; twee der meest
bekende mogen hier worden genoemd. In de eerste plaats de uitjahrige Piiichtverletzung allmahlich anfangt ihren Charakter zu verlieren,
wie ein SoUen durch ein Sein verstort, oder aus einem Sein ein SoUen wird,
das ist eine fiir die juristische Konstruktion nicht fassbare Tatsache, ist
juristisch ein Mysterium". Hauptprobleme der Staatslehre (1911) blz. 334.
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spraak, die in de Pandecten op naam van JULIANUS * staat. Wet en
gewoonte zijn volgens dezen gelijkwaardig, beide grondslag van
recht, omdat in beide de volkswil zich uit en het onverschillig is, of
het volk door stemming dan wel „rebus ipsis et factis" zijn wil verklaart. Deze uitspraak berust op de voorstelling, dat in de gewoonte
een bewuste wilsuiting van het volk, over wat recht behoort te zijn,
is opgesloten, een voorstelling met de werkelijkheid in strijd, daar
immers niet de handeling wordt verricht, omdat het recht is, maar
het bewustzijn van recht ontstaat met en door het handelen. „Als
Nichtrecht beginnt die Norm ihr I^eben; in der Uebung erprobt sie
ihre Berechtigung und erobert das Bewustsein der Gemeinschaft",
zegt REGELSBEPGER ^. Wordt hier het gewoonterecht tot indirecte
wetgeving, bij de voormannen der Historische school werd de wet
tot indirecte uiting van den volksgeest, die zich direct in de gewoonte uitspreekt. Daargelaten de bezwaren tegen de volksgeest-leer
in het algemeen — hoe kan de wet eigen beteekenis hebben als zij
niet anders is dan formuleering van wat ook direct in het handelen
als recht blijkt? Een van tweeen: of die formuleering brengt niets
nieuws, doch d a n heeft de wet ook geen zelfstandige waarde naast
de gewoonte, of men doet concessies, gelijk PUCHTA — met SAVIGNY
de leider der Historische School — door toe te geven, dat de wet een
enkele maal een opinie, die nog niet tot vaste overttuging is geworden, over den drempel van het recht heenhelpt ^, doch dan is de leer,
dat recht in den volksgeest ligt opgesloten en alleen wordt geuit,
reeds prijsgegeven.

§ 22. De beteekenis der feiten. Het gewoonterecht. Gewoonte
in het Nederlandsche privaatrecht, in het bijzonder tegenover aanvullend recht.
I n iedere rechtsorde staat dus het gewoonterecht naast dat, wat
op gezag berust. -Doch met deze uitspraak zijn we weinig verder, de
grenzen tusschen beide kunnen zeer verschillend zijn getrokken;
' D I. 3. 32. I2 Pandekten (iSf3) blz. 94.
* Das Gewohnheitsrecht (1828 en 1837) I, 144. Mutatis mutandis kan hetzelfde van KRABBE'S rechtsbewustzijn worden gezegd. Daarover hieronder blz. 163 vgl.
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iedere rechtsorde zal die op haar wijze vaststellen. Voor algemeenheden moeten we ons ook hier hoeden. Voor het privaatrecht in
Nederland in onzen tijd hebben we de beteekenis der gewoonte nader
aan te geven.
Opmerking verdient dan al dadelijk, dat de gewoonte hier een geheel andere plaats inneemt dan in het hedendaagsche staatsrecht.
Het was vooral het staatsrecht, dat de vraag naar de bindende kracht
van het feitelijke gebeuren weer opnieuw deed stellen. Wie zich
daarvan wil overtuigen leze de als altijd heldere uiteenzetting, die
STRUYCKEN in zijn Staatsrecht van onze kwestie geeft ^. Daar betreft de erkenning van de gewoonte de grondslagen zelf van onze
staatsinstellingen (parlementarisme), botst de gewoonte tegen zeer
uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen. Op het gebied van het
privaatrecht weet men meest de gewoonte, althans voor het uiterlijk, binnen het stelsel der wet te dringen, breekt zij slechts een
enkele maal door den muur been, die het stelsel afsluit.
Hoe komt dat?
Er zijn twee gronden van dit verschil te noemen. Vooreerst dezen:
iedere vraag van privaatrecht kan ten slotte aan den rechter worden
voorgelegd; in vele en juist de belangrijkste vragen v a n staatsrecht
ontbreekt de mogelijkheid van het inroepen van dit oordeel. Dit
heeft weer tweeerlei gevolg. In de eerste plaats, dat in het privaatrecht de rechter, die tot handhaving der wet is geroepen, achter deze
gaat staan en de daartegen opbotsende gewoonte afwijst, terwijl in
het staatsrecht de gewoonte zich gemakkelijk baan breekt, daar zij,
die tot handhaving der wet geroepen zijn,zelve de personen zijn, wier
handelen tegen de wet om erkenning van gewoonterecht vraagt. E n
in de tweede plaats, dat de strijd; wet en gewoonte van h e t staatsrecht
in het privaatrecht wordt tot de tegenstelling ; wet en rechter en het
niet het handelen der betrokkenen zelf is, maar de erkenning daarvan in het rechterlijk vonnis, die eigen autoriteit stelt tegenover het
gezag der wet, met andere woorden, dat hier de vraag van het gewoonterecht veelal wordt die naar het gezag der rechtspraak. ^ Als
in onzen tijd het in onderling overleg uit elkaar gaan van echtparen
in steeds toenemende mate voorkomt, is het niet de vraag of de
' Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden (1915) § 39 vlg.
2 „veelal": zij gaat daarin niet op. Zie hieronder.
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verandering in de overtuiging, die er uit spreekt, of wel dat handelen
zelf art. 263 B. W. heeft ter zijde gesteld, maar gaat het om den
strijd tusschen 's Hoogen Raads rechtspraak en den tekst van dit
artikel. De strijd tusschen maatschappelijk handelen en de wet komt
niet als zoodanig in het recht aan de orde, hij ligt dikwijls achter
den strijd rechter of wet.
Dit is de eerste grond van het verschil. De tweede, nog wel zoo
belangrijk, is deze, dat het privaatrecht, anders dan het staatsrecht,
grootendeels is aanvullend, regelend recht, en dat voor dat deel der
wetgeving de vraag naar de verhouding gewoonte en recht uit den
aard een andere is dan voor het dwingend recht. Bij de bespreking
dezerverhouding in het privaatrecht moeten we aanvuUend en dwingend recht scheiden.
We beginnen met het eerste. Art. 1375 B. W. luidt: „Overeeiikomsten verbinden niet alleen tot datgene hetwelk uitdrukkelijk bij
dezelve bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard van
dezelve overeenkomsten, door de billijkheid, het gebruik of de wet,
wordt gevorderd".
Art. 1383: „Bestendig gebruikelijke bedingen worden geacht
stilzwijgend in de overeenkomst te zijn begrepen, schoon dezelve
daarbij niet zijn uitgedrukt." Beide artikelen worden gemeenlijk
aangehaald als voorbeelden van de verwijzing naar de gewoonte,
waarop art. 3 Alg. Bep. doelt. In het uitgestrekte gebied van het
contractenrecht krijgt daardoor de gewoonte haar plaats. Doch is
dat, zooals men veelal leert, niet dan een ondergeschikte plaatskrachtens die verwijzing, of heeft de gewoonte zelfstandige beteekenis? Die vraag leidt tot deze andere van practischen aard: hoe,
indien de gewoonte afwijkt van het aanvullend recht? Geldt dan de
wetsbepaling of de gewoonte?
Deze vraag is zeer bestfeden. De H. R. maakte in 1874 uit 1, dat
de gewoonte derogeert aan de wet; in 1908 ^ heette het daarentegen,
dat gebruik tegen het voorschrift der wet geen recht kan geven. De
lagere rechtspraak is verdeeld. ^ MOEENGRAAFK * staat aan de zijde
van het eerstgenoemde arrest; meest huldigt men de tweede of zoekt
' Arrest van 5 Juni 1874, W. 3735.
2 Arrest van 26 Juni 1908, W. 8729 in zake Barzilai tegen Grossman.
^ Zie aanhalingen in MOI<ENGRAAFF'S Leidraad 6« druk blz. 12.
« t. a. p.
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men tusschenwegen: KOSTERS wil de gewoonte den voorrang toekennen, mits blijkt, dat partijen met de gewoonte bekend waren ^;
J. VAN KUYK stelt de gewoonte achter, het bestendig gebruikelijke
beding voor de wet ^. HOUWING eindelijk ziet het beslissende punt
in de bedoeling van partijen, doch niet in hetgeen partijen in werkelijkheid hebben bedoeld, maar in hetgeen zij zouden bedoeld hebben,
indien zij met billijkheid en goede trouw waren te rade gegaan,
m. a. w. hij zal nu eens aan de gewoonte, dan aan de wet de voorkeur geven, naarmate de billijkheid dat meebrengt. ^
Wat ons betreft * — ook wij meenen, dat bij botsing van aanvullend recht en gewoonte de laatste voorgaat. In de door HouwiNG
aangehaalde voorbeelden uit de rechtspraak van strijd tusschen de
gebruikelijke plaats van betaling en die aangewezen in art. 1429
B.W.^ en tusschen de gewoonte van een bepaalden vorm van onderverhuren en het verbod van art. 1595 B.W.^ zou ik de gewoonte en
niet de wetsbepalingen willen volgen.
Op art. 3 der Wet Alg. Bep. mag men niet, gelijk de Rotterdamsche R e c h t b a n k ' eens deed, voor het tegendeel een beroep doen.
De gewoonte ontleent haar kracht aan de wet, zegt men, en moet
dus voor haar wijken. Daartegen valt op te merken, dat de „wet",
waaraan de gewoonte haar kracht zou ontleenen, van een anderen
aard is dan de „wet" waarmee zij in het onderstelde geval botst.
Al zou dus de gewoonte alleen binden, omdat de wet het zegt,
dan volgt daaruit nog niet, dat zij bij het aanvullend recht zou
achterstaan. Heeft de wetgever, die zeker met art. 3 alle bestaande costumiere recht wilde opheffen en voor de toekomst zich
zelf het monopolie van rechtsvorming toekennen, wel aan het
verkeersgebruik tegenover bepalingen van aanvullend recht gedacht? Wat over de geschiedenis van het artikel is te vinden maakt
het weinig waarschijnlijk. Doch wat van dit alles zij — de vraag,
of de gewoonte haar kracht aan de wet ontleent, kan niet door de
'
^
'
*
^
"
'

De plaats van gewoonte en wetsovertuiging in het privaatrecht (1912).
Handelingen Ned. Juristenvereeniging 1916 I, blz. 188.
Rechtskundige Opstellen (1921) blz. 292.
Zie ook Beschouwingen over het recht, blz. 163 vgl.
Het arrest van 1908 boven op blz. 135 geciteerd.
Hof Amsterdam 5 Maart 1915, N. J. 1916 blz. 987, W. 9868.
19 April 1890, W. 5865.
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wet worden uitgemaakt — wie den strijd tusschen gewoonte en wet
door een wetsartike] beslist acht, heeft al gekozen voor bij nog tot
afweging van de aanspraken van beide overgaat.
Wij hebben de vraag dus op zich zelf, afgezien van art. 3 A. B.,
te bezien en dan steunt mijn opvatting zoowel op den aard der gebondenheid aan overeenkomst, als op die van het aanvullend recht.
Lichten wij beide toe. Men neemt thans algemeen aan, dat de
woorden eener toezegging zoo moeten worden uitgelegd als hij, tot
wien ze gericht was, ze kan en mocht begrijpen. Niet wat de belover
bedoelde, maar wat de ander kon en mocht meenen, dat hij bedoelde, is beslissend. De beteekenis der woorden naar spraakgebruik
staat voorop, de verwachtingen, die daarop steunen, moeten worden
verwerkelijkt. Wie den omvang der verplichtingen, die uit een verklaring voortvloeien, wil vaststellen, begint met de draagwijdte der
gebruikte woorden te onderzoeken. Het is het gebruik, dat hem die
leert. Zal hetzelfde gebruik hem niet tot wegwijzer moeten zijn, indien hij de strekking niet van de bepaalde woorden, maar van de
verklaring in haar geheel wil vaststellen? ledere belofte, die in
rechten bindt, kan zoowel in haar individueele beteekenis (wat bedoelde de belover?) als in haar maatschappelijke functie (wat was
de aard van deze belofte als verschijnsel in de gemeenschapsverhoudingen?) worden bezien Beide samen bepalen haar inhoud.
Partijen zijn vrij te regelen zoo als zij willen, maar, voorzoover zij
dat niet deden, zal de overeenkomst in haar woorden naar de algemeene beteekenis van soortgelijke overeenkomsten worden begrepen.
Geldt dat voor de woorden, waarom zou het niet evenzeer gelden
voor den zin der overeenkomst in het algemeen? Bepaling van den
zin der woorden, uitlegging en vaststelling van het niet geregelde
gevolg op een bepaald punt gaan in elkaar over. Als ik de beteekenis
van het woord „betalen" evenals van ieder woord naar het gebruik
mag vaststellen, mag ik dan ook niet op grond van datzelfde gebruik
uitmaken, dat in een gegeven verhouding „betalen" is „geld gereed
leggen dat wordt afgehaald", niet „geld wegbrengen" (het boven
op blz. 135 geciteerde voorbeeld van den H. R. van igo8). Interpretatie van een belofte naar spraakgebruik leidt tot erkenning van het
gebruik als mede-bepalend den omvang van de aanvaarde verplichtingen. En dus ook tot terzijdestelling van het aanvullend recht door
een daaraan derogeerend gebruik.
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Onder de schrijvers over ons onderwerp zijn erwiergedachtengang
in dezelfde richting gaat. Zij beperken deze conclusie echter tot de
verkeersgebruiken, de gedragingen speciaal in het liandelsverkeer
en onderscheiden deze (usages conventionnels) van de gewoonten
(coutumes). Aan de verkeersgebruiken kennen zij kracht toe, omdat
partijen zoo hebben gewild, de gewoonte daarentegen vermag niets
tegen dewet, ^ I k meen, dat het verschil niet bestaat; de grondslag
der gebondenheid is bij gewoonte en verkeersgebruik beide het feitelijk handelen in soortgelijke gevallen; de verkeersgebruiken binden,
niet omdat partijen het zoo wilden, maar omdat de inhoud van de
hen bindende verklaring slechts in verband met de gewoonten in
haar maatschappelijke beteekenis kan worden vastgesteld. De wil is
slechts negatief van belang. Willen partijen dat gebruikelijke niet
— het staat hun vrij, maar dat moet dan ook blijken.
H e t verschil in grondslag krijgt practisch belang als men de vraag
stelt, of partijen de gewoonte, waarop beroep wordt gedaan, moeten
kennen. De schrijvers, waarop ik doelde, GENY b.v., antwoorden
bevestigend. ^ Ik zou het willen ontkennen: wie — om weder een
voorbeeld uit HOUWINGS opstellen aan te halen — een pachthoeve
verhuurt in Zeeuwsch-Vlaanderen, moet dulden, dat de plaatselijke
gewoonten van zulke verpachtingen hem binden, ook al woont hij in
Frankrijk en al weet hij van die gebruiken volstrekt niets. HouwiNG
zelf corrigeert de hier bestreden opvatting door rekening te houden,
niet met wat partijen werkelijk bedoelden, maar met wat zij zouden
hebben bedoeld, indien zij met billijkheid en goede trouw waren te
rade gegaan. De billijkheid en de goede trouw leiden hem er dan toe
om een beroep op onbekendheid met de gewoonte in een geval als
het besprokene terzijde te stellen. Het is duidelijk, dat bier een
overbodige fictie wordt gebruikt; ^ het verwijzen naar de bedoeling
kan worden gemist. Met de schrijvers, die ik aanhaalde, zie ik in
de gewoonte uitleggingsmateriaal voor de overeenkomst, doch uitlegging is voor mij niet als voor hen een onderzoek naar den wil van
partijen — het materiaal dient niet om hun „bedoeling" op te
sporen, maar den objectieven zin van de verklaring, haar maatschappelijke beteekenis en rechtsgevolg
1 In dien zin
2 GENY n.

