
57.   NOTARIAAT EN RECHTSWETENSCHAP.*) 

Mijne Heerert, 

De Broederschap van Candidaat-Notarissen heeft zich in haar zestig-jarig 
bestaan naast behartiging van de vakbelangen harer leden en die van het notariaat 

in het algemeen steeds ook ten doel gesteld den wetenschappelijken zin bij 

notarissen en aanstaande notarissen te kweeken. Zij heeft immer begrepen dat 

voor een goede uitoefening van het notarisambt een wel onderlegde juridieke 

geschooldheid onmisbaar is. Meer nog, zij heeft alles verricht wat in haar 

vermogen was, om de wetenschap te dienen van die deelen van het recht, 
waarmee de notaris krachtens zijn ambt dagelijks in aanraking komt, privaat- en 

fiscaal recht. 
Van de zijde der mannen van wetenschap is dit al ti jd  gewaardeerd. Is het nog 

niet onlangs bij den dood van den man, aan wien op dit oogenblik een woord van 

dankbaar herdenken te wijden zeker niet ongepast is, van Hamaker, 

uitgesproken, dat het het door Uwe Broederschap uitgegeven Weekblad vooral 
was, dat hem gelegenheid heeft gegeven zijn volle krachten als juridiek schrijver 

en schepper te ontplooien? 
Die goede betrekkingen tusschen rechtswetenschap en notariaat, die Uw 

Broederschap heeft in het leven geroepen, brachten mij er toe U heden eenige 

beschouwingen voor te dragen over de beteekenis van het notariaat voor het 

recht en zijn wetenschap. 

Voor het recht en zijn wetenschap .... indien ik althans dien term nog 
gebruiken mag. In de periode van gisting, die wij ook op het gebied der 

rechtswetenschap beleven, heeft men aan den twijfel aan veel, wat vorige 

generaties als vaststaande aannamen. ook dezen toegevoegd, of er wel zoo iets 

als een rechtswetenschap bestaat. Schrikt niet, hoorders, het is niet mijn 

bedoeling U te spreken over de opvattingen der weinigen, die het zonder een 

recht meenen te kunnen stellen, hunne niet eens schoone utopieën laat ik gaarne 
rusten. De nadruk valt niet op het recht, maar op de wetenschap. Onze 

rechtsbeoefening is niet een wetenschap, ziedaar de stelling van sommige 

nieuwere schrijvers, waaraan ik U herinneren wilde. Eigenlijk is ook zij niet 

nieuw, reeds in 1848 hield de toenmalige Pruisische Staatsanwalt von Kirchmann 

een rede   over  die  Wertlosigkeit   der   Jurisprudenz   als  

Wissenschaft. 

*) Redt' uitgesproken in de feest ve r ga d e r i n g  der Broederschap van Candidaat-Notarissen. ter 

gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Broederschap op 19 Juni 1911   te  Amsterdam  gehouden. 
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het is ons in de nieuwere litteratuur over de methode der rechtswetenschap vaak 

genoeg in de herinnering gebracht. En te allen tijde zijn er menschen geweest, 

mannen van beteekenis dikwijls, die door hun aard als van nature zich afkeerig 

gevoelden van het recht en in zijn wetenschap niet veel meer zagen dan een dor 

en onvruchtbaar woord- en begrippenspel. Merkwaardig is echter wel, dat thans 

de twijfel aan het wetenschappelijk karakter van onze rechtsbeoefening niet 
wordt uitgesproken door dezulken, maar komt van de zijde der juristen zelf, en 

wel van mannen die zich met het recht niet enkel in hun dagelijksche 

beroepsfuncties maar ook in wat ik dan nog maar noemen zal wetenschappelijken 

arbeid hebben beziggehouden. Ik denk b.v. aan den Duitschen rechter Rumpf. die 

aan het slot van een reeks van in 1910 voor leeken gehouden voordrachten over 

Volk en Recht de vraag stelt: 1st die Jurisprudenz ein Wissenschaft?, stelt en ... . 
ontkennend beantwoordt. 

Ik zal U het trouwens niet zeer diepgaand betoog van Rumpf niet in zijn 

geheel weergeven, ik kan mij daarvan te eerder onthouden, omdat het zijn 

grondslag vindt in een enkele zeer eenvoudige opmerking. Het is deze. Wie in 

een twijfelachtig geval, waarvoor de beslissing niet zoo maar uit de wet is af te 

lezen, vaststelt wat recht is, doet nog ander dan enkel logisch werk, in zijn 

oordeel zit een waardeering, het is mede afhankelijk van zijn wil. Waar nu de 
wetenschap streeft naar het objectief-ware, kan deze mede door subjectieve 

invloeden bepaalde vaststelling van wat recht is. nimmer wetenschappelijk werk 

worden genoemd. Kan de geschiedenis, volgens Rumpf, reeds niet een zuivere 

wetenschap heeten doordat een geschiedbeschrijving zonder beïnvloeding door 

den subjectieven kijk van den historicus onmogelijk is, hoeveel meer geldt dit 

voor de rechtsbeoefening, waar de geschiedschrijver, dooiden afstand in tijd, die 
tusschen hem en zijn stof ligt, zich tot zekere hoogte los kan maken van 

persoonlijke overwegingen, een mogelijkheid die den jurist ten eenenmale 

ontbreekt. Hij kan den rechtzoekende moeielijk toevoegen dat hij maar moet 

wachten tot er tijd genoeg over zijn zaak is heengegaan om haar met volkomen 

object ivi te i t  te beoordeelen. 
In het subjectieve dus in het werk van den ju r i s t ,  in den invloed van andere 

dan intellectueele geesteseigenschappen. van den wil wordt de grond gezocht, 

waarom zijn werk niet wetenschappelijk, zijn vak niet een wetenschap zou zijn. 

Om de juistheid dezer bewering te toetsen zou het noodzakelijk zijn eerst uit te 

maken, wat het wetenschappelijk denken in het algemeen karakteriseert, wat in 

het algemeen dan wel wetenschap moet heeten. Gij begrijpt dat het hier de plaats 

niet is dit onderzoek in te stellen. Mij geeft echter de geciteerde beschouwing 
aanleiding eenige opmerkingen te maken over de verschillende wijzen, waarop 

het recht beoefend kan  worden.    Door deze  dan  in  verband   te  

brengen   met  de be- 
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teekenis die het notariaat heeft voor die rechtsbeoefening hoop ik U een kijk te 
geven op den aard der rechtswetenschap en tevens op Uw eigen vak. 

