
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.55. Ons Burgerlijk Wetboek honderd jaar  



55.   ONS BURGERLIJK WETBOEK HONDERD JAAR. *) 

Bij Kon. Besluit van 10 April 1838 werd bepaald, dat het Burgerlijk Wetboek, 

het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat 

van Strafvordering, de Wet houdende algemeene bepalingen van Wetgeving, die 

op de samenstelling der rechterlijke macht en het beleid der Justitie benevens nog 

eenige andere wetten zouden worden ingevoerd op den len October 1838 en van 
verbindende kracht zi jn met den klokslag van middernacht tusschen den 30sten 

September en den lsten October van dat jaar. 
Honderd jaar heeft alzoo het Burgerlijk Wetboek gegolden. Van de andere 

wetten en wetboeken spreek ik niet verder, dat van Strafvordering is door een 

ander vervangen, dat van Koophandel zoodanig vernieuwd, dat nog slechts een 

gering deel der oorspronkelijke bepalingen gelding hebben behouden. Burgerlijke 

Rechtsvordering, Rechterlijke Organisatie, Algemeene Bepalingen, hoe belangrijk 
ook, kunnen toch moeilijk als objecten van herdenking worden voorgesteld. En 

tot herdenking zijn wij hier bijeen. 
Immers de Regeering begeerde zulk een herdenking. Officieel en plechtig heeft 

deze Zaterdag j l .  plaats gehad. Doch de door de Regeering tot dit doel ingestelde 

commissie sprak den wensch uit, dat ook de Universiteiten een 

herdenkingssamenkomst zouden beleggen. Aan dien wensch gevolg gevend heeft 
de Senaat ons heden samengeroepen. 

Op den hoogleeraar in het burgerlijk recht rust uit den aard der zaak de plicht 

in deze vergadering te spreken, zijn onderwerp staat niet tot zijn keus, maar is 

hem door de omstandigheden opgelegd: Ons Burgerlijk Wetboek honderd jaar. 

Ik liet deze korte herinnering voorafgaan, omdat het velen Uwer waarschijnlijk 

niet duidelijk is, waarom wij eigenlijk bij elkaar zijn. Het spreekt volstrekt niet 

van zelf, dat wij den honderdsten verjaardag van het Burgerlijk Wetboek vieren. 
Ook onder de juristen zal twijfel aan de rechtmatigheid daarvan niet zeldzaam 

zijn. Er is, dank zij het initiatief van onzen Curator Kruseman. reeds een 

Gedenkboek verschenen. Mij bood dat de stof voor mijn rede Als ik auteurs citeer 

kan men hen daar vinden. Het is naar ik vertrouw een belangrijk werk. maar juist 

als het dat is, komt de vraag sterker naar voren: waarom nóg eens herdenken? 
De verklaring, hoe wij er toe kwamen, heb ik U gegeven, maar 

*) Rede uitgesproken op 4 October 1938 in de Aula van de Universiteit te Amsterdam. 
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daarmee is de herdenking nog niet gerechtvaardigd. De rede, die ik ga uitspreken, 

zal die rechtvaardiging moeten brengen. 
Wat herdenken wij? Het is óf een gebeuren, dat reeds op het oogenblik dat het 

plaats vond als gewichtig werd gevoeld. Herdenken is dan een teruggrijpen naar 

de gevoelens van het verleden, een op nieuw wekken van hetgeen eens door ons 

of onze voorouders is beleefd. Of het is de ontdekking van hetgeen eens onbe-

langrijk scheen, maar in de verdere ontwikkeling groote beteekenis verwierf. 
Herdenken is dan een bezinning op hetgeen door het herdachte feit in het leven 

geroepen werd. 
Voor een herdenking van de geboorte van het Burgerlijk Wetboek in den 

eersten zin is stellig geen reden. Het is zelfs merkwaardig, hoe volkomen 

onopgemerkt het B. W. werd ingevoerd. De Bosch Kemper vermeldt het feit in 

zijn toch zoo uitvoerige Geschiedenis van Nederland na 1830 nauwelijks, hij 
wijdt er minder regels aan dan ik noodig had om het zooeven voor U samen te 

vatten. En toch was de Bosch Kemper jurist, had hij zelf voor de gelegenheid een 

— nog altijd lezenswaardige — brochure geschreven „Gedachten over 

Beoefening en Toepassing der aanstaande Nederlandsche Wetgeving". Maar hij 

zag de codificatie blijkbaar als een feit, belangrijk voor den rechtsgeleerde uit het 

oogpunt van wetenschap en techniek, niet als een gebeurtenis, die in de staat-
kundige geschiedenis een plaats van eenige beteekenis inneemt. En het is wel 

zeker, dat het gevoels- en gedachtenleven van het Nederlandsche volk er zelfs 

niet aan de oppervlakte door is beroerd. Buiten de kringen van balie en 

magistratuur zal noch de aankondiging van April, noch de uitvoering van October 

1838 eenige emotie hebben gewekt. 
Dat kàn anders zijn. Een nieuwe codificatie spreekt dan tot de verbeelding van 

breedere lagen van het volk als het zich daarin zijn éénheid bewust wordt, of als 

een groep daarin een overwinning bevocht en zijn overtuiging voor een naar het 

schijnt onafzienbare toekomst vindt vastgelegd. 
De Fransche Code Civil blijft van een codificatie, die zulk een nationaal 

monument is, het voorbeeld. De Code is een belangrijke figuur in het geheel van 

de geschiedenis van het Frankrijk van de Revolutie en het Napoleontisch régime. 
Hij bracht de éénheid van het Fransche volk ook voor het burgerlijk recht, de 

bestaande verbrokkeling werd opgeheven. Hij vatte samen, wat het burgerlijke 

Frankrijk zeker onder invloed van de revolutie, maar na de revolutie en op een 

afstand daarvan in vasthouden van wat den storm doorstaan had, als richtsnoeren 

begeerde voor het maatschappelijk leven. Hij gaf een gevoel van éénheid én 

veiligheid: de onzekerheid was verdwenen, aan machtsmisbruik van magistraten 
paal en perk gesteld, de Code teekende in strakke en technisch bijzonder 

geslaagde lijnen de regels af, waaraan men zich in handel en wandel kon houden. 
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In onzen tijd kan slechts de invoering van het Zwitsersch Wet boek in 1907 
daarmee vergeleken worden. „Vergeleken" — meer kan ik niet zeggen. De triomf 

van den Code was er niet, een verovering kan het niet genoemd worden, maar 

voor het voor-oor-logsche Zwitserland werd een eenheid verkregen, die nog eens 

een opleving was van een samenhoorigheidsgevoel der kantons, dat spoedig 

bedreigd zou worden. 
Bij ons was van dit alles geen sprake. Om het codificatiebeginsel zelf ging het 

bij ons niet. Men bedenke het wel: het Burgerlijk Wetboek was niet de eerste 

codificatie, maar het verving een geldende, de Fransche, door een andere. De 

éénheid in het burgerlijk recht behoefde niet te worden gebracht, zij was er, de 

ook hier bestaande verbrokkeling was, dank zij de Franschen, verdwenen. En 

nieuwheid van inhoud werd niet begeerd. Niettemin hàd er toch een element van 

nationaal leven in de codificatie kunnen zijn, als bereikt was, waartoe na het 

herstel onzer onafhankelijkheid de aanloop was genomen, als een Nederlandsch 
Wetboek het door een overheerscher opgelegde had verdrongen. 