GENY,
132

Methode n. 130 vlg., KoSTERS t. a. p. blz. 102.

* Zie boven blz. 67 vlg.
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Volgt hieruit reeds, dat de gewoonte bindt, niet omdat de wet er
naar verwijst, maar omdat zij den inhoud van de bindende belofte
mede bepaalt, m. a. w. dat hetzelfde zou gelden, ook al kwamen de
artt. 1375 en 1383 niet in onze wet voor en art. 3 Alg. Bepalingen
wel, — ook bezinning op wat aanvullend recht is leert, dat dit
tegenover de gewoonte geen kracht kan hebben.
Boven wezen wij er reeds op, dat het aanvullend recht tweeerlei
functie heeft: ordening — al dan niet steunend op den vermoedelijken wil van de betrokkenen — en aanwijzing van wat de wetgever
behoorlijk acht in een bepaalde verhouding, zoolang partijen zich
niet zelf uitspreken, dus drang in een bepaalde richting.
Voor zoover bepalingen van aanvullend recht ordening inhouden,
moeten zij stellig voor het gebruik wijken. Immers het vermoeden,
dat partijen zoo zouden hebben gewild, valt weg, zoodra het gebruik
anders is, en een ordening van buiten af mist reden van bestaan,
indien het maatschappelijk leven zelf tot orde gekomen is. Ordening
v a n contractueele verhoudingen is altijd aanvulling ter wille der
zekerheid van w a t partijen zelf onzeker lieten— biedt het gebruik de
zekerheid, dan is voor de ordening geen plaats. Een wetgever, die
regels van aanvtdlend recht opstelt, zegt niet: zoo beveel ik — maar
zoo zal het zijn, als ge zelf geen regel formuleerde. H e t laatste mogen
we aanvullen: of deze van elders niet door het gebruik gegeven is.
De functie van het aanvullend recht als de ordening van het maatschappelijk leven doet haar bij die, welke dat leven zelf biedt, achter
staan. Wie tegenwerpt, dat de gewoonte een regel niet kan opheffen,
(art. 5 A. B.) vergeet, dat de regel door het gebruik niet wordt opgeheven, maar beperkt. De regel der wet is algemeen, voor hem blijft,
naast de meer bijzondere regeling door het gebruik, alle ruimte. Art.
1429 B. W. is niet afgeschaft, al vindt het op de verhouding tusschen
buurders en verhuurders van weekwoningen in Amsterdam geen
toepassing. E r ontstaat door gebruik differentiatie, rechtsverfijning.
Doch is dit niet anders, indien en voor zoover in die regeling van
aanvullend recht ook een waardeering ligt? Boven ^ betoogden wij
toch, dat de wetgever door zijn voorschriften mede aanwijst, wat hij
voor een bepaalde verhouding het juiste oordeelt. Kan zulk een voorschrift, dat we toch moeten eerbiedigen, door een eenvoudig niet' Zie blz. 25 vlg.
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opvolgen, als het maar uitgebreid genoeg is, worden terzijde gesteld?
De vraag nadert zoo die van gebruik en dwingend recht. Daarover spreken wij zoo aanstonds. Wat het aanvullend recht betreft,
vindt zij haar antwoord in de overwegingen, die we boven over het
contractenrecht en de beteekenis der aanvullende wetsbepalingen
opstelden.
De belofte bindt niet, omdat dewet het zegt, doch het belofterecht
staat naast het wetten-recht — dit laatste wijst aan de gebondenheid uit de belofte haar grenzen; het doet d a t in het dwingend recht.
Daaruit volgt, dat indien inderdaad de belofte in haar maatschappelijke beteekenis door dat gebruik wordt bepaald, ten slotte voor
dat gebruik elk aanvullend recht wijkt. Maar toch moeten we ons ook
hier voor het eene, gemakkelijke, altijd afdoende, antwoord hoeden.
Het is er verre vandaan, dat iedere regel v a n aanvullend recht ter
zijde mag worden gesteld, indien zij in een bepaalde casuspositie
herhaaldelijk wordt overtreden. We moeten onderscheiden. Is de
regel nieuw, het gebruik moet in den tijd na den regel liggen. Aan
den regel voorafgaande gebruiken worden immers niet geeerbiedigd
door den regel, die een nieuwe richting in het maatschappelijk leven
wil brengen. Zoodra we de bevoegdheid van den wetgever aanvaarden — en ik herhaal, dat dit in dit boek a priori geschiedt — moeten
wij hem volgen als hij het maatschappelijk leven door zijn voorschriften wil sturen. Doch als dat leven weerstand biedt, als dus
een gebruik zich ontwikkelt of stand houdt na den regel, kan het
oogenblik komen, dat het gebruik voorgaat.
Dit vooreerst. E n in de tweede plaats: gebruik is een quantitatieve
grootheid. Er zijn vluchtige, hier en daar voorkomende, gebruiken,
er zijn zich steeds herhalende, maar toch weinig gewichtige usances,
er zijnmuur-vaste, door ieder gerespecteerde, gewoonten. Naarmate
nu de wetsregel — ook die van aanvullend recht — hooger moet
worden gewaardeerd, meer in hem moet worden gezien dan ordening,
ook richting, — in dezelfde mate zal het gebruik sterker en omvangrijker moeten zijn, als daarop tegen den regel beroep kan worden
gedaan. Het is geen toeval, dat juist bij een art. als 1429 B. W. —
dat zuiver ordening is — de macht van het gebruik tegen de wet zoo
duidelijk spreekt. Van art. 1595 geldt dit al iets minder — anders
wordt het, indien wij komen bij voorschriften van nieuwe wetten
(arbeidsovereenkomst, naamlooze vennootschap), waar de wet-
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gever bepaald in een zekere richting het maatschappelijk leven wil
bewegen en slechts uit schroom voor al te straf ingrijpen de dwingende macht achterhoudt. Het gebruik moet al heel sterk zijn, langdurig en uitgebreid, wil het zulke voorschriften overwinnen.
Er is hier een afweging. Dit is de juiste kern van H O U W I N G S ' opmerking, dat billijkheid en goede trouw moeten uitmaken, wat voorgaat : gebruik of aanvullend recht.
Resumeeren we d u s : aanvullend recht dat ordening is wijkt voor
gebruik, aanvullend recht dat de richting aanwijst waarin de betrokkenen naar 's wetgevers oordeel behooren te gaan, slechts dan,
indien het gebruik sterk is. Over gewoonte tegenover dwingend recht
hieronder. Eerst hebben we nog een andere zijde van onze vraag
te bezien.

§ 2 3 . Gewoonte en aanvullend recht (vervolg). Vereischten.
Beteekenis van de formuleering. Bewijs.
Wanneer wordt gewoonte recht?
Er moet vooreerst zijn een herhaling van feiten: in gelijksoortige
verhoudingen moet gelijk zijn gehandeld. H e t beroep op de gewoonte
is niet veel anders dan de bewering: ieder deed als ik, of: ik mocht
verwachten, dat gij zoudt doen als ieder. Zie de voorbeelden uit de
vorige paragraaf. Algemeen laat men in Amsterdam bij weekwoningen de huur ophalen bij den huurder, het komt niet voor, dat
deze den verhuurder het geld thuis brengt, luidde het verweer in het
eene proces; in het andere: het af staan door een boer aan een arbeider van een kleine lap gronds, om er voor eigen gebruik aardappelen op te pooten, geschiedt algemeen in de Haarlemmermeer; ver- i
lof daartoe van den eigenaar wordt niet gevraagd.
Doch is met het bewijs der feiten, van de reeks handelingen, ook
het bestaan der gewoonte aangetoond of moet er nog iets bij komen?
Is het noodig, dat die handelingen uitvloeisel waren van de overtuiging, dat men zoo behoort te doen als men doet? Men spreekt van
de opinio necessitatis, die voor gewoonter^ht vereischt zou zijn. De
uitdrukking is niet gelukkig: een noodzakelijkheid te handelen als
men deed, is uitgesloten, waar het om aanvullend recht gaat. Vervangt men de uitdrukking door opinio juris, dan is het bezwaar niet
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weggenomen: aan recht denken de betrokkenen niet; eenbewustzijn,
dat het zoo behoort als zij doen, gaat niet aan het handelen vooraf
en begeleidt het evenmin. Anders te handelen dan de gewoonte treft
niemand als onbehoorlijk, mits het maar uitdrukkelijk bedongen is;
zoo niet, dan mag de tegenpartij het ervoor houden, dat op zijn
aansluiting aan de gewoonte geen aanmerking zal worden gemaakt,
dat omgekeerd ook de ander zich naar de gewoonte gedragen zal.
Het onbehoorlijke komt eerst als van de gewoonte zonder beding
wordt afgeweken.
<' Van een rechtsovertuiging waarop het handelen zou berusten of
die het zou vergezellen, kan geen sprake zijn, doch daarmee is nog
niet gezegd, dat het steeds onverschillig is wat de betrokkenen zich
omtrent de gevolgen hunner handelingen voorstelden, dat altijd alleen de opeenvolgende reeks gelijke handelingen de gewoonte en
daarmee recht maakt. Het voortdurend gelijk handelen kan tot
- doorgaan verplichten, maar het behoeft dat niet te doen en het zal
^ dat niet doen, indien de betrokkenen zich van het on verplichte hunner handelingen bewust bleven en dus de verwachting, het vertrouwen, dat de gewoonte regel werd (in den dubbelen op blz. 130
aangegeven zin) niet kan geboren worden. Het kan zijn, dat jaar in
jaar uit een kantoorbediende met nieuw jaar een gratificatie ontvangt, dat alle kantoorbedienden, in dezelfde positie, ook soortgelijke belooningen krijgen en dat toch de persoon in kwestie evengoed
als zijn patroon zich bewust blijft, dat het welwillendheid is van den
laatste, als hij het couvertje overhandigt. Met andere woorden: de
opinio juris is niet een positief vereischte, maar negatief kan het
bewustzijn niet gebonden te zijn, het ontstaan van gewoonterecht
verhinderen. Uit zeden kan recht groeien, doch zeden zijn de handelingen in haar maatschappelijke beteekenis; deze kan niet worden
vastgesteld zonder rekening te houden met de voorstellingen van
hen, die handelen. Doch niet op de voorstelling van bepaalde partijen
komt het aan, maar op de typische beteekenis der handeling, op de
verwachtingen die deze bij de omgeving in het leven roept.
Het is duidelijk, dat een algemeene regel, wanneer het herhaald
gebeuren zulk een intensiteit en vastheid heeft verkregen, dat behoudens beding van het tegendeel ook in het vervolg op voortzetting
der reeks mag worden gerekend, niet is te geven. Het is weder ten
slotte de rechter, di? hier de beslissing heeft. Doch daarmee
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is niet gezegd, dat de rechter hier is degene, die recht schept;
men heeft dit wel voor het geheele gewoonterecht beweerd, doch ten
onrechte: hij formuleert het en dat isvan zeer groote beteekenis, maar
een schepping is dat niet. We raken hier aan een principieel punt.
E r is gewoonterecht denkbaar, dat nog nimmer door den rechter
werd gehandhaafd. Het is waar, dat de rechter den twijfel kan beeindigen, of een gewoonte recht is en zoo een nieuwen regel aan
h e t rechtssysteem toevoegt, doch hij doet dat in de overtuiging,
d a t die regel reeds verborgen lag in het systeem, d a t wel de formuleering, niet de inhoud van hem afkomstig is. Bovendien, die twijfel
k a n wel op andere wijze, door onderling overleg, overwonnen, worden. Het kan zijn, dat de twijfel zelfs nooit is gerezen, dat de regel
zonder eenig opzettelijk ingrijpen den drempel, die zeden en recht
Scheldt, heeft overschreden. De laatste regels zijn meest de sterkste,
de meest van zelf sprekende.
Reeds de oude kenners v a n het gewoonterecht, die met teboekstelling ervan aanvingen, wisten dat. Een der grootsten van hen,
P H I M P P E DE BEAUMANOIR (1283), merkt op *, dat er twee wijzen
zijn om het bestaan van een coutume aan te toonen; of zij is zoo algemeen, dat zij overal zonder tegenspraak wordt gevolgd, of zij k a n
betwist zijn en dan kan zij door vonnis worden bewezen. Als voorbeeld van het eerste wordt dan genoemd de verplichting van iemand
van adel, om binnen 15 dagen, van den gemeenen man oni binnen
7 dagen na bevel een erkende schuld te betalen.
H e t is nu nog juist zoo. Uit de vonnissen is slechts een deel v a n
het gewoonterecht te kennen — onderzoek van het maatschappelijk
handelen zelf brengt hier eerst de werkelijke kennis. ^ Toen J O H N
A U S T I N 3 de uitspraak neerschreef, waardoor hij dwars tegen de toen
heerschende leer in Engeland inging: „customary law is but a species of judiciary law" vergat hij, dat de rechter evenzeer gebonden
is aan de gewoonte als aan de wet. Was het juist, alle recht was
1 Coutumes de Beauvoisis. I n de editie Salmon n. 682, 683.
2 Dit inzicht is vooral aan E U G E N EHRI,ICH [Soziologie des Rechts, 1913)

te danken — hij beging echter de fout dit handelen met het recht te vereenzelvigen, miskende zoo en de beteekenis der wet en het normatieve, d a t
in ieder recht is gelegen.
3 Lectures o\ jurisprudence (1861—1863); de plaats staat in den vierden
druk (1879) blz. 560.
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judiciary law. H e t is ten slotte de gedachte, dat alleen de geformuleerde regel recht is, die aan deze vooistellingen ten grondslag ligt.
Een voorstelling, die scherp wordt uitgesproken bij een jongeren
schrijver, A E F Ross. „Eine Gewohiiheit"heet het bij hem^,,als solche
kann nicht Erkenntnisgrund fiir etwas als Recht sein. Auch nicht
einmal als eine unselbstandige Quelle lasst die Gewohnheit sich verstehen: denn es werden hiermit nicht bestimmte, objectiv eindeutige
Kriterien angegeben wenn Uwas Recht iti".
In denzelf den geest ten onzent reeds voor hem B. A. K A H N : ^
„Slechts dan is er een rechtsregel als de gelding onbetwist en de inhoud ondubbelzinnig is." Aan dezen eisch getoetst zou heel wat
wettenrecht geen recht mogen heeten. Hier is een overschatting der
formule, een onderstelling, dat met de formule de beslissing in elk
denkbaar geschil zou zijn gegeven, die door de praktijk van onze
op de wet gebaseerde rechtspraak na de codificatie, door ons inzicht
ook in wat interpretatie is, geheel wordt weerlegd. Het is pure petitio
principii, dat alleen het aan de formule gebonden recht recht zou
zijn. ^ De ervaring der eeuwen staat daar evenzeer tegenover als de
praktijk van heden. Rechtspraak heeft op gewoonte gebouwd en
doet dat nog.
Daarmee is de beteekenis der formule geenszins ontkend. Integendeel, ik geef toe, dat de rechter, zoodra hij het gewoonterecht vastlegt, schijnbaar alleen constateerend, toch tegelijk vormend optreedt. Doch als het onjuist is het nieuwe in de uitspraak te bestrijden, evenzeer is het onjuist de constateering van het bestaande te
miskennen. Voor het vonnis was de regel er, door het vonnis krijgt
hij vorm en daarmee nieuwe beteekenis.
Wat is die beteekenis van de formuleering van bet gewoonterecht?
Voor wij die vraag beantwoorden is het noodig er op te wijzen,
1 Theorie der Rechtsquellen (1929) blz. 425.
^ ..Conventions" of politieke stelregels, Academisch proefschrift Amsterdam
iqig.

