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6.   RECHT EN BILLIJKHEID.1) 

I. De fundamenteele vragen blijven in de rechtswetenschap aan de orde. Zij 
zijn eenmaal gesteld en laten zich niet terugdringen. Trouwens, dwingt het 
wereldgebeuren zelf ons er niet toe, ons telkens weder bezig te houden met de 
vraag, wat recht is, en hoe het is te vinden? Ja, wordt als wij daarnaar zien niet de 
twijfel in ons geboren, of er wel zoo iets is, dat wij met recht ,.recht" mogen 
noemen, of niet enkel macht en machtsbegeeren de handelingen der menschen 
bepaalt met hoogstens wat conventie bij de uitoefening daarvan? Zien we niet dat 
steeds weer een ijzige wind gaat over wat aan recht in het internationale leven 
opkomt? En hunkeren we dan niet naar een vasten grondslag van het recht, 
waarop een gebouw kan worden opgetrokken dat stand houdt, ook als er stormen 
waaien? 

Het zijn vragen, die ook den beoefenaar van het privaatrecht niet loslaten en 
die hem zich doen wenden tot de fundamenten van zijn eigen vak. Ten slotte is 
immers alle recht één. Aan die zware vragen raakt ook deze studie; intusschen zij 
bepaalt zich tot het privaatrecht. Op enkele verschijnselen uit de geschiedenis van 
het privaatrecht en op een daarmee parallel loopend gebeuren in het 
hedendaagsche recht, wil ik de aandacht vestigen om ten slotte te zien, welke 
leering wij daaruit voor de fundamenteele vragen van het recht kunnen trekken. 

Het is de verhouding van recht en billijkheid, waarvoor ik de aandacht vraag. 
Tot voor kort maakte men er zich niet warm over. De vraag van de billijkheid 
werd geacht buiten het recht te staan, de billijkheid tot het gebied van de moraal 
gerekend. Gij zijt niet billijk, is een verwijt van moreelen aard, dat men tot een 
persoon kan richten; noemde men een beslissing billijk of onbillijk, sprak men 
van een billijke belooning of een onbillijke behandeling, het waren zedelijke 
oordeelen over daden die geuit werden. Met recht scheen dat weinig of niet te 
maken te hebben. Toch. dat er éénig verband bestaat, zal wel niemand ontkennen. 
Niemand betwist dat het rechterlijk oordeel, anders dan een uitspraak over een 
feitelijk gebeuren of een leerstelling van natuur-wetenschappe-lijken aard, ook 
zedelijk kan worden gewaardeerd. Rechterlijke beslissingen, ja, de rechtsregels 
zelve worden als billijk geprezen of als onbillijk gelaakt. Hier is dus verband en 
dit verband is niet zoo dat de beoordeeling naar billijkheid geheel los staat naast 
die van het recht, maar lof en blaam die aan regel of beslissing wor-
den .uitgedeeld, treffen deze juist als rec/irsoordeel of rec/irsregel. Wat niet billijk 
is kan ook geen recht zijn, het is een overtuiging 

1)   Beschouwingen  over  Recht,   1924. 
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van alle tijden. Moraal en recht zijn in hun diepste wezen niet te scheiden. Maar 
om het recht nu toch tegenover de moraal zelfstandig te stellen, om de vraag van 
de billijkheid los te maken van die van het recht, maakte men de scheiding in het 
recht zelve. Of een regel, of een beslissing billijk mocht heeten, was, zeide men, 
een vraag die het recht raakt dat behoort te bestaan, het jus constituendum gelijk 
men zich meest technisch uitdrukte. Het is de taak van de rechtsphilosophie het 
antwoord op die vraag te zoeken. Maar met de vraag wat recht is in den zin van 
wat geldt, het positieve recht, jus constitutum, heeft dat niet te maken. Alleen met 
die vraag heeft de eigenlijke rechtswetenschap zich bezig te houden, haar raakt 
de billijkheid niet. Zoo worden wijs-geerige en juridische beschouwing van het 
recht in tegenstelling gebracht. Het juridische onderzoek zal vaststellen wat recht 
is; den grondslag daarvan in geestesleven en maatschappij aan te wijzen, de 
verhouding ook tot andere gebieden, tot de moraal wordt aan het wijsgeerig 
onderzoek overgelaten. 

Ik wil niet betwisten, dat deze werkverdeeling aanbevelenswaardig is, ook niet 
dat zij op goeden grondslag berust, maar ik meen te mogen vasthouden, dat de 
tegenstelling niet anders dan een globale, een voorloopige kan zijn. De aard van 
het recht, van hetgeen wij daar „gelden" noemde, brengt mee dat de tegenstelling 
tusschen hetgeen is en hetgeen behoort te zijn, daar slechts een betrekkelijke is. 
Het is mede de verhouding van recht en billijkheid, die dat aantoont. Niet slechts 
naast en tegenover het bestaand recht, als kritiek daarop, speelt de billijkheid 
haar rol. maar in dat recht zelve. Dat is juist onze tijd zich meer en meer bewust 
geworden en daardoor wordt juist voor ons recht en billijkheid  een actueel 
probleem. 

Het is in de eerste plaats de zoogenaamde vrij-rechtsbeweging geweest, die dit 
aan het licht heeft gebracht. De term is onjuist: „vrij" in den zin van ongebonden 
is geen enkel recht. We spreken er slechts van om aan te geven, dat het niet enkel 
de van den Staat gegeven wet is, die het recht bepaalt. Ik wil daar nu niet over 
uitweiden. Tot vervelens toe is het herhaald, dat het aanwijzen van de juiste 
beslissing van den rechtsstrijd, de taak van den rechter met andere woorden, niet 
enkel kan liggen in toepassing der wet. Enkel door feiten te verzamelen en die 
dan te subsumeeren onder den door de wet gegeven regel, vindt de rechter het 
recht niet. Zijn taak is een andere dan een logisch-verstande-lijke, hij is meer dan 
de „mond", waardoor de wetgever spreekt. Het is, om van andere mogelijkheden 
maar te zwijgen, de interpretatie zelve der wet die dit aantoont. Allerlei gegevens 
benut de rechter of wie zich in zijn plaats stelt daarbij, hij zoekt in de 
geschiedenis, zoo van de wetstekst als van het instituut waarmee hij te doen heeft, 
hij stelt de eene plaats in de wetgeving tegen- 
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over de andere, vraagt naar de opvatting der kringen welke het te berechten geval 
raakt, pluist de taalkundige beteekenis van het wetsvoorschrift uit, ten slotte zal 
hij uit al die gegevens tot een beslissing komen, die niet enkel logisch is 
verantwoord. Stap voor stap mag hij voorwaarts gaan, eindelijk moet hij een 
sprong doen, die het eind-oordeel brengt. Het is zeker niet in de laatste plaats de 
billijkheid of onbillijkheid van de te nemen beslissing die hem daarbij leidt. 
Bewust of onbewust is het haar invloed die het eindoordeel dicteert. Dat ligt in 
den aard van 's rechters werk, het is altijd zoo geweest; voor onzen tijd is 
karakteristiek, dat het meer dan vroeger uitdrukkelijk wordt verklaard. Maar als 
dat zoo is, dan rijst ook de vraag: wat is dan die billijkheid en hoe staat zij tot het 
recht? Bij het zoeken naar recht zijn wij gebonden aan de wet. Ik denk er niet aan 
het tegen te spreken, de vraag is slechts, wat beteekent die gebondenheid. Even 
zeker is wel dat de weg die uit den abstracten regel tot de concrete toepassing, tot 
de interpretatie leidt, niet buiten de billijkheid omgaat. Maar met aanwijzing 
alleen dezer beide factoren: billijkheid en gebondenheid zijn we er niet, we 
hebben aan nadere preciseering behoefte. Ziedaar de eerste zijde van het 
probleem: de billijkheid in het recht. 