Doch ook daarvan was geen sprake. De pogingen tot een eigen wetboek te 

komen waren in het zand verloopen. Ons Wetboek is een, zij het vrije, navolging 

van het Fransche. Het behoort tot de groote groep, die als dochters van het 

Fransche moederrecht kunnen worden beschouwd. Hoe kwam dat? Wij moeten 

er een oogen-blik bij stilstaan. 
De ontleening van rechtsregels door het eene volk aan het andere is een 

allermerkwaardigst verschijnsel. Wij, menschen van dezen tijd, staan er altijd wat 

verwonderd tegen aan te kijken. Wij hebben geleerd, dat er nauwe samenhang is 

tusschen maatschappelijke verhoudingen, traditioneele voorstellingen en 

zedelijke begrippen eenerzijds en het recht anderzijds. Hoe dan te verklaren, dat 

recht van andere volken en andere tijden kan worden overgenomen, gelden in een 
anders geaarde samenleving? Turkije heeft na den wereldoorlog in 1926 het 

Zwitsersche burgerlijke wetboek ingevoerd — mogen en moeten we ons niet 

afvragen, wat daarvan nu in het rechtsleven kan worden? 
Het antwoord op deze vragen ligt in de waarde van het technische, van de 

formule en haar handhaving in intellectueele werkzaamheid, in het recht. Het is 

die zijde, die de overneming mogelijk maakt. 
Heel eenvoudig liggen de dingen, indien in een weinig gecompliceerde 

samenleving de eene gemeenschap van de andere van gelijken aard en in gelijke 

verhoudingen levend de regels overneemt. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de 

ontleening van stadsrecht in de Middeleeuwen. Enkhuizen, Hoorn en andere 

,,steden" kregen hun recht van Medemblik, Medemblik van Alkmaar, Alkmaar 

evenals Delft van Haarlem. Het Haarlemmer recht stamt uit den Bosch en dat van 
deze stad weder uit Leuven. Het merk- 
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waardige bij deze filiatie van stadsrechten is nu, dat zij ook in de toepassing 
doorwerkte; stond de magistraat voor een moeilijke beslissing, dan vroeg hij 

inlichtingen aan zijn ambtgenooten in de stad, wier regels waren nagevolgd. 

Medemblik vroeg Alkmaar. Alkmaar Haarlem om raad, de dochter kwam om 

steun bij de moeder, soms werd een geslacht overgeslagen, Delft ging ter 

hof-vaart — zoo heetten deze aanvragen — in den Bosch. 
Hier is klaar te zien, dat het gaat om het technische, het intellectueel te 

bepalen en te beheerschen deel van het recht. Onnoodig om zelf te scheppen, zelf 

eigen regels te formuleeren, als men ze elders kant en klaar kan krijgen. De 

hofvaart toont de afhankelijkheid: de moeder-stad, die de regels ontwierp, wist 

beter wàt zij inhielden dan de dochter, die ze meekreeg. 
Het is dezelfde hulp-behoevendheid, dezelfde bewondering ook voor den 

ander, die het beter kan, die tot het overnemen op groote schaal van geheele 
wetboeken hebben geleid. Het is dezelfde erkenning van het recht in zijn 

formuleering als een waarde van in-tellectueelen aard, die alleen door kenners 

kan worden beheerscht. Zoo hebben we dus de overneming van wetboeken te 

zien en daarvan is de navolging van de Fransche Code wel de gewichtigste. Italië, 

Spanje, Polen vóór het weer zelfstandige staat werd. Roemenië, Louisiana in de 

Vereenigde Staten, talrijke Zuid-Ameri-kaansche republieken hebben of hadden 
wetboeken, die den Code hebben gevolgd, om van België niet te spreken. En wie 

zich verbaast over de overneming van het Zvvitsersche Wetboek door de Turken 

zij voorgehouden, dat Japan in 1890 reeds het zelfde deed met groote stukken van 

den Code, wat toch nog wel zoo wonderlijk is. 
Het recht — hoe samenhangend ook met al de factoren, die ik noemde — 

heeft ook iets zelfstandigs, iets op zich zelf bestaands, dat juist in zijn abstracte 
formuleeringen ligt. Dit laat zich over-planten, al blijft het de vraag, wat nu van 

het overgeplante op den nieuwen bodem wordt. En ook bij deze overneming van 

het Fransche burgerlijk recht blijft de afhankelijkheid van het moederrecht. Is met 

de hofvaart naar de moederstad niet te vergelijken de invloed van Fransche 

rechtspraak en Fransche doctrine op die van andere landen? Bij een vraag van 

twijfel over interpretatie van een tekst, gelijkluidend in Code Civil en B. W. 
vragen wij nog, wat in de vorige eeuw Toullier, Aubry et Rau en Demolombe, in 

onzen tijd Planiol-Ripert of Colin-Capitant er over hebben gezegd, slaan wij nu 

nog Dalloz of Sirey op om de jurisprudentie van het Fransche Cour de Cassation 

te kennen. 
Toch zou de overneming van zooveel Fransch recht in het onze niet verklaard 

zijn, als wij er niet op wezen, dat deze daarom zoo gemakkelijk was, omdat 
althans in het belangrijkste stuk. in het verbintenissenrecht, zooveel Romeinsch 

recht was gereproduceerd, dat zoowel in Frankrijk als ten onzent vóór de 

Revolutie van kracht was. 

i 
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De receptie van het Romeinsche recht in West-Europa is zelf een voorbeeld, 
het voorbeeld van de overwinning van de intellec-tueele structuur in het recht. 

Het was het intellectueele centrum, de Universiteit, die die overwinning bevocht. 

Zij leidde meest niet tot uitdrukkelijk door de wet overnemen van het 

Romeinsche. maar tot een zachtjes aan opslorpen van het inheemsche in het 

Romeinsche, vooral tot een aanvaarden van de rechtsvormen, waarin ook dat 

inheemsche werd gewrongen, tot de beschouwing, die in dat inheemsche slechts 
een particuliere afwijking van het algemeen geldende, het Romeinsche, ,,het 

ware" zag. Zij be-heerschte het rechtsleven in West-Europa vóór de revolutie, het 

Romeinsche recht was het gemeene recht, dat Italianen, Franschen en Duitschers, 

Hollanders en Spanjaarden en zoo veel meer volken erkenden, zóó dat 

Hollandsche auteurs daarover gezag hadden in Frankrijk, gelijk Italianen, 

Franschen, Spanjaarden bij ons. Was het wonder, dat de nieuwe formuleering van 
dat recht in het klare Fransch van den Code, in bewondering werd geaccepteerd? 

Van Kan heeft in zijn belangrijke bijdrage tot het Gedenkboek de regels van 

den Code ontleed naar hun oorsprong. Hij onderscheidt een 

Romeinschrechtelijke, een Kerkrechtelijke, een costumière, een révolutionnaire 

en een ,.overige" massa. Die tradi-tioneele Romeinsche regels kenden ook wij, 

hetzelfde geldt van de Kerkrechtelijke voor de gebieden, die zij beheerschten; wat 

de Code aan revolutionnairs heeft is dat, wat algemeen als nuttig ook na de 
revolutie was behouden, ook ten onzent; het costumière recht was wel niet 

hetzelfde als, maar toch verwant aan onze oud-vaderlandsche costumen, beide 

Germaansch van oorsprong. Slechts de „overige" massa is bij ons dus zuiver 

Fransche import. Veel daarvan is nog verwijderd vóór 1830 en bij de herziening 

na dat jaar vóór de invoering. 
Het is dus niet juist, als men het Fransche recht in ons B. W. overgenomen, 

vreemd recht noemt. In het privaat-recht zitten deelen die niet nationaal bepaald 

zijn. Dat een koop-overeenkomst bindt is niet een speciaal Hollandsche regel. 