3 Onze tegenstelling tot KAHN komt duidelijk uit in een gelukkige vergelijking, die deze schrijver opstelt. De rechtsontwikkeling, zegt hij, is een
uurwerk waarvan de wijzers niet onzichtbaar voortglijden, maar van tijd
tot tijd verspringen. Ik ontken het: zij glijden voort, maar wij kunnen slechts
nauwkeurig aangeven waar zij staan, als zij een minuutcijfer hebben bereikt.
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dat juist onze tijd een formuleering kent door anderen dan door den
rechter en die nog wel zoo belangrijk is. De formuleering van den
rechter is altijd onsamenhangend, min of meer toevallig, doch er is
ook een opzettelijke, afgeronde beschrijving van gewoonterecht aan
te wijzen. Ik denk nu niet aan het feit, dat groote stukken der wetgeving niet anders dan formuleeringen van gewoonterecht zijn. Wij
sluiten ons hier geheel aan bij de gebruikelijke opvatting, die in de
wet een wilsuiting van met gezag bekleede personen ziet en haar
tegenover de gewoonte stelt. Maar niet alleen het staatsgezag,
ook andere autoriteiten, waaraan de betrokkenen zich vrijwillig
onderwerpen, gaan tot zulk beschrijven en vastleggen van gewoonterecht over. Vereenigingen van handelaren stellen wetboe^ken op, waarin de regels, door hun tak van handel te volgen, nauwkeurig worden opgeteekend. Amsterdamsche en Rotterdamsche
assuradeuren deden het reeds voor eeuwen. De eigenlijke koophandel
heeft in onzen tijd op ruime schaal hun voorbeeld gevolgd. Graan-,
effecten-, koffie-, en zooveel andere handel heeft zoo zijn eigen codificatie gekregen, waarin de geheele koop en zijn mogelijke gevolgen
is geregeld. De scheepvaart trof internationale ordeningen: de YorkAntwerp-rules beheerschen al jaren het averijgrosse-recht; voor het
zeevervoer kwamen in 1923 de Hague Rules tot stand.
Regelingen als deze hebben een element van wetten en van gewoonterecht in zich. Zij worden niet opgelegd, ook niet voorgeschreven door een Staatsgezag; partijen onderwerpen zich vrijwillig. Doch
maatschappelijk kunnen zij vaak niet anders. Het zijn abstracte
voorschriften, die automatisch van toepassing worden, zoodra partijen een bepaald type overeenkomst aangaan. Voorschriften, waardoor soms nieuw recht in het leven wordt geroepen, in strijd met de
bestaande praktijk naar nieuwe oplossing van moeilijkheden wordt
gestreefd. Dan naderen zij de wet — met name haar aanvullend gedeelte — al zeer dicht. Doch daarover hebben wij het niet — wij
spreken nu over dat deel van de regelingen, dat niet anders doet dan
het al bestaande vastleggen in zoo scherp mogelijk gesneden formules.
Uetten wij daarop, dan zien wij de beteekenis van die formuleering duidelijk, een beteekenis, die ook toekomt aan de formuleering
van den rechter, van ieder, die met gezag gewoonterecht beschrijft.
Ik zie haar in drieerlei gevolg:
1°. De formule zelf wordt deel van het recht. Zij vraagt op haar
SoHOLTBN, Inleiding.
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beurt om interpretatie. Het feitelijk handelen kan daarbij hulpmiddel zijn, het is niet meer het object van onderzoek, dat is de formule, de in woorden vastgelegde regel. Taalkundig en historisch
onderzoek van deze zal bij haar toepassing een rol spelen. Wat bedoeld was als vastlegging van feiten, krijgt tegenover de feiten zelfstandige beteekenis.
2°. De formule stolt het recht. Er komt wel niet een stilstand in
de rechtsvorming — die is er nooit — doch wel een sterke vertraging. Niet-geformuleerd recht wijzigt zich gemakkelijk; tegenover de
aan woorden vastgeklonken regel moet iedere verandering bevochten worden, hij biedt altijd tegenstand. Wat in woorden is uitgesproken, niet maar vaag gevoeld, prent zich vast in het bewustzijn,
het geeft steun in twijfel, maar wordt dan ook niet gemakkelijk
prijsgegeven.
3°. Door de formuleering vervalt de eisch van het gewoonterecht,
dat niet alleen vroeger zoo gehandeld is, maar ook tot op de laatste
tijden voor de beslissing geregeld zoo gehandeld werd. De formule
blijft, ook al valt haar grondslag, het feitelijk handelen, weg, mits
dat maar niet in zijn tegendeel verkeert. Het kan zijn, dat een tijdlang de voorwaarden voor het handelen ontbreken en toch de regel
duurt. Een gewoonterechtsregel voor oorlog kan blijven — ook al
komt in jaren geen oorlog voor, doch hij kan dat alleen, indien hij in
een formule is uitgesproken. Uit handelen van voor decennia kan
niet meer tot het bestaan van een gewoonterecht worden geconcludeerd.
Samengevat zijn deze drie gevolgen alle uitvloeisel van het eene:
de formuleering is vaststelling van het veriedene, doch is dat ter
wille van de toekomst. Zij grijpt daarop in. Wij zien, dat de gevolgen
der formuleering belangrijk zijn. Er mag aan worden toegevoegd,
dat we alleen dat ons eigen kunnen noemen, wat we klaar inzien en
dus in een formule kunnen samenvatten. We beheerschen, kennen,
het gewoonterecht eerst goed, indien we het beschrijven. Er is altijd
behoefte aan het vastleggen in woorden, doch die vastlegging, hoe
belangrijk ook, is het gewoonterecht niet.
Wanneer we eenmaal aan de beteekenis der formuleering onze
aandacht hebben gewijd, dan kunnen wij haar ook in het gewoonterecht zelf terugvinden. Ten slotte is de tegenstelling tusschen de gewoonte van art. 1375 en het bestendig gebruikelijk beding van art.
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1383 B. W. niet anders dan de tegenstelling tusschen ongeschreven
en geformuleerd gewoonterecht. Mits wij slechts bedenken, dat hier
niet als boven de formuleering van een gezag, opgelegd of gekozen,
afkomstig is, doch van de betrokkenen zelf en dus op haar beurt op
niets anders dan gewoonte berust
De boven aangegeven verschillen zien wij ook hier. Het bestendig
gebruikelijk beding moet geinterpreteerd worden — ook deze interpretatie is tekstverklaring, ook zij behoeft onderzoek van taal en
historie. Het beding brengt vastheid. Het beding kan voortbestaan,
ook al ontbreken de voorwaarden voor zijn toepassing. Ja, het beding
kan zoo zeer losraken van het feitelijk gebeuren, dat het een situatie
kan betreffen, die, zoolang het beding was gemaakt, nooit is voorgekomen. Het gebruikelijk beding behoeft immers niet een geregeld
voorkomende, het kan ook een slechts als mogelijk voorziene gebeurtenis regelen. Gelijk de gebruik-codificaties het karakter van
kleine wetboekjes aannemen, dietoekomst-regelingen betreffen, zonder met het t o t nog toe gebeurde rekening te houden, kan ook het
contractsbeding van dat gebeuren los worden gemaakt. Een duidelijke illustratie van deze tegenstelling, gewoonte-gebruikelijk beding, art. 1375 en art. 1383 B.W., geeft een arrest uit den oorlogstijd. ^ De strijd Hep over de vraag of in den kolenhandel het beding:
oorlog beeindigt de overeenkomst, een gebruikelijk beding was. Geconstateerd kon worden, dat het beding geregeld werd gemaakt,
doch niet, dat ook bij het ontbreken van het beding oorlog de overeenkomst deed vervallen. Immers voor 1914 had zich voor den kolenhandel in ons land de vraag niet voorgedaan. E r is dus geen gewoonte, zeide de Rechtbank. Het Hof vernietigt; immers het deed er
niet toe wat geschiedde, doch wat bedongen werd; op art. 1383,
niet op art. 1375 werd een beroep gedaan. E n het beding kon een
gebruikelijk worden, ook al werd er nooit uitvoering aan gegeven.
Vatten wij t e r wille der duidelijkheid in deze moeilijke materie
onze conclusies nog eens samen: er is onbeschreven en er is beschreven, geformuleerd, gewoonterecht. Die beschrijving kan in de
rechtspraak, zij kan ook op andere wijze geschieden. De beschrijving
heeft zelfstandige beteekenis. Doch ook het niet-beschreven ge' Hof Iveeuwarden 12 Juni 1918, in zake Hoven en Zoon tegen Sannes'
IJzerhandel, N. J. 1918, 1104.
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I woonte recht kan recht zijn. H e t is dan aanwezig indien er een zoo1 danige herhaling van handelen is, dat in h e t maatschappelijk leven
op voortzetting daarvan wordt gerekend. De door de handelingen
I gewekte verwachting is daarbij besUssend.
i
Hiermee is de beteekenis van het gewoonterecht af gehandeld.
Men vindt in de litteratuur nog twee vragen besproken, die ons
inziens geen afzonderlijke behandeling verdienen. Ten eerste of ,de
\ gewoonte ook plaatsehjk kan zijn dan wel algemeen moet kunnen
worden aangewezen. H e t antwoord is niet twijfelachtig — gewoonte
is geregeld handelen in zekeren kring. Die kring kan kleiner en
grooter zijn, plaatsehjk of naar bedrijf en vak zijn bepaald. Voor
onderscheid is niet de minste reden. Ten tweede, gi een onderzoek
naar de redelijkheid der gewoonte geoorloofd ii en irrationeele gewoonten als niet bindend ter zijde kunnen worden gesteld. Doch
waarop zou de bevoegdheid berusten dit irrationeel gegroeid recht,
dat juist hierop steunt, dat het niet is uitgedacht, maar van zelf in
het leven ontstaan, op zijn redelijkheid te toetsen? Natuurlijk zal
bij toepassing van gewoonterecht, evenzeer als bij die van wettenrecht, de vraag kunnen worden opgeworpen, of de concrete beslissing niet in botsing komt met wat ons zedelijk oordeel verlangt.
Doch dit sluit geenszins een bijzonder onderzoek naar de redelijkheid der gewoonte in.
Ten slotte het bewijs in het gewoonterecht. Men leert algemeen,
en het is ook vaste jurisprudentie ^, dat de rechter vrij is tot het bestaan der gewoonte door alle middelen, die hem goeddunken, te besluiten en dat hij daarbij aan de wettelijke bewijsmiddelen geenszins
gebonden is. Immers, zegt men, de gewoonte is rechtsbron, en jus
curia novit. De redeneering schijnt mij zwak en de conclusie zelf te
• algemeen. Wie zich op gewoonterecht (in eigenlijken zin, dus niet
\ op de rechtspraak, die zulk een recht vastlegt) beroept, beroept zich
) op feiten. Zijn die feiten betwist, dan zullen zij bewezen moeten wor1 den, juist zooals andere: getuigenbewijs, niet verhoor van deskundigen, is bij uitstek het middel om ze in rechten te doen vaststaan.
Dat dit somtijds overbodig is, komt hiervandaan, dat de rechter
1 Zie de aanhaling van litteratuur en rechterlijke uitspraken bij VAN
Wet Alg. Bepalingen 1928, ad art. 3, n. 6. Vgl. ook § 293 Deutsche
Zivil Prozess Ordnung.
PRAAG,
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notoire feiten ook zonder bewijs als vaststaand mag aannemen. Betwisting wordt gepasseerd, niet omdat gewoonte recht schept, maar
omdat zij tegenover notoire feiten als chicane ter zijde kan worden
gesteld. Staan de feiten vast, dan is de conclusie of in die feiten gevfoonterecht ligt opgesloten, een conclusie van den rechter, niet van
partijen en evenmin van gehoorde deskundigen of getuigen. Het
staat den rechter vrij zelf uit te maken bij wien hij daarvoor voorlichting wil zoeken. I n zooverre is inderdaad bewijs overbodig. y

