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54.   DE  CODIFICATIE-GEDACHTE VOOR  HONDERD JAAR EN 

THANS.*) 

1. Ons Burgerlijk Wetboek is een rustig bezit. Het is deze gedachte, die zich 

opdringt, als wij ons rekenschap willen geven van de beteekenis van deze 

codificatie voor ons rechtsleven. Wij weten wel, dat dit Burgerlijk Wetboek van 

thans niet meer is dat van honderd jaar geleden. Er is aan bijgewerkt en 

gemoderniseerd; stukken zijn weggebroken en door andere vervangen, vooral het 
eerste boek is duchtig onder handen genomen en de wenschen naar verder 

ingrijpen zijn talrijk; het Wetboek omvat niet meer de burgerlijke wetgeving in 

haar geheel, nieuwe wetten vulden het aan; ôm het Wetboek heen is een werk 

aangelegd door jurisprudentie en doctrine, dat meer dan de wet zelf het 

rechtsleven op belangrijke gebieden beheerscht; de opvattingen over de be-

teekenis van een wetboek zijn anders dan vroeger, de codificatie heeft een 
andere, stellig een mindere plaats in de rechtsbedeeling, dan haar voor een eeuw 

was toegedacht — toch mogen wij zeggen: het Burgerlijk Wetboek is een rustig 

bezit. Want het denkbeeld zelf der codificatie van het privaatrecht wordt door 

niemand bestreden, en hoezeer onze juristen mogen verschillen in het oordeel 

over de vraag wat en hoe aan het B. W. moet worden gewijzigd, ook de 

radicaalste voorstanders van verandering wenschen niets anders dan een 
herziening, niet een nieuw wetboek. 

Dit verdient de aandacht, als wij ons tot een herdenking zetten. Zij vraagt 

overpeinzing van wat bleef uit het verleden; niet de verandering op zichzelf, 

maar de verandering in het blijvende, staat op den voorgrond. Wij zoeken dat 

blijvende nader te bepalen. Dit ligt in de codificatie-gedachte zelf èn in haar 

belichaming in het Burgerlijk Wetboek van 1838. Dit stuk is aan de eerste 
gewijd, de laatste wordt slechts hier en daar geraakt. Haar hebben al de volgende 

opstellen uit dezen bundel tot onderwerp. Zou ik hier het blijvende van het 

Burgerlijk Wetboek van 1838, waarde en beteekenis van het Wetboek voor ons 

willen vastleggen, het zou niet in een opstel, dat aan het begin van den bundel 

staat, moeten geschieden, maar in een aan het slot, dat de voorgaande samenvat, 

de conclusies trekt en het eindoordeel velt. Deze taak moet gelaten worden aan 
hem, die het gedenkboek critiseert en het geheel overziet. Wij behandelen thans 

slechts de codificatie-gedachte zelf. Doch het is niet de codificatie-gedachte in 

abstracto, maar die gedachte zooals zij zich in de rechtshistorie van vóór honderd 

jaar en heden afteekent, waarmee wij ons bezighouden. En wel in de historie van 

het privaatrecht, meer in het bijzonder van het burgerlijk recht. 

*) Artikel in ..Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838—1938". onder redactie van Prof. Mr. Paul 

Scbolten en Prof. Mr.  li. M.  Meijers. 
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2. Voor ons rechtsleven is de codificatie een vast, niet meer omstreden, 
gegeven. Deze gedachte wordt in iedere beschouwing over recht in het algemeen 

ondersteld, zij spreekt vanzelf. Hierin staan wij niet anders dan onze voorouders 

in 1838. Het blijkt niet. dat dezen ook maar één oogenblik aan het nut van 

codificeeren hebben getwijfeld. Savigny's aanval van 1814, die toch voor de 

theorie van het recht, voor ontleding en bepaling van zijn wezen iets geheel 

nieuws bracht, die ook nu nog de moeite der analyse en overweging ten volle 
waard is, miste voor het Nederland van 1838 alle practische beteekenis. Van 

eenigen indruk op onze wetgevende wereld is geen spoor te bekennen. Wij 

hadden sinds de Fransche overheersching een codificatie, wij dachten er niet aan 

die los te laten, de vraag was slechts welke: de Fransche of een eigene. 
Evenmin echter als van oppositie blijkt van warme waardeering. De 

noodzakelijkheid van codificeeren was iets vanzelfsprekends. zij werd niet 

bestreden, maar behoefde ook niet te worden betoogd; emoties wekte het 
denkbeeld niet, allerminst politieke. Wel lag en ligt de verplichting tot 

codificatie van het burgerlijk recht in de Grondwet verankerd, maar reeds in 

1838 was dit een van die dingen, die een Grondwet vasthoudt als herinnering aan 

een strijd in het verleden, doch die actueele beteekenis missen. Een rustig bezit 

reeds toen — de onverschilligheid van de politieke beweging in dit opzicht kan 

zelfs niet meer gematigd worden genoemd. Men spreekt van doode letters in een 
grondwet als haar voorschriften niet worden geëerbiedigd, zij kunnen ook dood 

zijn in dien zin, dat haar opvolging geen enkelen weerstand vindt. 
Eens is het anders geweest. Codificatie was eens, althans in Frankrijk, deel 

van een politiek program, een factor in den str ijd  van de politiek. Politiek raakt 

in meerdere of mindere mate de massa, zij roept emoties wakker. De codificatie-

gedachte deed dat. omdat zij haar plaats had in den strijd voor de eenheid en het 
centrale gezag, dien eerst de koning, later de regeeringen der revolutie voerden 

tegen de tendenzen tot zelfstandigheid der provincies. De koninklijke macht en 

het groeiend nationaal besef van het Fransche volk verzetten zich tegen het eigen 

recht van eenig deel, tegen de hopelooze verbrokkeling van de coutumes. Naar-

mate het verkeer tusschen de deelen toenam werd die eenheid ook zaak van 

practisch belang. Codificatie was streven naar eenheid. En daarnaast kwam een 
ander denkbeeld naar voren, dat van de rechtszekerheid. Ik meen nu niet in den 

zin van berekenbaarheid van elke beslissing — dit is het punt dat straks nader 

onze aandacht zal vragen, het is de vlag van iedere codificatie — doch het is een 

zaak, die de massa moeilijk in beroering brengt, een juristen-vraag, die zelden 

van politieke beteekenis wordt, ik denk nu aan de zekerheid als waarborg tegen 

de willekeur van den rechter. Men behoeft slechts van Kan's te weinig gekend 
boek over de ge- 
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schiedenis van de pogingen tot codificatie in Frankrijk ' ) door te zien, vooral 
slechts te lezen wat hij met zoo grooten ijver uit de cahiers van 1789 heeft 

bijeengebracht en zoo overzichtelijk heeft samengevat, om overtuigd te worden, 

dat de wensch naar codificatie toen wèl politieken inslag had. De willekeur, het 

arbitraire in de beslissingen van den rechter, daartegen richtte zich het verzet. Het 

is moeilijk dat verzet op zijn juiste waarde te schatten. Dit om velerlei redenen. 

Vooreerst wordt de zekerheid als waarborg tegen den rechter niet scherp 
gescheiden van de zekerheid als berekenbaarheid van de uitspraak. Die 

voorstelling past zóó goed in het rationalistisch denken der 18e eeuw, dat zij ook 

buiten juristen-kringen weerklank vond, zich als vanzelf vermengde met den 

eisch, dat de rechter zich gebonden zou rekenen, niet naar eigen goedvinden, 

misschien wel naar eigen belang, recht zou bedeelen. In de tweede plaats worden 

burgerlijk- en strafrecht in de grieven, die men aanvoert, niet steeds uit elkaar 

gehouden — de rechts-veiligheid, de zekerheid in de wet tegen den rechter, 
wordt altijd meer verlangd tegen het ingrijpen van den strafrechter, dan in de 

beslissing van burgerlijke geschillen. Vooral als het de persoonlijke vrijheid, de 

onaantastbaarheid van den eigendom tegenover de staatsmacht betreft, wil men 

nauwkeurige begrenzing van 's rechters bevoegdheid. Voor het strafrecht hangt 

de codificatie-gedachte ten nauwste samen met het ,,nulla poena sine praevia lege 

poenali". En dit was voor de verlichting der 18e eeuw, was tot op onze dagen in 
sommige landen, een politieke eisch van primair belang. Het verlangen naar de 

codificatie van het privaatrecht groeide in de schaduw daarvan. Tenslotte: als 

over willekeur van den rechter wordt geklaagd, vindt die klacht veelal meer zijn 

grond in de procesregeling, dan in de toepassing van het materieel recht. Het is 

altijd moeilijk te verduwen, als een materieel goed gefundeerde zaak op 

processueele gronden wordt verloren. Toch is de kans daarop de noodzakelijke, 
zij het steeds zooveel mogelijk te beperken, consequentie van ieder procesrecht. 

Spoedig wordt zulk een uitspraak voor een willekeurig spelletje van rechters en 

advocaten gehouden. Geldt dit in het algemeen, deze argwaan krijgt sterker 

voedsel, naarmate de procedure omslachtiger en onbegrijpelijker is. De klachten 

over het privaatrecht zullen stellig voor een deel ten laste van het procesrecht 

moeten worden geboekt. Er is dus wel reden de stelling, dat codificatie ook van 
het privaatrecht politieke eisch was ter bestrijding van de willekeur van den 

rechter, eenigszins critisch te bezien. Doch ondanks dit alles kunnen wc bij 

lezing van de grieven der cahiers ons niet aan den indruk onttrekken, dat 

inderdaad de strijd tegen de macht van den rechter mede den wensch naar 

codificatie heeft bepaald en dezen een plaats in het politiek program der revolutie 

gegeven. 

')    Les efforts de codification en  France   Cl929). 



4 P. SCHOLTEN 

Op één ding moet daarbij nog worden gelet. De strijd heeft een dubbel 
karakter. Eenerzijds richt de aanval zich tegen de rechterlijke macht als macht. 

Men wil de centraliseering van het gezag — rechterlijke beslissingen, die niet tot 

den wil van dat centrale gezag kunnen worden herleid, doen als willekeur aan. Zij 

zullen vaak wel niet beter geweest zijn. Men vergat echter, dat de mogelijkheid 

daarvan met het bestaan van een rechterlijke macht zelve — die dan iets anders is 
dan de ondergeschikte, die Montesquieu in sommige van zijn uitspraken van haar 

wilde maken1) — is gegeven en dat juist die macht een waarborg is voor den 

burger tegen de willekeur van het centrale gezag. Men vergat ook, dat krachtens 

den aard van haar werk en haar plaats in de samenleving juist deze macht minder 

snel wordt misbruikt, dan die van wetgever of regeerder. Hij, die meer dan een 

ander de man van de Fransche codificatie — en daarmee indirect van de onze — 
genoemd kan worden, Portalis, zag dat in, toen hij opmerkte: On ne saurait 

comprendre combien cette habitude de science et de raison adoucit et règle le 

pouvoir (Discours blz. 11, uitgave 1844). 
Doch in de tweede plaats gaat de strijd niet tegen de rechterlijke macht als 

macht, maar tegen geheel het bedrijf der juristen. Men acht hun geheelen arbeid 

overbodig en schadelijk. Ook daarbij loopt de strijd voor zekerheid als 

berekenbaarheid door het verzet tegen de macht, die werd aangevallen. Teekenend 
is daarbij de uitspraak in de tiers état van Mirabeau: '2) ..Les nouveaux codes 

doivent être tels, que chaque citoyen puisse connaître les lois de son pays sans être 

obligé d'avoir recours à la funeste érudition des gens du palais qui .... citent pour 

détruire la loi positive des r.ctes de notoriété, des usages, des maximes, des 

jurisprudences, des règlements, des arrêts, l'opinion d'un commentateur, d'un 

Grec, d'un Romain, d'un Chinois, et qui de cette manière égarent et ruinent les 
clients ". De juristen, ,,les gens du palais" worden beschouwd als de vijand, die 

zich plaatst tusschen het volk en zijn in de wet neer te leggen recht. Hun 

érudution, wel verre van tot betere rechtshandhaving te leiden, schijnt een 

struikelblok, dat wordt opgeworpen tegen hem, die op zoek naar zijn recht is. 