Doch sterker dan die algemeene overeenstemming is die van de rechtsstelsels, die 

in hun systematischen bouw en in hun vorming van regels, op dezelfde historische 

basis steunen, met name van die, die zich naar het Romeinsche recht oriënteerden. 

In het wereldrecht vormen zij samen één groote groep. Daartoe behooren niet 
alleen de Code met zijn dochterrechten. doch ook het Duitsche. het 

Oostenrijk-sche, het Zwitersche recht. Die gemeenschap maakte het mogelijk, dat 

de wetenschap van het Romeinsche recht ook na de codificatie, dat met name de 

Duitsche Pandekten-wetenschap. op de rechtsbeoefening invloed kreeg en hield, 

van Oven vertelt ervan in het Gedenkboek, een invloed, die bleef ook nadat die 

wetenschap op haar beurt in een wetboek (het B. G. B. van 1900) was belichaamd 
en die eerst sinds  1914 aan het tanen is. 
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Ons Burgerlijk Wetboek dus een navolging van den Code, maar een vrije 

navolging met belangrijke afwijkingen, met toch ook veel eigens. 
Een nationaal wetboek is het niet geworden. Na het herstel van onze 

onafhankelijkheid had men anders gehoopt. En het was niet onbeholpenheid, niet 
gebrek aan scheppende kracht der Neder-landsche juristen, die tot dit resultaat 

leidde. Ik zou onbillijk zijn tegenover onze voorouders, en met name onbillijk 

tegenover Joan Melchior Kemper, indien ik U onder dien, wellicht bij U opge-

komen, indruk liet. Het zou een miskenning zijn van zijn breede, rustige, 

bezadigde figuur, van zijn helderen blik, zijn echt Holland-schen wetsvorm, zijn 

onverdroten toewijding. 
In het Gedenkboek hebben Cleveringa en van Brakel respectievelijk de 

grootendeels van Kemper afkomstige ontwerpen van 1816 en 1820 en de 

totstandkoming van het Wetboek tusschen 1820 en 1838 besproken. Uit beide 

opstellen blijft de indruk van de grootheid en de tragiek van Kemper. Hij 

ontwierp met hulp van enkele anderen in korten tijd een nieuw wetboek. Wat dat 

zeggen wil kan alleen hij beseffen, die ziet hoe hopelooze moeite staatscommissie 
na staatscommissie van 1880 tot 1901 heeft gedaan om enkele boeken van het 

wetboek te herzien. En dat ontwerp is, al is met den Code gerekend, toch 

daartegenover zelfstandig — het is een eigen Nederlandsche codificatie. Kemper 

verdedigde het tegen de Belgen, eerst in commissies, later in de Staten-Generaal. 

Hij verdedigde, maar verloor. Niet dat er onder de Belgen één was, dien hij als 

zijn meerdere moest erkennen — al hebben wij aan Nicolai veel te danken — 
maar de Code had den wind voor, hij wàs wet, hij werd in België evenals in 

Frankrijk zelf als het goede wetboek gevierd, hij ondervond ook in Nederland 

weinig verzet. En dan: de Belgen namen in de Staten-Generaal meer en meer de 

overhand. Wellicht in bekwaamheid, zeker in getrouwe opkomst en 

doorzettingsvermogen overtroffen zij de Noordelijken. Nog niet zoozeer hun 

aanval, als de slapheid der Noord-Nederlanders deed Kemper verliezen, hij stond 
te zeer alleen om vol te kunnen houden. 

Het is hier niet de plaats om in bespiegelingen te treden over onze vereeniging 

met België en de afscheuring van het Zuiden in 1830. Wie op de geschiedenis van 

het burgerlijk recht let, zal mijn ook op andere gronden gevestigde opvatting 

versterkt vinden, dat 1830 niet alleen voor het Zuiden, ook voor ons een 

bevrijding was. Had zij niet plaats gehad, wij waren er, vrees ik, onder gerankt. 
Doch genoeg van dit alles. Dit staat wel vast: het was niet een eigen nationaal 

wetboek dat 1838 ons bracht. Daarin kan de reden voor herdenking niet liggen. 

Wel een wetboek, dat in sommige deelen, ik denk vooral aan het 

huwelijksgoederenrecht, belangrijke stukken oud-vaderlandsch recht behield. Wel 

ook een wetboek, dat — al mag het dan ook een navolging zijn — wat de for- 
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muleering en de taal betreft, getoond mag worden. Wij hebben na dien tijd niet 

veel dat uit dien hoek gezien beter, wel veel dat beslist slechter is. En ook wat 

den inhoud aangaat, maakt het geen slecht figuur. Nog eens verwijs ik naar het 

opstel van van Kan. naar het slot, waar hij, niet zonder trots, zij het dan ook een 

bescheiden trots, vermeldt, dat de man, die omstreeks de eeuwwisseling het beste 
leerboek schreef over burgerlijk recht, dat wij kennen, hij, die, voeg ik er bij, 

door dat typisch Fransche en tegelijk typisch universeele leerboek zoo grooten 

invloed op het burgerlijk recht in de vele, van den Code afhankelijke, landen 

won, dat Planiol vijf grove fouten aan den Code verwijt, waarvan hij er één 

vergeeflijk noemt. Alleen de vergeeflijke komt ook in het B. W. voor. 
Wij kunnen de voldoening voor ons nationaal bewustzijn, die hier in ligt, 

deelen — niettemin: grond voor herdenking van het honderjarig bestaan van het 
B. W. kan deze wat schrale trots moeilijk zijn. 

Wat wel? Als Gij dat van mij wenscht te hooren. moet ik U nog eenmaal om 

geduld verzoeken. Want nog eens moet ik de betee-kenis van het burgerlijk 

wetboek verkleinen. Allicht immers komt het antwoord op. dat wat er van 

oorsprong en zelfstandigheid ook zij. het Burgerlijk Wetboek dan toch maar de 

codificatie van ons burgerlijk recht is en dat dat genoeg is om zijn honderdsten 

verjaardag te gedenken. De betrekkelijke juistheid van dat antwoord erken ik, ik 
kom er zoo straks op terug, maar ik begin met op de betrekkelijkheid dier 

juistheid te wijzen. 
Bij niet-juristen bestaat nog veelal de voorstelling, dat het recht in de wet en in 

de wet alleen is te vinden. Bij niet-juristen, ook wel bij juristen, al neemt hun 

getal af. Onder hen leeft de illusie niet meer, dat door een codificatie 

rechtshandhaving eenvoudig tot toepassing van klaarliggende regels op de zich 
voordoende gevallen werdt beperkt, een illusie, die trouwens niet die was van den 

belangrijksten onder de auteurs van den Code, van Portalis en waarvan de 

voosheid ook door de leidende figuren uit de rechtswetenschap van 1838 in ons 

land werd ingezien. Hier in deze aula. mag nog wel eens worden herhaald, wat ik 

schreef in mijn bijdrage voor het Gedenkboek, dat de Amsterdamsche 

hoogleeraren den Tex en van Hall. en ook de latere Amsterdamsche hoog-lceraar 
de Bosch Kemper beter wisten. Van Apeldoorn heeft in z:jn artikel in een ander 