Soortgelijke moeilijkheden doen zich voor als we bij onze beslissing staan, 
niet voor de interpretatie der wet. maar voor bepaling wat krachtens 
overeenkomst tusschen partijen recht is. De overeenkomst bindt partijen, het 
z i jn  hun eigen woorden: zekerder dan bij de wet staan we als we ons aan den 
naar spraakgebruik aan te wijzen zin dier woorden onderwerpen. Maar met die 
woorden alleen komen wij er toch ook hier niet. Het is mogelijk, dat die woorden 
dubbelzinnig zijn, dat de één volhoudt, dat zij déze beteekenis hebben, de ander 
er dàt in leest. Wat gij in mijn woorden zoekt, heb ik in het geheel niet „bedoeld", 
roept een verontwaardigd contractant zijn tegenpartij toe. Bedoeling en woorden, 
het zijn de twee polen waartusschen iedere uitlegging zweeft, de verhouding van 
deze beide vast te stellen, is altijd de taak geweest van hem, die zich met het 
leerstuk van de uitlegging van rechtshandelingen bezighoudt. Dat ook dat niet 
buiten de billijkheid omgaat, zal, na hetgeen wij over de interpretatie der wet 
zeiden, duidelijk zijn. Maar het verband tusschen billijkheid en vaststelling van 
de rechtsverhouding van contracteerende partijen, is toch nog een ander, meer 
direct. Bij de uitlegging zoeken we de voorstelling van partijen, de woorden zijn 
ons teekens, waaruit we die afleiden: speuren we naar de „bedoeling", dan 
gebruiken we andere gegevens om achter die voorstelling te kunnen komen. 
Maar de gevallen doen zich voor en zij zijn niet zoo weinig talrijk, dat over de 
vraag die thans partijen verdeeld houden, zij zich toen bij het sluiten der 
overeenkomst in het geheel geen voorstelling hadden gemaakt. Er doen zich 
omstandigheden voor, die partijen 
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volstrekt niet hebben voorzien, iedere overeenkomst regelt de toe-komst, die 
altijd weer onbekend is. Aan velerlei, waaraan partijen hebben kunnen denken, 
hebben zij niet gedacht, er kunnen dingen tusschen beide komen, waaraan zij 
redelijkerwijze niet hadden kunnen denken. Hoe dan de rechtsstrijd te beslissen? 
Wie de prac-tijk nagaat kan tweeërlei opmerken. Vooreerst hoe het gebruikelijk 
was en nog veelal geschiedt dat de rechter partijen bedoelingen toedicht die zij 
nimmer hadden. Zij hebben .kennelijk" bedoeld, verklaart de rechter, wat zij naar 
zijn 's-rechters oordeel hadden moeten bedoelen, als zij aan het geval hadden 
gedacht. Met andere woorden, de rechter die schijnbaar uitlegt, vult in waarheid 
de wilsverklaring aan. Maar mag dit ook thans nog een niet zeldzame methode 
zijn, meer en meer wordt toch door de jurisprudentie een andere weg gevolgd, 
wordt openlijk verklaard dat de rechtsbron, datgene waaruit de rechter het recht 
afleidt, iets anders is dan de wil van partijen. De artikelen 1374 en 1375 B. W. 
worden steeds meer gebruikt, zij krijgen hoe langer hoe meer een centrale plaats 
in het contractenrecht. Overeenkomsten moeten te goeder trouw ten uitvoer 
worden gelegd, heet het daar, zij verbinden tot datgene wat door wet, gebruik en 
billijkheid wordt gevorderd. Hier hebben wij dus met een nieuwe functie der 
billijkheid in het recht te maken. Niet meer alleen de billijkheid in de 
rechtsvinding op grond der wet, maar de billijkheid naast de wet wordt van be-
teekenis. Hoe moeten we ons die verhouding denken? Billijkheid, wet en gebruik 
noemt art. 1375 op één lijn, maar hoe staan deze nu tegenover elkaar, wat gaat 
voor, als zij met elkaar in botsing komen? Stel, om voorbeelden uit de 
rechtspraak aan te halen, dat de wet den huurder verplicht zi jn huur aan den 
verhuurder te brengen, maar het gebruik meebrengt, dat de verhuurder haar komt 
ophalen, waaraan moeten partijen, waaraan dan de rechter zich houden? Gebruik 
staat dan tegenover wet. Of indien het gebruik in den effectenhandel meebrengt, 
dat de kooper, wien onvoldoend gezegelde effecten worden geleverd, den 
verkooper gelegenheid geeft hem andere, goede stukken te verschaffen, moet dat 
gebruik dan ook worden gehandhaafd als de verkooper bewust slechte stukken 
heeft geleverd? Of gaat dan billijkheid boven gebruik? Mag zelfs de billijkheid 
boven de wet gaan? Een op de wet steunend voorschrift van spoorwegrecht 
bepaalde, dat de Duitsche Mark zou worden berekend tegen 59 cent, moet dat 
voorschrift bij een navordering van vracht worden gehandhaafd, als de Mark tot 
een minimum waarde is gedaald? Het zijn alle vragen over de verhouding dezer 
rechtsbronnen: principieeler kan men zich nog afvragen, wat toch die billijkheid 
is, waarvan art. 1375 spreekt, wat het beteekent als de v/et naar een rechtsbron 
verwijst, die naast haar zelve ligt. En dat wij hier met een bron van recht te 
maken hebben, lijdt geen twijfel, de billijkheid wordt door den rechter evenzeer 
gehandhaafd als de wet, zij verbindt partijen op 
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gelijke wijze. Ziedaar de tweede zijde van ons probleem: de billijkheid krachtens 
verwijzing der wet in, maar tegelijk naast het recht. 