Men kan van het recht van een volk een beschrijving geven zooals men het 
van de zeden en gewoonten zou doen, een zoo objectief mogelijk relaas van de 

voorstellingen omtrent recht, die de individuen waaruit het volk bestaat zich 

gevormd hebben, en van de wijze waarop zij die in de practijk brengen en zoo 

noodig handhaven. Het is deze methode die men volgt in de zoogenaamd 

vergelijkende rechtswetenschap, bij de beschrijving van het recht van primitieve 
volken. Men vertelt hoe bij een dergelijk volk de verhouding is tusschen man en 

vrouw, hoe de ouders zich gedragen tegenover de kinderen en wat het gevolg is 

als zij van dat gedrag afwijken, hoe de goederen verdeeld zijn. of zij een uitslui-

tende beschikkingsbevoegdheid over vee of wapenen erkennen en zoo meer. Het 

is duidelijk dat de onderzoeker in een dergelijk geval geheel objectief staat 

tegenover zijn stof, althans dat als er iets subjectiefs zit in zijn resultaten, dit in 

niet meerdere mate het geval is dan bij welk wetenschappelijk werk ook. Hij doet 

niet anders dan een bepaald gegeven zoo goed mogelijk waarnemen en dan zijn 

resultaat systematiseeren. 
Is deze methode nu niet ook bruikbaar bij de behandeling van het recht van 

niet-primitieve volken, bij cultuurvolken van vroeger of thans? A priori is die 

mogelijkheid niet te ontkennen, maar er r i jzen  toch eigenaardige 
moeielijkheden, die grooter worden naarmate het volk, welks recht het geldt, 

dichter in plaats en tijd staat bij den onderzoeker. Bij de bestudeering van het 

recht van een primitief volk. Afrikaansche negers of inlanders van Nieuw Guinea 

b.v., bepaalt men zich tot waarnemen van gebruiken en gewoonten, daarnaast dan 

van de voorstellingen die de betrokken personen zich bij die gebruiken vormen. 

De onderzoeker toetst die resultaten aan zijn eigen begrip van recht, schift ze 
krachtens dezen maatstaf tusschen wat recht, wat enkel zeden mag heeten en 

beschrijft dan het eerste in zooveel mogelijk systematische samenstelling. Zoodra 

men echter met een cultuurvolk te doen heeft, schuift zich tusschen fe i te l i jk 

handelen en voorstellingen bij de betrokken individuen nog een ander element in, 

waardoor de studie van den jurist belangrijk gewijzigd wordt: het is de 

formuleering van den rechtsregel die het volk zelf gemaakt heeft, de rechtsbron. 
Zoolang een volk nog niet tot formuleering zijner rechtsregels gekomen is. 

zoolang het recht niet bewust is geworden, kan de onderzoeker zich bepalen tot 

beschrijving van wat hij waarneemt aan feitelijke verhoudingen en concrete 

voorstellingen. Den regel vormt hij zelf. Maar is het volk tot die vorming 

overgegaan, kent het bepaald geformuleerde regels, — en daarvoor is het niet 

noodig, dat zij als wet erkend zijn of zelfs maar zijn opgeteekend.  — dan krijgt 
immers die  formule 
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op haar beurt macht over de aan dat recht onderworpenen. Oorspronkelijk een 
samenvatting van wat ieder onbewust voelde wordt zij al spoedig een bevel dat 

onafhankelijk daarvan opvolging eischt. krijgt zij zelfstandige beteekenis. Maar 

daarmee is ook het studie-veld van den onderzoeker verplaatst, niet alleen 

feitelijke verhoudingen, ook abstracte regels bestudeert hij, naast het leven ook de 

wet. Hij vraagt nu niet meer alleen wat het volk, waarmee hij zich bezig houdt 

doet en wat hij daarin als recht erkent, maar ook wat dat volk zichzelf tot recht 
heeft gemaakt, wat het krachtens dat recht behoorde te doen. Maar al te veel maakt 

hij zelfs het laatste tot hoofdzaak, daarbij vergetend dat toch slechts die regel van 

belang is die ook in de werkelijkheid wordt gevolgd. En dit is lang niet met alle 

het geval. Rechtsleer en rechtsleven stemmen niet altijd overeen. Er is een breuk 

tusschen beide, die zich voor den onderzoeker dagelijks doet gevoelen. Ik meen 

niet dat hij naast het recht ook het onrecht, de overtreding van den regel op zijn 
weg zal vinden. Dit zal altijd en bij ieder volk het geval zijn, zoolang daartegen 

maar gereageerd wordt met de machtsmiddelen die het recht heeft, zoolang het als 

onrecht wordt erkend, blijft ook de regel recht. Maar het gebeurt ook dat de regel 

wèl in naam nog wordt erkend, doch niet meer opgevolgd, ook niet door hen die 

tot zijn handhaving zijn geroepen. Tusschen rechtsregel en rechtsleven is dan een 

scheur, die op de een of andere wijze moet worden geheeld. Maar nu is de 
verhouding niet eenvoudig zoo. dat sommige regels wel, andere in het geheel niet 

worden geëerbiedigd — er liggen allerlei schakeeringen tusschen deze uiterste 

gevallen. Er wordt aan een regel geplukt, getornd, hij wordt nu eens zóó dan weer 

zóó opgevat, voor hij geheel wordt verlaten. Ook die opvattingen heeft de 

rechtsgeleerde te bestudeeren. niet alleen de regel op zichzelf, niet alleen het 

leven, de feitelijke verhoudingen, ook de opvattingen en uitleggingen die 
betrokkenen aan den regel gaven worden voorwerp van studie. Zijn taak is dus wel 

eigenaardig: zijn beschrijving is nóch enkel een beschrijving van regels. nóch 

enkel van feitelijke verhoudingen, nóch zelfs van het verband tusschen deze beide, 

zooals het volk waarmede hij zich bezig houdt dat zelf begreep, maar het is een 

beschrijving van deze drie tegelijk. En heeft hij uit te maken welke der 

verschillende verschijnselen nu als recht gold, dan is hij al ti jd  tot een transactie 
verplicht, en zal nu eens aan dezen dan aan dien factor de voorkeur moeten geven. 