Voor juristenooren een pijnlijk verwijt, het is ons gemakkelijk het nietswaardige 

ervan in te zien, niettemin is het goed het af en toe te hooren, om het dienstbare 
van al ons werk goed te beseffen. De juristen, zoo heet het, hebben terwille van 

hun intellectueel spelletje, misschien wel terwille van geldbejag of vraag naar 

aanzien en roem, een wetenschap gemaakt, die nergens toe dient, dan om het klare 

inzicht in de toch zoo eenvoudige zaken van recht te verduisteren. Het is precies 

dezelfde klacht, die een dertig jaar later 

]) In sommige, de bekende: ..Les juges de la nation ne sont que la bouche, qui prononce 
les paroles d: la loi. des êtres inanimes, qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur,"   
Œsprit des Lois XI,  6 vgl. het gehecle h fd s t . ) .   niet  in aile. 

-')    Geciteerd bij van Kan t. a. p. 245. 
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in Engeland Wordt herhaald door Bentham als hij daar zijn strijd voor codificatie 
begint. Ook voor hem is ,,the profession" (les gens du palais) de tegenstander, die 

uit eigen belang zijn toch zoo eenvoudige wensch naar een codificatie tegenhoudt. 

Aan hun stand wijt hij de mislukking. Ook voor zijn geest is recht vinden een een-

voudig, rationeel werk. En ook hier zag Portalis dieper. Hij wist dat de 

jurisprudentie — in den dubbelen zin nu van rechtswetenschap èn van op die 

wetenschap gebouwd rechterlijk recht — onmisbaar was. Zie slechts de 
aanwijzing van de taak van den rechter tegenover die van den wetgever, in het 

terecht klassiek genoemde Discours préliminaire sur le Code Civil. De eigen, de 

zelfstandige beteekenis van rechtswetenschap en van jurisprudentie wordt ge-

teekend op een wijze, die wij thans nog wel kunnen amendeeren, niet principieel 

verbeteren. De welsprekendheid van den redenaar met zijn telkens herhaald: ,,il 

est trop heureux", en de lofprijzing op de jurisprudentie, rekent met de 

voorstelling, dat eenvoudige en klare wetten rechtspraak en wetenschap 
overbodig zouden maken definitief af. Had men het later, in de 19e eeuw, maar 

wat beter in gedachte gehouden! Te meer valt dat te waardeeren, nu de 

codificatie, waarover Portalis sprak, voor een goed deel zijn eigen werk was en hij 

dus licht geneigd zou zijn haar te overschatten, nu bovendien achter die 

codificatie een macht stond, waaraan ook Portalis zich geheel had overgegeven en 

die zeker niet geneigd was een ander gezag dan het eigene te eerbiedigen,  
Napoleon. 

Maar ik treed zoo door deze historische uiteenzetting reeds in een 

beschouwing en waardeering. Daarvoor is het hier nog niet de plaats. Doch ik 

moest deze dingen hier vermelden om het politieke element in den Franschen 

strijd voor de codificatie nader te bepalen. In iedere revolutie zit een verzet tegen 

recht en rechtswetenschap. Iedere codificatie is een overwinning op bestaande 
jurisprudentie en doctrine, zij roept onvermijdelijk nieuwe in het leven. Deze 

beiden, verzet tegen het bestaande recht, verzet tegen de rechterlijke macht, 

ontmoetten elkaar bij het tot stand brengen van den Code. Maar het is tijd.  dat 

wij na deze uitweiding over Frankrijk tot ons land terugkeeren. 
Bestond ook ten onzent de politieke drang tot codificatie? Zeker, in zooverre 

onze politiek consequentie van de Fransche, in waarheid dus Fransch was. Doch 
kon zij zich ook op ervaring in eigen land beroepen? Wij weten er weinig van. 

Gereedelijk mogen wij aannemen, dat de eenheidsdrang ook hier bestond. Ook 

hier was verbrokkeling en onzekerheid door plaatselijk verschil. De Bataafsche 

republiek dankte mede aan dien drang haar bestaan, geen wonder dat zij daarom 

de codificatie ook onder haar eischen opnam (Staatsregeling 1798 art. 28). Maar 

was ook hier het verzet tegen de rechterlijke macht, de politieke weerzin tegen 
den juristenstand? We kunnen er niet veel van zeggen. Een geschiedenis van het 

streven  naar  Codificatie  in  ons  land ontbreekt  vooralsnog.  Ws' 
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van Kan voor Frankrijk deed, is voor ons land nog niet gedaan. Het is de vraag, 
of een onderzoek van deze kwestie belangrijke resultaten zou opleveren. Het zal 

moeilijk zijn daarbij te onderscheiden, wat zuiver Nederlandsch, wat Fransch 

import moet heeten. Doch wat daarvan zijn moge, dit is zeker: in 1838, of liever 

al van 1813 af, is daarvan niets meer te bespeuren. Voor de politiek is de 

codificatie ook voor ons een verworven bezit geworden, aan de Fransche 

revolutie te danken, daarna niet meer bestreden. Een bezit, dat men geniet, maar 
waarover niet wordt gepraat. Zóó was het in 1838. Is het nu niet nog precies 

hetzelfde? Geen staatkundige richting wenscht verandering. Ook in 

extremistische landen is de codificatie van het burgerlijk recht deel van de staats-

inrichting gebleven of geworden. 

3. Politiek stond en staat de gedachte van de codificatie van het burgerlijk recht 

onaangetast. Hoe is het rechtstheoretisch? Leefde het betoog van Savigny in zijn 

al meer genoemd ,,Vom Beruf uns-rer Zeit für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft", zoo niet voor de juristen, die de codificatie samenstelden, 

dan toch voor hen, die haar theoretisch hadden te bezien? Had het in dit opzicht 

ten onzent op de wetenschap invloed? Er valt niets van te bespeuren ondanks de 

hooge waardeering, die Savigny's streven overigens ook hier vond. Toch ontheft 

ons dat niet van den plicht het betoog nader te beschouwen. Immers in de 

geschiedenis der rechtswetenschap is dit programma van de historische school 
wèl een moment van beteekenis. In de rechtswetenschap was de invloed van den 

stoot, dien Savigny gaf, een diepe en een blijvende. Wij hebben dus den 

samenhang van zijn manifest voor een nieuwe rechtsbe-schouwing met zijn 

afwijzing van de codificatie nader te ontleden. Onaangenaam is die taak niet. 

Savigny is, als Portalis, lectuur, die ook bij herlezing telkens weer boeit en 

imponeert. 
Savigny richt zich tegen hen. die in de wetgeving de eenige bron van het recht 

zien. Hun rechtsopvatting herleidt het recht óf tot het gezag van de overheid, van 

den Staat, die de gedragsregels aan het volk oplegt, óf tot de rede, waaruit die 

regels als vanzelf voortvloeien. Aan de scheppers van codificaties is de gedachte 

van ver-eeniging van deze beiden niet vreemd; het wetboek is de door de rede 

gedicteerde regeling van het recht, die het overheidsgezag vastlegt. Daartegenover 
stelt Savigny zijn opvatting van het recht als deel van het volksleven; in dat leven 

zelf, in handel en wandel én in gedachten en gevoelsleven, is het recht te vinden; 

daaruit kan het door de juristen, in wie zich het rechtsbewustzijn van het volk 

concentreert, worden afgeleid. 
Het is hier niet de plaats deze rechtsbeschouwing zelf nader te bespreken, we 

hebben haar verband met de afwijzing van de codificatie te bezien. Die afwijzing 
is gedeeltelijk een afwijzing alleen voor het  Duitschland van   1814:  zij   staat  

vijandig  tegenover  den 
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Code, wat hooghartig tegenover Pruisisch Landrecht en Oosten-rijksch Wetboek, 

zij ontkent de geschiktheid der rechtswetenschap van dien tijd voor de 
veelomvattende taak van rechtsbe-schrijving, die in de codificatie ligt. Doch in 

wezen is zij een afwijzing voor alle tijden en alle landen. Immers zij meent, dat 

het recht zich niet codificeeren laat, zij richt zich tegen de beteekenis van de 

wetgeving voor het recht in het algemeen. De wet fixeert wat vloeiend moet 

blijven, zij heeft dan ook eigenlijk alleen waarde, waar fixatie onvermijdelijk is, 

bij termijnen, vormvoorschriften en dergelijke. Zoodra zij verder grijpt heeft zij 
gevaar de ontwikkeling van het recht, die immers in het volk dagelijks voortgaat, 

tegen te houden. 
Landsberg ' ) heeft drie dingen als kenmerkend voor Savigny's 

rechtsbeschouwing aangewezen: zij is empirisch, evolutionnis-tisch, romantisch. 

Empirisch, omdat zij het recht niet wil kennen door rationeele afleiding uit 

vooropgezette beginselen, maar door ervaring uit historische en maatschappelijke 
gegevens, evolution-nistisch omdat het recht afhangt van den volksgeest, die 

onafgebroken zich ontwikkelt, en eindelijk romantisch. Daarbij sta ik wat langer 

stil, vooreerst omdat wij zullen zien dat het empirische en evolutionnistische ook 

andere rechtsbeschouwingen eigen is, die in onzen tijd van beteekenis zijn, het 

romantische daarentegen in den vorm, waarin het bij Savigny voorkomt, 

grootendeels is voorbijgegaan en omdat juist dat romantische met de verwerping 
van de codificatiegedachte nauw samenhangt. 

Dit romantische zit in een tegenzin tegen abstracties, tegen al-gemeene regels, 

een voorliefde voor het concrete, in een teruggrijpen naar een geidealiseerden 

ouden tijd en een pogen het archaïsche nieuw leven in te blazen, in verheerlijking 

van de kleurige bijzonderheden, die het recht van iedere streek een eigen beeld 

geven. Savigny zelf was niet alleen, niet geheel de romanticus — in hem zat ook 
een dogmaticus. Het zou de moeite loonen deze beide zijden van zijn figuur nader 

uit te werken, doch het is hier de plaats daartoe niet. Hier kan ik volstaan met het 

dubbele in zijn program juist in verband met de codificatie aan te wijzen. Het ligt 

in de verhouding tot de gedachte der nationaliteit. Verheerlijking van de eigen 

nationaliteit is een bijzonder romantische eigenschap — de eigen voorouders 

krijgen een aureool, hun scheppingen, dus ook hun recht een bijzondere waarde 
omdat ze de hunne zijn. Ook Savigny is vol van het bewustzijn van Duitschland's 

bijzondere beteekenis — toch is het niet het oude Duitsche, maar het Ro-

meinsche Recht, dat hij ten troon heft. De jurist, die het specifiek juridische, het 

dogmatisch scherpe bewondert, is hier den romanticus de baas. Het is bekend op 

hoe gekunstelde wijze die aanprijzing van  het Romeinsche  Recht als recht, dat 

in  Duitschland 

)    Geschichtc  der   Deutsche   Recbtswissenschaft   III,   207  e. v. 
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gold en moest blijven gelden, met de theorie moest worden ver-eenigd: het 

Romeinsche Recht heet dan uitdrukking van Duitsch rechtsbewustzijn door 

middel van de juristen. In zooverre zijn de Germanisten in Duitschland zuiverder 

vertegenwoordigers van Savigny's historische rechtsbeschouwing dan hijzelf en 
zijn naaste aanhangers. Maar ook bij hen is het dubbele ten aanzien der na-

tionaliteit te vinden. Het is niet het algemeen Duitsche, maar het is het specifiek 