Doch er is nog een derde reden om ons de vraag recht en billijkheid te stellen, 
een derde zijde van het probleem, die juist door de rechtsontwikkeling der laatste 
jaren in bijzondere mate de aandacht verdient. Van die ontwikkeling is zeker wel 
een der merkwaardigste verschijnselen het veldwinnen van de zoogenaamde 
vaste scheidsgerechten. Dat men zijn geschillen, in plaats van de beslissing van 
den van staatswege aangestelden rechter in te roepen, kan onderwerpen aan het 
oordeel van scheidsmannen is niets nieuws, sinds de Romeinen is het altijd zoo 
geweest. Maar de bepalingen der wet over deze stof worden thans gebezigd bij 
een handelwijze, die wel nieuw is. Scheidsrechters worden niet meer ad hoc 
gekozen voor een bestaand geschil of van te voren aangewezen ter beslissing van 
uit een bepaalde overeenkomst eventueel rijzende twistvragen, maar allerlei 
takken van handel hebben zich hun eigen gerecht gevormd. Wie in dien tak 
handel drijft, kan moeilijk anders dan overeenkomstig de regelen, die de ver-
eeniging van handelaars heeft vastgesteld zijn transacties afsluiten. Tot die 
regelen behoort onderwerping aan het scheidsgerecht dat de vereeniging instelde. 
Over de oorzaken van dit verschijnsel hebben wij hier niet te spreken. De 
langzame en omslachtige inrichting van het gewone proces, de ondeskundigheid 
van den gewonen rechter vaak, ook de kwestie der kosten hebben stellig invloed 
gehad. Wij hebben hier slechts op één dier oorzaken te wijzen. Het was mede 
een reactie tegen wat men formalisme noemde in het procesrecht maar ook in het 
materieele recht, die de handel zijn toevlucht bij,deze scheidsgerechten deed 
zoeken. Een bevrijding daarvan meende men te vinden door de tooverformule 
van art. 636 van het Wetboek van Burg. Rechtsvordering. Niet ,,naar de regelen 
des rechts," maar ,,als goede mannen naar billijkheid" zouden scheidslieden 
oordeelen. Partijen worden door de wet uitdrukkelijk bevoegd verklaard dat in 
hun opdracht aan scheidslieden op te nemen: bij iedere vestiging van vaste 
scheidsgerechten, gelijk trouwens bij iedere arbitrage, wordt van die 
bevoegdheid gebruik gemaakt. 

Hier wordt dus recht geplaatst tegenover billijkheid, verondersteld, dat de 
billijkheid tot andere uitkomsten leidt dan het recht. Mag nu de vraag, hoe deze 
beide tegenover elkaar staan, reeds voor de gewone arbitrage van beteekenis zijn, 
zij is dat in nog meerdere mate voor de rechtspraak van vaste scheidsgerechten. 
Hier gaan partijen niet naar z e l f  gekozen vertrouwensmannen, maar zij zijn 
onderworpen aan college's tegenover wie zij niet veel anders staan dan tegenover 
den gewonen rechter. Zij kunnen er feitelijk voor worden gedaagd tegen hun zin 
en deze uitspraak kan, evenals die van den rechter, dank zij de sanctie van art. 
642 Rv., worden ten uitvoer gelegd. Het schijnt dus dat tweeërlei recht 
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de verhouding der contracteerende partijen beheerscht, het recht van den 
gewonen rechter en de billijkheid van het scheidsgerecht. Door invoeging van 
bepaalde clausules in de overeenkomst, b.v. onderwerping aan het scheidsgerecht. 
van graan- of koffiehandel, onttrekt men zich aan het eene recht, stelt men zich 
onder het andere. En die invoeging is feitelijk bij sommige takken van handel, in 
den graanhandel b.v., verplicht, is in andere regel. Maar is dat wel denkbaar, 
vragen we ons — tweeërlei recht naast elkaar? Meer nog dan door de inwerking 
van de billijkheid in het recht of door de verwijzing van art. 1375 wordt door de 
arbitrage de verhouding van recht en billijkheid een probleem van beteekenis. De 
billijkheid in de andere rechts-bronnen, wet en wilsverklaring en gebruik, de 
billijkheid naast deze krachtens uitdrukkelijke verwijzing en de billijkheid 
gescheiden van en tegengesteld aan het recht, ziedaar de drie deelen, waarin ons 
probleem zich splitst. 

Beginnen wij met het derde. Het is het meest opvallende. De billijkheid, 

onderstelt het aangehaalde art. 636, leidt tot andere uitkomsten dan het recht. 
Tweeërlei ordening wordt hier dus naast elkaar gedacht en van beide verklaard 
dat zij gelden, dat wil in dat verband zeggen: partijen binden en afgedwongen 
kunnen worden. Voor den jurist schijnt het iets absurds. Recht moet recht blijven. 
Eén van tweeën: óf de billijkheid is niets uit juridisch oogpunt gezien óf zij zal in 
het recht zelf moeten gevonden worden. Hooren wij wat een scherpzinnig 
magistraat er over zegt. In zijn praeadvies van de Juristenvergadering van 1919 
schreef Mr. C. W. Stheeman: ,,Van tweeën één: óf billijkheid is geen recht, maar 
dan mag daarmee bij een rec/zfspraak ook geen rekening worden gehouden, óf 
het is wel recht, maar dan moet zij ook door den gewonen rechter worden in acht 
genomen... Het is niet minder dan onduldbaar, dat in den lande op tweeërlei 
wijze wordt rechtgesproken, dat in één en dezelfde rechtsgemeenschap tweeërlei 
recht geldt, niet in dien zin verschillend recht, dat twee rechters over het geldend 
recht een verschillende uitspraak doen, maar in deze beteekenis, dat, terwijl het 
geheele volk leeft onder en zich gedraagt naar een bepaald normencomplex, de 
regelen des rechts, het aan enkele volksgenooten zou vrijstaan, zich daarvan los 
te maken en zich onderworpen te verklaren aan een geheel andere heerschappij, 
die der billijkheid" ' ) .  