Gedenkboek, dat van het driehonderd jar ig  bestaan van onze Inrichting van 

Hooger Onderwijs, deze Amsterdamsche figuren in de rechtswetenschap van dien 

tijd weer naar voren gehaald. Hun houding ten aanzien der codificatie bevestigt 

zijn uitspraak over hun beteekenis. 
Doch al wist men, dat geen codificatie de rechtsstof uitputtend regelt, ik 

betwijfel toch of men voorzien heeft, dat haar plaats zoo 
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bescheiden zou zijn, als zij thans is, dat het niet maar in onder-deelen, maar in de 
belangrijkste strijdvragen is, dat het recht niet in de wet, maar elders moet worden 

gezocht, al moet ik er bij voegen, dat de wet zelf dat door haar bepalingen 

mogelijk maakt. Het komt mij niet voor bestrijding vatbaar voor, dat twee 

artikelen meer dan eenig ander thans gezag in de rechtszaal en daardoor in het 

rechtsleven hebben, art. 1374, dat overeenkomsten te goeder trouw moeten 

worden uitgevoerd en art. 1401. dat elke onrechtmatige daad tot 
schadevergoeding verplicht. De gebondenheid aan contract, aan normen buiten 

overeenkomst in het maatschappelijk leven gesteld, nemen in het burgerlijke recht 

een centrale plaats in. Wanneer men daarbij bedenkt, dat het dan de vraag wordt, 

waartoe de goede trouw verplicht, wat men redelijkerwijze van zijn wederpartij in 

de overeenkomst mag vergen, wat in het maatschappelijk leven betaamt — want 

dat is het stuk van de omschrijving van onrechtmatig door den H. R. in 1919 
gegeven, waarop het meestal aankomt — dan begrijpt men, dat de rechtsstrijd 

dikwijls geheel iets anders is, dan een vraag van toepassing van artikel zooveel 

van het B. W. En dat geldt niet alleen bij die vragen, maar over de geheele linie. 
Het zou een onbescheiden verzoek zijn U uit te noodigen eens eenige colleges 

over burgerlijk recht bij te wonen, doch als gij het deedt, zoudt ge bemerken 

hoezeer het wetboek naar achteren is gedrongen. Zeker, we beginnen er mee en 
vallen er op terug, historische en systematische interpretatie wordt beoefend, maar 

wat is de stof. waarover telkens weer wordt gehandeld om den student de 

methode van rechtsvinding te leeren? Het zijn de concrete gevallen door de 

rechtspraak aan de hand gedaan, het is ontleding van de beslissingen daarover 

geveld, aanwijzing van ontwikkeling in die jurisprudentie, critiek op de 

motiveeringen, bespreking van de doctrine, die zich daarmee bezig hield, 
vergelijking van het een met het ander, om  zoodoende zelf wat vaster lijnen te 

trekken. 
En wie, daarmee niet tevreden, zeggen zou dat dit wel zoo zijn mag, maar dit 

niet meer is dan een willekeurige, misschien foutieve, methode van den 

hoogleeraar, zou ik verzoeken van de college- naar de rechtszaal te gaan en daar 

te luisteren naar de pleidooien, of den rechter te ondervragen over wat in de 
raadkamer geschiedt — voorzoover dit althans met in achtneming van het 

voorgeschreven en terecht streng gehandhaafde geheim van die raadkamer kan 

worden verteld. Ook dan zal hij ervaren, dat de zuivere interpretatievragen niet de 

voornaamste stof vormen, dat ja de interpretatie mede een deel uitmaakt van het 

geheel van zijn werkwijze, maar dat die verbonden wordt met vaststelling wat al 

of niet in verband met de woorden en aard van het contract door partijen behoort 
te worden gedaan, of met toetsing of wat er gedaan was wel behoorlijk mag 

heeten. Uit verscheidene bijdragen in het Gedenkboek  —  ik  denk  aan 

Eggens,  Bregstein,  van  Goudoever 
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— is dat te bewijzen. J. P. Fockema Andreae heeft in de zijne een bijzondere 
beschouwing gegeven over de interpretatie-methoden van den Hoogen Raad. Het 

is een belangwekkend stuk, toch heb ik het gevoel, dat we bij het onderzoek der 

methode van rechtsvinding nog al t i jd  te dicht bij de vragen der zuivere 

interpretatie blijven. Het eigenlijke wordt zoo niet geraakt, vooreerst omdat 

veelal niet één wetsartikel wordt toegepast, in de combinatie van meerdere het 

eigenaardige zit, maar vooral omdat het werk van den rechter ,,over de feiten", 
van Kantonrechter, Rechtbank en Hof, essentieel verschilt van dat van den H. R., 

omdat deze dank zij het cassatie-instituut meer als waker voor de wet, dan als 

rechter is gedacht. Gelukkig is hij dat niet gebleven, gelukkig ook heeft hij veelal 

— niet al ti jd — den rechter de vrijheid gelaten zijn taak ook naast de wet te 

vervullen, doch de methode van den H. R. wordt toch altijd voor een goed deel 

bepaald door de noodzakelijkheid te onderzoeken of de wet, met name de door 
den eischer in cassatie genoemde wetsbepaling, al dan niet is geschonden. Wie 

Fockema Andreae's stuk leest, ziet wel, dat in interpretatie al heel iets anders zit 

dan enkel vaststelling van de beteekenis van de woorden of van een onderstelde 

bedoeling van een onderstelden wetgever — doch hij ziet niet, kan niet zien, 

omdat de schrijver zich wel tot den H. R. moest bepalen, welke plaats nu precies 

de wet in haar geheel bij de rechtsvinding door den rechter inneemt. 
Het kan mijn taak niet zijn daarop thans verder in te gaan, niet om te 

onderzoeken wàt de werkelijkheid, waarvoor wijlen Hijmans streed, ook weer in 

zijn bijdrage voor het B. W. feest, nu eigenlijk is. Voor mijn doel is genoeg U te 

laten zien, dat codificatie allerminst inhoudt, dat het recht vastligt en dank zij 

haar toepassing het simpele werk is, dat ieder, die de wet kent, zonder moeite 

verricht. Ik hoop het U duidelijk te hebben gemaakt. 
Weder heb ik het wetboek, dat het object van mijn lof moest zijn — want 

daartoe herdenken we immers — verkleind, nu niet in inhoud of vorm, maar in 

zijn beteekenis als wetboek, wat ik nu zeide geldt in tegenstelling van het vorige 

ook van andere wetboeken, ook van den Code. Schiet ik zoo niet te kort in de mij 

opgelegde taak? 
Ik geloof het niet — het is nu eenmaal niet anders. Maar bovendien, als na dit 

alles een ,.en toch" kan volgen, blijft de herdenking gerechtvaardigd. 
En dat —  ,,en toch"  —  durf ik gerust uitspreken. 