§ 2 4 . Gewoonte tegenover dwingend recht.
Wij staan thans voor de vraag of gewoonte in Nederland bindt
tegen dwingende rechtsregels in.
Het antwoord ligt in de vorige paragrafen besloten. De grond,
waarom gewoonte voorgaat bij aanvullend recht, valt weg. Anders
dan het aanvullend voorschrift van den wetgever is diens bevel niet
machteloos tegenover algemeen afwijkend handelen. De rechter is
aan die bevelen onderworpen. Het mag gew(5'onte zijn, dat speelschulden worden betaald en soms zelfs geacht worden meer dan
andere te binden, geen rechter zal in strijd met art. 1825 B. W. een
veroordeeling tot betaling van een speelschuld uitspreken. En toch
— het kan zijn, dat in het werkelijk leven een regel van dwingend
recht zoo zeer op zij wordt gezet, dat zoo belangrijke verhoudingen
langzamerhand een ordening verkregen in strijd met dien regel, dat
de regel niet kon worden gehandhaafd. Hier is de botsing waarop
wij in § 21 wezen; uit wat daar is gezegd volgt ook, dat een vast
richtsnoer, wanneer dat het geval zal zijn, niet kan worden gegeven;
verder, dat het in ons privaatrecht hooge uitzondering is en behoort
te zijn. Het codificatie-systeem, de positie van onzen rechter, de
traditioneele hoogschatting van de wet, alles leidt er toe het gewoonterecht in strijd met dwingende bepalingen te beperken. Niettemin, het is altijd onvermijdelijk en laestaat ook ten onzent.
Toch is het niet gemakkelijk dit met voorbeelden te staven. Dit
heeft tweeerlei oorzaak. Vooreerst komt het zeiden voor, dat geschiedenis en wettekst een ondubbelzinnig antwoord geven op een
rechtsvraag, die door de gewoonte in tegengestelden zin is uitgemaakt. Meest ligt het geval zoo, dat er strijd bestaat over een inter-
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pretatie en dat dan in den strijd der argumenten voor en tegen de
gewooiite het beslissende woord spreekt. Optima interpres consuetudo geldt niet alleen voor de wets-uitlegging die in de rechtspraak
is te vinden, ook van die welke ligt in het handelen der betrokkenen!
De consuetudo is dan minstens evenzeer grond der uitspraak als de
scherpzinnigste uiteenrafeling van den tekst der wet. Doch in de
tweede plaats, ook dan zegt de rechter — gebonden als hij zich
rekent tegenover de wet en vrij naar zijn theorie tegenover de gewoonte — dit meest niet openlijk.
Boven op blz. 123 gaf ik het voorbeeld van de stichting. Het is
rechtspraakrecht, dat oprichting van stichtjngen ten onzent mogelijk is, het is gewoonterecht ook, als men de motiveering van den
adv.-gen. I,EDEBOER aanvaardt, die ik daar aanhaalde. Doch zulk
een motiveering is zeldzaam, de H. R. zelf gebruikt haar zoo goed
als nimmer — is het gewaagd niettemin vol te houden, dat zij ook
naar zijn oordeel van gewicht was?
Kan men bij de stichting op goede gronden beweren, dat strijd
met de wet niet valt aan te toonen. veel zwakker was de positie in een
ander geval, waar het eveneens om de vraag ging of een handeling
geldig was en het beoogde rechtsgevolg bereikte, of wel een dwingende wetsbepaling dit gevolg uitsloot. Ik doel op de vraag of voor de
wijzigingswet van 1928 het oprichten van naamlooze vennootschappen, die niet ten doel hadden daden van koophandel te verrichten,
mogelijk was. Art. 14, art. 36 (oud) W. v. K., systeem en historie der
wet, zij pleitten alle voor ontkeiinende beantwoording. Niettemin
had het Departement van Justitie zulke naamlooze vennootschappen erkend. Er waren er talrijke in het leven geroepen (bouwmaatschappijen, landbouwondernemingen); groote kapitalen waren er in
belegd, ontelbare rechtshandelingen met hen verricht. Dit aUes zou
wankel en onzeker worden, als het machtswoord werd gesproken:
de naamlooze vennootschap, die niet ten doel heeft koophandel te
drijven, bestaat niet. Is het wonder, dat men, ondanks de sterke argumenten van interpretatieven aard, die uitspraak niet aandurfde
en boog voor de feiten: „het nu eenmaal bestaan" dier naamlooze
vennootschappen, die niet handel drijven in den zin der wet.
MoLENGRAAFF zeide operdijk: „door gewoonte — in afwijking der
wet — is hier recht geworden." ^
1 Leidraad 5« druk, blz. 208.
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Een ander voorbeeld uit een geheel ander gebied. Het betreft de
inrichting van de Nederlandsche Hervormde kerk. I n 1816 vaardigde Koning Willem I een besluit daarover uit, waarvan de rechtsgeldigheid zeer betwistbaar is, of liever, waarvan thans de ongeldigheid wel vaststaat. Talrijk zijn de juristen en kerkelijke autoriteiten,
die aannemen, d a t de Koning ten eenenmale de bevoegdheid tot deze
inmenging miste.^ Niettemin zijn er slechts weinigen 2, die thans nog
het Koninklijk Besluit als grondslag van deze inrichting ontkennen.
H e t mag waar zijn, dat een aanvaarding daarvan door de betrokkenen, waarop dikwijls beroep wordt gedaan, kan worden betwist,
niettemin lijkt mij juist,, dat rebus ipsis et factis, om een uitdrukking
van den Hoogen Raad * in deze materie over te nemen, de inrichting,
die de Koning voojschreef, die der Ned. Herv. kerk is geworden. Bij
aanvaarden denkt men wellicht nog te veel aan een uitdrukkelijk
wilsbesluit — hier is jarenlang eenvoudig gehandeld alsof het K. B.
wet was en op grond daarvan een zoo wijd vertakt geheel van instellingen en regelingen in het leven geroepen, dat thans een betwisting niet kan worden toegelaten. Is het iets anders dan gewoonterecht? Gewoonterecht tegen de wet?
Zoo zijn meer voorbeelden te noemen: het opstaan van hypotheken, om gelegenheid te geven aan latere om een hoogeren rang t e
verkrijgen, is met het wettelijk systeem van hypotheekinschrijving
geheel in strijd, niettemin geschiedt het geregeld en zou een uitspraak van ongeldigheid nu, terwijl het gebruik is ingeburgerd, verreikende moeilijkheden in het leven roepen. H e t niet eigenhandig
schrijven of van goedschrift voorzien van obligaties en pandbrieven
kan in strijd m e t art. 1915 B. W. worden genoemd en al kan hier een
beroep op de historie tegen den letterlijken zin worden gedaan *, ook
afgezien daarvan zal de niet-toepasselijkheid van bet art. op deze
stukken moeten worden aangenomen. De ellende was anders niet
te overzien. Gewoonte maakt recht. E r is telkens weer een aanvaarden der feiten. Men handelde en deed dit in het vertrouwen, dat men
zoo mocht doen; de regelmatige gang van zaken in breede kringen
' VAN APEI,DOORN, De synode en de predikantstractemenien (1925) blz. 7,
geeft een lange lijst.
2 Waaronder echter een kenner van ons kerkrecht als Mr. VAN APEI,DOORN.
3 2 Jan. 1846, W. 674.
* Rechtbank Amsterdam 13 Maart 1907, W. 8567.
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steunt op de rechtsgeldigheid van het handelen — het recht zou
zijn taak van normeering der werkelijkheid vergeten, indien"het voor
de werkelijkheid geen oog had en plotseling op grond van wellicht
vergeten regelingen aan de handelingen kracht ontzegde. Gelijk de
verjaring naast den titel bij de verkrijging van subjectieve rechten,
staat de gewoonte naast de wet bij de rechtsvorming. Uit onrecht
kan recht worden. Dit is oude wijsheid, die Scholastieken en Canonisten reeds hebben ontdekt. ^
Maakt het onderscheid tusschen aanvullend en dwingend recht,
dat hier de plaats van de gewoonte een veel bescheidener is dan
daar — de aard der gewoonte en de grond, waarop het recht haar
aanvaardt, verschillen niet. Het is hier als daar hetfeitelijkgebeuren,
dat het recht bepaalt. Ook bij dwingenden regel zal de grens tusschen zeden en recht hiervan afhangen of dat gebeuren zoodanige
beteekenis verwierf, dat de regel ten slotte ook in rechten kan worden doorgevoerd. De geheele verhouding tusschen leden van hetzelfde gezin aangaande gebruik en vertering van wat hen samen
toebehoort, door sommigen gewoonterecht genoemd ^, is zedenverhouding; er is geen rechtsstrijd aan te wijzen, waarbij hieraan beslissende invloed kan worden toegekend. H e t gebruik daarentegen, dat
de getrouwde vrouw den naam van haar m a n voor den haren plaat.st,
is tot recht geworden, zoodra men erkent, d a t met dergelijke naamsaanduiding een onderteekening in rechten kan geschieden. Mij schijnt
het niet twijfelachtig. Juist doordat een mogelijkheid van handhaving in rechten niet is aan te wijzen, is de regel, dat de vrouw aan
den man gehoorzaamheid verschuldigd is, die als een rechtsregel
in ons wetboek prijkt (art. i 6 i B. W.), door gewoonte ter zijde gesteld. De procedure van scheiding van tafel en bed zou in abstracto
tot handhaving van den regel kunnen dienen — zij doet het niet.
Geen advocaat poogt van het feit, dat de vrouw ongehoorzaam is geweest, een buitensporigheid in den zin van art. 288 B.W te maken.
Geen rechter zou hem gelijk geven. Wij mogen hier — hoewel de uitspraak ontbreekt, die zulk een vordering afwijst — van een gewoonterecht in strijd met de wet spreken. Er is zelfs geen twijfel. ^ E n
• GENY, Methode I, blz. 346 en SI'AREZ, De legibus ac Deo legislatore Lib.
VII, cap. I, n. 5, verder cap. 15.
2 EHRI,ICH t. a. p. blz.

3 Zie boven blz. 88.

70.

153
^\renzeer als bij de gewoonte tegen aanvullend recht is ook hier het
bewustzijn van den handelende slechts negatief van belang. De eisch
van een bijzondere overtuiging bij het handelen mag men hier evenmin als daar stellen; wel mag verlangd worden, dat de betrokkenen,
toen zij begonnen te handelen als zij deden, zich van strijd met de
wet niet bewust waren. De twijfel daaraan komt eerst achteraf,
meest door den jurist: een scherpzinnig advocaat begint een proces, waarin de geldigheid wordt betwdst van wat men altijd deed, of
een auteur oppert in tijdschriftartikel of leerboek bezwaren. De
menschen zelf handelen argeloos, zij wisten niet beter of wat zij
deden mocht en had de gevolgen, die zij zich voorstelden. Ook hier
is analogie met de verjaring en haar eisch van goede trouw. ^ H e t is
die goede trouw, het handelen jaren voortgezet alsof iets recht was,
dat achteraf blijkt niet recht te zijn, die hier als bij de verjaring door
den rechter wordt beschermd, als hij verklaart, dat gewoonte recht
maakt. De betrokkenen zouden het onrecht vinden als anders geschiedde; tegen wie opponeert, voeren zij aan: gij zegt n u d a t d i t n i e t
mag of niet kan, doch ik deed zoo, omdat talloos velen voor mij zoo
deden en ik niet beter wist of het mocht. Dit vertrouwen wordt beschermd.
Wij zien dus een volledige parallellie tusschen de gewoonte bij
dwingend en bij aanvullend recht. Voor principieele tegenstelling, als
G E N Y ^ en OERTMANN^ b.v. maken, bestaat geen grond. Om het verkeersgebruik tegen het aanvullend recht te redden, terwijl zij de gewoonte tegen dwingend recht niet willen aanvaarden, maken zij van
het verkeersgebruik iets anders dan de gewoonte, herleiden zij het
tot den wil van partijen. Wat daartegen te zeggen valt, zei ik al
boven, hier valt daaraan slechts toe te voegen, dat het verschil tusschen beide alleen gradueel is. De gewoonte tegenover de wet is door
de codificatie teruggedrongen; zij heeft ook thans nog slechts een
kleine plaats veroverd, en het past geheel in ons systeem van recht,
dat ook daar, waar de gewoonte van belang is, zij op den achtergrond
blijft en argumentatie van anderen aard naar voren wordt geschoven.
Men bedenke nog eens, dat uiterst zeiden van een gegeven op zich
^ Deze Handleiding II, blz. 194.
* Methode I, n. 129 en n. 133. GENY neemt trouwens heel wat van het
onderscheid terug door in handelszaken de gewoonte wel als bron te erkennen.
^ Rechtsordnung und Verkehrssitte (1914) blz. 349 vgl.
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zelf de uitspraak afhangt en dat in zooverre de tegenstelling gewoonte-wet, die ook wij hier overnemen, steeds te absoluut is. Het
zijn factoren van verschHlenden aard, die iedere uitspraak bepalen.
Daarom gaven wij ook niet aan de gewoonte een afzonderlijke plaats
naast de wet, maar behandelden haar als een der hulpmiddelen van
rechtsvinding op een lijn met taal en historie. Doch als zoodanig is
zij van niet te miskennen belang en is het — al zou het alleen ter
wille van wat B. M. TAVERNE de „waarheid" in de rechterlijke uitspraken noemt ^, haar oprechtheid zou ik liever zeggen — gewenscht,
dat zij meer dan tot dusver Skar voren wordt gebracht.
Het is — dit moeten wij ten slotte nog eens herhalen — het feitelijk handelen, dat mede het recht bepaalt.,

§25.

Eischen van het verkeer. Aard der zaak. Sociologische
en teleologische interpretatie.