Dit schijnt voor zich zelf te spreken, iets kan toch niet tegelijk recht zijn en 
niet recht, maar toch, men moet met zulke uitspraken voorzichtig zijn. Tweeërlei 
ordening naast elkaar, het schijnt absurd. Maar de rechtsgeschiedenis leert, dat de 
beide volken, die het recht het hoogst hebben opgevoerd, Romeinen en 
Engelschen, toch maar iets dergelijks hebben gekend. Bij dat dualisme moeten 

i)   Hand. Jur. Ver. 1919, I, 3 blz. 22. 
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we een oogenblik stil staan, we zullen zien dat het zijn oorsprong vindt in de 
tegenstelling, die we met recht en billijkheid aanduiden, ja, dat wij zelfs die 
termen daar aantreffen. Een uitweiding van historischen aard is onvermijdelijk. 
Het spreekt van zelf, dat ik daarbij niets nieuws wil leeren, slechts op het verband 
van enkele aan juristen bekende verschijnselen met ons probleem de aandacht 
vestigen. 

Eerst dus de Romeinen. Het is het jus honorarium, het prae-torisch recht naast 
het jus civile, het eigenlijke burgerrecht waarop ik doel. Stippen wij een enkel 
punt uit de geschiedenis aan. Voor de ontwikkeling van het Romeinsche recht is 
de praetuur wel een zeer teekenend verschijnsel. Hier is een magistraat, die niet is 
rechter, maar die de administratie over de rechtspraak voert en die juist door die 
bijzondere positie meer invloed op het recht heeft gehad dan hij als rechter had 
kunnen bekomen. Hoe is dit te verklaren? Zien we den toestand van het recht in 
Rome omstreeks 200 jaar voor Christus, dan wordt hij nog beheerscht door de 
toen al oude wet der twaalf tafelen. Die wet vond haar oorsprong in de behoefte 
aan vastlegging van het recht, het waren de Plebejers die haar afdwongen in hun 
strijd tegen de macht der Patriciërs, eens meesters over recht en rechtspraak. 
Intusschen, het rechts-leven kan nimmer in zijn geheel worden onderworpen aan 
een wet van reeds eeuwen her, de ontwikkeling was voortgeschreden met behulp 
der interpretatie. Ik geloof niet dat het juist is, zooals men tegenwoordig wel leert, 
dat deze interpretatie in beginsel iets anders was als onze hedendaagsche 
wetsuitlegging; gelijk deze had ook zij ten doel, gebonden aan den tekst der wet 
de richtige oplossing van den rechtsstrijd te zoeken. Maar als in iedere 
interpretatie twee elementen zitten waartusschen een spanning bestaat, het be-
houdende, dat den regel handhaaft en het evolutieve dat hem tegelijkertijd 
uitbreidt, dan was in de Romeinsche interpretatie uit den tijd der Republiek 
stellig dit laatste bijzonder sterk. Bekend zijn de voorbeelden: hoe uit de 
strafbepaling, dat de zoon uit de vaderlijke macht vrij zou zijn, indien de vader 
hem driemaal verkocht, het instituut der emancipatie voortkwam, hoe de 
mancipatio van koop werd eigendomsoverdracht en hoe dan met behulp van den 
regel dat de bij de mancipatio uitgesproken woorden binden, de fiducia ontstond 
en zoo pand en bewaargeving. 

Deze mogelijkheid van ontwikkeling was echter niet voldoende. Daarnaast 
deed de praetor zijn werk. Had hij voor het eigenlijke proces oorspronkelijk 
alleen de taak den rechter te benoemen en na te gaan of partijen de noodige 
formaliteiten hadden volbracht, extra ordinem had hij allerlei bevoegdheden 
krachtens zijn ambtelijk gezag, waardoor hij op het recht invloed verwierf. Hij 
kon partijen dwingen elkander zekere stipulaties te doen, waardoor een proces 
mogelijk werd, hij handhaafde bestaande toestanden tegen vredebreuk en zoo 
meer. Doch baanbrekend werd zijn werk eerst, 



232 P. SCHOLTEN 

toen hem, hetzij in aansluiting met wat al voor het vreemdelingen-proces gold, 
hetzij als nieuwe rechtsschepping bij de lex Aebutia, die men meest omstreeks 
150 v. C. plaatst, de bevoegdheid werd gegeven, zelfstandig aan te wijzen, 
welke vraag de rechter in het proces zou worden voorgelegd. Hij vermag ook 
dan de wet niet te veranderen, maar hij mag den rechter aanwijzingen geven 
over het oordeel, dat hij zal vellen. Die aanwijzingen zijn voor den rechter 
bindend. Aan den rechter wordt b.v. de vraag voorgelegd, of de eischer 
inderdaad eigenaar is van een bepaalde zaak, zoo ja, dan moet hij den gedaagde, 
indien deze aan het bevel tot teruggave niet voldoet, veroordeelen. In zooverre 
niets bijzonders, wie eigenaar is bepaalt het gemeene recht, maar nu voegt de 
praetor er bij: tenzij blijkt, dat de zaak door eischer aan gedaagde is verkocht en, 
zij het niet in wettelijken vorm, geleverd. Of wel de rechter moet onderzoeken 
of de gedaagde aan den eischer iets in den daarvoor voorgeschreven vorm 
(stipulatio) beloofd heeft en hem veroordeelen. tenzij, zegt de praetor, er iets te 
kwader trouw is geschied of thans geschiedt. Zulk een bevel geldt alleen voor 
het geval, waarin het gegeven is. Maar weldra krijgt het be-teekenis daarbuiten 
en dit wordt in sterke mate bevorderd door de gewoonte van den praetor, reeds 
bij zijn ambtsaanvaarding bekend te maken, naar welke regels hij zijn ambt zal 
bekleeden. Het album dat deze aankondiging inhoudt, wordt dan de grondslag 
van het praetorische recht. 

Doch daarover zoo straks. Ik heb deze feiten die den jurist zullen herinneren 
aan den aanvang van zijn candidaatsstudie hier vermeld om twee redenen. 
Vooreerst omdat we in het hier te lande veel minder bekende Engelsche recht 
volkomen analoge verschijnselen zien, gelijk ik straks hoop aan te toonen en het 
voor de parallel wel noodig was, ook het van ouds bekende op te halen. Maar 
dan ook om even de vraag te stellen: wat was het dat den praetor tot zijn 
ingrijpen bracht? Stellen wil ik die, beantwoorden niet: slechts op twee dingen 
wijzen: ten eerste dat het immer het geval was, de concrete rechtsstrijd, die den 
praetor tot handelen dwong. Niet de regel stond voorop, maar in de feiten lag 
iets, waarom de oude regel niet onvoorwaardelijk kon worden gevolgd. En ten 
tweede, dat het niet anders was dan de overtuiging, dat zonder ingrijpen 
zijnerzijds onbillijkheden geboren zouden worden, die het handelen van den 
praetor motiveerde. Uitdrukkelijk wordt dit verklaard in de uitspraak van 
Servius, die op de vraag, of zeker voorschrift door den praetor terecht gegeven 
was: respondit aequurn esse praetorem in eum reddere judicium". We houden 
dit vast. 