Het ligt in de beteekenis van het burgerlijk recht en van de belichaming 

daarvan in het burgerlijk wetboek, voor het geheele volksleven. 
Het kenmerkende van alle recht is, dat het eenerzijds bestaat in vaste regels, 

waaraan de aan het recht onderworpenen gebonden zijn.   in  duurzame  

instellingen,  die  de  rechtsvormen  zijn   van  het 
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maatschappelijke leven, anderzijds in een nooit eindigend zoeken naar 
gerechtigheid, die verwerkelijking vraagt in de concrete verhoudingen van het 

oogenblik, geen enkele regel zonder voorbehoud aanvaardt, van geen enkel 

instituut den definitieven vorm erkent. Recht is vastheid, maar recht is altijd 

tegelijk ook strijd. Het is — om deze veel misbruikte mode-woorden ook eens te 

bezigen — alt ijd  tegelijk statisch èn dynamisch, statisch, omdat het van te 

voren vast wil leggen, wat in een toekomst behoort te geschieden, dynamisch, 
omdat dat behooren toch altijd alleen kan worden bepaald in en uit de nooit van 

te voren te voorziene concrete verhouding. Het verandert eiken dag — ook al 

blijft de wetgeving ongewijzigd en al wordt er geen enkele rechterlijke uitspraak 

gedaan — en het heeft toch iets dat blijft. 
Telkens breekt dat nieuwe zich baan. De bestaande regels kunnen niet de 

oplossing brengen van de vragen, die het leven voorlegt. Dat nieuwe houdt 

dagelijks weer rechter en wetgever — ook de wetenschap — bezig. Herhaalt het 
zich geregeld, wordt het weder oud, dan ontstaat wat we gewoonterecht noemen. 

In hoeverre dat onder een codificatie als de onze kan geschieden is in het 

Gedenkboek door W. F. Wertheim onderzocht. Doch reeds vóór het zoover is 

laat het nieuwe zich gelden in rechtspraak en weienschap. 
Dat nieuwe kan liggen in maatschappelijke typische verhoudingen, die zelf 

weder als gemeenschaps-verschijnselen door andere wetenschappen, met name 
door de sociologie, kunnen worden bestudeerd. Levenbach heeft in zi jn  wel 

zeer bijzondere bijdrage aan het Gedenkboek een begin gemaakt met de 

aanwijzing van den samenhang van het B. W. zelf en van de wetten, die het sinds 

1838 wijzigden,  met zulke maatschappelijke  verschijnselen. 
Doch het nieuwe kan ook liggen in de toevallige verhoudingen van het geval. 

Een geval, dat zuiver op zich zelf kan staan, dat ook typische overeenstemming 
kan vertoonen met andere — hoe dikwijls zien wij niet, dat een vraag, die zich al 

jaren lang had kunnen voordoen, plotseling in de rechtspraak wordt opgeworpen 

en dan in eens in denzelfden of meest weer ietwat gevarieerden vorm op andere 

plaatsen tegelijk wordt voorgelegd. De wet op de vereeniging en vergadering is 

van 1855, vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid hebben sinds 1838 

bestaan en zijn sinds die wet talrijk geworden, vereenigingen, die 
rechtspersoonlijkheid verloren door niet tijdig verlenging hunner erkenning aan 

te vragen zullen er, gegeven de termijn waarvoor zij meest worden opgericht, 

althans sinds 1890 wel zijn geweest. Toch duurt het tot 1905 voor het probleem 

der vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid wordt opgeworpen. Sindsdien blijft 

het aan de orde. herhalen zich de procedures. 
Dat nieuwe komt tot uiting in de jurisprudentie, met dat nieuwe houdt de 

rechtswetenschap  zich  bezig.  Zij  zoekt de  methode om 
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het meester te worden, om het te plaatsen ,,in het systeem", om er de goede 
oplossing van te geven. Het nieuwe is het levenwekkende, 1375 en 1401 zijn 

daarom zoo belangrijk, omdat zij openingen zijn, waardoor het nieuwe 

instroomt. In het nieuwe zijn rechtspraak en wetenschap scheppend. Het vraagt 

voortdurend onze volle inspanning om het te kennen en te overzien, onze geheele 

persoonlijkheid om tot een juiste beslissing te komen. Het is het voorwerp van 

twiifel en van strijd, het is het leven zelf, waarmee wij worstelen — de rechtszaal 
is ervan vervuld, de collegezaal poogt het te grijpen. 

Maar het nieuwe onderstelt het oude, het is niet denkbaar zonder de vastheid 

van het oude, zonder het systeem, waarin dat oude zijn structuur vindt. 

Recht-zoeken kan niet zonder intellectueel werk, en dat intellectueele werk 

behoeft den systematischen vorm. Alleen in bepaalde begripsvormen, alleen in 

gebondenheid aan grondleggende regels kan dat zoeken van het nieuwe 
geschieden. Zonder systeem geen rechtswetenschap, Kisch heeft op zijn geheel 

eigen wijze het systeem van het B. W. en de verschillende mogelijkheden van 

systematiseering in z i j n  stuk in het Gedenkboek onderzocht. In het mijne heb ik 

getracht aan te toonen, dat systematiseering der stof een der dingen is, waarin de 

waarde eener codificatie ligt. Wij denken ook als wij recht zoeken al t i jd  in 

bepaalde vormen, volgen al ti jd  een logischen drang in ons geestelijk leven. 
Het nieuwe in het concrete geval brengt de verscheidenheid van recht, de 

nieuwe vorming in verdere verfijning — de overeenstemming toch weer van dat 

nieuwe met het oude, de behoefte aan de vastheid van regel. Gelijke 

verhoudingen geli jk beoordeelen is beginsel van ieder recht. Volledige 

gelijkheid bestaat zoo goed als nimmer, maar de overeenstemming vraagt om den 

regel en de regel is niet verworven, zoolang hij niet in taal, in formules is 

uitgedrukt. 
Als wij het werk van wetenschap en rechtspraak in de rechtsvorming prijzen, 

zijn we ons toch bewust, dat tenslotte wat zij voortbrengen in wetsbepalingen 

moet worden omschreven. Dan eerst is het tot rust gekomen, krijgt het het gezag, 

waaraan het behoefte heeft. Formuleeren doet ook de wetenschap, formuleeren 

met gezag de rechtspraak, doch het wets-gczag staat daar boven en daarom vraagt 

iedere vondst in het recht. Telders liet de be-teekenis van de rechtspraak zien, 
doch èn in zijn stuk èn in dat van Meijers wordt om vastlegging in de wet 

gevraagd van datgene, wat de rechtspraak won. Wij erkennen thans 

onomwonden, dat de rechtspraak rechtsgezag heeft, doch de ware aard daarvan 

komt alleen uit, als we tegelijk toegeven, dat er verschil is tusschen haar gezag en 

dat der wet. dat het nog iets anders is als de wet die ook door den H. R. als 

wetsformule gehanteerde uitspraken van zijn eigen arresten sanctionneert. Maken 
we dit onderscheid niet. dan bekomen we een starre precedentleer. die niet in ons 

rechtssysteem past en ons weinig begeerlijk lijkt. 
Wanneer een regel voor opneming  in een codificatie rijp is,  is 
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een vraag op zich zelf, die ik thans laat rusten. Het enkele feit dat hij 
rechtspraak-recht is, is daarvoor nog niet voldoende. 

Dit alles toont de waarde van een codificatie. Doch er is toch nog iets anders. 

Ik sprak van het nieuwe in het recht — hoe dat nieuwe groeit, zich ontwikkelt, 

tenslotte ouder wordt en zelf behoefte heeft te worden neergelegd in wets-regels. 