De feiten bepalen mede het recht; ook het maatschappelijk gebeuren is een factor bij de rechtsvinding. Dit geldt nog op ander gebied dan dat van het gewoonterecht, een gebied, dat zeiden met dat
laatste in verband wordt gebracht en er toch vlak bij ligt.
Men zegt wel, dat het een of ander recht is omdat het verkeer het
eischt. Meermalen gebruikt door"auteurs, is deze rechtsgrond in den
laatsten tijd ook in de rechtspraak doorgedrongen, ja, wordt hij ook
door den Hoogen Raad gebezigd. Het is een verschijnsel dat wel de
aandacht verdient, een van de punten, waarop de methode van den
Hoogen Raad van nu verschilt van die van een twintig jaar geleden. ^ Voor de ontwikkeling van die methode binnen de nauwe
grenzen, door het cassatiesysteem gesteld, is dat teekenend. We vinden het beroep op den verkeerseisch in het bekende arrest over art.
2014 B. W. in zake Veltman tegen Kooper. ' Daar volgt het op een
geheele reeks van argumenten, hoofdzakelijk van historischen aard.
Aan het slot van het arrest heet het: „dat de nuttige, door het verkeer
geeischte wijde strekking van den regel deze is . . . .". Nog merkwaar1 De taak van den strafrechter (1918).
2 FOCKEMA ANDREAE vermeldt hiervan althans niets in zijn „Tien jaar",
zie boven blz. 52.
3 3 Febr. 1922, N. J. 1922, 388 W. 10864.
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diger is het beroep op den verkeerseisch in de arresten, waarin de
H. R. 1 den lastgever gebonden rekende aan de handelingen van den
lasthebber, ook indien deze den last te buiten ging, mits slechts de
derde, die met hem handelde, mocht vertrouwen, dat hij binnen den
kring zijner bevoegdheid was gebleven. Hier staat het argument geheel op zich zelf en dit verdient te meer aandacht, daar de H. R;,
na aanvankelijk in 1926 verklaard te hebben, dat dit een toepassing
van art. 1844 B. W. zou zijn, in 1928 leerde, dat het een uitzondering
op het artikel maakt. Een uitzondering, waarvan de wet zelf niet
weet. Er is hier een rechtsverfijning ^, we gegrond zou kunnen worden op een rechtsbeginsel ^, doch die bij den H. R. alleenlijk steunt
op de eischen v a n het verkeer.
W a t hebben we daaronder te verstaan? Toch niet anders dan dit;
dat bij bepaalde gedragingen in het maatschappelijk leven algemeen
wordt aangenomen, dat degene, die handelt, niet voor zich zelf, maar
voor een ander optreedt: de zetbaas, de agent, de winkelbediende,
de directeur, zij alien doen een reeks daden in hun bedrijf, die men
algemeen beschouwt als daden voor dengene, die hen aanstelde, die
dit in den regel ook zijn. Doch zijn zij het een enkele keer niet —
omdat de volmacht ontbreekt — maar is de uiterlijke schijn er wel,
dan, zegt men, en zegt ook de H. R., mag men op den schijn vertrouwen. * Dat eischt het verkeer, d.w.z. zonder dat is een snel en
\'oortdurend handelen met al de genoemde personen onmogelijk,
bijzonder onderzoek van hun bevoegdheid zou niet kunnen plaats
hebben en heeft niet plaats.
De overeenstemming met het gewoonterecht ligt voor de hand.
Hier en daar een handelen in de samenleving, waarvan het recht afhangt, hier en daar een vertrouwen op de rechtsgevolgen van dat
handelen, dat, omdat het algemeen is, niet mag worden beschaamd.
Hier en daar is bet een schijn waarop wordt gerekend. Het verschil
is, dat daar het vertrouwen het bestaan van een regel betreft, die
in de wet niet is t e vinden, hier het in concreto aanwezig zijn van
^ r8 Juni 1926, N.J. 1926, 1021, W. 11529 inzake Altena tegen v. d.
Horst; 23 Maart 1928 N. J. 1928, 730, W. 11837 inzake Huidenmaatschappij tegen Disconto Bank.
2 Zie boven blz. 82.
^ Zie boven blz. 86.
* Zie VAN DER H E Y D E N in Rechtsgeleerd Magazijn 1928 blz. i vlg.
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de feitelijke voorwaarden van een wettelijken regel, die der lastgeving, dat in werkelijkheid ontbreekt. I n het gewoonterecht wordt
wat men in den regel doet tot verplichting naar een regel; hier
wordt, wie een situatie schept, die op een regel wijst, aan den regel
gebonden gerekend, al kan deze niet direct worden toegepast. Dit
eischt het verkeer; wie recht zoekt zal daarmee rekening moeten
houden.
Er is dus een erkenning van de feiten, doch er is tegelijk een beslissing over de doelmatigheid van eenig handelen. De rechter kan
den eisch van het verkeer afwijzen — doch hij brengt daardoor dat
verkeer in moeilijkheden. Het doel van de lastgeving in het maatschappelijk leven wordt niet bereikt, indien de nieuwe regel, dien de
H. R. ^ uitsprak, niet wordt aanvaard. De rechter wil dit doel helpen
verwezenlijken, omdat het maatschappelijk leven zelf er om vraagt.
Vandaar dat deze wijze van rechtsvinding zoowel sociologisch als
teleologisch kan genoemd worden: zij onderzoekt het maatschappelijk gebeuren en put daaruit haar regel, doch zij doet dat, omdat
eerst door dien regel het maatschappelijk leven doelmatig wordt ingericht.
Niet alleen bij den invloed, die aan de eischen van het verkeer
wordt toegekend, ook nog in andere gevallen is deze methode van
nut. Zij wordt ook toegepast als de rechter een beslissing neemt „naar
den aard der zaak". Het is een weinig zeggende term, men heeft er
de meest verschillende dingen onder begrepen. Geen wonder, dat hij
volkomen werd verworpen. ^. Toch verwijst de wet in het belangrijke artikel 1375 B. W. naar den aard der overeenkomst, als hij den
rechter opdraagt vast te stellen, wat gebruik en billijkheid bij overeenkomsten vorderen. Dit heeft goeden zin als men onder dien „aard"
het type verstaat, waartoe de overeenkomst in het maatschappelijk
leven behoort. De menschen kunnen in de meest verschillende verhoudingen tot elkaar treden en zij zijn vrij die verhoudingen te regelen, zoo als zij wUlen, doch dit neemt niet weg, dat die verhoudingen
op bepaalde wijze te classificeeren zijn, t o t typen en hun onderdeelen kunnen worden herleid. Koop, huur, lastgeving, arbeidsover^ De „nieuwe" regel; ook hier is de formuleering van den rechter en ook
van deze formuleering geldt wat wij bij het gewoonterecht opmerkten.
2 Vgl. WiNDSCHEiD, Lehrbuch des Pandektenrechts gte Auflage (KlPP, 1906)
23 noot la; GENY, Methode II n. 159.
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eenkomst zijntypen van overeenkomsten. Leveringscontract, specieskoop, koop op de proef: typen van koopovereenkomsten; ook in
weer andere indeeling koop van graan, van vee en van huizen. Ieder
type wordt in de samenleving afgewikkeld op een bepaalde wijze.
Partijen zijn vrij daarvan t e maken, wat zij willen, doch er is zekere
regelmaat. Wordt die regelmaat zelf als bindend beschouwd, dan is
er gewoonterecht; wordt uit het doel, dat in het maatschappelijk
verkeer dat type heeft, een beslissing afgeleid, omdat zij aan dat doel
het meest beantwoordt, dan is er een oordeelen naar den aard der
overeenkomst. Zoo is de beslissing, dat bij leveringscontracten gedeeltelijke ontbinding mogelijk is, een beslissing uit den aard der
overeenkomst. ^ En het was „de aard" van de overeenkomst tusschen aanbesteder en architect, de maatschappelijke functie van den
laatste, die het Hof in den Haag tot richtsnoer strekte bij een beslissing over de grenzen van de gebondenheid van den aanbesteder aan
de daden van den architect. ^
!~ Sterker nog komt die aard naar voren als wij te maken hebben
met instellingen ^ als de grondeigendom, het huwelijk en zoo meer,
die zich in het maatschappelijk leven ontwikkeld hebben. Zij hebben een functie in het leven, die tot bepaalde rechtsregels leidt.
Dit alles toont het belang van de maatschappelijke feiten voor de
rechtsvinding. Doch het toont ook, dat hier de speelruimte van den
rechter groot is, grooter dan bij de andere methoden, die hij volgt.
Reeds dit feit op zich zelf dwingt tot spaarzaamgebruikdermethode.
Degene, die recht zoekt, doet dat in gebondenheid ;* „eischen v a n
het verkeer", „de aard der zaak", het zijn termen, die door haar
vaagheid zoo licht tot wUlekeur leiden.
Doch, als ik dit vooropstel, wil ik er onmiddellijk naast zetten, d a t
bij de rechtsvinding op grond der andere factoren het rekenen met
het maatschappelijk gebeuren van het allerhoogste belang is. Niet
op zich zelf, maar bij gebruik van analogie en rechtsverfijning, bij
het zoeken naar de historische lijn en bij overweging, in hoever in
die lijn een stap verder kan worden gedaan, zal de rechter zoo nauwkeurig mogelijk van bet maatschappelijk gebeuren, van de vormen,
' Vgl. de aanteekening op H. R. i i Maart 1926, N. J. 1926, 508 W. 11485.
^ 25 Nov. 1926, N. J. 1928, 1006, W. 11712.
* Zie boven blz. 113.
* Zie boven § 21.
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waarvan men zich daarbij bedient, kennis moeten nemen, moeten
nagaan ook, hoe de in het maatschappelijk leven zich vertoonende
stroomingen en strevingen het best hun doel bereiken. ^
Aan de doeleinden, die in het systeem van het recht zijn erkend,
is hij daarbij gebonden. Het is niet zijn taak, maar die van den wetgever, hierin zoo noodig radicale verandering te brengen. ^ Waar in
het maatschappelijk leven belangen en begeerten van geheele groepen botsen, moet de wetgever, niet de rechter, het beslissende woord
spreken. Doch binnen de grenzen door het systeem gesteld in langzaam voortschrijden, moet ook wie recht zoekt met de ver anderingen,
die dagelijks in het maatschappelijk leven plaats grijpen, rekening
houden.
Tot deze algemeene opmerkingen moeten wij ons beperken. Eerst
in de stof zelf kunnen deze gedachten met voorbeelden worden uitgewerkt. Hier moet nog slechts op een methode van teleologische
interpretatie van eenigszins anderen aard de aandacht worden gevestigd. H e t is deze, dat niet het doel van het handelen in de maatschappij wordt onderzocht, maar naar het doel van een speciale bepaling wordt gevraagd. In het maatschappelijk handelen grijpt de
wetgever in; hij wil het sturen. Men kan nu zijn bevelen onderzoeken
naar hun inhoud en hun omvang, men kan ook de vraag stellen: wat
wilde hij in het algemeen daarmee bereiken? Die vraag stelt de uitlegger zich, als hij de mogelijkheid van analogie onderzoekt, doch hij
kan het ook doen bij de vaststelling van den zin van een concreet
voorschrift. Een goed voorbeeld daarvan geeft de beslissing, diede
H. R. eenige jaren geleden gaf over art. 6 i Fw. ^ Bij faillissement
kunnen de belangen botsen van de echtgenoote van den faUliet en
de schuldeischers. De eerste moet de waarborgen, die zij tegenover
den man bedong, ook tegenover diens schuldeischers kunnen handhaven, doch de laatsten moeten gevrijwaard worden voor de gevolgen van een niet onwaarschijidijke samenspanning tusschen man
en vrouw te hunnen nadeele. Afbakening van de rechten van beide
partijen in dezen brengt art. 6 i . Fw. Geheel duidelijk en scherp zijn
de grenzen daar niet getrokken. Toen nu de H. R. deze nader moest
' Zie boven blz. 107.
2 Zie boven blz. 122.
* Inzake Mr. Smalhout qq. tegen de Haan, 23 Mei 1924, N. J. 1924,
817, W. 11292.
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aangeven, begon hij, in afwijking van zijn gewone methode, die dadelijk zich tot de cassatiemiddelen zelf richt, met de belangentegenstelling, het doel van het artikel en de aanwijzing in het algemeen
v a n de bevoegdheden van crediteuren en echtgenoot uiteen te zetten.
H e t arrest is zeker een van de fraaist gemotiveerde van de laatste
jaren. Een nadere omschrijving van het doel van het voorschrift, de
afweging van de belangen, die hier botsen, zooals de wetgever deze
gaf, en daaraan dan vastgeknoopt de meer concrete beslissing — het
is een methode, die men zou wenschen, d a t d e H . R. meer toepaste.
Ook dit kan teleologische interpretatie genoemd worden — doch
ook deze staat niet op zich zelve, maar vindt haar aanvulling in
overwegingen van taal en geschiedenis.

§ 2 6 . De beteekenis der feiten. Het geval.
Over de feiten van het verleden spraken wij; we wezen er op hoe
wat rechtens moet geschieden afhangt van wat anderen vroeger in
soortgelijke gevallen deden (gewoonterecht); ook het belang van het
maatschappelijk gebeuren, waarin het geval zijn plaats had, gingen