Het was het gezag van den praetor, zijn imperium, dat het hem mogelijk 
maakte, bedenkelijke gevolgen af te wenden waartoe toepassing van de starre 
regels van het recht scheen te dwingen. Nu is het een verschijnsel van alle tijden, 
dat wie onrecht meent 
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te lijden door strenge rëchtstoepassing bij het gezag heul en steun zoekt. Denk 
aan de gratie. Maar het merkwaardige ligt hier vooreerst in het ingrijpen in het 
burgerlijk recht en in de verreikende consequenties, die dat ingrijpen gehad 
heeft, maar dan ook in de wijze waarop het geschiedde: met volkomen 
handhaving van het gemeene recht, al wordt die handhaving in den loop der 
tijden tot een erkenning van den schijn die in werkelijkheid door iets geheel 
anders is verdrongen. Doch ook dit verschijnsel is niet uniek in de 
rechtsgeschiedenis. Er is een aanloop tot iets dergelijks in het oud-Frankisch 
recht, die echter tot niet veel leidde en er is — wat van eminent belang is voor 
het inzicht in heel de rechtsontwikkeling — iets soortgelijks in Engeland te 
vinden, waar het wel als in Rome geheel den groei van het latere recht bepaalde. 

Een enkel woord over het Frankisch recht in den aanvang der Middeleeuwen. 
Het recht was volksrecht. d.w.z. het recht wordt door de aanvankelijk mondeling 
overgeleverde, later opgeteekende rechtsovertuiging van het volk beheerscht en 
moet daar afhankelijk van blijven, daar het 't volk zelve is, dat recht spreekt. In 
dat gerecht echter krijgt als de koningsmacht opkomt, de vertegenwoordiger van 
dezen, de graaf de leiding. Krachtens zijn taak orde en vrede te handhaven, kan 
deze ook op de executie van het oordeel van het gerecht, aanvankelijk een 
private zaak van den eischer invloed verwerven. Zoo krijgt hij de mogelijkheid 
een nieuwen executievorm te scheppen, kan hij ook een nieuwe wijze van dag-
vaarden voor het gerecht in het leven roepen. Naast volksrecht staat dan 
koningsrecht, gelijk te Rome naast burgerlijk praetorisch. 

En nu Engeland 1). Eerder dan elders hebben daar in de Middeleeuwen recht 
en rechtspraak vastheid en vorm gekregen, er was reeds vroeg een geregelde 
wetgeving, er waren hoven, waarvoor al spoedig het denkbeeld van het 
precedent, van de gebondenheid aan vorige uitspraken gewicht kreeg. Van die 
hoven was er één, de Exchequer, dat meer was dan een gerechtshof alleen; het 
was, modern uitgedrukt, gerechtshof, kabinet des konings en ministerie tegelijk. 
Een afdeeling daarvan was met de administratie der justitie belast, tot deze. de 
kanselarij, moest men zich wenden als men een proces wilde beginnen. De 
kanselarij gaf een formulier, een „writ", dat de actie omschreef die werd 
ingesteld en dat aan de rechters werd voorgelegd. Regel was, dat men een 
formulier bekwam van een bekend type, maar de mogelijkheid bestond, dat de 
kanselier een nieuwe writ afgaf. Hier raakt zijn taak dus zeer dicht die van den 
praetor, maar niet langs dezen weg heeft hij nieuw recht in Engeland gevormd. 
De rechters hadden de vrijheid uit te maken of de ,,writ" wel overeenkomstig het 
gemeene recht was. Zij waren, anders dan de Romeinsche. niet aan het formulier 
ge- 

1)    Ik  ontleen  de volgende  bijzonderheden  van  Maitland  ,,On  Equity"  en aan zijn 
„Trust and Corporation"  in Collected Papers III, blz. 321  vlg. 
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bonden en zij gaan al spoedig, in de He eeuw, tegen een nieuwe writ bezwaar 
maken. 

Het was een ander deel van zijn functie, dat aan den kanselier zijn belangrijke 
plaats in de geschiedenis van het Engelsche recht heeft gegeven. Het was 
namelijk gebruik, zich tot den koning te wenden als men eenig onrecht meende 
te lijden, dat niet langs den gewonen weg kon worden verholpen. De koning laat 
deze petities door zijn kanselier afdoen, die meest het eenige lid in zijn raad was, 
die tot den stand der geleerden behoorde. In dat werk komt methode, en 
ontwikkelt zich een procedure. De kanselier laat partijen voor zich komen, kan 
dat doen krachtens zijn gezagspositie en bedreigt boete bij wegblijven. Dan 
hoort hij hen onder eede en beslist hun geschillen. Wel heeft hij niet de 
bevoegdheid veroordeelingen uit te spreken, maar zijn gezag is groot genoeg, dat 
men hem gehoorzaamt ook zonder executie. Bedenk dat hij geestelijke is en 
kerkelijke straffen voor het geval van ongehoorzaamheid aan zijn bevel bij de 
hand heeft. 

Aanvankelijk bemoeit de kanselier zich met allerlei soort zaken, ook met die, 
waarin ook een gewoon hof bevoegd was. Het gebeurde dat men zich tot den 
koning wendde, omdat men arm was en zijn tegenpartij rijk. een proces tegen 
een rijk man was moeilijk in die dagen. Maar aan deze bemoeienis komt in de 
He eeuw een einde; voor dezelfde zaken een andere rechter naast den gewonen 
geeft aanleiding tot willekeur, het kan niet worden geduld. De functie van den 
kanselier blijft en breidt zich uit, daar waar het gemeene recht (de common law) 
niet voorzag, de verhoudingen niet regelde. Het meest bekende en het meest 
sprekende voorbeeld, schoon lang niet het eenige, is dat van de ,,use" of ,,trust". 

Ziehier de oorsprong van dit merkwaardige instituut. Een Engelschman kon 
over onroerend goed niet bij testament beschikken. De common law sloot dit ten 
eenenmale uit. Toch kan de wensch bestaan, een dochter of een jongeren zoon er 
mee te begiftigen, of wel men wilde de kerk zijn goed vermaken of eindelijk, 
men wilde dat het goed, gelijk rechtens was, op den oudsten zoon overging, 
maar deze was minderjarig en dus was zijn recht niet gelijk den vader, die zijn 
dood nabij zag, het zou wenschen; immers dan kreeg de landsheer de vruchten 
van het goed tot de meerderjarigheid, wat te bedenkelijker was, waar hij ook tot 
het huwelijk van den landeigenaar zijn toestemming moest geven en van die 
toestemming nu wellicht een koop maakte. Wat deed men nu in zulke gevallen? 
Wie zijn dood verwachtte gaf het goed aan eenige vrienden met de opdracht het 
te bewaren voor jongsten zoon of dochter, of het voor kerkelijke doeleinden te 
bestemmen, of tot de meerderjarigheid van den oudsten zoon-eigenaar onder 
zich te houden. Met die meerderjarigheid, in andere gevallen dadelijk na den 
dood, wordt het aan den aangewezene overgedragen. Maar tot dit oogenblik zijn 
de vrienden eigenaars, volledig eige- 
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naars, nakoming van dé opdracht kan in rechten niet worden afgedwongen. 
Mocht nu een vertrouwensman daarmee in gebreke blijven, dan wendt de 
benadeelde zich tot den kanselier en deze weet den nalatige tot zijn plicht te 
brengen. Rechtens bestaat daartoe geen gebondenheid, feitelijk wordt de wil van 
den overledene nageleefd. 