Het is de waarde van het nieuw codificeeren, het bijwerken en herzien, waaraan 
we dan denken. Doch er is ook een waarde in een bestaande codificatie, in de 

oude regels zelf. Het is er merkwaardig mee: het is die waarde, die voorop stond 

in de voorstelling der menschen, die zoozeer werd begrepen, dat zij voortdurend 

werd overschat. Thans zien wij omgekeerd het betrekkelijke daarvan zoo sterk, 

dat eerder onderschatting het gevolg is. 
Er zijn inderdaad deelen van het burgerlijk recht, waarvoor de voorstelling 

geldt, die men oudtijds van de codificatie in het algemeen had, die van het 

definitief vastleggen. Het zijn die deelen. die haast nimmer in de rechtspraak te 

voorschijn komen, waarover geen ander dan een hopeloos vervelend college zou 

zijn te geven. Het zijn niet de doode, niet meer toegepaste regels, waaraan ik 

denk. Integendeel zij worden geregeld gevolgd, maar dat volgen is zóó van zelf 

sprekend, dat alle strijd er over is verdwenen. 
Wat ik bedoel maak ik het best duidelijk door een voorbeeld. Denk aan de 

huwelijkssluiting, aan de bepalingen over burgerlijken stand, over aangifte en 

afkondiging, over stuiting en voltrekking, ook over de nietigheid. Historisch is 

het een zeer belangwekkende materie, onze ambtgenoot van Apeldoorn heeft er 

boeiende beschouwingen over geschreven, maar voor de wetenschap van het 

hedendaagsche recht is er kracht noch heerlijkheid aan te vinden. Hoe komt dat? 

omdat het regels zijn, die volkomen voldoen aan de behoefte, waarover strijd is 
uitgesloten. Hier komt niets nieuws. Wat niet zeggen wil, dat het niet op eens kan 

opduiken, zooals onlangs in de vraag van het schijnhuwelijk, dat vrouwen van 

vreemde nationaliteit sloten met Nederlanders om uitzetting uit het land te 

voorkomen. Doch zulke gevallen zijn hooge uitzondering. Alles loopt en ieder is 

tevreden. Voor ons als juristen is de materie niet belangrijk, wat niet wegneemt 

dat zij voor het volksleven van groote beteekenis is. Zulke regels bewaart een 
codificatie. Hier is het oude. het bezonkene, het duurzame. Wie het recht van de 

zijde van den strijd ziet — en dat doet de rechtspraak en de om haar 

georiënteerde wetenschap al t i jd  — vergeet allicht de beteekenis daarvan. Wie 

het historisch plaatst als een element in het volksleven moet deze naar voren 

schuiven. 
Het is dit blijvende element, waarin de waarde van een Wetboek ligt. En dat 

niet alleen als het regels geeft, waartegen geen ernstige critiek wordt gehoord, 

dikwijls ook bij zulke, die als men ze op den keper beschouwt en naar mogelijke 

consequenties vraagt, ernstige  gebreken vertoonen. Een  voorbeeld  geeft ons 

stelsel  van 
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onroerend goed. Over die stelsels schreef de Groninger oud-hoogleeraar Cohen in 
het Gedenkboek. Zijn stuk is een beschrijving van critiek en van pogingen tot 

herziening, van vaak zeer felle critiek. van vele en breede pogingen tot herziening 

van Ministers en Staatscommissies, waaraan door de bekwaamsten werd meege-

werkt. Het leverde alles niets op — de zaak bleef als zij was. Hoe dit te 

verklaren? Gedeeltelijk wellicht uit de traagheid der wetgevende machine, die 

niet gemakkelijk in beweging komt, doch m. i. toch liever uit het feit, dat al is het 
denkbaar dat de regeling onbillijk en ongewenscht zou werken, toch degenen, die 

ermee te maken hebben daar niet veel last van hebben en zich wel redden. Een 

regeling, die een bepaalde tak van administratie in practijk brengt, valt niet licht 

om, als de administratie daarmee niet ontevreden is en het publiek zich heeft 

aangepast. De landmeter Boer, die hier vooral met een bewonderenswaardige 

volharding voor verandering heeft gevochten, gaf aan het eind van zijn leven nog 
eens een boekje uit, waarin hij een geval fantaseerde, waarin het bestaande stelsel 

tot uiterst bedenkelijke resultaten zou leiden. Niemand kan beweren, dat dit geval 

ondenkbaar is, we moeten toegeven: het kàn zich voordoen, en niemand zal ook 

zeggen, dat het met de bestaande wetgeving en jurisprudentie gemakkelijk zou 

zijn op te lossen. En toch, we maken ons niet ongerust. De zaak loopt en zal wel 

blijven loopen. We kunnen verontwaardigd zijn over het conservatisme in het 

recht, Meijers neigt daartoe en ik geef toe: een slap berusten in het bestaande, 
omdat het bestaat is al t ijd  gevaarlijk, maar we hebben toch ook te bedenken, dat 

in het recht het bestaande altijd vóór heeft op wat nog ontworpen en nog 

ingevoerd moet worden. De oude regel heeft fouten, die men kent, waartegen men 

zich zooveel mogelijk wapent, de nieuwe heeft — dat kan men a priori zeggen — 

zeker ook fouten, zij het andere, doch die kent men nog niet en het vermijden is 

daardoor zooveel moeilijker. Radicale verandering van een geheel als de regels 
van onroerend goed, een geheel, dat alleen door een geschoolde administratie kan 

worden gehandhaafd, is slechts dan vereischt, indien het gehéél niet meer 

bevredigt. Dit kàn inderdaad door een eclatant geval aan het licht komen. Tot 

heden is dat niet geschied. Voor het enkele geval van dien aard, dat genoemd kan 

worden, bracht een kleine partieele wetswijziging (art. 1377) en overigens de 

doctrine uitkomst. Een bedacht geval echter brengt den roep om verandering niet 
— daarop heeft nog niet de scherpzinnigheid der juristen zich stuk gebeten. Dat 

wachten we eerst af. 
Duidelijk wordt de tegenstelling tusschen de tevredenheid met het wel zeer 

onvolmaakte, dat toch niet onverdragelijk is en het niet betere, maar ook volstrekt 

niet slechtere, waar wèl een wijziging wordt geëischt, als we het stelsel van 

onroerend en dat van roerend goed vergelijken.  Leg naast het stuk van  Cohen 
dat van 
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onzen ambtgenoot Scheltema en Gij ziet het verschil. Hier vernieuwing door 
rechtspraak, maar een vernieuwing, die zoo fragmentarisch is, die zoozeer om 

afronding en uitwerking vraagt, dat geval op geval weer nieuwe moeilijkheden 

voorlegt, dat rechtspraak en doctrine wat hulpeloos staan en dat de roep om den 

wetgever steeds luider wordt gehoord en meer en meer weerklank vindt, 
Een Wetboek consolideert het recht, die consolidatie is een waarde. Zij wordt 

slechts langzaam gevonden. Ook dit valt aan het B. W. te bewijzen. Er is een 
materie, waar de eisch van nieuw recht werd gesteld en vervuld, waarin het B. W. 