Thuringsche of Beiersche of Schwabische of wat dies meer zij, dat hun aandacht 

en bewondering heeft. Zij zijn Duitsch, maar zij zijn vóór alles de mannen van 

hun streek, het nationale wordt teruggedrongen voor het locale. 
Beiden, Romanisten en Germanisten, komen in hun romantiek tegenover het 

streven naar codificatie te staan. Wie in het Corpus Iuris het volmaakte recht ziet, 

wenscht niet een ander wetboek, wie daaruit ,,das heutige Recht" wil afleiden en 

verder ontwikkelen, ziet wetboeken als de dood voor het ware recht. Maar ook de 

Germanist — en in hem de romanticus der historische school — staat afwerend: 

het bijzondere, locale gaat verloren als er één wetboek komt. Zoo komt de 

eenheid van recht — die toch voor den nationaal-gezinden romanticus ideaal is, 

omdat de kracht van zijn volk er zich in uit — in gevaar. Het is merkwaardig hoe 
dit nog nawerkte, toen Savigny's afwijzing van codificatie haar tijd had gehad en 

onder den druk van de gebeurtenissen van 1870/71 het ééne wetboek als nationale 

eisch werd gevoeld. Typeerend daarvoor is de houding van Otto Gierke tegenover 

het eerste ontwerp van een Duitsch burgerlijk wetboek. Te eerder mag ik hem 

hier noemen, omdat hij meer dan iemand Savigny's opvolger in het primaat der 

Duitsche juristen mag heeten. Na de verschijning van het ontwerp bond hij den 
strijd aan, een strijd, die wel niet tot een wetboek in zijn geest heeft geleid, maar 

die toch het wetboek van 1896 een ander voorkomen heeft gegeven, dan het 

ontwerp had. Die stri jd  was een strijd tegen de Pandecten-wetenschap. vóór het 

specifiek Duitsche. Ik moet dit laten rusten, doch één ding is belangrijk. Gierke, 

zelf vól van het machtsbewustzijn van het Duitschland na 1870, wil liever de 

eenheid van recht, de ge-heele codificatie prijs geven, dan er een aanvaarden, die 
zoozeer het eigene miskent. Hij gaat verder, hij wil niet een volledige eenheid, 

aan de verscheidenheid naar locale gebruiken moet plaats worden gelaten. Wie 

het nationale ten koste van het particuliere te streng wil doorvoeren, is niet meer 

nationaal maar kosmopolitisch. l) Een codificatie, die dien weg opgaat, is 

verwerpelijk. Deze romantiek, de aanprijzing van het plaatselijke boven het 

nationale, is onzen tijd vreemd, in ons land wist men daarvan al niet meer in 
1838. Deze zijde van den aanval op de codificatie is voorbijgegaan. 

1) Vgl. O. Gierke. Der Entwurf eines bürïürlichcn Gesetzbuchs (1889) blz. 7 e. v.. blz. 
572 e. v., in het bijzonder 575. 583. Hier uitdrukkelijk: liever geen wetboek dan een 
codificatie als dit ontwerp. 
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4. Doch hoe 'staat het met de andere kenmerken in Savigny's rechtsopvatting, 
die Landsberg aanwees, het empirische en het evolutionnistische? 

,,Empirisch" en „evolutionnistisch", deze woorden roepen voor den 

hedendaagschen jurist niet in de eerste plaats herinneringen aan de historische 

school op, maar doen hem denken aan de sociologische rechtsbeschouwingen van 

onzen tijd. Het is geen wonder dat deze woorden ten aanzien van beiden worden 

gebezigd: tus-schen beiden bestaat een duidelijk aanwijsbaar verband, de socio-
logische richting grijpt in veel terug naar de historische school. Eugen Ehrlich, 

haar voorman en nog altijd haar belangrijkste figuur, heeft het uitdrukkelijk 

e rk en d . ' )  Nieuwe stroomingen in geesteswetenschappen komen steeds weer op 

oudere gedachten terug, het nieuwe ligt in de combinatie, in het geheel, veeleer 

dan in de deelen. Trouwens het vragen naar empirie, onderzoek van de bestaande 

rechtsinrichtingen, kan ook al bij sommige vertegenwoordigers van het 

natuurrecht worden geconstateerd: naast de ,,natuur" als door 's menschen rede 
bepaald, stond de ..natuur" in ervaring te erkennen. Het verschil ligt hier vaak in 

woorden, wat bij de natuurrechtleeraars ,.natuur" heette, was bij de historische 

school „volksgeest" en ,,volksleven", het is thans veelal ,,werkelijkheid". 
Doch dit tusschen haakjes. Staat deze sociologische rechtsleer even afwijzend 

tegenover de codificatie als Savigny, hoe is het verband ten aanzien van dit punt? 

Wij hebben het te onderzoeken. 
Savigny's aanval is hier een verwerping van de wetgeving in het algemeen en 

van de codificatie in het bijzonder (zie boven n. 3). Zij is van zijn historische 

rechtsbeschouwing een integreerend deel. Niet, dat deze beschouwing, die het 

recht ziet als deel van het volksleven, in dit rechtsleven voortdurend zich 

ontwikkelend, op zichzelf daartoe dwingt, doch het wordt anders, indien zij haar 

wetenschap-pelijken kijk tot den eenig-mogelijken verklaart en van haar inzicht 
een rechtsnorm voor de practijk maakt. Dit was Savigny's fout. Wie het recht zoo 

beziet stelt zich zooveel hem mogelijk is er buiten, hij bestudeert de maatschappij 

en beschrijft haar gang. Ingrijpen in dien gang schijnt hem eigenlijk niet goed 

mogelijk en in ieder geval ongeoorloofd.'") Het is een ..unorganischer Ein-griff". 

Hijzelf wil er zich van onthouden. Doen anderen het, dan is dat het inbrengen van 

een vreemd element in het lichaam, dat weer moet worden afgescheiden, een 
afscheiding, die niet zonder schade geschiedt. Men moet het dus laten. Wie zoo 

redeneert vergeet, dat al ondergaat wetenschappelijke beschouwing den invloed 

van het oordeel over wat behoort te geschieden en al is omgekeerd de drang 

daartoe   weer   met   de  wetenschappelijke  beschouwing  verbonden, 

*)    Soziologie  des  Rechts   (1913)   blz.   11. 
'2)    Vgl.   Landsberg  t.   a.   p.   blz.   203. 
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toch beide in dien zin gescheiden moeten worden, dat de een niet aan den ander 
zijn methode mag voorschrijven. De rechtshistoricus mag niet de plaats van den 

rechtsschepper innemen, evenmin echter nieuw recht op grond van de historie 

verbieden. Tenslotte is dat onhistorisch: ook de drang naar nieuw recht, op te 

leggen door hem, die daartoe de macht heeft, is historisch verschijnsel, dat be-

schrijving, niet veroordeeling vraagt. Niet ten onrechte heeft men de historische 

school quietisme, machtelooze berusting bij de rechtsvorming verweten. In 
zooverre was Gierke een andere figuur dan Savigny en zijn volgers: zi jn strijd 

tegen het eerste ontwerp van het B. G. B. was mede een klacht over niet genoeg 

ingrijpen in het bestaande, in hem zat een drang naar recht, dat ..socialer" zou zijn 

dan zijn tijd kende. En in zooverre is ook Savigny s gedachtenwereld niet door de 

sociologen voortgezet, al zullen wij er iets van terugvinden. 
Daarover zoo straks. Eerst nog iets over Savigny's houding. In zijn afwijzing 

van de codificatie komt nog iets anders, aan het vorige nauw verwant, naar voren. 

Als wetenschappelijk man wil hij het recht wetenschappelijk uit de gegevens 

afleiden, daartoe laten zoowel het Pandecten systeem, als de bronnen van het ge-

woonterecht vrijheid. Hij wil niet gebonden worden, de wet is voor den jurist iets 

minderwaardigs, zij dwingt hem, om met Baco te spreken, tot het „sermocinari e 

vinculis" (Vom Beruf blz. 24). Er zit hier iets van de hoogheid in van de 

wetenschap, die zichzelf verheft. Het is duidelijk dat dit haar ongeoorloofd is. Als 
het recht aan de wet gebonden is, heeft de wetenschap dat te aanvaarden, als dit 

voorts nuttig en wenschelijk is, mag zij zich niet ter wille van haar belangen 

verzetten. Zij is — ik herinnerde er boven aan — dienares, niet meesteres van het 

recht. Savigny overschatte haar of liever zag haar plaats niet goed. Dat wordt ook 

van een andere zijde duidelijk, als men let op de schoolmeesterachtige wijze, 

waarop hij de makers van den Code kapittelt omdat zij oud-Romeinsche 
instellingen niet goed hadden begrepen, alsof het daarop aankwam bij de 

vervaardiging van  een  wet! 

5. Van dit alles zijn de sociologisch ingestelde juristen zeker vrij. Toch is er 
wel eenige overeenstemming van hun beschouwing van de wet, met die der 

historische school. Zij maken niet de methodische fout van verwarring van 

historische rechtswetenschap en rechtsvorming, maar zij hebben met hun 

voorgangers een zekere houding tegenover den wetgever gemeen. Voor èèn ding 
moeten wij hun dankbaar zijn, zij behooren tot degenen, die ons opnieuw hebben 

doen zien, dat het recht niet in de wet opgaat, dat wij het recht mede in het 

maatschappelijk leven en in den mensch, gelijk hij in dat leven staat, hebben te 

zoeken. Zij hebben de enge formule van een lang tijdperk, dat recht wet zou zijn, 

verbroken   en   ons   veelal   nieuwe   uitzichten   geopend.    Maar    onder 
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volle erkenning hiervan moet er worden bijgevoegd, dat zij toch, als de 

historische school, de wet te laag hebben gewaardeerd. Zij kwamen niet op het 

denkbeeld, dat wetgeving uit den booze is, maar zij hebben de wet toch 

onderschat. Ook dat kan aan Ehrlich worden gedemonstreerd. Ehrlich maakt een 
scherpe scheiding tusschen Recht en Entscheidungsnorm, eenerzijds het geheel 

van leefregels der maatschappij, in contracten, vereenigingen. testamenten, in 

handel en wandel van iederen dag der menschen te vinden, anderzijds de 

geformuleerde regel, waarnaar de rechter beslist. Voor de laatste heeft de wet — 

met andere factoren — betee-kenis, voor de eerste niet. ') Het eigenlijke 

rechtsleven raakt zij niet. 
Naar mijn meening kunnen hier tegen de sociologische rechts-beschouwing 

zoowel als tegen de historische school drie bezwaren worden ingebracht, 

bezwaren die juist de waarde en de beteekenis van de codificatie doen kennen. 