Het is hier de plaats niet om de verdere ontwikkeling van het instituut, dat in 
het hedendaagsche Engelsche recht een zoo breede plaats inneemt, te 
beschrijven. Ons is het op het oogenblik slechts om de methode te doen. En dan 
springt de overeenstemming met den praetor in den aanvang van het instituut in 
het oog. Misschien is de kanselier zich nog minder bewust, dat er iets van 
rechtsschepping in zijn handelen zit, hij kan er niet over denken, mist daartoe ten 
eenenmale de bevoegdheid. Praetor en kanselier beiden helpen eenvoudig, 
omdat hun eigen innerlijke overtuiging hun zegt, dat het onbillijk en 
onrechtvaardig zou zijn, als ze het niet deden en zij blijven daarbij geheel buiten 
den kring, waarbinnen te treden de rechtsorde hen verbiedt. „For the love of God 
and the way of charity", roepen de hulpzoekenden den koning aan. Het was niet 
anders dan een moreele plicht als u land was toevertrouwd ter wille van een 
ander, het ook aan dien ander te doen toekomen. „Equity" en „good conscience" 
dwingen er toe. De kanselier is de man, die de menschen hun moreele plichten 
inscherpt. Doch als in deze wijze van handelen regelmaat komt, als verder de 
moreele plicht wordt afgedwongen door hem die haar oplegt, dan wordt hij van 
zelve tot recht. In het van geval tot geval optreden van den kanselier kwam 
ordening, zijn methode van verhoor leidde tot een hof, de maximen die hij 
volgde en die hij meest alleen op eigen overtuiging steunde, maar soms deed 
aansluiten aan Romeinsch of Canoniek recht, werden tot een systeem, de rules of 
equity die naast het gewone, gemeene recht, de common law stonden. 

Ook in de verdere ontwikkeling ligt een merkwaardige overeenstemming met 
het praetorisch recht. 

De praetor kondigt van te voren aan, hoe hij zijn ambt zal vervullen, hij deelt 
mede welke maatregelen hij evengoed zal nemen, welke acties verkenen. 
Aanvankelijk is die aankondiging niets dan een programma. Het mag al dadelijk 
niet fatsoenlijk zijn gevonden als de praetor zich niet aan zijn edict houdt — 
wellicht gaf het zelfs tot tusschenkomst van den tribunus plebis aanleiding, — 
rechtens bindt den praetor zijn edict niet. Intusschen de billijk-heidsgedachte, 
het oordeelen van geval tot geval verliest al iets van zijn soepelheid, krijgt iets 
van de starheid van het recht, als de regel, zij het dan nog de vrijlatende regel, 
wordt aangekondigd, naar welken het zal geschieden. In hooge mate wordt dat 
bevorderd, als al spoedig het gebruik meebrengt de aankondiging van de 
ambtsvoorganger over te nemen. De regel krijgt de waarde die 
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traditie aan een wijze van handelen kan geven; tegenover het over-genomene 
voelt men zich minder vrij dan tegenover het eigene. Het ligt dan ook volkomen 
in de lijn dat het oogenblik komt, waarop de wet den praetor voorschrijft, zich aan 
zijn edict te houden (lex Cornelia van 67 v. C), al wijst het anderzijds op den 
strijd die ook hier zich vertoont tusschen rechtszekerheid, die gebondenheid 
vraagt en billijkheid, die vrijheid verlangt, als ook na dien de praetoren zich nog 
wel losmaken van hun edict1). In dien strijd heeft de rechtszekerheid het 
volkorften gewonnen, als Hadrianus den beroemden jurist Julianus opdraagt het 
edict definitief te redigeeren (plm. 130 n. C). De macht van den praetor was door 
de gewijzigde omstandigheden van het principaat verdwenen. Niet aan hem, maar 
aan den keizer komt voortaan de taak waar recht en billijkheid botsen, de goede 
oplossing te vinden. Het praetorisch edict is tot wet geworden, dat bindt geheel op 
dezelfde wijze als de volkswetten zelve. Maar de rechtsstof die daarin is 
samengevat, wordt niet met die van het oud volksrecht, het jus civile versmolten. 
Het jus honorarium staat naast het civiele als zelfstandig geheel. Het is mogelijk 
dat men eigenaar is naar civiel recht en niet naar praetorisch en omgekeerd, het is 
evenzeer mogelijk dat een vorderingsrecht naar civiel recht bestaat of ontkend 
moet worden, terwijl naar praetorisch recht het tegengestelde geldt. Hoe 
processueel die beide zich verhouden, heb ik hier niet verder uiteen te zetten. 
Genoeg zij het te vermelden. dat in de practijk dat dualisme niet als hinderlijk 
schijnt te zijn gevoeld. Het was zoozeer in het Romeinsche recht doorgedrongen, 
dat men het zelfs bij Justinianus, die als goed Oostersch monarch alle recht tot 
eigen keizerlijke macht herleidde, toen het toch wel alle reden van bestaan had 
verloren en practisch geen belang meer had, in de codificatie nog terugvindt. 
Toen was toch wel alle recht wet. In één opzicht blijft het jus honorarium ook dan, 
als het tot wet is geworden aan zijn oorsprong als beslissing naar billijkheid van 
geval tot geval herinneren. Veel meer dan het civiele recht, dat den magistraat en 
den rechter binnen zekere grenzen vastlegde, kent het mogelijkheden van ruime 
waardeering voor wie het recht handhaaft. Begrippen van dien aard die ook het 
heden-daagsche recht nog kent stammen, zeker of waarschijnlijk, uit het 
praetorisch recht. Zoo de dolus en de bona fides. En talrijk zijn in het praetorisch 
recht, ook als het is vastgelegd, de plaatsen waar de rechter in vrijheid een 
beslissing wordt overgelaten, als rechtsmiddelen gegeven worden naar 
omstandigheden (causa cognita) of als de praetor (dus later de wet) slechts in het 
algemeen aanduidt dat ingrijpen mogelijk is zonder te zeggen hoe  (ubi quaeque 

1)    Vgl.  Krüger.  Geschichte  der  Quellen   und  Litteratur  des   römischen   Rechts, blz. 
34  noot. 
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res erit animadvertam). Uit het praetorische recht heeft doorloopend een 
overneming in het civiele, wat juristen een receptie noemen, plaats gehad. Ten 
slotte is het tot een samensmelten gekomen; bij Justinianus is de tegenstelling nog 
slechts klank, maar eeuwen heeft zij de ontwikkeling beheerscht. 