werd vernieuwd; ons Kinderrecht is van de 20e eeuw, er zal wel niemand zijn, die 

betwist dat die vernieuwing een zegen is geweest. Limburg's stuk bevestigt het, 

doch zijn definitieven vorm zoekt het kinderrecht nog al t i jd .  Het is zoo weinig 

overzichtelijk, zoo weinig klaar neergelegd in ellen-lange bepalingen, slap van 

samenhang, machteloos van uitdrukking, slordig gesystematiseerd, dat het niet 
spreekt, zooals het zou moeten en kunnen spreken. En dàt vragen we juist van een 

wetboek. Er ligt thans een bijzonder aantrekkelijke nieuwe redactie gereed, door 

een commissie onder voorzitterschap van het lid van den H. R. Kirberger tot 

stand gebracht en vrijwel onveranderd door den Minister van Schaik bij de Kamer 

ingediend. Als deze, zooals ik hoop, wet wordt dan is de kans groot, dat aan het 

rustig bezit van het B. W. weder een stuk is toegevoegd, dat niet is voorwerp van 

strijd, ook niet van belangwekkende juridische vondsten, dat in de jurisprudentie 
niet van groot belang is, maar voor het volksleven van waarde, een regeling, die 

mede fundament is van een stuk maatschappelijk leven. 
Het zou dan een stuk nieuw recht zijn dat die plaats verwierf; meest is het 

nieuwe er nog ver van. Vooral voor dat deel van het recht, dat in het Romeinsche 

systeem moeilijk kon worden gepast, vindt men niet licht de blijvende vormen. 

Het vereenigingsrecht is daarvan wel het meest sprekend bewijs. Van der 
Heijden's bijdrage in het Gedenkboek maakt het duidelijk. De vereeniging, door 

de Romeinen zoo goed als alleen als obligatoir contract, als maatschap gezien en 

overigens stiefmoederlijk behandelt, levert voor het hedendaagsche recht een 

reeks van de moeilijkste problemen. Voor een bijzonderen vorm: de naamlooze 

vennootschap, poogde onze wetgever die in 1928 op te lossen. De juristenwereld 

— en. vergis ik mij niet. ook die van het zakenleven — ziet van die nieuwe 
regeling meer en meer de gebreken. Het is geen verwijt aan degenen, die haar 

opstelden, als ik zeg: dat van een blijvende regeling, die strijd uitsluit, geen 

sprake is. En dat was nog slechts één ver-eenigingsvorm, er zijn nog zooveel 

andere. Hun onderlinge afbakening is zelfs volkomen onzeker, om te zwijgen van 

de moeilijkheden die zij èn theoretisch èn practisch bieden. Consolidatie van het 

geheele vereenigingsrecht in de codificatie in den zin, dien ik 
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aanwees, zal vooreerst nog wel uitblijven. 
Ik stipte deze dingen even aan, omdat zij door de tegenstelling kunnen doen 

zien wat ik bedoelde: een burgerlijk wetboek heeft zijn waarde in de consolidatie 
van het recht, in het bewaren en overleveren van wat blijvend is. Natuurlijk is dat 
blijven betrekkelijk. Alles wat heden bevredigt kan morgen onvoldoende blijken. 
Doch dat neemt niet weg, dat het — zoolang het verzet niet komt — zijn waarde 
behoudt. 

Alzoo: een Wetboek is van waarde, omdat het het recht systematiseert en in 

formules bindt, omdat het de regels bewaart, die zonder strijd of verzet gevolgd 
worden, waarbij het nieuwe kan worden ingevoegd en op zijn beurt tot regel 

gemaakt, omdat het een vast geraamte geeft der rechtsvormen, die het 

maatschappelijk leven behoeft. Doch dit alles zou nog niet zoozeer van 

beteekenis zijn, als het niet het burgerlijk recht betrof. Een herdenking van het 

Burgerlijk Wetboek is daarom goed, omdat zij gelegenheid geeft ook buiten den 

kring der juristen de waarde van het burgerlijk recht te doen beseffen. Weinigen 
zijn daarvan doordrongen. het is er mee als met zoovele dingen, die men geniet 

zonder er eenigszins aan te denken, wat men zou missen, als men ze niet had. 
Bij die beteekenis van het burgerlijk recht wil ik tenslotte stilstaan. Het 

burgerlijk recht is het recht van alle dag — wij bewegen er ons dagelijks in. Het 

stelt ons niet als het strafrecht voor één geweldig probleem: Mogen wij straffen? 

is den mensch vergelding veroorloofd, zoo ja, wanneer, zoo neen, waarom dan 
mogen we anderen opzettelijk leed doen? Het houdt zich ook niet bezig met de 

vormen, waarin het rechtsleven als volksleven zich beweegt zooals het 

staatsrecht, het is het recht van de gewone dingen van den kleinen mensch, van 

huwelijk en ouderschap, van arbeid en bezit, van handel met en eerbied voor 

anderen, van eigendom en overgang bij doode. Doch die kleine dingen zijn 

centraal in een menschenleven en het burgerlijk recht is centraal in het geheel van 
het recht. Recht zelf is essentieel privaat-recht, in straf- en in staatsrecht komt 

nààst het recht een andere waarde der samenleving, de Staat, naar voren, recht is 

primair de verhouding der menschen onderling, niet hun verhouding tot het 

gezag. Het Staatsrecht zoekt het verband van beide. 
Vandaar dat het burgerlijk recht van ouds het genieene recht heet. Zijn 

begrippen worden door andere takken der rechtswetenschap overgenomen om ze 
voor eigen doeleinden te gebruiken. Het Gedenkboek laat deze centrale plaats 

duidelijk zien, voor handels-en burgerlijk procesrecht spreekt zij vanzelf. Visser 

en Star Bus-mann, die deze beide bespraken maken het ons duidelijk. 

Handels-recht is niet anders dan een burgerlijk recht voor bepaalde verhoudingen,   

een  d«r opgaven   van  den   handelsrecht-man  is  a l t i jd  
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weer aan te toonen, waarin dat bijzondere bestaat; burgerlijk-procesrecht geeft de 
vormen van handhaving van het burgerlijk recht. In het bewijs komen zij samen, 

bewijzen is een proceshandeling, maar de strijd werpt schaduw vooruit, het 

burgerlijk recht voorkomt hem door van te voren het bewijs vast te leggen. 
Maar de centrale plaats doet zich verder gevoelen. In het strafrecht hangt de 

strafbaarheid aan de rechtmatigheid en deze is die van het gemeene recht, het 
begrip schuld, dat fundament van het strafrecht, is gemeenrechtelijk, het kan 

strafrechtelijk niet begrepen worden als we niet eerst zijn algemeene beteekenis 

zien. Wie Besier's stuk gelezen heeft, zal het verband moeten toegeven. De 

onrechtmatige overheidsdaad — toch wel een der gewichtigste, zoo niet hèt 

gewichtigste probleem van het administratief recht — is in de eerste plaats het 

probleem, waar de grenzen van de gebondenheid der overheid aan het gemeene 
recht liggen. Dàt die gebondenheid bestaat valt niet tegen te spreken, Gerbrandy 

maakt het ons duidelijk. Internationaal privaatrecht stelt de beteekenis van de 

nationaliteits-verhouding voor het gemeene recht aan de orde (Offerhaus), het 

belastingrecht worstelt, onder Adriani's leiding, om zich aan den greep van dat 

gemeene recht te onttrekken, het streeft naar eigen begripsvorming. Hoezeer dat 

streven belangstelling verdient, het zal nooit verder reiken dan een zeer ge-

deeltelijk losmaken om toch in hoofdzaak gebonden te blijven; het arbeidsrecht is 
nog sterker verknocht. En heeft zelfs een recht, dat zoover van het burgerlijke 

lijkt te liggen als het volkenrecht, niet in een der grondslagen van het gemeene, de 

overeenkomst, ook zijn fundament? 
Het burgerlijk recht, het recht bij uitnemendheid van een volk. Het draagt het 

mee, als het gaat koloniseeren en al leert nieuwer inzicht, dat het daarbij wel 

deugdelijk op moet passen niet het gemeene recht van anders geaarde volkeren 
aan te tasten, voor Europeanen is het van zelf sprekend, dat het de regel b l i j ft ,  

ook waar bijzondere verhoudingen tot bepaalde afwijkingen leiden. Het 

Nederlandsch Burgerlijk Wetboek werd het gemeene recht der Europeanen in 

Nederlandsch-Indië, en in de West. Daarvan vertellen Zeylemaker en B. de Gaay 

Fortman. 
Er ligt zoo èn tegenover de bijzondere verhoudingen, welke het leven in het 