Het is miskenning van het gezag van den wetgever, miskenning van de 

formuleering van het recht, miskenning van de systematiek. Men begrijpe mij 

goed. Ik weet — met sociologen en historici — hoe deze drie zijn overschat, doch 
dit neemt niet weg, dat zij waarde èn beteekenis hebben. Deze komt nergens 

zoozeer uit als juist in de codificatie. 
Miskenning van het gezag van den wetgever. Er ligt in deze geheele 

rechtsbeschouwing een opvatting over de verhouding van recht en staat, die wij 

niet kunnen deelen. Terecht geeft zij aan het recht zelfstandige beteekenis 

tegenover den Staat, doch in afweer tegen de voorstelling, die telkens weer 
terugkomt, dat recht staatswil is, ziet zij niet dat het recht aan den staat gebonden 

is, gelijk de staat aan het recht. Savigny was een te goed Duitscher van zijn tijd 

om niet voor het staatsbevel in het recht te buigen, doch hij drong er bij de 

overheid op aan het bevel niet te geven en zijn betoog had succes. De nieuweren 

verklaren evenzoo, dat de staat wel bevelen màg geven, maar zij meenen, dat die 

bevelen maar zeer weinig uitwerken. Daarbij vergeten zij, hoezeer de wetgever 
met zijn wetten niet alleen maar in naam, maar in werkelijkheid in het 

maatschappelijk leven ingrijpt. Het is wel merkwaardig, dat juist in den tijd. 

waarin dit in ieder land en op elk gebied meer en meer geschiedde, de leer 

opkwam, dat de wetgever onmachtig was (l'impuissance des lois) — terwijl de 

tijd, waarin die macht vrijwel ongebruikt lag. z i jn  almacht proclameerde. Mis-

schien moeten wij dat zóó verklaren, dat wij naarmate wij die macht meer 
ondervinden, sterker pogen haar grenzen te zien. Ehrlich wist van dit ingrijpen 

wel, doch zijn scheiding van Ent-scheidungsnorm en Recht is niet juist, de 

Entscheidungsnorm wil niet anders zijn en is niet anders, dan de geformuleerde 

rechtsregel in Ehrlich's zin; door nieuwe Entscheidungsnormen verandert dat recht 

zeker. Immers het maatschappelijk leven past zich bij nieuwe 

')    t. a. p. blz. 97 e. v. 
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wetten aan. Zeker, het is juist, dat er daaronder zijn, die doode letters blijven, dat 
in het maatschappelijk leven wegen worden gevonden om langs die nieuwe 

wetten heen te gaan, dat haar doeleinden veelal niet worden bereikt, doch al mag 

men daarvoor niet blind zijn, toch blijft het waar, dat die nieuwe regels het leven 

veranderen, zij het veelal nu niet juist zoo, als zij, die haar opstelden, zich 

hadden gedacht. Wanneer wij de opeenstapeling van wetten, ook op het gebied 

van het privaatrecht, uit de laatste veertig jaar overzien, kunnen wij dat niet 
ontkennen. Alleen het woord arbeidsrecht zegt in dit verband genoeg. 

Sociologen en historici miskennen verder de waarde van de fonnuleering van 

het recht. Hadden wij het zoo straks over miskenning van de beteekenis van de 

wetgeving in het algemeen, hier komen wij meer in het bijzonder bij de 

codificatie terecht. Codificatie is altijd voor een goed deel formuleering en wel 

formuleering met gezag, van het al bestaande. Daarin ligt vooreerst haar 
beteekenis. Die beteekenis begrijpt men eerst als men bedenkt, dat de formule 

zelfstandige waarde heeft tegenover de stof, die zij onder woorden brengt. Het 

recht als toe te passen regel vraagt er om. Het mag waar zijn, dat er recht is vóór 

de formuleering — van het gewoonterecht is dit het eigenaardige kenmerk en de 

sociologische beschouwing heeft het ons overal weer doen vinden waar wij het 

niet vermoedden — doch het is eerst dan volledig tot recht geworden, als het 
geformuleerd is. Immers recht is regel die toegepast moet worden — die 

toepassing vraagt om een in woorden uitgedrukt voorschrift. Ik behoef na al wat 

ik vroeger over deze dingen gezegd heb niet te betoogen, dat het recht in den 

geformuleerden regel niet opgaat, dat wij tenslotte nog iets anders hebben te 

zoeken bij onze rechtsvinding in het concrete geval1) doch dat neemt niet weg, 

dat recht slechts dan zijn eigen karakter volledig toont, als het geformuleerd is. 
Dat is zijn bestemming. Het is typeerend voor het recht tegenover andere 

verschijnselen moraal zoowel als zeden. Door die formule — het brengen van 

den rechtsregel in bepaalde taalbeelden — krijgt de taal macht over het recht. In 

een gemeenschap, die in de taal haar uitingsvorm vindt, is dit onvermijdelijk. Het 

is wat men de rechtszekerheid noemt, de voorspelbaarheid (tot zekere hoogte) 

van de rechtsbeslissing, de noodzakelijkheid van de eenvoudige richtsnoeren bii 
de handelingen der menschen. die met de formuleering door de codificatie wordt 

gediend. Dit alles is niet het hoogste goed, maar het blijft van beteekenis ook 

voor hem, die de betrekkelijkheid er van inziet. 
Eindelijk miskenning van de systematiek. Codificatie is niet alleen 

formuleering. zij is ook het in systeem brengen van de gevonden formules, de 

vorming van een geheel. Van die waarde willen ook 

)    Zie Algemeen Deel  Asser blz.   173 e. v. 
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de sociologen weinig weten, zag Savigny niets. In zooverre was de kijk van den 
man, dien ik hier al meer tegenover hem stelde, van Portalis, breeder. Hij 

begreep Savigny's richting beter, dan Savigny de zijne. 
Als men in gedachte houdt dat hij reeds de uitspraak gaf: ,,Les codes des 

peuples se font avec le temps, mais à proprement parler on ne les fait pas" 

(Discours blz. 17), dan blijkt wel, dat ook de codificator, die een systematicus 

was, eerder de historische rechtsbeschouwing de haar toekomende plaats laat, 
dan een rechts-historicus als  Savigny was, aan de codificatie de hare. 

Bij de beteekenis van de codificatie als systeem moeten we v/at langer 

stilstaan. 

6. Wanneer we het recht systematiseeren, rangschikken wij de rechtsregels. 
Wij trachten het gelijke in een aantal regels aan te wijzen, vormen daaruit 

algemeenere begrippen en gebruiken die bij de rangschikking, zoo wordt 

overzicht mogelijk. Daartoe is vereenvoudiging van de in de concrete 

beslissingen, in de handelingen liggende regels, noodig, alleen wanneer uit deze 

de bijzonderheden zijn weggesneden, laten zij zich in grooter verband plaatsen. 
Er is niemand, die betwist, dat dit paedagogisch noodzakelijk is. Het recht 

kennen en in zijn geheugen vasthouden wordt daardoor zoo al niet eerst 

mogelijk, dan toch ten zeerste vergemakkelijkt. Doch heeft het systeem meer dan 

paedagogische waarde, beteekenis voor het recht zelf? Hier scheiden zich de 
geesten. Sociologisch georiënteerde juristen zijn geneigd het te ontkennen1) — 

de codificatie ontleent haar beteekenis juist aan die bijzondere waarde van het 

systeem. 
Het feit reeds van den drang tot codificatie pleit voor die waarde. Het is niet 

alleen de leerling, het is ook de rechter, die haar behoeft. Het was de klacht, die 

in de rechtsgeschiedenis telkens weer herhaald werd, dat het niet gecodificeerde 
recht niet te kennen is, dat het aantal bronnen zoo overweldigend is, dat de 

rechter hulpeloos staat, als hij moet beslissen, onzeker tast, waar hij met be-

kwaamheid moet kunnen hanteeren. Het was het bezwaar uit den tijd van de 

Fransche revolutie, we zagen het boven al, het was dat van Thibaut, Savigny's 

tegenstander2), wiens pleidooi voor een codificatie — het mag dan door zijn 

antagonist in een hoek gedrongen zijn — nog altijd overtuigend klinkt, hij sprak 
van de ..ungeheure Massa" van het recht, het is tenslotte de klacht, die nu weer in 

Amerika voortdurend wordt herhaald. 

')    Vgl.  Hijmans.  De tweesprong der Rechtswetenschap   (1933)   blz.  8. 
-) Ueber die Notwcndigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutsch-land 

(uitgave 1914 blz. 47). Vgl. de uitspraak van Landsberg t. a. p. blz. 80 ,.das glanzendste 
und zugleich  das gediegenste was über den Fluch des alten gemeinen Rechts einerseits. 
über den Segen einer einheitliche Deutsche Kodification ander-sci ts,   jcmals  geschrieben  
ist". 
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En nu zegge men niet, dat deze klacht dan de paedagogie van den rechter 
betreft, een vergemakkelijking van zijn taak, zooals registers en commentaren 

ook doen; wie dat zegt, vergeet, dat recht, dat de rechter niet kent, op een 

gegeven oogenblik ophoudt recht te zijn. Recht is altijd regel voor den rechter, 

doch tegelijk regel c/oor den rechter. Recht, dat niet toegepast wordt, verliest de 

eigenschap van recht. Om toegepast te worden moet het recht kenbaar zijn. 
En dan: het recht mag niet met zichzelf in tegenspraak zijn. Het kan niet 

gebieden en verbieden tegelijk; van iederen rechtsstrijd is maar één oplossing 

mogelijk. Doch in de rechtsvoorschriften is veelal wél tegenspraak en die is er 

meer, naarmate zij uit talrijker bronnen afkomstig zijn. Het doordenken van het 

geheel waartoe de codificatie dwingt, noodzaakt om die tegenstrijdigheden weg 

te werken. Niet slechts uiterlijke, ook innerlijke eenheid wordt bevorderd. 
Doch er is meer. Wij spraken van het beheerschen van de rechtsstof, daarmee 

meenen wij nog iets anders, dan het kennen van niet samenhangende regels, 

daarmee willen we ook aanduiden, dat men in staat moet zijn de beslissing van 

een geval uit de gereedliggende regels af te leiden, moet weten welke regel 

toepassing vraagt, waaróm de eene regel in een bepaalde verhouding door den 

ander wordt beperkt. Dit onderstelt, dat tusschen die regels logisch verband 

bestaat, dat zij tot een systeem met hoofdregels en uitzonderingen, met 
classificaties en onder-verdeelingen zijn te herleiden. Regels, die met elkaar in 

tegenspraak zijn verdraagt het recht niet, op een of andere wijze moet de 

tegenspraak worden opgeheven. 
Het is niet juist ,  als men leert dat de werkelijkheid alleen concrete regels 

geeft, abstractie het algemeene daaruit haalt. In het concrete ligt het algemeene; 

in de gebondenheid aan huur en koop de gedachte aan contract. Het systeem is 
niet paedagogisch toevoegsel, maar in den aard van het recht gelegen. 

Daaruit volgt, dat de systematiseering, juist als de formuleering. niet alleen 

vastlegt wat is, maar wijzigt. In het systeem gegrepen zal de regel ook krachtens 

het systeem worden uitgelegd en toegepast. Daardoor wordt plaats gemaakt voor 

algemeene abstracte regels. 
Wie recht zegt, zegt regel. Regel onderstelt, dat gelijke gevallen gel i jk 

moeten worden b es l i s t ' ) ,  regels vragen logische consequentie: als a zoo is 

uitgemaakt moet ook b zoo worden beslist. Die logische consequentie brengt de 

eisch van verband, van opbouw met zich. Wij kunnen dat ook zeggen: recht 

berust op auctoritas. het berust ook op ratio. Van Vico'2) is de uitspraak, dat de 

aucto- 

') Vgl. mijn Rechtsbeginselen (Kon. Akademie v. W. 1936) 21 e.v., Verzamelde 
Geschriften  I.  408. 

-)    Geciteerd bij  Del Vecchio. Feestbundel  Geny II, 74. 
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ritas nooit met de ratio geheel in strijd kan zijn, ieder recht heeft zijn eigen 
redelijkheid1). ledere beslissing, iedere nieuwe regel moet passen in het systeem. 

In de codificatie erkent de wetgever dit alles — daarom is codificatie de hoogste 

vorm van wetgeving. 
Natuurlijk is hiermee niet gezegd, dat ieder recht gecodificeerd moef worden. 