Iets geheel analoogs zien we in Engeland. Gelijk naar civiel en praetorisch 
recht kan ook haar common law en equity de eigendom in verschillende handen 
liggen. Nemen we weer het voorbeeld van de trust. Degeen, te wiens behoeve de 
trustees het goed onder zich hebben, heeft naar common law geen enkel recht, 
maar in equity kan hij handhaving van zijn positie verlangen. Ter wille daarvan is 
in den loop der eeuwen een reeks van regels gevormd, een geheel van bepalingen, 
die de Engelsche rechtsgeleerden er toe hebben geleid van een „ownership in 
equity" te spreken, naar common law is de trustee eigenaar; moeten inbreuken 
van derden op de zaak afgeweerd, dan treedt hij op en of hij de zaak als trustee of 
voor zich zelven in eigendom heeft, is daarbij volkomen irrelevant. Maar in 
equity kan de ,.cestui qui trust" al zijn rechten doen gelden. Met behulp van dat 
instituut worden talrijke verhoudingen geordend, haast het geheele 
vereenigingsrecht, het recht der kerken behalve de Staatskerk inbegrepen, berust 
er op. Zoo staat equity naast common law. 

Het is merkwaardig te zien, hoe daarbij het besef van den oorsprong dezer 
dingen verloren is gegaan. De groote jurist Black-stone komt in de 18e eeuw bij 
zi jn  beschrijving van het Engelsche recht ook voor de vraag te staan, wat het 
verschil is tusschen common law en equity. Hij kan geen ander vinden, dan dat 
sommige acties voor dezen, andere voor genen rechter thuis hooren, dat men naar 
de Chancery moet gaan als men een op de equity steunende vordering wil 
instellen, naar een der andere courts als het om handhaving van een op de 
common law steunend recht gaat. Blackstone is getroffen door het woord equity; 
equity, billijkheid, is in zijn oorspronkelijken zin de ziel van alle recht, schrijft hij, 
maar als we van een ,.court of equity" spreken, werkt die term verwarrend, het 
doet het misverstand ontstaan, alsof er een rechter zou zijn (die van de law-courts) 
die recht zou doen zonder billijkheid en of er een andere zou zijn, die van de 
Chancery, die niet aan eenig recht gebonden is. Van die oorspronkelijke 
beteekenis heeft equity niets meer. Ga maar na, zegt Blackstone, men beweert, dat 
het de taak van den rechter in equity is, om hardheden der wet te voorkomen. 
Maar er zijn dingen in het recht, die ieder als hardheid voelt, dat b.v. onroerend 
goed dat op den erfgenaam overgaat, niet voor de op simpele overeenkomsten 
steunende schulden van den erflater aansprakelijk is, of dat de halfbroeder bij 
vererving van onroerend goed achter staat bij een verren neef, hardheden,  die  
algemeen  worden  erkend,   waaraan  de  courts  of 
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equity niets kunnen veranderen. Of wel, men beweert, dat de regels van equity 
meer naar den geest, die van common law naar de letter moeten worden 
gehandhaafd. Neen, zegt Blackstone, bij beide is de rechter gelijkelijk 
gebonden, in de manier van interpretatie is geen verschil. Of men houdt vol, dat 
de rechter in equity niet aan het precedent gebonden zou zijn, naar eigen 
overtuiging zou mogen rechtspreken. Alweer onjuist, ook de rechter in equity 
houdt zich aan het precedent. 

Blackstone heeft gelijk. In zijn tijd is de equity een deel van het in Engeland 
geldende recht (de law) van geheel denzelfden aard als de common law. Maar 
de stand van de rechtshistorische kennis liet hem niet toe te zien, dat dit eerst het 
resultaat was van een eeuwenlange ontwikkeling. Stippen we er slechts één punt 
uit aan. Oorspronkelijk was de kanselier bij de rechtspraak in equity stellig niet 
gebonden aan het precedent. Alleen al het feit, dat de ..reports" (de verzameling 
van rechtspraak) voor de common law teruggaan tot den tijd van Edward I 
( 1272 —1307), terwijl van die van de Chancery de oudste uitspraak is van 1557, 
spreekt hier boekdeelen. Al wat Blackstone bestrijdt, zijn niet foutieve 
meeningen zonder meer, maar het zijn reminiscenties uit vroeger tijd, die eens 
waar waren, maar het niet meer zijn. Eens was de billijkheid in den echten 
oorspronkelijken zin wel de grondslag van den werkkring van den kanselier, was 
het wel diens streven hardheden te voorkomen, vroeg hij wel onafhankelijk van 
het precedent, of de uitspraak zijn rechtsovertuiging bevredigde, maar in de 
18de eeuw is dat alles lang verdwenen. En ten slotte heeft hier, als in het 
Romeinsche recht, het naast elkaar staan tot één worden geleid, de tegenstelling 
common law en equity verloor zijn laatste reden van bestaan, toen de wetgever 
in 1873 en 1875 de onderscheiding tusschen de hoven, die naar het een of het 
ander systeem rechtspraken ophief. Teekenend is daarbij, dat gelijk het 
praetorisch recht het civiele overnam, en bij de ineensmelting datgene in het 
civiele recht verdween, wat met het praetorische niet vereenigbaar was, de 
Judicature Act van 1873 bepaalde: „Generally in all matters not hereinbefore 
particulary mentioned, in which there is any conflict or variance between the 
rules of equity and the rules of the common law with reference to the same 
matter, the rules of equity shall prevail". 