Is zoo reeds een rechtsbeschrijving van een cultuurvolk iets anders dan een verhaal 

van waarnemingen, bevat dit reeds noodzakelijk een element, waarbij de jurist niet 

uit zijne waarneming van feiten heeft geput, maar uit een regel, wiens draagkracht 

hij door iets anders dan waarneming en deductie uit waarneming vaststelt, nog 

veel grooter verandering ondergaat zijn werkzaamheid, indien hij het 
hedendaagsch, ook voor hem zelf geldend, recht tot voorwerp van onderzoek 

maakt. 
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Ook dan is het zijn hoofdtaak dit recht te beschrijven, te verklaren, wat in een 
gegeven geval recht is. Ik denk er niet aan het overig deel zijner taak: het 

systematiseeren en critiseeren van rechtsstof, het nagaan van het historisch worden 

van eenigen regel of zijn samenhang met economische veranderingen of met 

andere verschijnselen van het cultuurleven en zoo veel meer te ontkennen, 

tegenover den plicht uit te maken wat recht is, is dit alles toch secundair. Daarbij 

wordt voor hem de breuk tusschen rechts-leven en rechtsregel van nog geheel 
andere beteekenis. Hij kan niet volstaan met dien te constateeren, hij moet trachten 

hem te overbruggen. Hij heeft te kiezen. Wordt hem gevraagd te beslissen wat 

recht is, en hij zou antwoorden: in de wet staat dit, in de praktijk doet men veelal 

anders, dan zou dat antwoord al heel weinig bevredigend zijn. Immers de vrager 

wil weten wat hij behoort te doen, waaraan hij zich heeft te houden, het een of het 

ander, niet het een èn het ander. En bij de keus is hij niet meer de koele geleerde 

die constateert wat waarnemen en overdenken hem leerden. Het recht geldt ook 
voor hem en den kring waartoe hij behoort; het is hem niet onverschillig wat recht 

is, wat onrecht. Persoonlijke overwegingen komen in het spel. Daar komt nog iets 

bij. Voor het recht van zijn tijd heeft de jurist nog een zeer bijzondere taak. Hij 

heeft ook te antwoorden op vragen waarop noch de erkende rechtsregel, nóch het 

rechtsleven in den zin waarin de historicus het beschouwt, het geheel van 

verschijnsels waaruit is op te maken wat op een gegeven oogenblik als recht 
erkend is, het antwoord geeft. Er doen zich gevallen voor, waarvoor een regeling 

niet getroffen is, nieuwe verhoudingen worden geboren, waarvoor de algemeen 

gegeven regel niet gedacht is en niet past, bestaande regels blijken door toepassing 

op verhoudingen waarvoor zij niet werden opgesteld, een bijzondere beteekenis te 

erlangen, waardoor echter uitwerkingen in details anders moeten geschieden dan 

oorspronkelijk gebeurde. En zoo veel meer. Ik behoef daar niet over uit te wijden. 
Ieder weet thans wel, dat de verouderde voorstelling dat de geformuleerde regel, 

speciaal de wet elk geval omvat en dus ieder die recht zoekt niet anders te doen 

heeft dan de feiten onder dien regel te plaatsen, ten eenenmale onhoudbaar is 

gebleken. De jurist wordt dus gedwongen zelf een regel te vormen. Waar hij bij 

historisch werk alleen uitmaakt wat anderen deden, moet hij nu zelf mede doen. 

Regels vormt de beschrijver van een primitief recht ook, maar hoe geheel anders is 
daar die uitspraak bedoeld. Terwijl de regel van deze niet anders is dan een samen-

vatting van waarnemingen, van wat hij als recht door anderen gevolgd vindt, is die 

van den hedendaagschen jurist een poging aan te wijzen wat als recht gevolgd 

moet worden. De eerste is niet dan een resultaat van denkarbeid, in de tweede ligt 

tegelijk een richting voor een toekomstig gedrag. De beslissing van wat recht is, 

wordt zoo overal waar de jurist niet staat voor een gezag. 
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dat hij als bindend erkent, beïnvloed door zijn overtuiging wat recht behoort te 
zijn. Welk dit gezag is. hoe ver het zich uitstrekt, hoe ook de nieuw te 

formuleeren regel te vinden is, dat alles is in hooge mate onzeker en betwist — 

één ding staat echter vast: door enkele ontleding van bestaande regels of enkele 

waarneming van gevolgde gewoonten, wordt de nieuwe regel niet gevonden. 

Objectief in dien zin is het werk van den jurist nooit. 
Maar geldt dit dan ook niet voor een recht uit het verleden? Er kunnen zich 

toch ook daar allerlei vragen voordoen, en deden zich voor. niet minder fijn en 

niet minder ingewikkeld dan thans, worden die dan op andere wijze beslist, 

volgens een andere methode dan naar het geldend recht? Het hangt er van af hoe 

men zich deze vraag denkt. Voor de juristen van toen gold volkomen hetzelfde 

als voor die van nu. Maar zoodra hun recht een dood recht is geworden, is de 

verhouding van den jurist tot zijn stof gewijzigd. Komt een hedendaagsch 
geleerde voor de vraag te staan hoe b.v. een verhouding van burenrecht naar 

Romeinsch recht is te beoordeelen. dan kan hij onderzoeken wat de Romeinsche 

bronnen daaromtrent mededeelen, hij kan de uitspraken der Romeinsche juristen 

samenvatten. Gaat hij echter verder en b.v. verklaren hoe zij waarschijnlijk in 

een niet genoemd geval beslist zouden hebben, dan doet hij al iets zeer 

gevaarlijks, zoo niet onmogelijks, licht mengt hij, hoezeer hij zich in den 
gedachtengang dier mannen van de oudheid tracht te verplaatsen, eigen 

waardeering in wat hij hun toeschrijft, verder dan een waarschijnlijkheid kan hij 

echter nooit gaan, zoodra hij uitspraak zou doen wat in zoon geval recht is, doet 

hij meer dan hij wetenschappelijk kan verantwoorden. Werd hem zulk een vraag 

gedaan, dan zou een ,,ik weet het niet" het gepaste antwoord zijn. Voor 

hedendaagsch recht is hem echter de vrijheid van dit antwoord uitdrukkelijk 
ontzegd. Hij moet altijd antwoorden als hem een geval wordt voorgelegd, 

waarvan hij de beslissing  heeft aan  te  geven. 
Voor een belangrijk deel is dus het werk van den jurist, die hedendaagsch 

recht bestudeert, iets anders dan het zich eigen maken, begrijpen en verklaren 

van de voorstellingen van anderen omtrent recht, voor een belangrijk deel is het 

rechtsvorming, de rechtswetenschap schept mede haar eigen object. Wil men 
haar daarom den naam wetenschap onthouden, van kunst, techniek, ordening 

spreken — mij is het althans voor het oogenblik onversch i l l ig .  Vergun mij 

slechts dat ik heden den term blijf gebruiken. Ik zeide het reeds: niet daarop wil 

ik ingaan en evenmin LI bezig houden met de vraag hoe die rechtsvorming 

geschiedt. Deze vraag is van het uiterst belang, maar op dit oogenblik is zij niet 

aan de orde. Mij is het er alleen om te doen, om U in den verwarrenden strijd die 
thans over den aard der rechtswetenschap wordt gevoerd te doen zien, dat er 

tweeërlei methodes van rechtsbeoefening zijn, de historische, die 

rechtstoepassing, rechtsregels en rechtsleven een- 
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voudig als gegevens aanvaardt en de rechtscheppende, die telkens waar de 