wij na, hoe in d a t verloop eischen opkomen, die om vervulling vragen, doeleinden worden nagestreefd, die slechts met behulp van het
recht kunnen verwezenlijkt worden. Thans moeten wij nog stil staan
bij de feiten v a n het geval zelf. Ook die zijn voor de rechtsvinding
van belang.
Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd. Wij moeten den regel zoeken om het geval te berechten, om in den strijd van beweringen,
waarin op grond van bepaalde feiten de een een prestatie van den
ander eischt, de juiste beslissing te vinden. Hoe zou die in de feiten
zelf kunnen liggen? We vragen naar een maatstaf voor het geval,
hoe kan het geval zelf dien maatstaf aan de hand doen?
De twijfel, die uit deze vraag spreekt, is gegrond. Het oordeel is
een syllogisme, de major kan —• waar we hem ook mogen vinden —
niet in den minor zelf opgesloten liggen. Intusschen, daarmee is wel
aangetoond, d a t de feiten van het geval nooit den regel kunnen
geven waarnaar dat geval gewaardeerd moet worden, niet, dat zij
voor de beslissing alleen maar het belang hebben van object van beoordeeling te zijn. Dit zou slechts dan waar zijn, indien de beslissing
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door eenvoudige subsumptie van het geval onder den regel werd gevonden. Doch dit is niet zoo, we wezen er reeds herhaaldelijk op ^
In de veelheid van de verschijnselen, die t o t het proces aanleiding
gaven, zoekt de rechter die feiten, die voor de beoordeeling van belang zijn. Hij kan dat niet doen zonder van een regel, een gedachte
beslissing, uit te gaan —- waarom zou anders dit feit wel, dat niet
relevant zijn ? We kunnen in de rechtspraak de feiten alleen zien
vanuit den regel, de beslissing
Doch omgekeerd zien wij evenzoo den regel, waarnaar wij oordeelen, alleen uit de feiten. Wie zeker complex van gebeurtenissen en
een daaruit ontstanen rechtsstrijd krijgt t e beoordeelen, moet den
regel zoeken, dien hij zal toepassen. Die regel ligt niet voor hem
klaar. Wel zijn regels gegeven, doch niet wat de juiste is voor het
geval. Bovendien worden die regels voortdurend vervormd. Hoe
anders zal degene, die recht zoekt, den goeden regel kunnen vinden
dan door het geval als uitgangspunt te nemen?
Doch als wij dit aannemen, dan moeten we 66k aanvaarden, dat
het geval zelf mede de beslissing bepaalt, d a t wie van die feiten kennis neemt, een oplossing ziet, die hem op het eerste gezicht de juiste
schijnt, een oplossing, die getoetst moet worden en niet kan worden
aanvaard eer voor haar een plaats in het systeem, een logische verantwoording uit een regel, is gevonden, doch die hem voorloopig bevredigt, die, naar men zegt, bij het geval past. Hoe zouden we anders
mogen zeggen, dat het geval tot zijn recht komt? Dit schijnt mij de
juiste kern van wat het recht der werkelijkheid wordt geheeten.
H I J M A N S heeft indertijd dezen fascineerendenroep aangeheven.^
Onder dien term wordt van alles verstaan. Er waren er, die het recht
der werkelijkheid gelijk stelden met het positieve recht in sociologischen zin —• voor anderen was het een kreet om erkenning van de
reeele elementen in het rechtsleven, van de beteekenis van het maatschappelijk gebeuren, het verkeer en w a t dies meer zij, voor de
rechtsvorming. Van dit alles omvat de term, ook naar de bedoeling
van zijn auteur, doch daarmee is het eigenlijke wat hij beoogde, als
ik goed zie, niet aangegeven. Voor H I J M A N S is „het recht der wer1 Zie boven blz. 13, 100, 117. Vgl. ook Jui,ius MOOR, Das Legische im
Recht. Revue international de la theorie du droit II, 193.
^ Het recht der werkelijkheid (1910).
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kelijkheid" ook, in de eerste plaats, een beroep op het intuitief inzicht in het geval, een beslissing naar dit inzicht. Hij noemt d a t : oordeelen naar rechtsgevoel en onderscheidt dit uitdrukkelijk van het
rechtsbewustzijn. ^ De term „rechtsgevoel" zou ik liever vermijden,
hij is dubbelzinnig en het komt niet alleen op het „voelen", maar ook
op het waar nemen en intuitief oordeelen aan. We moeten het geval,
zooals de schrijver even verder zegt, „alzijdig doorgronden" d.w.z.
we moeten ons zoo goed mogelijk van wat gebeurd is op de hoogte
stellen, zooveel mogelijk trachten te verstaan wat de betrokkenen
deden en beoogden — dan dringt zich een beslissing in den een of
anderen zin aan ons op. Een beslissing, die we — en hier ligt het gevoelselement — „billijk"' oordeelen, die ons bevredigt.
Maar oordeelen we in het recht niet naar een regel? lyigt juist daarin niet het verschil met het oordeel naar billijkheid, met het moreele oordeel ook? ^ Zeker — in het recht kunnen we niet volstaan
met het intuitieve oordeel, het vraagt rekenschap en rekenschap
langs rationeelen weg. We zoeken steeds beide : hn intuitief als juist
zien van de beslissing, omdat ze ons oordeel over wat in dit geval,
concreet behoort, bevredigt, en verstandelijk een verklaring van de
beslissing uit de gezaghebbende factoren. Kunnen wij de laatste
niet vinden, dan gaan wij aan het eerste twijfelen, doch is de herleiding tot die factoren bereikt, een rationed verdedigbaar betoog
opgezet — en een/voor geschoolden jurist is dat meestal niet zoo heel
moeilijk — maar hapert het aan het eerste, de intuitieve aanvaarding, dan blijft het onbevredigend en zoeken we iets anders.
We oordeelen steeds tegelijk en tastend van geval tot geval ^n
naar gereed liggende regels.
Dit wordt duidelijk als we ons nog eens herinneren wat b.v. bij
analogie en rechtsverfijning ^ geschiedt: de rechter breidt een regel
uit boven den inhoud, dien hij naar zijn taalkundige beteekenis heeft,
of wel hij beperkt hem. Hoe komt hij er toe? Hij ziet het geval en hij
kent den regel, toepassen in letterlijken zin kan hij dien regel niet,
doch hij wil voor dit geval de beslissing alsof de regel toepasselijk
1 t. a. p. blz. 17.
^ Zie mijn Beschouwingen over recht, blz. 200 en „Recht en Moraal" Handelingen van de Vereeniging voor wijsbegeerte des Rechts XIII (1927).
^ Zie boven. Ik zei „b.v.", want het geldt ook voor de interpretatie methode
naar taal of traditie, doch spreekt het duidelijkst bij analogie en rechtsverfijning
ScHOLTBN, Inleiding.
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was, hij breidt dien regel dus uit. Waarom en wanneer hij dat mag,
gaven we boven aan. Doch hij doet dat niet in abstracto, los van het
geval, doch hij doet het naar het geval toe. Juist hetzelfde geldt van
de rechtsverfijning. Hier ligt de beteekenis van de feiten van het
geval. Zij zouden in ons verband van gering belang zijn, indien de
regel onveranderlijk, absoluut strak, klaar lag en, naar men zegt, alleen maar „toegepast" moest worden. Doch de regel vervormt zich,
de toepassing is rechtsvorming en dus geschiedt die vorming mede
op grond van het geval. Weet niet ieder, dat nieuwe regels in het
rechtsleven zich altijd baan braken op grond van sterk sprekende
gevallen? Wat wil dit anders zeggen, dan dat het geval, op zich zelf
gezien, zoo zeer een oplossing in een bepaalden zin opdrong, dat het
tegengestelde zoo zeer als onbillijk werd gevoeld, dat het nieuwe
oordeel daarom met verbreking van den ouden regel moest worden
uitgesproken? Was de oneerlijke concurrentie van den boekdrukker,
die den bediende van zijn concurrent omkocht, niet zoo onbehoorlijk geweest — wie weet of wij het arrest van 1919 wel hadden gekregen? In het geval zelf kan — voor wie het ziet — de oplossing
liggen. Het is H I J M A N S ' verdienste hierop het eerst met nadruk t e
hebben gewezen.
„Voor wie het ziet" — immers deze kijk is niet ieders deel en
niemand verwerft hem zonder moeite. De „sprekende" gevallen,
waar ieder hoort waarom zij vragen, zijn zeldzaam. Oefening, die
niet beter kan worden verkregen dan door vergelijking van de tallooze schakeeringen, die de werkelijkheid biedt, verscherpt het inzicht.
Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat een geval zich voordoet als een
eenvoudig voorbeeld van een bepaald type, een zooals er zoo dikwijls zijn berecht, waarvoor de regel klaar ligt en dat toch ineens de
twijfel komt: zou dat wel juist zijn, is er niet iets in het geval, dat
af wijkt en toepassing uitsluit? Dan gaat de wetenschap op zoek en
poogt die afwijking te rechtvaardigen door andere regels te hulp te
roepen, die de uitzondering verklaren De een zoekt daarom dezen,
de ander genen weg. Doch alien hebben hetzelfde doel. Hoe was dat
mogelijk, indien het geval hun dit niet aanwees ? De voorbeelden
liggen voor de hand. Wij verwijzen naar § 2.
De feiten van het geval bepalen mede den regel. In sterker mate
dan gewoonlijk geldt dat, als de rechter vrijheid is gelaten „naar
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omstandigheden" „naar billijkheid" te beslissen. Hoe algemeener de
term, hoe meer plaats voor individueele beoordeeling. H e t ruimst
is deze indien, gelijk bij de opdracht aan scheidslieden, in de beoordeeling naar billijkheid een tegenstelling met de beoordeeling naar
rechtsregels wordt gezien. Art. 636 Rv. gaat van die tegenstelling
uit. ^ Doch ook dan blijft de taak van wie recht zoekt om te onderzoeken of zijn beslissing veralgemeening verdraagt. Zuiver individueel is een rechtsbeslissing in tegenstelling met een moreel oordeel nooit.
ledere beslissing vraagt uit haar aard om generaliseering. Als iets
voor A. recht is, moet het dat ook voor B. zijn in gelijke verhoudingen. I n de onderscheiding, wat hierbij gelijk en ongeUjk is, zit de
moeilijkheid. H e t is de taak van den jurist door ontleding te zoeken,
wat in dat oordeel veralgemeening verdraagt en dus ook in andere
gevallen van belang kan zijn, en wat zuiver individueel is te verstaan.
Voor wien rechtspraak-recht navorscht is dit het voornaamste deel
van zijn arbeid. Voor den Engelschen jurist staat het in het middelpunt. ^ Ook ten onzent wordt het bij het veelvuldige beroep op de
rechtspraak van groeiende beteekenis.
H e t arrest van 1919 over de onrechtmatige daad had in opzet en
formuleering sterk een algemeene tendenz, de feiten zijn voor onze
belangstelling geheel naar den achtergrond gedrongen, doch dat
neemt niet weg, dat de rechter, toen hij voor de beslissing stond, den
sprong moest doen van de oude tot de nieuwe interpretatie, zijn oog
op die feiten moest richten en die feiten voor zijn beslissing van beteekenis werden. In hoeverre zij dat waren, is in het algemeen niet te
zeggen zonder kennis van het gebeuren in raadkamer; in dit geval
blijkt uit het arrest zelf er niets van.
Wij zeiden, dat wij altijd pogen het geval tot een regel te herleiden. Toch gebeurt het, dat dit den rechter niet gelukt. Dat blijkt
het duidelijkst waar de wet den rechter groote speelruimte laat; bij
begrippen als schuld, goede trouw, enz. Het kan, dat de rechter een
regel vindt of vormt en daaruit afleidt, dat het geval zus of zoo beslist moet worden. Het komt ook voor, dat hij de feiten opsomt en
dan zegt: wie zoo handelt heeft schuld, is niet t e goeder trouw, komt
'• Vgl. mijn Beschouwingen over recht blz. 184 vlg.
^ Vgl. A. L. GOODHART, Essays in jurisprudence and common law (1931)
blz. I vlg., speciaal blz. 10 en 19.
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in strijd met de goede zeden. Dan geeft hij niet aan wat in zijn uitspraak algemeen, wat bijzonder is. Misschien kan bij het niet aangeven, gevoelt hij zijn beslissing alleen maar als noodzakelijk. Na
hem komenden kunnen dan zien, wat daarin tot een formule van
meer algemeene strekking kan leiden.
I n het bijzonder zal op het individueele van de beslissing moeten
worden gelet, waar de rechter niet algemeene normen, maar de concrete regels, door partijen zelf gesteld, hanteert. Uitlegging van overeenkomst of testament is rechtszoeking, waarbij niet alleen het feitelijk gebeuren, doch ook de regel bijzonder is. Doch hierop kunnen
wij hier niet ingaan. Het is een onderwerp, dat bij de leer der
overeenkomsten en uiterste wilsverklaringen thuis hoort. Hier in
deze algemeene inleiding vraagt nog een ander punt onze aandacht.