Tegenover het Anglo-saksische wereldrecht zou dit een dwaasheid zijn. Ieder 

recht vormt een systeem, ook het Engelsche, maar het is niet noodzakelijk dat de 
wetgever dit vastlegt. Doch juist op dezelfde wijze, als het geformuleerde recht 

bij de toepassing vóór heeft boven het niet-geformuleerde, heeft het 

gecodificeerde vóór boven het niet-gecodificeerde. Ook in het Engelsche recht is 

het de ,,ratio decidendi" in het besliste geval, die den later komenden rechter 

bindt — doch de Engelschman heeft niet de behoefte het geheel vóór zich te 

zien. Het is de logische zijde van het recht, wel specifiek verzorgd bij den Latijn-
schen geest, die tot hem minder spreekt. Doch het is de vraag of het Engelsche 

recht in dit opzicht niet armer is, dan dat van het continent. 
Zulk een codificatie juist van het meest essentieele in het recht, zou niet 

mogelijk geweest zijn, indien niet het systeem door het werk van eeuwen gereed 

had gelegen voor al de volkeren die, wat de Engelschen de civil law noemen, een 

codificatie op Romeinsch-rechtelijken grondslag volgen. Een recht laat zich 
alleen codifi-ceeren, als de doctrine de noodige voorbereiding heeft verricht. 

Men kan niet volstaan met de benoeming van een commissie van wetgeving, die 

ook opdracht krijgt binnen een gegeven tijd het werk kant en klaar af te leveren. 
Wij hadden geen codificatie, indien onze rechtsvorm, de structuur van onze 

rechtsbegrippen, niet Romeinsch was en indien de Romeinen niet reeds hadden 

gesystematiseerd en gecodificeerd. 
Daarbij verdient nog één ding opmerking. Van geheel het werk van het 

Corpus Iuris en Justinianus dragen de Instituten het sterkst het 

codificatiekarakter. Hier is een al elders gereed liggende stof samengevat en 

gesystematiseerd als leerboek, tegelijk als wet. De Pandecten zijn eigenlijk niet 

anders, dan de wetenschappelijke toelichting en uitwerking daarvan, de 

systematiseering van den Codex is wel uiterst gebrekkig. Door de eeuwen had 
het Corpus Iuris zijn kracht van codificatie verloren, ook daar, waar het nog 

gold; te veel was er nieuw bij gekomen, te veel buiten gebruik gesteld. Er 

bestond behoefte aan een nieuwe samenvatting, toch ben ik overtuigd, dat de 

Revolutie die niet zonder Domat en Pothier had tot stand gebracht. Ligt juist niet 

in het systematisch doordenken van den een, in de eenvoudige, maar immer 

logische uiteenzetting van de stof door den ander in bij uitstek heldere taal, in 
wat Geny zijn „limpidité" heeft genoemd2), datgene, wat 

')    Vgl.   Burckhardt.  Methode  und  System  des  Rechts   122  e.   v. '2)    
Livre du centinaire du  Code Civil  I I ,    1005. 
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een Codificatie mogelijk maakt? Ik doe hiermee niets te kort aan de verdiensten 
van de wetgevers van den Code — hadden zij niet den geest bezeten, die deze 

meesters verstond, de Code was niet geworden wat hij is. Niet ten onrechte noemt 

de jongste biograaf van Portalis diens soif d'ordre et de symmetrie '). Wie dien 

dorst niet kent, deugt niet voor codificator. 
De waarden van formuleering en systeem in het recht — die rijn het. die in de 

codificatie worden erkend. Het is goed van tijd tot tijd er aan te herinneren. 

7. Wie belang stelt in het codificatie-vraagstuk zal goed doen den gang van 

zaken in de Vereenigde Staten te volgen. Ieder dier staten heeft zijn eigen 

privaatrecht, van de 48 is er slechts één, die een codificatie heeft, Louisiana. Daar 

geldt de Fransche Code. natuurlijk in sommige opzichten gewijzigd. Overigens is 

het de Engelsche common law, die grondslag van het privaatrecht is. Die common 
law heeft in Amerika haar eigen ontwikkeling gekregen, een ontwikkeling, die 

echter nog altijd onder den invloed van de Engelsche rechtspraak staat. Voor ons 

is vooral van belang, dat daarbij de leer van het precedent, de gebondenheid van 

den rechter aan vorige uitspraken, ten volle is aanvaard. 
Het is hier niet de plaats om de leer van het precedent te analyseeren, haar 

voor- en nadeelen af te wegen. Dit staat echter wel vast: eenerzijds is zij zooals zij 

in Engeland en Amerika bestaat een hindernis voor rechts-vorming, geeft zij — 
meer dan een codificatie — een starheid aan het bestaande recht, die hinderlijk 

kan rijn. Er zijn precedent-regels in Engeland, die algemeen verwerpelijk worden 

gevonden en die toch blijven. Anderzijds ligt gebondenheid aan uitspraken, 

althans van den hoogsten rechter, in den aard van het recht en vertoont zij zich dus 

evenzeer in landen, die haar officieel verwerpen, juist krachtens het codificatie-

beginsel2). Het is slechts de vraag hoe voor de Anglosaksische verstarring te 
waken. Engeland voelt ook wel. dat er iets hapert, toch is daar het verzet nog 

a l t i j d  zwak, in Amerika is het anders — daar is een sterke oppositiebeweging 

tegen de leer gaande. 
Er zijn verschillende feiten te noemen, die dit verschil min of meer duidelijk 

maken: de andere positie van de rechterlijke macht, in Engeland enkele rechters 

met maatschappelijk hooge autoriteit, in Amerika vele rechters zonder het 
gezagsaureool van den Engelschen magistraat: in Engeland in verhouding weinig, 

in Amerika veel processen, voorts: in Amerika — wat van veel belang is — is de 

positie van de rechterlijke macht en daarbij ook de 

')    Lydie Adolphe.  Po r t a l is  et son temps   (1936)   185. 
-) Vgl. Algemeen Deel blz. 114 e. v. en Perreau. Technique de la jurisprudence i 1923) I. 67. J u i s t  dit 

wordt in Amerika, door hen. die zich van die g.'bonden-hcid willen bevrijden niet ingezien, zoo b.v.  niet 

door Michel Franklin. Harvard Law  Review   1934. 
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precedent-leer een element in den politieleen strijd geworden in verband met de 

werking van dit beginsel in de constitutioneele vragen, door de toetsing door den 
rechter van de wet aan de grondwet, in het leven geroepen. In Engeland is daar 

geen spoor van. Hoofdgrond echter voor den drang naar codificatie ligt in de niet 

meer te overweldigen massa van beslissingen, die alle als precedent voor den 

rechter bindend gezag hebben. Fabelachtige cijfers worden genoemd. Uitgerekend 

is, dat als een jurist zijn normalen werkdag alleen maar aan het lezen van die 

bindende beslissingen zou besteden, hij ieder jaar niet verder zou komen dan het 
wanhopig-makende resultaat, dat hij steeds meer achterop raakt en zijn leven :e 

kort zal blijken om dit ooit in te halen l). Daarbij komt dan nog dat de vonnissen 

door overlading met aanhalingen uit precedenten onleesbaar en onverstaanbaar 

worden. Ook hier is Amerika het land van de groote cijfers, een aanhaling van 351 

vroegere uitspraken als motiveering van een vonnis doet den jurist, wiens land het 

precedent niet kent, zich afwenden met een gevoel van verluchting, dat hem dat 
tenminste bespaard is. 

Voeg hier nog bij. dat bij het verkeer tusschen de Staten meer en meer behoefte 

aan eenvormigheid van recht wordt gevoeld, en de reactie in de richting van 

codificatie is begrijpelijk. Men begaat daarbij twee wegen. Vooreerst zijn er 

talrijke materies, die in lois uniformes, voor alle staten geldende wetten, worden 

geregeld "). Maar in de tweede plaats wordt er een codificatie op touw gezet door 
wat men ,.restatements" noemt. Voorloopig is er niet anders, dan een particuliere 

beweging van juristen. The American Law Institute heeft commissies benoemd, 

die voor bepaalde onderwerpen het recht pogen vast te leggen, zij geven de regels 

in een vorm van wetsvoorschriften met toelichtingen. Deze onderwerpen zijn tot 

heden de volgende: agency, business associations, criminal procedure, conflicts of 

laws, contracts, property, torts, trusts. Ik heb daarvan alleen het restatement over 
contracts in handen gehad — het is breed opgezet, bestaat uit een aantal 

paragraphen met een toelichting, die meer dan toelichting bedoelt te zijn. zelf ook 

aanspraak maakt op autoriteit. Ik las enkele critieken. Daarbij troffen mij een paar 

dingen, waarop ik hier wil wijzen. Ik doe dit inet al het voorbehoud, dat past als 

men slechts oppervlakkig van een omvangrijke materie heeft kennis genomen. 
In de eerste plaats dan verdient de aandacht een ander verschijnsel in de 

rechtswetenschap daarginds, dat al met dit streven naar codificatie parallel loopt, 

een jonge beweging, die geheel sociologisch georiënteerd is. Een beweging in 

tegengestelde richting tot zekere hoogte, zij is pragmatisch in philosophic 

naturalis- 

') Vgl. Goodhart, Essays in jurisprudence and the Common Law (1931) biz.  65. 
2) Zie opsomming in het artikel van Michel Franklin in de Gèny-bundel II. biz. 46. 

2 
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tisch met marxistischen inslag in rechtsbeschouwing. De wat goed-koope 
herleiding van rechtsvragen tot belangentegenstellingen en klasse-opvattingen, is 

bij haar schering en inslag. In de codificatie-vraag stelt zij weinig belang. Zij 

meent haar aanval te moeten richten tegen de heerschappij van woorden in het 

recht — het streven naar codificatie gaat van het inzicht uit, dat in het recht de 

taal een rol moet spelen. Van de maatschappelijke beteekenis van dat streven 

zien de jongere sociologen niet veel'). Doch ook van de zijde van oudere juristen 
komt tegen het restatement oppositie. De beweging voor codificatie vindt dus 

dadelijk tegenwicht, waarbij klanken worden gehoord, die aan Savigny herin-

neren: vereenvoudiging van recht is geen voordeel op zichzelf — het recht kàn 

niet worden vastgelegd, omdat het voortdurend verandert. Wat in het restatement 

staat is dikwijls zoo abstract, dat het zonder belang is (een algemeene 

contractsomschrijving), of het is verouderd: het recht was eens zóó, als wordt 
gecodificeerd, maar is al anders"). En zoo meer. 

De juistheid dezer opmerkingen zal wel niet kunnen worden betwist. Toch 

kan de buitenstaander, die oppervlakkig kennis neemt van het Amerikaansche 

recht, zich niet aan den indruk onttrekken, dat de behoefte aan codificatie sterk 

is. Doch hem wordt ook duidelijk, dat, wat nut en beteekeins van de restatements 

mogen zijn, deze toch niet een van staatswege op te zetten codificatie kunnen 
vervangen. Codificatie is beschrijving, maar beschrijving van recht is al t i jd 

tegelijk rechtsvorming. Mist de schrijver de autoriteit om verder te gaan dan wat 

positief reeds is aanvaard, dan b l i j f t  hij zeker achter bij wat al is bereikt. Hij zal 

bang zijn eigen oordeel of nieuwe, nog niet algemeen aanvaarde, opvattingen 

voor te schrijven als recht — wat hij beschrijft wordt juist daarom licht het recht 

van gisteren. 
Als elders is ook in Amerika, althans voor het contractenrecht, de autoriteit 

van het aan de codificatie-poging voorafgaande leerboek groot. Hier was het dat 

van Williston. Dit is door Clarke ju is t  gezien. Vragen wij verder, wat is het doel 

van de restatements? Zij zullen voor den rechter het precedent moeten vervan-

gen, doch dan moeten zij bindende tekst zijn, moet het dus niet mogelijk zijn, dat 

de rechter ze — zooals nu al met zooveel woorden is gebeurd — eenvoudig ter 
zijde stelt. Dan zal de tekst ook los gemaakt moeten worden van wat er als 

toelichting is bij gezegd. Niet in dien zin, dat deze toelichting niet gezag kan 

hebben als interpretatiemiddel, maar wel. dat zij achterstaat bij den tekst zelf. Die 

tekst moet iets anders, iets meer zijn dan doctrine, zelfs dan gezaghebbende 

doctrine. Dat is het restatement niet. We kunnen dit alles samenvatten hierin: 

codificatie eischt gezag bij den codi- 

')    Vgl.   Michel   Franklin.   Harvard   Law   Review   t. a. p. 
-)    Vgl  Clarke.   Yale   Law   Yournal.   XLII,   1932 — 1933.   biz.   654. 
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ficator, anders wordt het doel niet b e re ik t ' ) .  Het is altijd vastleggen van wat 
vloeiend was. Dat kan alleen als hij, die het werk doet. daartoe autoriteit heeft. 