rechtsbronnen geen of geen afdoend uitsluitsel geven — en ook die mate van 

afdoendheid beoordeelt zij zelve — rechtsvormend optreedt. Nu is de 

verhouding echter niet zoo, dat de eerste methode die der rechtsgeschiedenis, de 
tweede die van het hedendaagsche recht is. Wie het eigenlijk juristenvverk der 

laatste methode niet verstaat, zal ook in de rechtsgeschiedenis weinig bereiken, 

het begrijpen der verhouding tusschen regels en feiten zal hem zonder dat niet 

goed mogelijk zijn. Maar zeker is de eerst bedoelde historische methode ook 

voor het hedendaagsche recht noodzakelijk. Ja de geheele rechtsbeoefening is 

een voortdurend geven en nemen tusschen beide, waarbij het nog niet gelukt is 
een vaste afbakening van beider gebied te vinden. Daaraan is de onzekerheid 

waarin de methodiek verkeert, toe te schrijven, daaraan ook. dat zoo goed als 

geen jurist — man van de practijk of theoreticus — een vaststaand beginsel 

heeft, waarnaar hij handelt. Allen — ik zonder mij zelf niet uit — buigen nu 

eens voor het gegeven feit, dat zij op onderling zeer verschillende wijze vast-

stellen, dan weer trachten zij eigen rechtsovertuiging ingang te doen vinden. 
Laat mij deze tegenstelling nog wat toelichten. Wij spreken dikwijls van een 

.heerschende opvatting", een ..heerschende leer". Wij meenen daarmee dat 

omtrent eenige rechtsvraag door de meerderheid der auteurs, aan wien gezag 

wordt toegekend en door de rechtspraak een bepaalde meening wordt 

aangehangen. Is die meening nu ,,recht"? Beschouwt men de zaak historisch, 

zeer zeker. Het heeft weinig zin te betoogen dat de Romeinsche juristen eenige 
vraag anders hadden kunnen of moeten beslissen dan zij gedaan hebben, het is 

bij een beschrijving van het Oud-Hollandsch Recht een dwaasheid eenige 

bewering uit te spreken, die wij uit de toen geldende bronnen afleiden maar toen 

ter t i jde door niemand werd aanvaard, het is volkomen geoorloofd de 

heerschende meening als doel van het recht te beschrijven, desnoods met de 

mededeeling dat er enkelen waren die er anders over dachten. Maar ook voor 
heden-daagsch recht is deze historische beschouwing mogelijk niet alleen, maar 

dikwijls genoeg geboden. Stellen wij ons echter critisch tegenover de 

heerschende leer — en rechtsgeleerde of rechter die dat nimmer durft is zeker 

zijn ambt onwaardig — dan zeggen wij, dat die leer niet alleen niet recht behoort 

te zijn. maar ook niet recht is. Denk voorts aan de jurisprudentie. Blijven wij bij 

de historische beschrijving staan dan kunnen wij de vonnissen daarin opnemen 
en ze als meer of minder belangrijk element der te beschrijven stof beschouwen, 

stemmen zij met elkaar niet overeen, dan zeggen wij dat het een van het ander 

afwijkt. Meer niet. Stellen wij ons daarentegen op het standpunt der tweede door 

ons geschetste juridische methode, dan oordeelen wij het eene vonnis ju is t ,  het 

andere onju i s t ,  wij beschouwen de jurisprudentie niet als een deel onzer stof, 
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maar vragen ons af of die stof, waar tegenover zij juist zoo staat als wij zelf, al 
of niet goed door haar is begrepen. Neemt de vraag, of gewoonte een wet 

afschaft. Bij een beschouwing naar de eerste methode hebben wij enkel het feit 

te onderzoeken, of de wet al of niet toegepast wordt, hoogstens kunnen wij nog 

vragen, of die afschaffing ook door de geldende rechtsbronnen naar de overtui-

ging van hen, die er over te beslissen hebben, wordt gesanction-neerd. Bij een 

onderzoek naar de tweede methode vragen wij niet naar het feit. maar naar het 
recht, kan gewoonte een wet afschaffen luidt dan de formuleering en zeggen wij 

daarop neen, dan erkennen wij het feit ook niet dat het desondanks gebeurd zou 

zijn. De verhouding van rechter en wet tracht de eerste te bepalen door te 

onderzoeken, wat de rechter ten aanzien der wet doet, welke vrijheden hij zich 

feitelijk veroorlooft, de tweede stelt de vraag: welke vrijheden mag hij zich 

veroorloven, hoe behoort hij zich tegenover de wet te stellen. 
Ik zou deze voorbeelden met een oneindige reeks kunnen vermeerderen, ik 

geloof echter dat zij voldoende zijn om U de tegenstelling in de 

rechtswetenschap aan te toonen. Het is een tweeslachtigheid, die niet alleen door 

niemand vermeden wordt, maar die — althans naar mijn oordeel — niet te 

vermijden is, al kan licht worden toegegeven dat omtrent de verhouding van 

beide methoden wel eenige meerdere vastheid kan worden verkregen. Ten slotte 

kan men de tegenstelling op de wetenschappelijke methoden zelf toepassen. 
Want kunnen wij historisch gesproken, zeggen dat de rechter — en evenzeer de 

hem voorlichtende man van wetenschap — het recht vormt, toch gaan beiden bij 

hunne uitspraken er van uit, dat dat nieuw-gevormde recht ook vóór die uitspraak 

al recht was. Op te lossen is een beslissing voor het een of voor het andere in de 

tweestrijd niet, omdat hij wortelt in den aard van het recht zelf. Eenerzijds een 

geheel van normen die op onvoorwaardelijke eerbiediging aanspraak maken — 
onverschillig wat er in werkelijkheid gebeurt — is het recht anderzijds bepaald 

door het positieve criterium van het al of niet gelden. Een leer over zijn regels 

hetgeen behoort te geschieden behoeven niettemin positieve erkenning, welker 

bestaan al leen  een leer over wat geschiedt kan onderzoeken. Overal een 

dualisme, waar niet uit te komen is. 