§ 27. Het rechtsbewustzijn.
Tot nog toe zwegen wij over een factor bij de rechtsvinding, die
volgens sommigen de meest centrale plaats behoort in te nemen, het
rechtsbewustzijn. Wij moeten thans, nu we al de factoren nagingen,
die de beslissing bepalen, bij dien eenen stilstaan. Met den term
rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over eenig
concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat
recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve
instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we
dat doen tusschen waar en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk. Dit rechtsbewustzijn is, volgens de auteurs, die ik op het oog
heb, de bron van alle recht. Zoo b.v. K R A B B E ^.
Een dergenen, die hem volgen, KRANENBURG, meent zelfs de
„wet" ontdekt te hebben, waarnaar dit rechtsbewustzijn functionneert. „Elk lid der rechtsgemeenschap", heet het bij hem ^, „is ten
aanzien der verdeeling van de voorwaarden van lust en onlust gelijk
en gelijkwaardig, voorzoover hij niet zelve de voorwaarden voor
het ontstaan van bijzonderen lust en onlust schept: zooveel lust
en onlust als waarvoor elk de voorwaarden heeft gecreeerd komen
' De moderne Staatsidee (1915) blz. 42 vlg.
2 Positief recht en rechtsbewustzijn 2^ druk (1928) blz. 130.
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pan hem toe. Dit is de laatste wet van het rechtsbewustzijn; naar
dezen maatstaf geschiedt de waardeering van belangen; daarnaar
wordt aan ieder het zijne afgewogen; deze afweging en toebedeeling
is de eigenlijke functie van het recht".
Nu heb ik zoowel tegen deze conclusie als tegen de methode, waarnaar zij gevonden is, de „empyrisch-analytische", die meent uit den
inhoud van een groot aantal rechtsoordeelen een grootsten gemeenen
deeler te kunnen afleiden, die als „wet" al deze oordeelen zou beheerschen, vele en overwegende bezwaren. Reeds de gedachte, dat
zulk een algemeene wettelijkheid bestaat — voor KRANENBURG niet
resultaat van onderzoek, maar uitgangspunt en axioma — acht ik
onhoudbaar. Zij berust op de onderstelling, dat hetgeen wij behooren
te doen door een intellectueel onderzoek voUedig kan worden bepaald en dat de hoogste waarheid ligt in een algemeene idee of wet,
waaruit door deductie de concrete waarheid wordt gevonden —
onderstellingen, die deel uitmaken van een intellectualistische en
rationalistische waarheids- en levensbeschouwing, die ik ten eenenmale verwerp. Doch het is hier niet de plaats dit uit te werken en
evenmin voor een critiek op KRANENBURG'S rechtsphilosophie in
het algemeen. ^ Ik moest dit slechts aanstippen, omdat ik tegenover
KJRANENBURG mij verplicht achtte rekenschap te geven, waarom ik
van een ander standpunt nitgaand dan hij, aan zijn wet niet de
plaats kan toekennen, die hij voor haar opeischt. Hier hebben wij
slechts na te gaan, wat dan wel de beteekenis is van deze wet en het
„evenredigheidspostulaat" bij het vinden van het recht, het recht
in concreto.
Het is kort samengevat dit: dat het is een rechtsbeginsel en wel
een rechtsbeginsel van groote waarde en wijde strekking, dat de beteekenis heeft, die we boven aan de rechtsbeginselen in het algemeen
toekenden, geen mindere, maar ook geen meerdere. Het is naar mijn
meening een ijdel pogen dit beginsel van evenredigheid, van „do ut
des," van mil en gelijkwaardigheid, overal als grondslag terug te willen vinden. Het „verklaart" m. i. noch het gezag — waar blijft de
waarde van het historisch gegevene, hoe de mogelijkheid te vinden
de „geschikten" voor het gezag te kiezen? — noch het huwelijks1 Vgl. de beoordeeling van den 2den druk van het bedoelde boek in
W. P. N. R. 3091/2 door G. SCHOITEN en in het Ned. Juristenblad 1928,
blz. 761 en 783, door J. H. CARP.
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recht — duurt niet het huwelijk en behoort het niet te duren als
de „onlust" den „lust" verre overtreft? zeker, de gelijkwaardigheid
van man en vrouw moet worden erkend, doch wat baat dat, als ik
voor de vraag sta, wie bij verschil van meening moet beslissen, de man
of een derde? — noch den eigendom — waarvan voortbrenging de
eenige rechtvaardigingsgrond schijnt — noch het erfrecht, waarmee
KRANENBURG zelf uiet goed weg weet en waarvan hij wel duidelijk
maakt, dat het door zijn rechtsbewustzijn en wellicht door dat van
velen onzer tijdgenooten niet gemakkelijk kan worden aanvaard,
maar niet, dat het voor het rechtsbewustzijn van alle tijden onbestaanbaar is — noch eindelijk de gebondenheid aan overeenkomst.
Het verschil tusschen KRANENBURG en mij komt in dit laatste geval
wellicht het duidelijkst uit. Met mijn ambtgenoot erken ik de beteekenis van het evenredigheidsbeginsel in het contractenrecht.
Doch verre van de grondslag te zijn van de gebondenheid aan het
contract, geeft het beginsel naar mijn meening juist de grens van de
gebondenheid. Het evenredigheidsbeginsel eischt equivalentie van
prestatie — het beginsel der gebondenheid aan het gegeven woord
een gestand doen daarvan, ook bij het ontbreken der equivalentie.
Contracten binden in het algemeen in ons rechtssysteem — bij hooge
uitzondering binden zij niet, indien de gelijkwaardigheid van partijen is verbroken. Het beginsel lag ten grond aan de nietigheid van
overeenkomsten bij te sterke bevoordeeling van een der partijen in
vroeger recht; het heeft beteekenis voor de leer van de causa, van
de goede trouw en van de dwaling nog nu, doch de gebondenheid
aan het gegeven woord kan nimmer worden afgeleid uit een beginsel, dat die gebondenheid in bepaalde gevallen opheft. Het is hier,
als zoo dikwijls, de neiging alle verschijnselen tot een te wSlen herleiden en daarin de eenig mogelijke wetenschap te zien, die den-onbevangen blik op het recht beneemt en tot onhoudbare consequenties leidt.
Het zijn meerdere beginselen, die we bij de rechtsvorming volgen,
afweging van het eene tegenover het andere bij de concrete beslissing is voortdurend de taak van wie recht zoekt. De rechtsgeschiedenis toont een reeks van telkens wisselende beslissingen,
waarin nu eens het eene dan het andere beginsel zwaarder woog.
Het contracten recht, en de beteekenis daar van de equivalentie
van de prestaties in de verschillende rechtstelsels, geeft daarvan
een leerzaam voorbeeld.
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Doch is met deze verwerping van de wet van het rechtsbewustzijn
ook aan dat rechtsbewustzijn zelf als factor voor de rechtsvinding
beteekenis ontzegd? Het spreekt van zelf, dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Wij moeten nu onderzoeken, welke
die beteekenis is.
De term rechtsbewustzijn is dubbelzinnig. Hij duidt ten eerste
een categorie van het individueele geestesleven aan, doch dient tegelijk om het gemeenschappelijke in oordeelen in een bepaalden kring
aan te wijzen. Als ik onrecht zie en mij verzet, dan zeg ik, dat mijn
rechtsbewustzijn daartegen in opstand komt — doch in den tweeden
zin gebruik ik het woord, als ik zeg, dat het rechtsbewustzijn een verbetering van den toestand der arbeidende klasse eischt. Nu is deze
dubbele beteekenis gemalckelijk te begrijpen. Immers van het zedelijk oordeel verschilt het individueele rechtsbewustzijn juist hierin,
dat het niet alleen daad of toestand afkeurt, maar van de gemeenschap optreden daartegen verlangt. ^ Het beroep op het oordeel van
een ander, medelid van dezelfde gemeenschap, ligt in den aard van
het rechtsoordeel. Begrijpelijk dus, dat naar een gezamenlijk oordeel wordt gezocht en ook, dat aan hetzelfde rechtsbewustzijn wordt
toegeschreven.
Intusschen, in ons verband moeten wij beide uit elkaar houden.
Door de veralgemeening verliest de term zijn eigenlijken gevoelsinhoud.
Vragen wij nu welke waarde aan het individueele rechtsbewustzijn voor de rechtsvorming toekomt, dan is dat geen andere vraag
dan die hoe de beslissing tot stand komt wat recht is, een vraag,
waaraan de volgende paragraaf is gewijd. Hier is de vraag op haar
plaats, welke beteekenis het oordeel van den kring, het rechtsbewustzijn in den tweeden, hierbovenbedoelden, zin, voor de rechtsvinding heeft.
Naar mijn meening stellig niet, — gelijk K R A B B E leert — dat de
inhoud van dat rechtsbewustzijn eenvoudig het recht is. En dit
reeds hierom niet, omdat het bestaan van zulk een algemeenen inhoud van het rechtsbewustzijn van een volk niet is aan te toonen.
Wij hebben geen recht te zeggen, dat het rechtsbewustzijn van alien,
^ Vgl. mijn Recht en Moraal in Handelingen Vereeniging voor Wijsbegeerte
des Rechts (1927) blz. 15.
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en evenmin van een meerderheid, dit of dat eischt. Daarvan weten
we niets. Wat we „rechtsbewustzijn" noemen is in dit verband niet
anders dan een min of meer vage voorstelling omtrent wat recht behoort te zijn, niet veel meer dan publieke opinie. Het parlementaire
stelsel tracht naar een methode om haar te leeren kennen en er wetsregels uit te distilleeren. Hoe gebrekkig slaagt het er in! Doch daarbuiten weten we van de overtuiging van het volk of van de meerderheid
bitter weinig. Nooit kunnen we verklaren, dat de een of andere uitspraak over een concreet geval door het rechtsbewustzijn van het
volk wordt geeischt. Daarvoor verlangt zulk een uitspraak t e zeer
een kennis van alle omstandigheden, een afwegen van al de factoren,
die in de een of de andere richting wijzen. Dit kan alleen na rijpe
overweging geschieden, een vluchtig oordeel van den eerste den
beste is daarbij waardeloos. Verder dan algemeene, vage overtuiging
over wat in het algemeen behoort komen we niet. En zelfs voor deze
is het uiterst moeilijk uit te maken of ze door velen worden gedeeld
en vooral of het rec/jisovertuigingen zijn, niet eerder uitspraken door
eigen- of groepsbelang of wel door vooroordeel gedicteerd.
Veralgemeening van de reactie van het individueele rechtsbewustzijn in een bepaald geval tot een algemeenen regel van het rechtsbewustzijn is reeds hierom uitgesloten, omdat het rechtsbewustzijn
alleen dan spreekt, indien een mensch met bewustzijn van verantwoordelijkheid een oordeel velt. Merkwaardig is in dit verband de
mededeeling van B. TER HAAR BZN., dat de Europeesche rechter in
Indie, op zoek naar het in de rechtsovertuiging levend ongeschreven
recht, zoo dik- wijls op het bezwaar stuit, dat de volkshoofden niet
in staat zijn den inhoud van het adatrecht mee te deelen, zoolang zij
niet een concreet geval medebeleven en voor de beslissing staan. ^ De
voorstelling, dat wij bij het zoeken van recht op het rechtsbewustzijn van het volk omtrent de vraag in kwestie zouden moeten
steunen, miskent het karakter van beslissing, dat in elk rechtsoordeel ligt; een beslissing, die alleen kan worden genomen, indien verantwoordelijkheid wordt gevoeld. Het is de taak van den jurist zich
daarvan te doordringen.
Hiermee is geenszins gezegd, dat het rechtsbewustzijn in dezen
zin, — ik spreek nu verder liever van publieke opinie — voor de
rechtsvinding geheel onverschillig is. Wie recht zoekt, zoekt een ge1 De rechtspraak van de landraden naar ongeschreven recht (1930) blz. 11.
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meenschapsregel. Daaruit volgt niet, dat hij aan de gemeenschap
heeft te vragen, wat de inhoud van dien regel zal zijn, doch wel, of
de gemeenschap dien regel verdraagt en aanvaardt. Het rechtsbewustzijn is vooral een bewustzijn van onrecht. De eisch mag gesteld worden, dat de betrokkenen niet in opstand komen tegen een
beslissing omdat zij hen als onrecht treft. Tot dit negatieve moeten
we ons hier beperken. Juist omdat de publieke opinie, de volkswil,
naar men ook wel zegt, niet is een scherp omlijnde overtuiging omtrent wat behoort, maar een vage drang naar wat slechts in schemer
wordt gezien: ,,une volonte d'aspiration, d'adhesion, de sujetion" gelijk MAURICE HAURIOU ^ het uitdrukt, is zij niet grondslag van recht,
doch wel van belang voor de vraag, of een ontworpen regel tot blijvend recht kan worden. Aanvaardt de publieke opinie haar niet,
komt zij in verzet, dan is de regel op den duur onhoudbaar. ^ I n het
Evangelic van Mattheiis staat het verhaal, dat Jezus na de onontbindbaarheid van het huwelijk in beginsel te hebben geponeerd, op
de vraag, waarom Mozes dan echtscheiding toeliet mits aan de vrouw
een scheidbrief werd gegeven, antwoordde: „van wege de hardigheid Uwer harten, maar in den beginne is dat alzoo niet geweest"
( X I X : 7). Wie geroepen is recht te zoeken heeft zich de vraag t e
stellen, of de hardigheid der harten van de gemeenschap den in beginsel juisten regel, die hem voor oogen staat, wel verdraagt.
Voor het privaatrecht is dit alles vooral van belang, waar de wet
den rechter groote vrijheid laat. Zoo bij de nietigheid van overeenkomsten in strijd met de goede zeden. Volgens CH. P E T I T , in zijn belangrijk proefschrift over dit onderwerp ^, is het overeenkomstig
KRABBE'S leer de in de rechtsgemeenschap heerschende rechtsopvatting, die hier de beslissing aan de hand doet. Hij geeft zich
daarbij aan de naieve illusie over, dat het meerderheidsoordeel de
subjectief uit elkaar loopende verschillen opheft en het objectieve
element, de rechtvaardigheidsfactor, als gemeenschappelijk element
overblijft. Welke bezwaren ik tegen deze leer heb, volgt uit hetvoorgaande. Doch even te voren * zegt dezelfde schrijver, dat het
rechtsoordeel de justiciabelen moet bevredigen. Dit schijnt mij juist;
' Principes de droit public 2^ ed. (1916) blz. 274.
^ Denk aan de Amerikaansche drankwetgeving.
^ Leiden 1920; blz. 47.
^ Blz. 46.
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een regel waartegen een ruime kring zich als onrecht zou verzetten
kan niet worden opgelegd. Dit is geheel iets anders dan een afleiden
van den regel uit de algemeene opvattingen.
Het opzet-contract, de overeenkomst, waarbij aannemers h u n
biedingen bij een bepaalde inschrijving regelen en afspreken, d a t
degene, die het laagst biedt en wien het werk gegund wordt, den
anderen een vergoeding zal geven, is of was in aannemerskringen
•vrij gebruikelijk. H e t mag betwijfeld worden of de aannemers
zelf het ongeoorloofde inzien; voor zoover dienaangaande iets t e
voorspellen valt, zou een scheidsgerecht uit vakkringen hier geen
strijd met de goede zeden hebben aangenomen. De H. R. deed h e t
wel 1; de vraag is nu alleen: kan de kring van de betrokkenen dit
aanvaarden? Of ligt het zoover buiten hun gezichtsveld, is het tegendeel zoo ingeburgerd, dat zij rustig doorgaan en het arrest naast
zich neerleggen?
De rechter is altijd orgaan van de gemeenschap — zijn beslissing
is niet een individueel zedelijk oordeel, maar een met macht gegeven
uitspraak, die een gemeenschap bindt. Daaruit volgt, dat hij de opvattingen, die onder de aan zijn rechtsmacht onderworpenen heerschen, moet kennen, dat aan de mogelijkheid daartegen in te gaan
grenzen zijn gesteld. Die grenzen moet hij in het oog houden, doch
daar binnen is hij vrij. En daarbij is nog onderscheid tusschen w a t
algemeen en wat in bepaalde kringen wordt gedacht. Hoe algemeener de publieke opinie is doorgedrongen, hoe sterker zij staat. Betreft zij een bepaalde groep, dan blijft de mogelijkheid, dat de rechtsvorming, gesteund door de grootere gemeenschap, aan den kring v a n
betrokkenen een regel oplegt, welke die kring, was hij souverein,
niet zou hebben geduld. Het is dus mogelijk, dat de rechter het opzet-contract in strijd met de goede zeden blijft noemen en dat toch de
aannemers er mee doorgaan; doch ontstaat zulk een strijd, dan zal
op den duur of de grootere gemeenschap, in dezen de Staat, door
krachtiger maatregelen deze handelingen moeten onderdrukken of
de rechter moeten wijken en moeten erkennen, dat wat hij in dezen
in strijd met de goede zeden verklaart niet kan worden opgelegd
aan hen, die den regel niet aanvaarden kunnen.
I n zooverre is de publieke opinie voor de rechtsvinding van belang.
' 8 Juni 1923, N. J. 1923, 1031, W. 11071 inzake Kadt tegen Prins.
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§ 28.