Een Amerikaansche jurist van grooten naam, Roscoe Pound, heeft dat begrepen; 

wie stabiliteit wil, moet zich houden aan een ideaal van gezag, is zijn uitspraak"). 
Doch zulk een codificatie met gezag van staatswege komt niet alleen tot stand 

ter wille van de behoefte van den juristenstand. Achter haar moet politieke drang 

zitten. Wij hebben af te wachten in hoeverre de zoo bij uitstek belangrijke 
politieke beweging, die in de Vereenigde Staten gaande is, er toe zal leiden. 

8. Leert vergelijking met Amerika de waarde kennen van de codificatie door 
duidelijk te maken wat men mist, als men haar ontbeert, vloeit haar beteekenis 

blijkens onze onder 6 gegeven analyse voort uit den aard zelf van het recht, het is 

noodig daarnaast uitdrukkelijk de relativiteit van de waarde, de beperking van die 

beteekenis te zien. 
Die grens ligt hierin, dat als eenerzijds het recht steeds om formuleering en 

systematiseering vraagt, het anderzijds zich nooit geheel laat formuleeren en 
systematiseeren. Dat er m. a. w. altijd recht is buiten de wet — recht, dat ook de 

beste doctrine niet kan vastgrijpen en eens voor altijd vastleggen. Een historisch 

verschijnsel als het recht dat, ook al b l i j f t  de wet onveranderd, in voortdurende 

verandering is, laat zich niet fixeeren. 
Ik mis de ruimte dat hier uit te werken, verwijs naar mijn Algemeen Deel. 

Doch wie, als wij thans, een codificatie van honderd jaar overziet kàn niet 
anders, dan deze stellingen ondeischrijven. En het moet met klem worden 

herhaald, dit te eerder, omdat juist aan het denkbeeld der codificatie de gedachte 

van een gesloten systeem, van een uitputtende regeling der rechtsstof, gelijk men 

tegenwoordig nog al eens zegt, veelal wordt verbonden. Wie het burgerlijk recht 

overziet van 1838 tot heden, moét de fout opmerken. Geen regeling is uitputtend. 

Van een bepaalde stof in een bepaalde wet niet, omdat die wet staat in het geheel 
der wetgeving en dus a l t i jd  mede door die andere regels, die op haar interpre-

tatie  en toepassing invloed hebben, wordt bepaald. Geen uitputting ook van de 

geheele stof in een codificatie, omdat er a l t i jd  recht is buiten de wet, omdat het 

systeem de stof niet kàn omvatten. Veel wanbegrip in de 19e eeuw, veel onrecht 

ook, is gevolg van miskenning van deze waarheid geweest. 
We hebben de codificatie alle eer willen geven, die haar toekomt; dit neemt 

niet weg. dat zi j  schromelijk is. en nog veelal wordt overschat. Het was de 

houding van wat men de school van 

')    Vgl. over gezag en cod i f i c a t i e  J.  D.  Meijer.  De la cod if ic a t io n  en général et de  celle de  

l ' A n g l e t e r r e   en   pa r t ic u l i e r ,   blz.   20. -)    Harvard   Law   Review   1933/34   1   b lz .    11. 
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de exegese genoemd heeft, van de 19e eeuwsche commentatoren in Frankrijk, 

België en bij ons. De oudsten, die nog onder het vorige recht gewerkt hadden, 

mannen als Merlin en Toullier, wisten beter. 
En ook — ik heb er al meer aan herinnerd — Portalis overschatte de 

codificatie niet. Hij was te goed jurist om niet te weten, dat zijn regeling niet 

volledig was. Hij heeft het geenszins begeerd. Ik moet al heb ik reeds rijkelijk 

veel citaten uit zijn Discours aangehaald, er nog twee noemen: ,,A défaut de 

texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une 

suite pas interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime 

reçue, prennent lieu de loi. Quand on n'est dirigé par rien de ce qui est établi ou 
connu, quand il s'agit d'un fait absolument nouveau, on remonte aux principes du 

droit naturel. Car si la prévoyance du législateur est limitée, la nature est infinie; 

elle s'applique à tout ce qui peut intéresser les hommes.'' (Discours, blz. 9). Is het 

zoo veel anders dan het terecht geprezen art. 1 van het Zwitsersche Wetboek? 

Daarnaast: .,De là, chez toutes les nations policiées, on voit toujours se former à 

coté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de 
maximes, de décisions et de doctrines qui s'épure journellement par la pratique et 

par le choc des débats judiciaires ". Hier is men wel mijlen ver van de zoo vaak 

onderstelde almacht en alwijsheid van den codificator. Hier is de verschei-

denheid van rechtsbronnen volledig erkend. 
Zóó oordeelde de groote figuur van de Fransche wetgeving, zoo dachten ook 

anderen in zijn land. En ten onzent was het niet anders. Reeds in 1819, toen, naar 
destijds geliefde methode, een prijsvraag over de verhouding van wetenschap en 

wetboeken in de taal des lands werd uitgeschreven, werd veel gediscussieerd 

over de vraag, of aanvulling van leemten door beroep op vroeger recht, met 

name op het Romeinsche, moest geschieden, dan wel door de rede uit het 

natuurrecht — men zie de antwoorden van H. W. Tydeman en G. de Wal en een 

advies van F. Frets bij de eerste — maar de mogelijkheid van leemten werd niet 
ontkend, integendeel uitdrukkelijk aanvaard. Wel duikt soms, ook in deze 

geschriften, de gedachte op, dat ten aanzien van de in de wetboeken geregelde 

stof de jurist nog slechts een geringe taak zal hebben, doch de leiders der 

wetenschap wisten beter. Van Hall ]) en den Tex beiden b.v. waren van de 

uitgebreide taak van de rechtswetenschap naast de wet overtuigd. In de 

Jaarboeken van 1839 vindiceert de laatste voor de wetenschap het goede recht tot 
verklaring, aanvulling en toepassing der wetboeken. Verklaring, want — zegt hij 

— ,,het getal bepalingen, dat een Wetboek kan opnemen is steeds hoogst gering 

in vergelijking met de duizenderlei gedaanten, in welke de handelingen der 

menschen in het burgerlijk leven voorkomen; en bijna nimmer zal men voor een  

gegeven 

')    Vgl. Jaarboeken V,  334 e. v. 
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geval een wettelijk voorschrift in het Wetboek aantreffen, hetwelk uitsluitend 

daarop toepasselijk is". Aanvulling, want — ,,de ervaring heeft overtuigend 

bewezen, dat volledigheid met geen mogelijkheid te bereiken is.' Toepassing, 

want ,,de wetgeving heeft de wetenschap noodig als een onontbeerlijke 
medehelpster, ten einde een système d'application te vormen, dat in verband met 

de stellige Wetgeving door den tijd den geheelen omvang van het bestaande 

Recht uitmaakt.'' (t. a. p. 21—27). De laatste uitspraak is niet van den Tex zelf, 

hij ontleent haar aan de Bosch Kemper, die in 1838 als jong substituut-officier 

van Justitie een brochure ,,Gedachten over de Beoefening en Toepassing der 

aanstaande Nederlandsche wetgeving" het licht deed zien, waarin hij onder meer 
de vraag besprak, of bij het zwijgen der wetten, de burger voor den regterstoel de 

toekenning zijner rechten moet vragen, óf ,,op grond van de billijkheid, óf op 

grond van het natuurrecht, óf van de algemeene rechtsgeleerdheid, zoodanig als 

zij door de geschiedkundige en wijsgeerige studiën wetenschappelijk is 

gevormd. óf van het juristenrecht, óf wel op grond van de oudere rechts-

geleerdheid." Men ziet het. de problemen van methode, die ons belang 
inboezemen, zijn dezen auteurs niet vreemd. Er was een rijker wetenschappelijk 

leven in die dagen, dan wij thans veelal meenen. De vervlakking is van later 

datum. 
Wel was het een Nederlandsch rechtsgeleerde, J. D. Meijer, die Bentham 

steun bood en Savigny bestreed (De la Codification 1830), wel stond hij dichter 

bij de gedachte van de al-omvatténd-heid der Codificatie als de andere 
genoemden, doch ook hij hief deze gedachte door een grondige ontleding op 

hooger plan, zag in haar tenslotte niet anders dan een noodzakelijke fictie (blz. 

161 e. v.), ook hij erkende dat ,,le jurisconsulte soupçonne toujours avec raison 

son opinion ne pas être juste, lorsqu'il la trouve en opposition avec le droit 

naturel et l'égalité" (171). Dat is iets anders dan later Opzoomer b.v. zou leeren. 
Doch aan dit alles moeten toch nog twee dingen worden toegevoegd. 

Vooreerst dit: dat, anders dan men als waarschijnlijk vermoedde en dan zeker 

ook Portalis en zijn Hollandsche medestanders ten deze voorzagen, dit niet 

geformuleerde en gecodificeerde recht niet maar ligt in een uithoek bij 

uitwerking in details van overigens goed geregelde verhoudingen, maar 

integendeel in dàt stuk van het recht, dat het meest het dagelijksch gedrag der 

menschen raakt, het sterkst het karakter van privaatrecht draagt, meer dan iets 
anders afhankelijk, eenerzijds van de maatschappelijke gedragingen, aan den 

anderen kant van moreele opvattingen, — in het verbintenissenrecht, en wel in 

de meest essentieele deelen van dat recht. Art. 1374 en 1401 B. W. zijn 

belangrijker dan alle overige regels van verbintenissenrecht te zamen. En nu 

zegge men niet, dat zoo toch B. W. artikelen worden genoemd, een beroep op de  

codificatie  wordt  gedaan.    Deze  wetsartikelen   geven   door  de 



22 P. SCHOLTHN 

gebondenheid uit te spreken aan ,,de goede trouw" en door het verbod van 
„onrechtmatigheid" door den H. R. gemaakt tot ,,wat in het maatschappelijk 

verkeer niet betaamt", juist niet geformuleerde rechtsregels, zij maken een 

opening in het systeem, waardoor altijd weer nieuw recht kan binnenvloeien. 