Het zou mij niet verwonderen, geachte hoorders, indien gij U reeds eenigen 
tijd ongeduldig de vraag had gesteld: waar b l i j f t  het notariaat? Daarover toch 

verwachtte gij terecht dat ik in de eerste plaats zou spreken. Ik meende echter 

voor ik de beteekenis die het notariaat voor de rechtswetenschap heeft, 

aanduidde, U te moeten wijzen op de verschillende methoden, die de 

rechtswetenschap kan volgen, omdat immers naarmate deze verschillen ook het 

belang van het notariaat een ander wordt. 
Bij  de historische beschouwing van het  recht van  een  cultuur- 
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volk let men op dè rechtsregels en het rechtsleven, de formules die het volk 

zichzelf als recht stelde en wat de praktijk van verkeer en rechtstoepassing van 

deze regels maakte. Als kenbron nu van het rechtsleven is het notariaat moeielijk 

te overtreffen, althans voor dat deel dat die handelingen omvat, waarvoor de 

notarieele vorm vereischt of gebruikelijk is. Vooral als het gaat om de hoofd-

lijnen van eenige regeling goed voor oogen te hebben. Wil men weten, hoe de 
preciese afscheiding tusschen hen wier belangen in botsing komen te eeniger tijd 

geschiedde, dan zal men behalve in de rechtsboeken zich vooral in rechterlijke 

beslissingen hebben te verdiepen, maar wil men zich een voorstelling vormen, 

hoe in geregeld weerkeerende betrekkingen rechten en plichten werden 

begrepen, zoekt men niet naar de fijnere grenzen maar naar de hoofdomtrekken, 

dan is een betere bron dan het protocol van den notaris niet te vinden. Het belang 
der bestudeering daarvan is nog veel te weinig begrepen. Te zeer maakt men nog 

enkel den rechtsregel tot voorwerp van studie. En toch hoe verschillend is 

dikwijls het beeld dat men zich naar deze vormt en dat wat de werkelijkheid gaf. 

Hoe veel beter ook wordt de regel zelf begrepen, indien men naast zijn letter ook 

zijn praktijk kent. De jongste onderzoekingen omtrent de geschiedenis van het 

Romeinsche recht komen deze bewering op uitnemende wijze illustreeren. Wij 
bezitten van de Romeinen een allermerkwaardigste verzameling van wetten en 

uitspraken van juristen in het corpus juris, die juist omdat ze niet enkel wetten 

maar vooral ook fragmenten uit juridische schrijvers inhoudt, ons een blik geeft 

op het recht als van geen volk van later tijd gemakkelijk is te verkrijgen, 

daarnaast echter, tot voor kort, betrekkelijk weinig directe bronnen van het 

rechtsleven. voornamelijk inscripties. Doch thans nu de voor de geheele cultuur-
geschiedenis zoo belangrijke papyri uit Egypte meer en meer ontcijferd en 

bestudeerd worden, kunnen wij uit deze toevallig bewaard gebleven vodjes, 

akten, brieven, processtukken en huiselijke papieren een beeld vormen van het 

recht in een provincie onder Romeinsche heerschappij, dat zeker niet in alle 

opzichten overeenstemt met datgene wat wij ons, enkel afgaande op de regels 

van het corpus juris, hadden gemaakt. Werden de notarieele akten van ons eigen 
volk van wat minder ver afliggende tijden, van de republiek b.v. eens uit dit 

oogpunt bestudeerd, ik geloof de kennis van het Oud-Hollandsch Recht zou er 

nog heel wat bij kunnen winnen. 
Alzoo: voor de historicus geeft de notaris allereerst rechtsstof. 
Intusschen. kan het wellicht een aangename streeling der ijdelheid zijn bij het 

schrijven eener akte te bedenken, dat deze misschien na eeuwen nog eens als 
belangrijk document door een geleerde met liefde zal bekeken en ontcijferd 

worden, van meer beteekenis toch dan stof voor rechtshistorische 

onderzoekingen te leveren is het voor den notaris zelf aan de rechtsvorming deel 

te nemen, niet 
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alleen het object te zijn, waaraan het recht wordt bestudeerd, maar dat recht mede 

te maken. 
Dat hij daartoe mede-geroepen is. ook dat kunnen wij uit de papyri leeren. 
Er bestaat zoo dikwijls een breuk tusschen rechtsleven en rechtsregel, tusschen 

het door het erkend gezag opgelegde bevel en de voorstellingen omtrent recht bij 

het volk zelf in eere. Achteraf kan dit met volkomen koelheid worden 

geconstateerd, wie er midden in staat geeft deze breuk de pijnlijke gewaarwording, 

dat of het bestaande recht als onrecht wordt gevoeld öf de hinderlijke onzekerheid 

ontstaat, wat eigenlijk nu ten aanzien van eenig punt recht is. Niemand ondervindt 

dat in meerdere mate dan de notaris. Hij is aan den regel onderworpen, niet alleen 
doordien hij dien plicht op zich genomen heeft en niet-nakoming hem persoonlijk 

straf kan doen oploopen. maar ook omdat hij zich tegenover zijn cliënten verplicht 

gevoelt hen voor een onaangename botsing met den regel te vrijwaren. Aan den 

anderen kant handelen die cliënten naar hunne opvattingen van recht en dwingen 

daardoor den notaris die opvattingen in zijn akten neer te leggen. Zoo wordt deze 

tusschen rechtsregel en rechtsleven de aangewezen middelaar. De geschiedenis 
van het Romeinsche recht in Egypte geeft ook daarvan het bewijs. 

In het jaar 212 verleende keizer Caracalla het Romeinsche burgerrecht aan alle 

inwoners van zi jn  rijk, hij maakte daarmee tegelijk het Romeinsche recht tot hun 

recht. Dat daardoor het bestaande recht niet met één slag werd weggevaagd, dat 

het zich staande hield en op zijn beurt althans in sommige deelen op het 

Romeinsche stadsrecht inwerkte, is toch e igenl i jk  vanzelf sprekend, al heeft men 
het eerst in de laatste tijden goed beseft. Verwonderlijk is veeleer dat het 

Romeinsche recht zóó is doorgedrongen, dat het iandsrecht zóó heeft moeten 

wijken als het geval schijnt geweest te zijn. Waar de verklaring daarvan te zoeken? 

Volgens den beste der thans levende kenners van de geschiedenis van het 

Romeinsche recht, den Leipziger hooglceraar Mitteis: in het notariaat. Het waren 

de notarissen die het verkeer in de banen van het Romeinsche recht leidden, die de 
nieuwe burgers, gewoon aan de vormloosheid van het Grieksche recht, aan de 

strenge Romeinsche vormen gewenden. Zonder hen. zegt hij. is de receptie van het 

Romeinsche Recht in het Oosten niet goed denkbaar. Met den nieuwen vorm werd 

ook een naar den inhoud geheel verschillend recht ingevoerd, men behoeft slechts 

bij Mitteis een voorbeeld van een koopcontract van 150 en een van 250 na 

Christus in te zien. om hiervan doordrongen  te  worden. 
Hier is dus een bestaand recht, daarnaast een van buiten opgelegde rechtsorde, 

die met de machtsmiddelen van den Staat werd gehandhaafd en die men reeds 

daarom wil aanvaarden, waarvan ook overigens niet blijkt dat zij met vijandige 

gevoelens wordt be- 
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zien, maar die aan het volk volkomen onbekend is. Het is de notaris die de leemte 