De b e s l i s s i n g .

Het is tijd, d a t wij de draden, die wij sponnen, samenbinden. Wij
hebben de verschillende gegevens besproken, die bij de rechtsvinding
in aanmerking komen: in de eerste plaats de wet in haar beteekenis
naar spraakgebruik, dan tekstgeschiedenis, traditie, gewoonte, analogie en verfijning en wat dies meer zij. Wij kwamen telkens weer
t o t de conclusie, dat een algemeen afdoend schema over hun beteekenis voor de rechtsvinding, een rangorde tuschen hen onderling,
niet is te geven. Wij — en alle landen met codificatie — hebben
jarenlang geleefd onder de opvatting, die de taalkundige uitlegging
der wet verabsoluteerde, met moeite hebben wij ons daarvan bevrijd, of misschien moet ik zeggen, zijn wij bezig ons daarvan te bevrijden. Doch evenmin als de wet in haar beteekenis naar spraakgebruik, mogen wij, als de Historische School, de traditie, of, als de
leer van het precedent, de rechtspraak verabsoluteeren. De waarde
van dit alles blijft relatief. En een vaste rangorde, gelijk art. i der
Zwitsersche wet ^ nog probeerde op te stellen, bestaat niet. Gewoonte komt niet na interpretatie, doch spreekt ook een woord mee
in de interpretatie. Voor een vaste rechtspraak moet soms een historisch of systematisch te verkiezen uitlegging wijken en met den
regel, dien de rechter zou opstellen als hij wetgever was, houdt de
eerste niet alleen rekening als elke andere steun hem ontvalt, doch
hij zoekt hem voortdurend in al zijn werk.
Doch als de beslissing niet krachtens een logisch schema afgeleid
kan worden uit bepaalde gegevens, hoe wordt zij dan gevonden ?
Een oud beeld kan ons hier op weg helpen: dat van de weegschaal
van Themis. De rechter weegt af, doch niet — gelijk men het tegenwoordig wel voorstelt — ligt in de eene schaal de aanspraak, in de
andere het gewicht, door wet of rechtsbewustzijn gestempeld, doch
de beide aanspraken worden tegen elkaar afgewogen. Ieder der partij en
werpt daarbij in de schaal wat te haren bate den doorslag kan geven,
wat zij aan argumentenrijkdom slechts kan bijbrengen; wiens aanspraak het zwaarst weegt, wint. Doet dit beeld het waardeeren v a n
ieders aanspraak duidelijk uitkomen, — in een opzicht schiet het t e
kort. H et laat niet zien, dat, wie recht zoekt, zeggen wij hier de rechter,
1 Zie blz 9.
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zelf in het werk betrokken is, dat het afwegen niet onpersoonlijk is.
Da rechter doet anders dan waarnemen te wiens gunste de schaal
overslaat, hij beslist. Die beslissing is een handeling, zij wortelt ten
slotte in het geweten van hem, die haar verricht. Het is een daad,
die van den rechter wordt verwacht. Het is niet zonder zin, dat in
onze vonnissen, na veel wikken en wegen, na soms eindelooze „overwegingen", van wat voor en tegen is aangevoerd, voor het dictum
de woorden „recht doende" worden ingevoegd. Na de lange kabbeling der beschouwingen, het woord dat de aandacht vraagt voor de
beslissing en daarbij haar aard typeert — dan de uitspraak zelf:
kort, positief. Recht doen is de t a a k van den rechter. Ik geloof, dat in
ieder wetenschappelijk oordeel meer ligt dan waarnemen en logisch
betoog, doch wat daarvan zij, het rechtsoordeel is meer dan dat —
het is nooit herleidbaar tot deze twee. Het is niet een wetenschappelijk oordeel, het is een wilsverklaring: zoo moet het. Het is ten slotte
een sprong, gelijk iedere daad, ieder zedelijk oordeel dat is.
„Gij behoort" of „gij behoort niet", „gij moogt" of „gij moogt
niet", dat is de kern van iedere uitspraak van den rechter, ook van
declaratoire en constitutieve vonnissen. Zulk een woord kan alleen
hij uitspreken, die in eigen geweten ervan overtuigd is. H e t rechtsoordeel wortelt in het zedelijk deel van ons geestesleven; ieder goed
rechter streeft er altijd weer naar dat op te leggen, wat bij in eigen
geweten verantwoorden kan. In zoover is ieder rechtsoordeel irrationeel.
Doch tegelijk is het een oordeel, dat uitgesproken wordt in een
functie, die de gemeenschap opdroeg. Dat sluit tweeerlei in: het moet
steunen op gezag —• het moet logisch verantwoord kunnen worden.
Die verantwoording kan alleen door een redeneering geschieden,
waardoor de uitspraak in verband wordt gebracht met de factoren,
die gezag hebben in een bepaalde gemeenschap. In zooverre is ieder
rechtsoordeel rationed. In de verplichting tot motiveering vindt
deze zijde der rechtspraak haar volledige uitdrukking.
Maar als dit gezag nu, naar wij telkens betoogden, relatief is, d.
w. z. dat naast elkaar verschillende factoren staan, waarvan de een
niet aan den ander is onderworpen, is het dan niet willekeur, als de
een boven den andere wordt verkozen ? als de rechter nu eens de
geschiedenis aangrijpt, dan weer den tekst in zijn letterlijke beteekenis, om het historisch betoog te ontzenuwen ?
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De gegevens, die we bespraken, hebben gezag. Doch „gezag"
vraagt niet, w-at de Duitschers „Kadaver"-gehoorzaamheid noemen,
waardoor, wie gehoorzaamt, zich zelf tot werktuig maakt van den
bevelende, maar eerbied. Recht kan alleen gevonden worden in eerbied tegenover de wet in de eerste plaats, tegenover al wat gezag
heeft verder.
„Willekeur" is de rechtsbeslissing zeker nooit. Ik beroep mij op
ieder, die aan rechtspraak deelgenomen heeft; maakte hij ernst met
zijn werk, dan zal hij het nimmer als willekeur ondervonden hebben.
Ten minste in de eigenlijke beslissing van het rechtsgeschil ligt zij
niet. Dit komt te duidelijker uit, als men er op let, dat een deel van
's rechters taak in onze samenleving wel iets willekeurigs heeft —
overal waar hij wat quantitatief niet te meten is in getallen moet
omzetten, komt er iets van willekeur in. Men denke aan de strafmaat, ook aan de berekening der schadevergoeding, als het geld
niet equivalent is van de geleden schade, maar tegemoetkoming en
satisfactie. Dan wordt de schade geschat „ex aequo et bono". De
uitdrukking is typeerend, de rechter gevoelt, dat hij het gebied van
het recht verlaat. „Ik zeg nu f lOO.—, maar ik had ook f 150. — kunnen zeggen". Doch ook hier is die willekeur beperkt. f 1000.— zou
niet meer recht zijn, en f i.— is het ook niet.
Er is gebondenheid: uiterlijk en innerlijk. Een rechtsoordeel moet
altijd passen in het rechtssysteem; het nieuwe, het eigene, is door
al de gegevens van dit systeem beperkt. Het nieuwe kan slechts aarzelend worden uitgesproken — er moet plaats voor zijn. Wel kan,
wie recht zoekt, een richting aanwijzen waarin, naar zijn oordeel, de
ontwikkeling moet gaan. In zooverre bepaalt zijn waardeering, zijn
levensbeschouwing, mede het recht en dit te sterker, naarmate zijn
uitspraak meer aan fundamenteele vragen raakt. ^ Doch de uiterlijke
vrijheid is altijd een beperkte. De verplichting tot motiveering is
een waarborg, -dat zij niet wordt misbruikt. Daardoor wordt de rechter verplicht zich zelf en anderen rekenschap te geven van zijn oordeel, zich af te vragen, of het wel zakelijke motieven waren, d. w. z.
overwegingen, gegrond in het geval, niet in sympathie of antipathic
tegenover partijen, die hem leidden, wordt hij gedwongen aan te
wijzen, in hoeverre zijn uitspraak als rechtsregel veralgemeening ver' Zie mijn Recht en Levensbeschouwing (1914), ook in „Beschouwingen
over recht".
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draagt. Vandaar, dat het van zoo groot belang is, dat de werkelijke
gronden, die den rechter bewogen, in de uitspraak worden vermeld,
dat hij zich niet met dooddoeners of cliches tevreden stelt.
Hoe licht men hier dwaalt, toont een verhaal van HERMANN ISAY,
in zijn Rechtsnorm und Entscheidung. ^ Hij vertelt het volgende van
den voorzitter van een rechtbank, onder wien hij, alsjongReferendar,
werkte. In een pauze in den leertijd waren schooljongens op de speelplaats van de school aan het spelen; een van hen trof daarbij bij ongeluk een ander met een steen in het gezicht; het gevolg was, dat deze
een oog verloor. De vader van het slachtoffer vraagt schadevergoeding van den vader van den onvoorzichtige. Art. 1384 Code (ons art.
1403) werd ingeroepen. Het college was het eens, dat de vordering
moest worden afgewezen. De knapen stonden in de schoolpauze
onder toezicht van den onderwijzer en dit sloot de verantwoordelijkheid van den vader uit. Doch voor de uitspraak komt de voorzitter te weten, dat de gedaagde een man is van 65 jaar, die eerst
voor 8 jaar trouwde. Dat is voor hem reden op de beslissing terug te
komen: als een zoo oud man nog kinderen verwekt, moet hij de
gevolgen dragen, beweert hij. Hij heropent de beraadslaging en de
beslissing valt in tegengestelden zin. Ik verbaas mij minder over
den rechter, dan over de instemming, waarmee een man als ISAY
dit staaltje van rechtspraak vertelt. Hij noemt het als voorbeeld,
hoe het „rechtsgevoer' dikwijls beslist — ik zou het wUlen gebruiken
als illustratie van de bewering, dat onzakelijke motieven soms de
uitspraak bederven. Deze rechter laat zich leiden door een afkeer
van het huwen op gevorderden leef tijd. Ik laat daar, in hoeverre
deze op zich zelf gerechtvaardigd is, in ieder geval had hij hier geen
invloed mogen hebben. Immers, met de in deze zaak aan den rechter
onderworpen vraag had hij niets te maken. Dit zou dadelijk uitgekomen zijn, indien het motief was uitgesproken. Een motiveering
als: „een vader is niet aansprakelijk als zijn kind op de speelplaats
van een school, onder toezicht van een onderwijzer, door onvoorzichtigheid schade toebrengt, maar hij is het wel, als hij oud is en reeds
was, toen hij het kind verw-ekte", is eenvoudig niet mogelijk. Tusschen de aansprakelijkheidsvraag en den leef tijd ligt niet een denkbaar verband. Een uitspraak als deze zondigt tegen het eerste be' 1929, blz. 6 1 .
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Tginsel van gerechtigheid, gelijken gelijk behandelen — oude en jonge
vaders zijn in dit opzicht volkomen gelijk.
Bij ISAY vindt het geval een plaats in een betoog, dat ten slotte
het gevoel over de uitspraak beslist, de gronden slechts secundaire
beteekenis hebben. Hij beroept zich op de ervaring van vele rechters, die alien verklaren: de uitspraak stond hun steeds dadelijk
helder voor oogen, de gronden zochten zij er later bij. Dit mag voor
velen waar zijn, het beteekent niet, dat die gronden niet al in de
uitspraak, ook in den intui'tieven kijk, dien de rechter had, meewerkten. Verstand- en gevoelsargumenten in het eindoordeel kunnen
wij door analyse onderscheiden, in de werkelijkheid komen zij slechts
ongescheiden voor.
Naar de gevoelszijde van ons geestesleven raakt het rechtsoordeel
tegelijk de intuitieve scheiding tusschen goed en kwaad, het zedelijk
oordeel en het beleven der gemeenschap, waarin dit recht moet worden verwerkelijkt — verstandelijk tegelijk de verantwoording tegenover de gemeenschap en het daarin geldend gezag en tegenover
eigen geweten.
Tegenover de gemeenschap treedt het verstandelijk element op
den voorgrond, het intuitieve op het tweede plan. Inwendig is de
verhouding juist omgekeerd. De verstandelijke motiveering v a n
de gewetensbeslissing, hoe noodzakelijk ook voor ons zelf, raakt
haar kern niet — omgekeerd kan naar buiten wel van „rechtsgevoel"
worden getuigd, maar een overbrengen daarvan op anderen gelukt
niet, laat staan een bewijzen.
Recht vinden is altijd tegelijk en intellectueel en intuitief zede-'
lijk werk. Het is beslissing over wat is en wat zijn moet in een en
juist daardoor zoowel van het zedelijk als van het wetenschappelijk
oordeel onderscheiden.
Omdat het verstandelijk element naar buiten op den voorgrond
treedt, schijnt het zoo dikwijls, dat de uitspraak voUedig tot de
„bron", waaruit zij heet voort te vloeien, kan worden herleid. Wij
hebben nu wel aangetoond, dat dit schijn is. Doch omgekeerd mogen
wij nu niet gaan zeggen, dat het rechtsgevoel de uitspraak dicteert
en dat dan de teksten erbij worden gezocht. Ook de rechter, die
intuitief, onmiddellijk nadat een zaak hem is voorgelegd, de beslissing „ziet", ook al weet hij nog niet precies, hoe hij haar zal motiveeren, gebruikt in dien intuitieven kijk zijn rechtskennis —zijn
•
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geheele ervaring. Ook van geleerden vertelt men, d a t zij oplossingen
van problemen zien, voor zij ze kunnen bewijzen. Doch dit neemt
niet weg, dat alleen door studie de oplossing verkregen wordt. Zoo
is het ook hier. De ervaring der rechters, waarop I S A Y zich beroept,
is inderdaad afdoende ter weerlegging van de gebruikelijke subsumptieleer, doch zij mag niet tot de andere eenzijdigheid leiden,
alsof in het intuitieve niet tevens sterk intellectueele elementen
zouden zitten. Wie recht spreekt, buigt voor het gezag, dat hem aanspreekt. Dat gezag moet hij kennen.
En in ieder geval toont de noodzakelijkheid, ook bet intuitief gevondene niet met schijngronden, maar met gronden, die het kunnen
dragen, die gezag hebben en aanvaard worden, t e motiveeren, de
sterke gebondenheid naar buiten bij de rechtsvinding.
Doch die gebondenheid is ook innerlijk. Juist omdat de beslissing
een gewetensbeslissing is, is zij volkomen vrij van willekeur. Alleen
dan is een uitspraak verantwoord, als de rechter k a n getuigen: ik
kan niet anders. Doch hoe — zal men tegenwerpen — is dit t e verdedigen, terwijl toch in ieder proces van eenig belang ook voor het
standpunt van de andere partij wel het een en ander te zeggen is,
terwijl het toch voorkomt, dat in de raadkamer v a n rechterlijke
colleges lang en warm wordt gestreden, terwijl haast geen uitspraak
van beteekenis verschijnt, die niet wordt gecritiseerd en aangevallen? Is dan niet veeleer het standpunt juist van degenen, die beweren,
dat in vele zaken de rechter niet beslissen kan, maar moet bemiddelen ? ^
Men onderscheide. Er is bemiddelen en bemiddelen. Zeker, het
kan verstandig zijn partijen een schikking door wederzijdsch toegeven aan te raden. Doch niet, omdat die recht zou zijn, maar omdat
de vrede soms hooger goed is dan recht en ter wille van besparing
van tijd, geld en zenuwslooping de schikking boven den strijd moet
worden geprefereerd. ^ Doch de waarde van zulk een schikking ligt
in de aanvaarding door partijen. Met bemiddelende vonnissen heeft
zij niets uit te staan.
' C. A. J. HARTZFEI.D, thans kantonrechter te Amsterdam, heeft met
groote energie een strijd voor deze wijze van rechtspraak gevoerd. Zie Rechtsverfijning (1919), Handelingen Ned. Juristenvereeniging 1916 praeadviezen
van LoDER en G. KIRBERGER. Vgl. ook mijn Spraakverwarring W. P. N. R.
2632.
^ Vgl. de openingsrede van Jhr. D. R. DE MAREES VAN SWINDEREN voorde
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Bemiddelend vonnis is er evenmin in allerlei gevallen, die men
hier wel bij aanhaalt. Het is natuurlijk in een gecompliceerd proces
zeer goed mogelijk, dat de rechter tot de conclusie komt, dat in
sommige opzichten A, in andere B gelijk heeft; het is ook mogelijk,
dat hij een beslissing velt, die noch het standpunt van A, noch dat
van B deelt, doch waarin een tusschenmeening wordt gehuldigd.
Het kan zelfs, dat de tusschenmeening als rechtsverfijning nieuw
recht is. Zoo de in de jaren 1910—1920 erkende leer van de compensatie van schuld; schuld van het slachtoffer bij onrechtmatige daad
heft de aansprakelijkheid van den dader niet op, zij doet deze ook
niet onbeperkt voortbestaan, maar vermindert haar. Zulke uitspraken zijn niet bemiddelende vonnissen. Een bemiddelend vonnis geeft
de rechter als hij zegt: voor beiden is wat te zeggen, ik weet niet
wie gelijk heeft, dus los ik Uw strijd op door beiden gedeeltelijk
gelijk, gedeeltelijk ongelijk te geven. I k aarzel niet te zeggen, dat
dit onrecht is. HARTZFEUD'S uitgangspunt: dat het toch in iedere
wetenschap voorkomt, dat de man, wien eenig probleem wordt
voorgelegd, antwoordt: ik weet het niet, toont dat hij den aard van
de rechterlijke uitspraak miskent; dit is niet een wetenschappelijk
oordeel. Van den rechter wordt de daad verwacht. Hij moet de verantwoordelijkheid aandurven: ten slotte zeg ik a of b, niet a en b.
Wie in den twijfel blijft steken, en niet t o t de daad der beslissing
kan komen, deugt niet voor rechter.
E n hiermee kom ik terug tot de vragen, zooeven opgeworpen: hoe
is het mogelijk, dat zooveel verschil van meening in rechtsvragen
bestaat en toch de beslissing voor den rechter de eenig-gebodene
moet zijn ? Het antwoord ligt, dunkt mij, in zijn verantwoordelijkheid. De uitspraak is niet de eenig mogelijke binnen het rechtssysteem en wellicht had een ander anders beslist, maar voor hem is,
omdat het gewetensbeslissing is, iedere andere oplossing uitgesloten.
Doch zulk een gewetensbeslissing kan men alleen vellen, indien men
zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, indien de rechter met
zijn werk ernst maakt. I n dat verschil in verantwoordelijkheid ligt^
het verschil tusschen advocaat en rechter. Kan men ons geheele
betoog in dit hoofdstuk aanvaarden, dan is het zoo begrijpelijk, dat
in zooveel gevallen voor het standpunt van beide partijen wat t e
zeggen valt: de argumentatie van beide zij den heeft waarde, relatieve waarde. Het recht erkent die waarden beide, doch vraagt ten
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slotte naar de beslissing. De verantwoordelijkheid van den advocaat
is een andere, een mindere, dan die van den rechter. Hij behoeft
niet overtuigd te zijn, dat hij als rechter zou uitspreken wat hij als
advocaat vraagt, al is het psychologisch begrijpelijk, dat hij al werkende in een zaak zich zelf overtuigt, dat de eenig mogelijke uitspraak de voor hem gunstige is. De rechter daarentegen moet beslissen — hij heeft beiden te hooren, ten slotte is zijn taak te kiezen.
Van den advocaat wordt het betoog gevraagd, van den rechter de
daad. E n die daad moet als iedere daad, die iets anders is dan spel,
voor hem op dit oogenblik de gebodene, de eenig mogelijke zijn.
Een slecht rechter, of algemeener, een slecht jurist, is hij, die zegt:
„ik vind het zoo, maar het kan ook anders". Een goed rechter kan niet
anders. En ieder jurist geeft, als hij oordeelt, een uitspraak, die hij
„eventueel" als rechter zou doen. Zijn keus is een keus in vrijheid,
maar juist daarom van gebondenheid, uiterlijk en innerlijk. Dat is
zijn plicht. Niet ten onrechte is ten slotte niet de scherpzinnige of
geleerde, maar de wijze rechter het ideaal. Wijs is de rechter, die
wfeet en vermag te handelen, die kent en kan, die zijn wetenschap
ondergeschikt maakt aan dat handelen.
Doch er blijft een laatste tegenwerping. Ten slotte komt ge met
alle beperkingen toch terecht bij het geweten van den rechter. Een
zekerheid daarboven noemt ge niet. En het geweten kan dwalen.
Was ook de rechter in het voorbeeld van ISAY, wiens vonnis ge als
onrecht brandmerkte, niet wellicht in zijn geweten overtuigd recht
te hebben gedaan ?
H e t kan zijn, ik weet het niet. E n zeker, het subjectieve blijft.
Doch men meene niet, dat het zuiver intellectueele werk grooter
zekerheid biedt. Het een en het ander blijft menschenwerk, het is
gebrekkig en feilbaar. Anderen zullen anders oordeelen dan ik als
rechter deed, veel van wat zich als uitspraak van recht aandient, en
door hem, die haar gaf, ook volkomen als de eenig mogelijke werd
beschouwd, blijkt niet te kunnen standhouden. Er is hier geen be-;
wij share waarheid. Doch het is beter dit gebrekkige en subjectieve:
te accepteeren dan een schijn van objectiviteit en zekerheid aan te
gapen, die niet meer is dan schijn en tegen kritiek geen stand houdt.
Aan de objectieve gebondenheid van de beslissing voor hem, die
haar uitsprak, doet dit niet af.
E n overigens: ook ik geloof, dat het individueele geweten hier
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niet h e t laatste woord spreekt. Doch het is niet meer een zaak der
rechtswetenschap, het valt in elk geval niet binnen het kader van
dit boek te onderzoeken, wat hier richting kan geven. Mijns inziens
zijn er slechts twee mogelijkheden: 6f het zal een idee zijn, de rechtsidee, een der vormen, waarin de wereldgeest zich verwerkelijkt, die
hier leidster kan wezen, of het geweten is onderworpen aan een hoogere macht, die, als Persoon in Schepping en Geschiedenis geopenbaard, individu en gemeenschap met zijn onvoorwaardelijke vorderingen tegemoet treedt.
Het eerste is de gedachte van het idealisme, met name in zijn
Hegelsch-pantheistische vormen; het tweede is de eisch van h e t
Christelijk geloof.

