
59.   „VOORLOOPIGE" WETSUITLEGGING. *) 

I. 

Prof. Simons is zoo vriendelijk geweest in het W. v. h. R. van 13 Februari (no. 

9597) eenige woorden te wijden aan mijn jongste hoofdartikelen in dit 
Weekblad. Hij vestigt in het bijzonder de aandacht op mijn opmerking over art. 

43 Octrooiwet. Ik kwam op grond van dat artikel tot de conclusie dat de 

wetgever de aansprakelijkheid bij aanranding van het octrooirecht beperkt tot de 

opzettelijke inbreuk. Ik voegde er aan toe dat ik de mogelijkheid niet uitgesloten 

acht dat de jurisprudentie deze aansprakelijkheid zal uitbreiden, indien het 

octrooi algemeen als rechtsgoed in ons rechtsleven zal zijn erkend. 
Uit hetgeen op de mededeeling van deze interpretatie in het Weekblad van het 

Recht volgt, blijkt wel dat mijn geachte ambtgenoot, hij moge dan al met 

belangstelling van deze opmerking kennis hebben genomen, haar geenszins met 

instemming heeft begroet. Hij vindt blijkbaar deze methode van wetsuitlegging. 

waarbij een resultaat uitdrukkelijk als voorloopig wordt gekarakteriseerd en voor 

de toekomst op de mogelijkheid van een andere, wijdere uitlegging wordt 
gewezen, op zi jn  zachtst gezegd bedenkelijk. 

Nu is het niet mijn bedoeling een debat met Mr. Simons op te zetten over 

methoden van wetsuitlegging in het algemeen. Het is bekend genoeg, dat ik in 

deze vraag een ander standpunt inneem dan dat van het strak legisme, waarvan 

de Utrechtsche hoogleeraar zich — jammer genoeg — meer en meer als de 

kampioen doet kennen. Ik wil enkel een opmerking maken over het voorloopige 
van wetsuitleggingen. Mij dunkt, slechts hij kan tegen het toekennen van dit 

karakter aan een wetsinterpretatie bezwaar hebben, die van oordeel is dat er 

slechts één enkele, eenig-juiste uitlegging der wet is te geven, die ju is t  b l i j f t ,  

zoolang de wet blijft gelden. Nat u u r l i j k  zal ook zoo iemand toegeven, dat wij 

in kennis van de wet, van haar tekst en geschiedenis, van de ,.bedoelingen" van 

den wetgever kunnen vooruitgaan, dat dus blijken zal, dat wat wij voor de juiste 
uitlegging houden, dàt toch eigenlijk niet is — maar dit alles is niet anders dan 

vermeerdering van kennis, is eenmaal de nieuwe uitlegging gevonden, dan had 

deze naar de hier bedoelde opvatting evengoed vroeger gevonden kunnen zijn en 

was zij vroeger ook al de juiste, ook al zag men dat toen niet zoo in. Voor wien 

daartegen recht en wet niet synoniem zijn, voor wie erkent dat het recht zich 

wijzigt ook al blijft de wet onveranderd, voor wien bij zijn uitlegging ook andere 
factoren dan letter en historie 
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van een wetsbepaling gelden, voor wie deze mede beïnvloed ziet door 

rechtsregelingen voor ander gebied, door rechtsovertuiging en maatschappelijke 

toestanden, voor wie toegeeft dat de interpretatie van een wetsvoorschrift zich 

kan wijzigen, naar mate de regel toepassing vindt op verhoudingen, waarvoor hij 

aanvankelijk niet was opgesteld of beperkt wordt doordien die verhoudingen 
door nieuwe, eigen regels worden beheerscht, voor dien heeft iedere 

wetsuitlegging iets voorloopigs. Altijd bestaat de mogelijkheid dat zij, ook 

zonder verandering der wet, voor een andere zal moeten plaats maken, al ti jd  — 

al zijn er talrijke, zeer talrijke gevallen, waarvan we ons een werkelijk worden 

van die mogelijkheid moeie-lijk kunnen voorstellen. Nu heeft het geen zin dit bij 