aanvult, ditmaal — gelijk hier ook niet anders te verwachten is — door mede te 

helpen het rechtsleven zich aan den regel te doen aanpassen. Naar hem gaat men 

om dat nieuwe recht te leeren kennen, om zich er aan te onderwerpen. Hij is de 

eigenlijke brenger van het nieuwe recht. Zou hij deze taak niet ook in andere 

tijden en andere landen vervuld hebben? Zijn ambt was overal ongeveer van 
denzelfden aard, is gelijke invloed ook niet elders te verwachten? Het is zoo 

waarschijnlijk en het zou denk ik zeer de moeite loonen de receptie van het 

Romeinsche recht in het Westen eens uit dit oogpunt te bezien. Zou het door-

dringen van Romeinsch-rechtelijke denkbeelden ook hier niet aan het notariaat te 

danken zijn? Men lette er eens op. hoezeer de notarieele akten van dien tijd van 

Romeinsche termen doorspekt zijn, hoe, wat de leerboeken van den aanstaanden 
notaris inhouden vóór en nà Romeinsch recht is, en men zal mij toegeven dat deze 

factor bij de bestudeering der receptie hier en elders nog te zeer is verwaarloosd. 
Ik zeide, dat de notaris hier mede recht heeft gevormd. Dat neem ik niet terug, 

maar zijn persoonlijke invloed is hier nog uiterst gering. Niet den inhoud van het 

recht maakt hij, slechts op den strijd tusschen twee rechtsordeningen, ieder als een 

geheel beschouwd, heeft hij invloed. Zijn rechtsvorming geschiedt allerminst 
bewust, van een rechtswetenschappelijk werk naar de juridische methode, door 

mij aangegeven, is geen sprake. Eigen rechtsgevoel, eigen wil, eigen nadenken, zij 

komen hierbij weinig of niet te pas. Anders wordt dit als de notaris niet den van 

elders ontleenden regel helpt brengen aan het rechtsleven. maar uit dit leven den 

nieuwen regel mede vormt. Dit zal ieder duidelijk zijn, als hij let op de geheel 

verschillende beteekenis die de vorm in het een en het ander geval heeft. 
De notaris is de man van den vorm. Waar vormen geéischt worden voor de 

rechtsgeldigheid van handelingen, vindt de notaris werk. Het is de vormelijkheid 

van het recht, waardoor de notaris het helpt invoeren. Toen in het Oosten het 

vreemde Romeinsche recht aan de bevolking werd opgelegd, wist men dat er 

vormen in acht te nemen waren voor belangrijke handelingen, die men vroeger 

vormloos verrichtte, welke die vormen waren wist men niet, daarvoor zorgde de 
notaris. Maar ook deze kende niet veel meer dan den vorm. Een uitgebreide 

rechtskennis te veronderstellen bij de talrijke personen die met notarieele functies 

waren bekleed is niet geoorloofd, integendeel er zijn aanwijzingen genoeg om aan 

te nemen dat deze kennis zeer gering was. Hoe kwamen zij dan aan die vormen in 

de hun voorgelegde gevallen? Naar alle waarschijnlijkheid door formulierboeken. 

Het gebruik daarvan in de oudheid is bewezen, dit in verband gebracht met den 
geringen   omvang   der   reclitsstudie   maakt   het   uiterst   

waarschijnlijk. 
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dat het het formulierboek was, dat den notaris tot gids diende als hij den weg 
zocht voor zijn cliënten in het hun en hem onbekende recht. 

Aan het formulierboek dankt het notariaat de historische be-teekenis waarop ik 

wees. Maar dit teekent ook dadelijk de tegenstelling die ik U duidelijk wilde 

maken. Een formulierboek is voor ieder die geroepen is vormelijke handelingen 

in schrift te brengen onmisbaar, de ervaring van vorige geslachten heeft den vorm 

der akten langzaam aan zóó gemaakt dat hij onaantastbaar de eenig mogelijke 
schijnt, de rechtszekerheid wordt door het volgen van al t i jd  denzelfden gang in 

de stukken bevorderd. En toch, de notaris die een slaaf is van zijn formulierboek 

of — wat op hetzelfde neerkomt — van de akten van zijn voorganger, werkt aan 

den opbouw van het recht niet mede. Hij verzuimt het belangrijkst deel van zijn 

taak: de rechtsvorming. 
Immers wat is zijn taak? In de eerste plaats zeker wel het formuleeren van wat 

zijn cliënten in hunne verklaringen wenschen te zien neergelegd. Art. 1 der 

Notariswet geeft een anderen indruk, maar het zal wel niet bestreden worden dat 

een notaris nog iets anders is dan een authentiseur en dat dat andere nog wel zoo 

belangrijk is. Tot hem komen de menschen als zij onroerend goed willen 

overdragen of verhypothekeeren, als zij gaan testeeren of vennootschappen 

oprichten en bij zoo veel meer nog. Zij brengen hem de stof voor zijn akten, den 
vorm moet hij zelf vinden. In reeksen van gevallen heeft hij daarbij de gegeven 

feiten enkel onder het hem bekende schema te brengen van het formulierboek, hij 

vult slechts bijzonderheden in, de gang der akte is al van te voren aangewezen. 

Maar plotseling komt er tusschen al zijn gevallen één dat niet past in één van de 

schema's die hij gewoonlijk gebruikt. De cliënten willen iets anders, iets 

bijzonders. Kan dat? Kan hij hen helpen? Wat zal het gevolg zijn? Wat zal er 
gebeuren als die omstandigheid zich voordoet, wat als gene eventualiteit in 

vervulling gaat? Dit zijn alles vragen die de notaris heeft te overdenken. Hij zet 

zich aan de rechtsstudie van zijn geval. 
Bij die studie zal hij zeker in de eerste plaats naar wat ik de historische 

methode noemde te werk gaan. Hij heeft niet als een rechter uit te maken wat hij 

recht oordeelt in eenigen strijd, vóór alles moet hij er rekening mee houden wat 
anderen, wat ten slotte de rechter waarschijnlijk zullen zeggen dat recht is. Zijn 

cliënten aan de risico blootstellen dat zi j  met hun akten niet bereiken wat zij er 

van verwachten, dat wat hij naar zijn rechtsopvattingen oordeelde dat goed was, 

later zal blijken niet te worden gesanction-neerd, mag hij niet. Heerschende leer 

en vaste jurisprudentie beschouwt hij terecht evenals de wet als gegevens die hij 

heeft te aanvaarden en hoogstens in zijn binnenkamer of — maar dat is hooge 
uitzondering — in zijn Weekblad (ik meen qatuurlijk het onze) te  critiseeren.   