Het is mogelijk en soms noodig, dat aldus gevormd recht weder vast te leggen, 

zooals regeling van de bijzondere contracten voor een goed deel niet anders is, 

dan zulk een vastlegging van wat de Romeinsche juristen uit de bona fides 
afleiden '). doch dit mag er vooral niet toe brengen van zulk een vastlegging 

beëindiging van de bijzondere taak van algemeene voorschriften als deze te 

hopen. Naast de vaste beddingen behoeft het recht vloeibaarheid. Nu reeds jaren 

wordt door de rechtswetenschap een strijd gevoerd, die — gezien 's Hoo-gen 

Raads rechtspraak — nog niet volledig is gewonnen, met de principieele 

erkenning van deze vloeibaarheid als einddoel. Principieel d. w. z. niet alleen 
tegenover het verleden, ook tegenover de toekomst. We moeten het recht 

vloeiend houden. 
Let men hier op. dan ziet men. dat de waarde van codificeeren nooit anders 

dan betrekkelijk kan zijn. Het is een misvatting als thans b.v. weer Burckhardt-) 

als ideaal ziet dat de wetgever, en indien deze tekort schiet, de rechtswetenschap 

het recht zooveel mogelijk systematiseert, dat, als dat maar geschied is, voor 
rechtsvinding buiten de wet geen plaats meer is. Uit mijn geheele betoog volgt 

wel, dat ik de waarde, ja de noodzakelijkheid daarvan inzie. Formuleering en 

systematiseering b.v. van wat wij thans aan recht over de goede trouw en de 

onrechtmatige daad hebben, schijnt mij wenschelijk ter wille van het overzicht, 

en zelfs tegelijk een behoefte voor zekerheid en hanteerbaarheid, als we maar 

niet meenen, dat zulk een formuleering een afsluiting zou kunnen zijn, als we 
maar begrijpen, dat de rechtsontwikkeling voortgaat en niet alleen voortgaat 

doordat er nieuwe regels door den wetgever worden uitgevaardigd, maar 

voortgaat ook bij behoud van den regel, dagelijks door gedragingen, 

overeenkomsten, processen, rechtspraak, ook door bezinning, wetenschap. 

Daarvoor moet opening blijven. Dit is de vrucht van een denken, dat sinds 

Savigny door historische school, door sociologische rechtsopvatting, ook door 
anders gekleurde wetenschap tegenover de codificatie een andere, een bree-dere 

beteekenis voor het recht, dan die van door het staatsgezag opgelegde regel, heeft 

veroverd. Die kunnen we niet meer prijs geven. 
leder positief recht is een open systeem11). 

9. Een open systeem — het schijnt een contradictio in terminis; ik gebruik den 

term om uit te drukken, dat de stof, die gesystematiseerd wordt, zich niet 
systematiseeren laat, omdat wat in be- 

')    Vgl.   Mcijers.   Mcdcdeelingen   Kon.   Akademie   van   Wetenschappen    1937. 
'-)    t. a. p.  blz.   121/2. 
:1)    Asser.  Alg.  Dcci.  blz.   100 c. v. 
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weging is niet kan worden gefixeerd. Volledige systematiseering zou de stof 

geweld aandoen. 
Gevolg hiervan is ook, dat de systematiseering nooit meer is dan een poging, 

altijd gebrekkig is. Het logische element in het recht maakt, dat wij 

systematiseeren kunnen en moeten — het irrationeele, historische, dat dit 
systematiseeren nooit volledig slaagt. Het systeem ligt in den aard van het recht. 

Maar het omvat het recht niet. Het systeem van de, in de wet samengevoegde, 

rechtsregels is een poging intellectueel te beheerschen, wat zich niet beheer-

schen laat. Er zit systeem in het recht — het recht is niet een volmaakt systeem. 

We spannen als het ware een net over de rechts-stof, maar niet alleen is dat net 

nooit groot genoeg, blijft er altijd stof buiten, het is ook zoo geknoopt, dat er 
al t i jd  weer stof door de mazen heen perst. Het systeem  ,,past" nooit geheel. 

Het gebrekkige van de systematiseering van het burgerlijk recht blijkt juist in 

de codificatie duidelijk. Immers in de codificatie wordt getracht niet een 

onderdeel als geheel, maar het geheel samen te vatten. Dit is zóó moeilijk, dat 

wij altijd weer aangewezen zijn op de schema's, die de Romeinen en de 

Romanistische wetenschap na hen maakten, terwijl de gebreken daarvan in het 

oog springen. Ter illustratie hiervan zij er alleen op gewezen, dat er geheele 
stukken rechtsregeling door de wet zijn, die in onze codificatie geen plaats 

hebben gevonden en niet hebben kunnen vinden. Ik noem in de eerste plaats het 

recht van vereeniging en rechtspersoonlijkheid, in de tweede dat op immaterieel 

goed: auteursrecht, merkenrecht, octrooi en wat dies meer zij. Het laatste kenden 

de Romeinen niet, het eerste drongen zij zooveel mogelijk binnen het kader van 

het verbintenissenrecht (societas), de rechtspersoonlijkheid en het geheele recht 
van vereeniging en stichting is zoo goed als geheel na-Romeinsche ontwikkeling. 

Voor beiden is geen plaats in de codificatie. Het is wel duidelijk, dat plaatsing in 

een ,.Algemeen Deel", als het Duitsche Wetboek doet, of samenkoppeling met 

het alge-meene in het recht der menschelijke persoonlijkheid, geli jk het Zwit-

sersche, toch maar schamele pogingen zijn om het euvel te verhelpen. Zaken-

verbintenissen-erfrecht, dat gaat, al zijn de criteria niet scherp, al komen de 
moeilijkheden als puntje bij paaltje komt. Familierecht op zichzelf ook, de regels 

groepeeren zich als vanzelf om huwelijk en ouderschap. Familierecht in verband 

met zaken- en verbintenissenrecht (huwelijks-vermogensrecht, erfrecht) is al 

moeilijk, maar wàt met de talrijke vormen van vertegenwoordiging en rechtsbe-

voegdheid bij samenwerking? Hoe met het inwendige vereenigings-recht in zijn 

zoo gedifferentieerde vormen? De oude systematiek scheurt overal — en we 
hebben geen nieuwe. Het jongste ontwerp van onzen wetgever betreft de 

stichtingen, de minister stelt voor een afzonderlijke wet, niet opneming in de 

codificatie. Waarom? toch eigenlijk alleen, omdat nergens een behoorlijk plaatsje 

is te vinden. 
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Zal de codificatie-gedachte zich blijven handhaven, dan is nieuwe systematiek 
noodig. Of zullen we moeten zeggen, dat het er toch weinig toe doet of regels in 

wetboeken of afzonderlijke wetten zijn geplaatst en dus de codificatie, de 

regeling voorzoover zij iets anders dan de traditioneele stof betreft, maar moeten 

laten schieten? Het antwoord ligt in hetgeen wij boven over de waarde van de 

codificatie betoogden. Moeilijkheden als die door de verhouding van den titel 

over zedelijke lichamen, de wet van 1855 op vereeniging en vergadering, en die 
van 1925 op coöperatieve ver-eenigingen b.v. rijzen, illustreeren dat. Ook kan 

daartoe bijdragen de omstandigheid dat ingrijpende en moeilijke vragen van ver-

eenigingsrecht, b.v. dat over de nietigheid van vergaderingsbeslui-ten, slechts 

incidenteel voor een bepaalden en wel zeer eigenaardi-gen vereenigingsvorm, de 

naamlooze vennootschap, zijn geregeld en zoo de twijfel blijft of daaruit voor 

andere vormen van vereeniging conclusies mogen worden getrokken. De vraag 
naar een codificatie van het vereenigingsrecht is al eens een enkele maal gesteld, 

zij zal meer naar voren komen. 
En wat het recht op immaterieel goed betreft, het verband der regelingen 

onderling en van alle te zamen met die van den eigendom en met art. 1401 B. W. 

kan eerst bij samenvatting tot zijn recht komen. De rechtshandhaving op dit 

gebied zou er zeker mee zijn gebaat. 
Nu kunnen we ongetwijfeld onderstellen, dat deze rechtsmate-ries in de 

codificatie worden opgenomen, in abstracto is het denkbaar, dat een nieuw 

systeem gevonden wordt. Ik ga verder, althans voor de rechtswetenschap is de 

arbeid aan zulk een systeem noodzakelijk. Maar voorloopig is het er nog niet en 

ook al zou het tot stand komen, gebrekkig zou ook dat zijn. Dat zou slechts dàn 

anders zijn, indien het recht niet alleen logische lijnen van structuur toonde, maar 

uit enkele, of eigenlijk uit één algemeen beginsel, rechtlijnig zou kunnen worden 
afgeleid. Zóó zien wij het recht niet. 

10. Het positieve recht een open en gebrekkig systeem — hier ligt een grens 

voor de beteekenis der codificatie. Er is nog een andere. Het is deze: een 

codificatie veroudert, de inhoud moet gewijzigd worden en wordt gewijzigd, 

daardoor vermindert haar waarde als codificatie. Nieuwere wetgeving doet 

onvermijdelijk aan de codificatie afbreuk. 
Het bewijs dezer stellingen is aan den Code en het B. W. gemakkelijk te 

leveren. Van de verheerlijking van het Wetboek, zoo-als vroeger tijden die 

kenden, zijn wij mijlen ver weggeraakt. Lezing van een uitspraak als van 

Troplong1): ,,Le droit, dont le Code est l'expression, me parait le plus parfait, le 

plus digne d'un peuple 

')    Vente.  Préface  blz.   XIII. 
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civilisé qui jamais ait été écrit", dwingt ons een glimlach af. Wetswijziging is, in 
Frankrijk als bij ons, niet van de lucht, de periode van vrijwel volstrekte 

handhaving van het Wetboek, is gevolgd door één van al  haastiger,  

uitgebreider,  ingrijpender  wijziging. 
In Frankrijk is dit onlangs voor Ripert aanleiding geworden tot een felle, 

bittere aanklacht tegen den wetgever1). 
Nu betreft dit den inhoud van de wet, doch in hoever raakt het de codificatie-

gedachte, het wetboek als wetboek? 
Het is niet te ontkennen, dat ook die worden getroffen. Daar is vooreerst de 

vorm, die wordt geschonden. De Code en het B. W. zijn werken uit één stuk, die 

eenheid wordt verbroken. Dit is te bespeuren aan den stijl. De Code heeft stijl, 

het B. W. minder, maar toch ook wel — nieuwere wetten zijn ginds en hier 

veelal stijlloos, langdradig, onleesbaar. Denk aan de kinderwetten — 
merkwaardiger wijze heeft Ripert soortgelijke grieven ten aanzien van Fransche 

wetten over hetzelfde onderwerp (n. 14). Zeg niet, dat dit bezwaar aesthetisch is, 

hoogstens paedagogisch, het recht zelf niet raakt en met de waardeering van de 

codificatie als zoodanig niet te maken heeft. Het recht is niet zonder zijn vorm, 

wat paedagogisch niet deugt, is voor het recht zelf schadelijk. Wat slecht is 

geformuleerd, kan niet goed begrepen worden, wat niet kan worden geleerd en 
onthouden, wordt geen blijvend bezit. (Zelfs de nummering met letters of 