iedere wetsuitlegging op te merken, we z i j n  volkomen gerechtigd te spreken 

van een wetsuitlegging als de eenig juiste, al zijn we ons ook bewust dat we 
bedoelen de eenig voor het oogenblik juiste. Waarom aan die mogelijkheid van 

verandering te herinneren, als er geen enkele reden is om te vermoeden, dat deze 

mogelijkheid die in abstracto a l t i j d  bestaat zal intreden? Maar anders wordt het 

als er meer is dan abstracte mogelijkheid, als er gronden zijn, waarom men 

meent te mogen aannemen, dat die mogelijkheid kans heeft werkelijkheid te 

worden. Dat is met mij het geval ten aanzien van art. 43 Octrooi-wet. We staan 
hier voor een nieuwe wetsbepaling, die den toets der toepassing nog niet heeft 

doorstaan, een bepaling die deel vormt van een regeling die een geheel nieuw 

element in het rechts-ieven brengt. Het schijnt mij niet dwaas om bij de 

interpretatie van zulk een bepaling, wanneer men voorziet dat zij. uitgelegd als 

zij nu moet worden, niet zal passen bij de ontwikkeling die men van de nieuwe 

rechtsstof in het algemeen verwacht, nog eens uitdrukkel i jk  te herinneren aan 
de mogelijkheid dat later anders zal moeten worden beslist. 

Er is nu eenmaal verschil tusschen de methode van uitlegging van een nieuwe 

wet en die van eene die reeds jarenlang toepassing heeft gevonden. 



„VOORLOOPIGE" WETSUITLEGGING. *) II. 

De redacteur van het Weekblad van het Recht wijdt in no. 958-4 nog eenige 

beschouwingen aan de Kroniek over dit onderwerp in ons nummer van 21 

Februari j.l. Prof. Simons verklaart ook zijnerzijds een debat over methode van 

wetsuitlegging niet te willen openen. Er zou dus geen reden zi jn  op de zaak 
terug te komen, ware het niet dat ik gaarne nog twee korte opmerkingen wilde 

maken. 
De eerste is deze. Mr. Simons gaat niet in op de vraag, of het geoorloofd is 

een wetsuitlegging uitdrukkelijk als ,,voorloopig" te karakteriseeren en zo ja, 

wanneer daartoe redenen zijn. En toch schijnt mij die vraag belangrijker dan het 

steeds weer stellen der kwestie of de rechter mag rechtspreken enkel secundum 
legem, dan wel ook praeter legem of zelfs contra legem. Met dit „schlag-wort" 

brengt men de zaak niet verder. Een rechtspraak praeter legem zal door weinigen 

meer worden bestreden. Van rechtsvinding contra legem zullen zelfs zi j ,  die het 

verst gaan in de richting van het „vrije recht", zich practisch zoo veel mogelijk 

onthouden. ,,Zooveel mogelijk" — geheel er buiten blijft niemand. Zelfs niet 

onze Hooge Raad, wien toch ook niet door Mr. Simons een te ..vrije" 
wetsuitlegging kan worden verweten. Wil men het bewijs? Ik zie al t i jd  een 

bijzonder goed voorbeeld in het arrest van 22 Mei 1908, W. 8721, waarop ik in 

W. P. N. R. 2030 de aandacht vestigde. Het betreft een kleinigheid maar die 

typeerend is, omdat we hier niet staan tegenover een in min of meer vage 

bewoordingen gekleede bepaling, maar tegenover een duidelijk concreet 

voorschrift. In de kleine vraag, van wanneer de aanvangsdag van den termijn van 
hooger beroep van de beschikking omtrent de kinderen na echtscheiding loopt, 

indien het echtscheidingsvonnis reeds in gewijsde is gegaan, vóór de beschikking 

omtrent de kinderen is gegeven, gaf de Hooge Raad een beslissing, die met de 

woorden van art. 284 5e lid B. W. niet is te vereenigen, die ook in de 

parlementaire historie van dit voorschrift geenerlei steun vindt. Ik wil maar zeg-