Rijk in andere werelddeelen kenmerken, èn tegenover die bijzonderheden, welke 

zich vertoonen in verdere ontwikkeling van allerlei tot eigen takken van den 

boom der rechtswetenschap uitgegroeide deelen van het recht, in het burgerlijk 

recht het centrale, de kern, die sterk het karakter van iets blijvends heeft. 
Iets blijvends, juist in de wisseling van wetteksten en rechts-spraak, in het 

altijd weer zoeken. Het is merkwaardig, hoezeer de rechtswetenschap telkens 
weer opnieuw moet veroveren, wat zij eens reeds gewonnen scheen te hebben, 

hoe het veelal dezelfde vragen  zijn,  die  in  anderen  vorm   terugkeeren.  

De  rechtsgeschie- 
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dénis was in de vorige eeuw meest het aanwijzen van wat anders was en verloren 

ging,  nu laat zij  zoo dikwijls zien, dat vroegere geslachten  worstelden   met  
dezelfde  problemen,  die  ook ons  niet loslaten. Daar ligt een goed deel der 

waarde van het Romeinsche Recht,   ook  van  dikwijls  vergeten,  nu   

weer  opgedoken.   Middeleeuwers  en  humanisten.   De  oorzaak  van   

dat  verschijnsel  zie  ik hierin, dat geen oplossing definitief is, dat een beperkt 

getal begrippen  en beginsels door de rechtswetenschap en  het leven van het  

recht  zelf  altijd  weer  in  andere  groepeering,  in  anderen  invloed op 
elkaar voor ons worden  gesteld  en we  zoo  altijd weer moeten zoeken naar 

een  nieuwe oplossing  binnen  het  kader van het oude, dat het levende zich 

niet laat dwingen in de boeien van den regel en de mensch geneigd is zich aan het 

uiterlijke, de woorden vast te klampen,  waar hij  het recht  niet ziet.   De 

bijdragen van Bregstein en van Goudoever doen ons zien, hoe óók voor den loop 

van de geschiedenis van ons burgerlijk wetboek, wat ons nu nieuw schijnt,  de 
ontwikkeling van  het recht van   1374 en   1401 B. W. zijn oorsprong heeft 

in wat dat wetboek in het begin had. Alleen men verloor soms den kijk daarop, die 

moest worden teruggevonden.    En  dan,  als  die  gevonden  is,   breidt  

het   gebied   zich uit,  waarop de  regel  van  beteekenis  is.    Het  

nieuwe  ligt  dan  in de variaties van het oude,  die door het nieuw gevondene 

eraan worden toegevoegd. Let er eens op, hoe in de algemeene overeen 
komstenleer nu  eens  dit  dan  dat  bijzonder  contract  een  bepaald ding 

van algemeene geldigheid naar voren brengt.  Losecaat Ver-meer's stuk kan bij 

het onderzoek daarvan van veel nut zijn. Bovendien komt er wijziging eerder in de 

verbreiding van den regel, dan in  den  regel   zelf,   is  het  verschijnsel   

zoo  gezien  meer  juridisch-sociologisch, dan zuiver juridisch. 
Het gemeene recht, de eenvoudige algemeen erkende regel, die zoo scherp 

mogelijk omschreven toch altijd weer in nieuwe verfijning gedetailleerd moet 

worden, altijd opnieuw gevormd in aansluiting aan het oude — dat is het 

burgerlijk recht. 
Daarin liggen twee waarden van het menschelijk leven, die we steeds weer 

pogen te grijpen en die ons altijd weer ontglippen. Het is de waarde van den 

vrede en van het zoeken naar de gerechtigheid. 
Van de vrede — die heeft het menschelijk geslacht altijd in het recht gezocht. 

Een vrede, die een positieve gave is, niet maar een tijdelijk staken van strijd. Och 

of men ook elders dan in de verhouding van den eenen mensch tot den ander die 

waarde begreep! Het recht stelt de grenzen, door inachtneming waarvan men met 

zijn buurman in vrede kan leven. Vrede is er niet zonder eerbiediging van den 

ander, mijn recht sluit in dat ook een ander recht kan hebben tegen mij en dat ik 
niet met macht mijn recht mag zoeken. Men spreekt in de rechtswetenschap vaak 

van de waarde der rechtszekerheid, en ik betwist die beteekenis niet: weten, waar-

aan we toe zijn, is nuttig, doch niet de rechtszekerheid,  maar de 
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vrede is het doel van het recht als we het van zijn statische zijde, als ordening 

zien. 
En naast en boven de vrede: het zoeken der gerechtigheid, daardoor de 

voortdurende strijd, de nooit eindigende pogingen om te grijpen, wat we tegelijk 
grijpen moeten èn niet grijpen kunnen, nog minder vasthouden. Alzoo: vrede èn 

strijd, maar aan elkaar gebonden, een vreedzame strijd, een strijd in vormen van 

het recht, een vrede, die in zich zelf de behoefte draagt in strijd te worden 

vernieuwd. Omdat we dien strijd dagelijks strijden is ons vak een schoon ambt. 

Het is waar — het is een strijd in de kleine verhoudingen, in de alledaagsche 

onbelangrijke, veelal geldelijke betrekkingen van mensch tot mensch. Maar juist 
omdat het een strijd in die kleine verhoudingen is, is hij reëel en echt, overzien 

wij wat we beoordeelen en waarnaar we streven, jagen we niet als zij, die naar de 

gerechtigheid in het groote willen grijpen, leege fantomen na. 
Het is goed, dat we ons een oogenblik bezinnen op de diepste waarden van ons 

gebied, dat die aan anderen worden voorgehouden. Het is daarom 

gerechtvaardigd, als een volk een oogenblik wordt geroepen tot herdenken van 

zijn burgerlijk recht. 
Het Wetboek van 1838 is als veel wat uit zijn tijd stamt, wat onbeduidend en 

wat armelijk, het is burgerlijk, niet alleen in den zin van „civil", maar ook van 

,.bourgeois", doch het is de zichtbare vorm, de belichaming van ons burgerlijk 

recht. Het is een poover ding, als men het op den keper beschouwt en hooge 

maatstaven aanlegt, maar dat poovere spreekt ons van wat wij ons altijd als iets 

zeer hoogs mogen voorhouden onder menschen, van een bewaren  van  vrede  
en een  streven  naar  gerechtigheid. 

Ik heb gezegd. 
 