Latijnsche telwoorden, waartoe de invoeging dwingt, schaadt al . ) De wetgever, 

die zich niet weet uit te drukken, verliest gezag. Wat in den stijl der wet niet 

past, wordt niet gemakkelijk in het geheel opgenomen en verwerkt. En het is 

immers mede doel der codificatie, de verspreide voorschriften tot een geheel te 

maken? Wel blijft het postulaat der eenheid — dat is er ook zonder codificatie 
—, de rechtswetenschap moet haar zoeken, doch de codificatie maakt het haar 

minder gemakkelijk, naarmate zij die eenheid minder vertoont. De noodzakelijke 

innerlijke eenheid der rechtsordening (zie boven n. 6) lijdt schade, de 

rechtsvinding verliest haar geleidelijken gang, zij wordt hortend en stootend, 

heeft gevaar ongelijkmatig te worden. 
Voorts wordt door de veranderingen het systeem zwakker. De verhouding der 

voorschriften onderling wordt onzeker, vooral indien de veranderingen nu eens 

een nieuwe stof invoegen, dan weer een oude er uit lichten. De consequenties 

daarvan zijn niet al ti jd doordacht. 
Onze wet op het arbeidscontract van 1907 is in het B. W. ingevoegd. Terecht 

zonder twijfel, zij verving een, zij het zeer primitieve, regeling van datzelfde 

onderwerp in het Wetboek, invoeging poogde te doen beseffen, dat het 
privaatrecht zelf werd vernieuwd. Echter, in de nieuwe ingevoegde regeling lag 

al het begin van den breuk met de codificatie. Er kwam een artikel over het 

collectieve 

M    I.c régime démocratique et  Ie droit civil   moderne   (1936). 
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arbeidscontract, dat collectieve arbeidscontract paste slecht in onze wetgeving. 
Toen dat slappe artikel door uitvoeriger en ingrijpender regeling moest worden 

vervangen, ging de stof uit het Wetboek. De wet op de collectieve 

arbeidsovereenkomsten van 1927 vormt er geen deel van. En de mogelijkheid 

van verbindendverklaring sinds 1937 maakt den afstand grooter. Door die 

collectieve contracten wordt de maatschappelijke beteekenis van de regeling in 

het wetboek sterk beperkt. 
Sinds dit jaar is iets dergelijks te zeggen over de wettelijke regeling van de 

huur. Huur is na koop wel de traditioneele verbintenis uit overeenkomst van ons 

recht. Toch plaatst de nieuwe pachtwet van 31 Mei 1937 de maatschappelijk zoo 

belangrijke huur voor landbouwdoeleinden buiten het wetboek. 
Valt met dit alles niet een belangrijk stuk van de codificatie-gedachte? Ik 

constateer het feit zonder het te critiseeren. Ik wil voor het oogenblik niet 
betwisten, dat de nieuwe inhoud der regelingen moeilijk kon worden gepast in 

het bestaande kader. Het komt er nu slechts op aan, dat dit kader wordt 

verbroken en daarmee aan waarde verliest. 
Natuurlijk b l i j f t  het mogelijk, dat de codificatie-gedachte zelf zich 

handhaaft, dat wij alleen andere codificaties krijgen, van arbeidsrecht b.v., dus 

niet arbeidscontract met huur en koop samen, maar met ongevallenverzekering 
en werkloozenzorg, of van agrarisch recht, pacht dan met hypotheek voor 

landbouwdoeleinden en cultuur-regelingen. Misschien, ik sta afwachtend hier 

tegenover, wat sceptisch. Arbeidscontract en pacht zijn overeenkomsten — zij 

blijven aan de algemeene regels van contracten- en verbintenissenrecht 

gebonden. 
Ik zeide, dat het Wetboek in een nabije toekomst voor een goed deel der 

huurregeling niet meer de in de eerste plaats toepasselijke normen zal geven. 

Doch hoe staat het met dat andere typische burgerlijke contract, den koop? Hier 

geen wetswijziging, ook geen roep om een nieuwe regeling in een afzonderlijke 

wet, doch hier in hooge mate invloed van het verschijnsel, waarop ik boven al 

wees: men gaat niet tegen de codificatie in, men gaat er langs. We hebben dikke 

pakken kaarten en boekjes met rechtspraak over de verplichtingen van den 
kooper en den verkooper, laat men eens nagaan hoeveel van deze talrijke 

uitspraken op de interpretatie van de wetsvoorschriften betrekking hebben, 

waarnaar ze word-en geregistreerd. Het getal zal blijken miniem te zijn. Hier 

vooral vinden we het recht buiten de wet, waarop we boven (n. 8) wezen. Doch 

er is één ding, waarom we er ju is t  in dit verband nog eens aan moeten 

herinneren. Voor den maatschappelijk zoo belangrijke koop van den groothandel 
zijn er wél geformuleerde, in wetsvorm gegoten voorschriften, doch die zi jn 

niet van den Staat, maar van de handelsorganisaties afkomstig en die varieeren 

met den tak van handel. Het kooprecht is uiteen gevallen in een voorloopig 

onover- 
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zichtelijke  menigte van koopregelen.   De   codificatietjes   doen   de codificatie 
schade. 

Ik mag deze paragraaf niet afsluiten zonder te wijzen op het Ontwerp van 

Schaik over de Kinderwetten (1937).  Het is eenigs-zins een reactie tegen het in 

deze paragraaf geschetste streven. De uitbanning van alle procesrechtelijke 

regelingen uit het B. W.. de scherpere redactie der voorschriften, zijn terugkeer 

tot de codificatie-gedachte. Een verheugend verschijnsel — niettemin blijft het 
beeld, dat ik ontwierp, juist.  

11. Alzoo afbrokkeling van de codificatie, onttrekking van belangrijke stof 

aan haar gebied, innerlijke verzwakking door wijzigingen, nieuw inzicht, 

waardoor haar beteekenis wordt beperkt, haar ideaal van volledigheid geen 

ideaal meer is, haar noodzakelijke gebrekkigheid wordt verkondigd — mag 

tegenover dit alles de stelling worden gehandhaafd, waarmee ik dit opstel 
opende: ,,Het Burgerlijk Wetboek is een rustig bezit"? 

Ripert is zóó ongerust over den Code, dat hij zich gedrongen voelde de 

wetgevende macht van zijn land in een fel requisitoir te lijf te gaan, dat hij de 

juristen, die bij de mishandeling van dat wetboek door den wetgever rustig 

toezagen, van verraad beschuldigde. Abdication des juristes, trahison des clercs, 

heet het (t. a. p. Vgl. n. 27, n. 35). 
Toch blijf ik bij mijn uitspraak, al kunnen ook wij hier en daar met Ripert's 

fulminaties ons voordeel doen. Immers al, wat ik aanvoerde wat tegen onze 

stelling pleit, mag waar zijn — het neemt niet weg, dat het Burgerlijk Wetboek 

b l i j f t  en zijn bestaan geenszins is bedreigd. Al, wat beknibbelt en vermindert 

onderstelt tenslotte een kern, die niet wordt aangetast. Heel duidelijk is dit juist 

bij het laatste punt, dat ik aanroerde. En de bijzondere regelingen van de practijk 
voor den koop èn de wetten over pacht en arbeidsovereenkomst, de collectieve 

inbegrepen, onderstellen de algemeene, in het Wetboek gelegen regeling, die zij 

aanvullen en wijzigen, maar niet opheffen. Voor de honderd en één vragen van 

wat voldoende levering is, geven de wetboekjes van de vereeniging uitsluitsel — 

de vraag óf er overeenkomst is, wat dwaling beduidt, blijft de vraag van de wet. 

Ook de collectieve overeenkomst moet overeenkomst zijn wil zij binden. En zoo 
kunnen we doorgaan. 

Het is mogelijk, dat de verschijnselen, waarop ik wees, nog toenemen, dat 

zelfs zóó ingrijpend zal worden gewijzigd, dat men achteraf zal zeggen, dat wij 

eerst aan het begin stonden, en dat tóch het Burgerlijk Wetboek nog dat van   

1838 zal zijn. 
Het Burgerlijk Wetboek staat in dit opzicht anders in het rechtsleven dan het 

Wetboek van Koophandel. Dit is niet anders, dan een min of meer willekeurige 

bundeling van regelen betreffende sommige takken van handel. Deze kunnen 

worden vervangen. Het is zelfs betwistbaar of dit niet reeds in zoo sterke mate 
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is geschied, dat het W. v. K. van nu, niet meer is dat van 1838. Het B. W. 
daarentegen geeft het systeem van het recht, het W. v. K. staat niet anders 

daartegenover, dan de private codificaties, die ik noemde. Het onderstelt het B. 

W. Het B. W. bevat het gemeene recht, de beginselen van rechtsverkeer: 

huwelijk, ouderlijke macht — eigendom — contract — schadevergoeding bij on-

recht — vererving. Daarin zit veel sterker blijvend element, dan in de details. De 

codificatie daarvan wordt niet gemakkelijk door een nieuwe vervangen, de 
rechtshistorie leert het. Daaraan mede is te danken, dat bij onze codificatie ook 

Noord-Nederland al spoedig de voorkeur gaf aan bestendiging van een, zij het 

gewijzigden, Code boven een nieuwe codificatie op Oud-Vaderlandsch Recht 

steunend. Aan de formules wordt al hierom liever niet geraakt, omdat het 

rechtsleven er op is ingesteld. Nieuwe formuleering roept nieuwe onzekerheid in 

het leven, ook al zou zij beter zijn. dan de bestaande. 
Ik bedoel niet. dat er één artikel in het B. W. zou zijn, dat uit zijn aard 

onveranderlijk zou zijn, maar hoe algemeener het voorschrift is, hoe moeilijker 

het wordt gewijzigd. En ook al zou dat geschieden, dan nog bleef het B. W. het 

oude, zoolang het niet in al, wat er fundamenteel aan is, was vervangen. 
Een nieuw Burgerlijk Wetboek ontstaat alleen uit politieken drang. En van 

dezen is ten onzent vooralsnog weinig te bespeuren. 
Wanneer Ripert den Code in gevaar ziet, dan is het, omdat hij vreest voor den 

maatschappijvorm, waarvan het wetboek de juridische uitdrukking is. Niet voor 

het Wetboek op zichzelf, maar voor onzen vorm van samenleving vreest hij; hij is 

beducht wel niet voor plotselinge, maar voor geleidelijke verandering. Door de 

macht van het getal, wat voor hem democratie is, ziet hij socialisme, 

syndicalisme, communisme komen, die den Code volledig zullen afbreken  (n. 
222). 

Voor ons land deel ik zijn vrees niet. Ik ben overtuigd, dat ook een sterke mate 

van socialisatie de kernen van ons Burgerlijk Wetboek: huwelijk en ouderlijke 

macht — eigendom — contract en schadevergoeding — vererving krachtens 

familieband en testament, niet zouden aantasten. Wel zou er allerlei nieuw recht 

om heen komen, de maatschappelijke beteekenis der instellingen zich wi jz i gen, 
maar die instellingen zelf, de rechtsvormen, die het B. W. beschrijft, bleven ook 

dan. Anders zou het zijn, indien het communisme over ons kwam, dan ging dit 

alles verloren. Dan was er geen privaatrecht, neen in wezen geen recht meer. 

Niemand weet wat ons boven het hoofd hangt. Doch als wij als juristen spreken, 

rekenen we niet met de mogelijkheid van revolutie, zoolang die niet in duidelijk 

aanwijsbaar verschiet ligt. En dat mogen we thans toch niet zeggen. Er is geen 
reden voor ons om alarm te blazen. Vrees is altijd een slechte leidsvrouw, wie al 

maar herhaalt dat de verschrikking van  het communisme  komt,  roept  het 
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schrikbeeld  zelf wakker,  bevordert waarvoor hij  bang is. 
Het Burgerlijk Wetboek een rustig bezit. Het is als een oud, groot huis. Hier en 

daar is het vervallen, er is afgebroken en in anderen stijl bijgebouwd, er zijn 

gemoderniseerde vertrekken naast oude ruimten, het wordt minder bewoond en is 

heel wat minder waard, dan vroeger. Men wil het blijven verbeteren en moppert 

over de gebreken. Men denkt wel eens over iets nieuws, maar weet, dat er toch 

niet van komt. Bij alle. bezwaren behoudt het behagelijkheid, het is er vertrouwd, 

men is er thuis. Het is een rustig bezit. 
Of door maatschappelijke omwenteling een nieuwe tijd zal komen, die het zal 

omwerpen en door iets geheel anders vervangen, die vraag ligt buiten den 

gezichtskring van den eigenaar. 
Om de beeldspraak te laten varen: een nieuwe codificatie brengt, ik herhaal 

het, alleen politieke drang. Zoolang die er niet is, blijft de oude. De codificatie-

gedachte mag haar glans hebben verloren, veel van wat men haar toeschreef mag 
schijn gebleken zijn, toch houdt zij waarde, staat zij nog sterk. Zij — en haar 

belichaming in het Burgerlijk Wetboek van 1838. 



 