gen: zelfs ..contra legem" interpreteert ieder wel eens op zijn beurt. het is enkel 
een kwestie van min of meer. Een principieele tegenstelling wordt door het 

schlagwort, wel praeter niet contra legem niet gegeven. Belangrijker noemde ik 

daarom de vraag welke methode bij de rechtsvinding moet worden gebezigd. Een 

onderdeel van deze vraag raakte ik aan in mijn stukje over voorloopige 

wetsuitlegging, heeft de jurist énkel uit letter en geschiedenis van 
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tien tekst van de wet het recht af te leiden, is het enkel zijn taak de ..bedoeling" 

van den wetgever vast te stellen, dan is voor een aanwijzing van een resultaat als 
,,voorloopig" geen plaats — volgt men de methode die ik juister acht, dan kan 

voor zulk een aanduiding een goede grond bestaan. Het zou inderdaad belangrijk 

zijn te weten of de Utrechtsche hoogleeraar de eerstbedoelde leer aanvaardt. 
Mijn tweede opmerking betreft hetgeen Prof. Simons schrijft over den 

cirkelgang in de geschiedenis. In een volgende periode zegt hij, zal wat thans 

voor velen als de ware vooruitgang geldt, wel weer conservatief geworden zijn. 
Vroeger wilde men vóór alles rechtszekerheid, thans vrijheid vàn den rechter, te 

eeniger tijd zal men ter wille van de rechtszekerheid tegen den rechter opnieuw 

de hulp inroepen van den wetgever. Het is mogelijk, men mag over dien 

cirkelgang denken zooals men wil, men zal moeten toegeven, dat iedere actie 

reactie in het leven roept. Maar wat valt daaruit te leeren? dat men zich moet 

hoeden voor excessen, zeker, werken als die van Fuchs, over de ,,Konstruktieve 

Jurisprudenz" zijn ook mij niet sympathiek, ik meen echter te mogen zeggen, dat 

ik mij in deze daaraan nooit schuldig heb gemaakt. Maar overigens? Met de 

bewering, dat eenig streven in zekere richting stellig hare reactie wakker roept, 

kan men iedere beweging bestrijden. Nam men de leer van den cirkelgang tot 

richtsnoer, men werd tot werkeloosheid gedoemd. Laat toch niet de overweging 

dat wat wij beoogen door een later geslacht wellicht weer verworpen wordt, ons 
afhouden datgene te doen wat ons voor het oogenblik noodzakelijk schijnt. 

Aanknooping aan het historisch-gewordene is, zoo ergens, op het gebied van het 

recht noodzakelijk, maar vrees voor de historie der toekomst heeft ons handelen 

niet te beïnvloeden, die zal wel voor zich zelf zorgen. 
Feitelijk stoort ook Prof. Simons zich aan de door hem verdedigde 

beschouwing niet. Is hij niet de groote voorstander van uitbreiding van de 
rechten van den beklaagde in het strafproces? En zou men nu ook niet op dit 

gebied — met evenveel recht als op dat der rechtsvinding in het algemeen — 

kunnen verkondigen, dat wat wij thans nastreven wellicht weder door een 

volgend geslacht ongedaan zal worden gemaakt? Is het niet mogelijk dat men te 

eeniger tijd weder het belang van de gemeenschap zwaarder zal doen wegen dan 

dat van het individu, en ter wille van het eerste, om vrijspraak van schuldigen te 
voorkomen, de rechten van den beklaagde in het strafproces zal inkorten? Geldt 

hier niet de leer van den cirkelgang? Toch zal Mr. Simons zich door 

overwegingen als deze geen oogenblik laten storen in zijn strijd voor wat hem 

voor dezen tijd rechtvaardig dunkt. Terecht. Maar voelt hij dan niet dat die 

beschouwingen over ,.den ewigen Wiederkehr der Dinge" voor onze vraag 

evenmin afdoende zijn? 
 