Eigen   oordeel   daartegenover   stellen   mag   hij   niet. 
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Nieuwere rechtsopvattingen aanvaarden — hij gaat er niet licht toe over. 
En toch zeide ik dat hij recht vormt. Niet de notaris individueel, maar het 

notariaat. Zelden of nooit welbewust door vrije schepping, maar gewoonlijk 

langzaam aan, heel voorzichtig, aarzelend en als het ware onwillekeurig.  Maar 

het  gebeurt tóch. 
Dit is in de eerste plaats te danken aan onze contracts- en testeervrijheid. In 

overeenkomsten en uiterste wilsbepalingen kunnen regelingen gemaakt worden 
juist zooals partijen het willen, de notaris weet zich volkomen vrij er alles in op 

te nemen wat partijen of hij zelf gewenscht vinden — enkel voor het vermijden 

van botsingen met de niet zeer lastige bepalingen van dwingend recht heeft hij te 

waken. 
Is dat nu rechtsvorming? 
Voor hem die achteraf, historisch, de zaak beschouwt zeker. Kcmt zekere 

contracts- of testamentsinhoud geregeld terug, wordt hij algemeen als recht 

gevoeld, eindelijk in de wet overgenomen, dan is wat oorspronkelijk slechts in 

concreten zin tusschen bepaalde personen recht was. tot objectief recht 

geworden. De invloed van den notaris is duidelijk aan te wijzen: Aan de behoefte 

van het rechtsleven gaf hij den vorm. Het waren de economische verhoudingen 

en rechtsopvattingen der betrokken personen zelf, die het nieuwe recht deden 
geboren worden, maar het was de notaris die er den eigenlijken juridieken 

stempel aan gaf, het leven gaf het nieuwe denkbeeld, de inkleeding kwam van het 

notariaat. Niemand zal betwisten dat een erfrecht voor den langstlevenden 

echtgenoot, uitgebreider dan onze wet kent, in wording is, onzeker is het of dit 

een recht op eigendom of op vruchtgebruik zal worden of wel eenige combinatie 

van beide, veranderlijk naar mate er al of niet kinderen zijn. Het is duidelijk, dat 
de keus van het notariaat van grooten invloed is. Uit het rechtsleven brengt het 

een nieuwen regel voort. 
Toch heeft hier rechtsvorming voor het geldend recht, niet historisch maar 

juridisch beschouwd niet plaats. We staan hier tegenover een duidelijk 

voorschrift der wet, waaraan te tornen nog niemand heeft gewaagd. Er mogen 

nog zooveel testamenten met beschikking ten bate van den langstlevende 
gemaakt worden, vóór en nà b l i jf t  geldend recht dat de echtgenoot komt nà den 

neef in den 12den graad, al wordt dan die regel door het leven verdrongen. 

Anders staat de zaak, als de wet of een andere erkende rechtsbron niet een 

onbetwistbare uitspraak omtrent het punt in kwestie bevat. 
Ook hiervan ligt een voorbeeld in het huwelijksgoederenrecht voor de hand. Ik 

bedoel het verblijvensbeding omtrent den inboedel. Laat de wet toe te zorgen dat 
de eene echtgenoot bij het overlijden van den ander den gemeenschappelijken 

inboedel in zijn geheel behoudt, zóó dat ook de aanspraken van legitimarissen 

zijn buitengesloten?  Had men deze vraag een jaar of twintig  geleden 
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aan een jurist of een notariaatsman voorgelegd, zij zou zeker ontkennend 
beantwoord zijn, thans zullen er nog wel zijn die twijfelen, maar groot is het 

getal der juristen, die thans de mogelijkheid erkennen, zij het, dat dezen 

onderling over de methode waarop die te bereiken is weder verschillen. Toch is 

aan de wet niets veranderd. Waaraan is deze omkeer te danken? Ongetwijfeld 

aan het notariaat. Langs welken weg is de ontwikkeling in dezen gegaan? 

Gegeven was de meer en meer groeiende, ook elders erkende behoefte een 
bepaald deel der goederen van gehuwde personen, de inboedel en soms nog 

bedrijfsvoorwerpen en dergelijke bij het overlijden van één aan den ander te 

doen blijven, en den laatste daarop een recht te verschaffen, dat zelfs voor de 

kinderen onaantastbaar is. het denkbeeld dus dat de inboedel ten gebruike van 

het gezin behoort te zijn. d. i. van man en vrouw samen en na het overriden van 

hem die het gezin voortzet, de langstlevende, — daarnaast een rechtsorde die niet 
het middel ter vervulling dezer behoefte aan de hand doet, er zich veeleer tegen 

schijnt te verzetten. Vroeger was men gewoon in het testament te bepalen dat aan 

den iangstlevende het recht werd gelegateerd om bedoelde goederen tegen 

betaling der geschatte waarde over te nemen. Daarmee bereikt men slechts 

weinig van wat gewenscht werd. Immers de langstlevende kreeg de goederen 

slechts tegen betaling en liep zelfs gevaar in aanraking te komen met de bekende 
rechtsvraag of de legitimaris recht heeft op geld of op goed en bij beslissing in 

laatstbedoelden z in  zelfs het recht van overneming te zien betwist. Vandaar dat 

men langzaam en schuchter in allerlei i n k l e e r l i n o en  in de 

huwelijksvoorwaarden het beding ging opnemen dat de bedoelde goederen bij 

den dood eigendom van den iangstlevende zouden zijn en niet geacht zouden 

worden uit zijn nalatenschap te komen. Vandaar vooral dat ook uit notarieele 
kringen de meening opkwam dat door dergelijk beding het goed nan den 

legi t imar is  werd onttrokken, een meening in deze kringen gretig aanvaard en 

daarbuiten thans naar ik verneem ook door den fiscus gesanctionncerd. Nu weet 

ik wel, dat de str i jd  over de rechtsgeldigheid van zulk soort bedingen in het 

algemeen of a l t h a n s  in bepaalde vormen nog niet is beëindigd, dat de 

mogelijkheid bestaat, dat een rechterlijke uitspraak, met name een arrest van den 
H. R. aan alle illusies een eind komt maken. Maar die moge de zwakke zijde van 

de rechtsvorming door het notariaat aan het licht brengen, rechtsvorming b l i j f t  

het. De zwakke zijde, immers de notaris staat in zijn rechtsvorming onder de 

controle van den rechter, weigert deze het notarieele recht te erkennen, dan kan 

het zich niet handhaven, maar d i t  neemt niet weg, dat de stoot tot vorming van 

den nieuwen regel toch van het notariaat is uitgegaan. Men bedenke dat slechts 
uiterst zelden in kwesties als deze de rechter te hulp wordt geroepen, dat de 

notaris feitelijk als rechter fungeert en zijn mededeelingen omtrent wat recht is 

door partijen 
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gemeenlijk geloovig wordt geaccepteerd, en men zal inzien dat juist door het 
algemeen gevolgd worden van den nieuwen regel de kans stijgt dat ook de 

rechter hem niet zal verwerpen. 
Zoo vormt dan de notaris nieuw recht, het voorbeeld leert ook, hoe dat 

geschiedt. Meer nog dan de rechter houdt de notaris zich ook wanneer hij nieuws 

schept in schijn aan het oude. Een plotseling veranderen, een nieuwen regel 

brutaal-weg tot grondslag maken van zijn akte, hij zal het niet doen. Langzaam 
wijzigt hij zijn formuleering, heel voorzichtig gaat hij een stap verder, tot ten 

slotte het nieuwe er is, zonder dat hij het eenmaal zelf heeft bemerkt. Want de 

notaris is als jurist uitermate conservatief. Het is zijn kracht maar ook zijn 

zwakheid. Dit blijkt ook uit zijn verhouding tot de wet, geen legistischer jurist 

gewoonlijk dan de notaris. Voor een deel mag dit — gij houdt mij de opmerking 

ten goede — aan zijn opleiding liggen, het is ook een gevolg van den aard van 
zijn ambt. Slechts voor zichzelf voelt hij zich wat vrijer. Hoe vrij hij zich b.v. 

tegenover de toch ook wettelijke regeling van het tarief heeft gesteld, behoef ik 

U niet te herinneren, allerminst hier in Amsterdam. 
Maar ik zou afdwalen. Het is t i jd  dat ik resumeer en daarmee het verband 

tusschen rechtswetenschap en notariaat, tusschen het eerste en het tweede deel 

mijner rede ook. nog even aangeef. Ik hoop dat het U reeds zonder dat duidelijk 
zal zijn geworden. 

Voor de rechtswetenschap geeft het notariaat in de eerste plaats stof. Stof voor 

een historisch onderzoek, als het doel is het rechts-leven van vervlogen tijden te 

leeren kennen, stof ook voor een dergelijk onderzoek als wij voor hedendaagsch 

recht de werking van den regel in de praktijk van het leven willen nagaan. Stof 

eindelijk voor het eigenlijke juridisch werk, omdat immers het vormen van de 
niet in de wet neergeschreven regels, het beslissen wat recht is. overal waar het 

om iets anders gaat dan enkel om het subsumeeren van een geval onder een reeds 

bekenden regel, niet mogelijk is zonder nauwkeurige kennis van het leven 

waarvoor die regel zal moeten gelden. 
Maar voor de rechtsontwikkeling is de notaris nog iets anders dan enkel de 

verzamelaar van stof, waarin anderen hebben te werken. Hij zelf werkt aan haar 
mede. In den breuk tusschen rechtsleven en rechtsregel staat hij als de 

bemiddelaar, hij helpt den regel aan het leven opleggen, maar hij vormt ook 

mede uit het leven den nieuwen regel. 
Daarvoor is wetenschappelijke studie noodzakelijk. Een notaris die de 

geldende bepalingen, wet èn jurisprudentie niet ter dege kent is niet beter dan 

een beunhaas, een zaakwaarnemer. Zonder die kennis is hem de vervulling van 
zijn werkkring, zelfs in de dagelijks voorkomende gevallen, onmogelijk. Maar 

ook met die kennis alleen kan hij niet volstaan. Hij moet juridisch inzicht heb-

ben, hij  moet het eigenaardige gevoel hebben dat den jurist ken- 
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merkt, dat leert met welke regels een bepaald geval verband houdt, naar welk 
voorschrift het moet worden beoordeeld. Maar hij moet óók iets van dat andere 

juridische inzicht hebben, dat den weg weet te vinden waar het recht onzeker is, 

niet enkel het volgen van het door anderen gedachte, ook het zelf vinden kan in 

bepaalde omstandigheden zijn plicht zijn. Niemand die in het rechtsgeleerd 

bedrijf werkzaam is, hij zij rechter, advocaat, lid van de wetgevende macht of 

notaris die dat niet af en toe moet doen. 
Maar toch kunnen wij niet zeggen dat de notaris het recht vormt op dezelfde 

wijze als de rechtswetenschap doet, indien zij de recht-scheppende. eigenlijk 

juridieke methode volgt die ik aanduidde. Zeker niet in dien zin dat de notaris 

nieuwe begrippen schept om het leven in de banen van het recht te dringen, niet 

ook zoo, dat hij welbewust in critisch overdenken en afwegen van behoeften en 

belangen den nieuwen regel vindt die in de bestaande rechtsorde voor land- en 

tijdgenooten een goed richtsnoer kan zijn. Dat is de taak van den man van 
wetenschap — wat die overigens ambtelijk zijn moge — en een enkele maal van 

den rechter. Doet de eerste het systematisch, de laatste toevallig, op de enkel 

wetenschappelijke uitspraak heeft de rechterlijke voor dat zij althans in één geval 

bindend is, dat zij door de kans die zij heeft herhaald te worden ook daar waar zij 

niet bindt, toch eerder wordt erkend. De wetenschappelijke uitspraak moet enkel 

door innerlijke waarde ingang vinden of door het gezag dat men toekent aan hem 
van wien zij afkomstig is. Aan dat ingang vinden, aan die erkenning heeft elke 

juridieke vondst behoefte, hoe mooi ook, zonder dat blijft zij waardeloos — het 

is weer het dualisme van het recht, dat zich doet gevoelen. 
Aan den notaris echter ontbreekt de mogelijkheid van erkenning op de een of 

andere wijze. Tot zulk werk dwingt zijn ambtstaak hem geenszins — zij houdt 

hem er veeleer van af. Aan hem is de voorbereiding van den regel, niet de 
uitspraak waardoor hij van var.g gevoeld klaar geformuleerd wordt, deel gaat 

uitmaken van het objectief recht. Zijn invloed is een stille, zijn werk heeft slechts 

betcekenis — behalve dan de concrete voor zijn cliënten — door de massa. Op 

navolging, niet op erkenning door anderen komt het voor hem aan. Het belang 

voor de rechtsvorming ligt dan ook niet in een individueel oordeel van een 

notaris maar in het werk van het notariaaat in het algemeen. Het individueele 
werk is er niet minder om, het heeft a l t i jd  de kans een schakel te zijn in de 

keten van de rechtsontwikkeling. 
Zoo is dus — ook waar wetenschap en notariaat elkander naderen — ieders 

taak een bijzondere. Voor de een valt van den ander te leeren. Mij was het een 

voorrecht heden op dezen feestdag van het notariaat in Nederland te getuigen 

van de hooge beteekenis van het ambt uit rechtswetenschappelijk oogpunt. 
Ik heb gezegd. 

 