Tot zoover onze historische herinneringen. Resumeeren wij even, wat ze ons 
opleverden. Rome en Engeland beiden toonen ons een rechtspraak naast het 
gemeene recht, die gezegd wordt op de billijkheid te berusten. Wat nu onder de 
billijkheid moet worden verstaan wordt niet nader uiteengezet, het schijnt 
vanzelfsprekend. Eén ding is zeker: aan in formules neergelegde regels ontleent 
de schepper van dit recht zijn conclusies niet. Het mag waar zijn dat in Engeland 
in het hof van Equity wel eens een aan civilisten of kanonisten ontleende 
uitspraak is doorgedrongen, dit was meer 
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opsiering dan grondslag van eigen oordeel. Zijn oorsprong vond het nieuwe recht 
beide malen in bemoeienis met de rechtspraak van geval tot geval, uit de 
gelegenheidsbemoeiing werd nieuw recht. Beide malen ook was het een 
ambtelijk gezag, dat het nieuwe ingang deed vinden. Eindelijk stemt de 
ontwikkelingsgeschiedenis van praetorisch en equity recht hierin overeen, dat het 
de juristen waren die van de gelegenheidsoplossingen regels maakten. Zoo werd 
de billijkheid recht, een nieuw recht naast het oude. Ge-ruimen tijd, zoolang 
nieuwe gedragsregels zich op deze wijze vormden, zoolang de billijkheid 
vloeibaar bleef, werd in het naast elkaar staan van billijkheids- en rechtsorde 
blijkbaar geen bezwaar gezien. En zelfs als de billijkheidsregels recht worden 
van den zelfden aard als het andere blijft het dualisme; eerst langzaam, als het 
bewustzijn van de tegenstelling geheel verloren is gegaan, begint men zich aan 
het naast elkaar staan van tweeërlei ordening, waarvan de beteekenis tot zuiver 
processueele formaliteit is inge-schrompeld, te stooten. Dan worden beide 
systemen van regels tot één. Het billijkheidsrecht wordt in het gemeene 
opgenomen, in den vorm heeft dit overwonnen, echter niet zonder in den inhoud 
zelve overwonnen te zijn. De billijkheidsregel heeft den ouden regel verdrongen. 

In den loop van dit opstel hoop ik aan te toonen, welk nut we uit deze 
conclusies kunnen trekken. Thans nog één opmerking van historischen aard. We 
kunnen ons afvragen, hoe het komt, dat we in de ontwikkeling van het 
middeleeuwsch recht op het vaste land niet iets dergelijks vinden. Natuurlijk is 
een positief antwoord op deze vraag niet te geven, we zijn geenszins gerechtigd 
te beweren, dat we soortgelijke ontwikkeling overal zouden moeten aantreffen, 
waar niet bijzondere omstandigheden het ontbreken verklaren. Dergelijke vaste 
wetten van ontwikkeling kent de geschiedenis van het recht al evenmin als 
eenige andere. Maar het is wel van belang op eenige factoren te wijzen, die hier 
die ontwikkeling een geheel andere richting deden nemen. 

Het middeleeuwsche recht bij ons — en het zelfde moet gezegd worden ten 
aanzien van Frankrijk en Duitschland —■, heeft nooit die vastheid verkregen, 
die het in Engeland al zoo vroeg verwierf. Rechtsvorming en rechtspraak waren 
veel meer versnipperd, verdeeld over vele autoriteiten, die in groote vrijheid hun 
ambt uitoefenden. Men leze, om een voorbeeld te noemen, eens het aardige 
Rechtsboek van den Briel van Jan Matthijsen, uit het begin der 15e eeuw, na. De 
schepenen moeten recht doen naar der stede recht. Zij waren dus gebonden aan 
vastgelegde regels. Maar, zegt Matthijsen, de schepenen hebben vele zaken te 
berechten, waarvan in de handvesten niets beschreven is. Hoe dan? ,,Dair een 
schepen niet verder of verbonden en is te wijsen, dan hem op zijn 
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conscientie denkt die beste reden" 1). Hij mag als de zaak moeilijk is, het vonnis 
uitstellen, hem wordt geraden naar vroegere vonnissen te zien, maar ten slotte 
beslist zijn conscientie en daarom, merkt Matthijsen op, zweert hij bij de 
aanvaarding van zijn ambt ,,vonnisse te wijsen na den rechte der stede ende bij 
mynre weet-scip",-) zulks in tegenstelling van den baljuw3), die enkel zweert 
der stede recht te houden. Deze, de handhaver van het recht, die niet recht 
spreekt in onzen zin, heeft enkel met de bestaande regels te maken; geven die 
hem geen licht, dan bindt hem het gebruik, maar op eigen conscientie wordt hij 
niet gewezen. 

De Middeleeuwsche rechter, die zulk een vrijheid geniet, heeft aan een 
bijzondere bevrijding van het strenge recht door de billijkheid, geen behoefte. 
En evenmin had dat de rechter van de 17e en 18e eeuw. Het is niet meer 
simpelweg het eigen geweten, waarnaar hij bij stilzwijgen der wet wordt 
verwezen. Maar aan een strenge gebondenheid was bij het ontbreken van een 
vast systeem van te volgen regels, in wet of precedent vastgelegd, ook bij hem 
geen sprake. Waarnaar al niet sprak hij recht? Naar keuren en privilegiën, naar 
het oud gewoonterecht van stad of gewest, maar ook naar Romeinsch recht, om 
van den invloed van Canoniek recht en nog andere bronnen te zwijgen. Waar 
veelheid en veelsoortigheid van rechtsbronnen, kan van strenge gebondenheid 
geen kwestie zijn. In de keuze ligt de vrijheid. De billijkheidsdrang die tegen 
den regel optornde in Engeland en daar nieuw recht naast het bestaande deed 
geboren worden, kon aldus in het recht zelf zich gemakkelijk doen gelden. 

En dit wordt in sterke mate bevorderd door den invloed van het natuurrecht. 
Ik moet mij hier tot een enkele aanduiding beperken. Zeventiende en achttiende 
eeuw worden beheerscht door de gedachte, dat er een van nature geldend, 
rationeel te kennen recht is. Op allerlei wijzen heeft men dat trachten te 
grondvesten, in allerlei vormen heeft het zich vertoond. Welke die zijn, is voor 
ons niet van belang, hierin stemmen alle aanhangers van deze leer — en wie was 
het in dien zin niet in den tijd waarvan ik nu spreek? — overeen, dat zij aan dien 
op de natuur van den mensch gebouwden regel gelding toekennen tot aanvulling 
van het in wetgeving en gewoonte neergelegde recht, zoo noodig ook daar 
tegenover. Waar toepassing van een regel zou leiden tot wat den rechter zelf een 
onbillijkheid scheen, werd hij allereerst door een regel van natuurrecht tegen 
zulk een toepassing gevrijwaard. Gierke heeft de opmerking gemaakt, dat heel 
wat recht van Germaan-schen  oorsprong als natuurrecht in het  gerecipeerde  
Romeinsche 

')    Blz. 55 in de uitgave van Fruin en Pols. 2)   Blz. 
51. 

•')    ..Rechter''  noemt Matthijssen hem,  maar rechtspraak  in onzen zin had  niet hij. 
hadden de schepenen. 
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is doorgedrongen. Met evenveel recht kan men zeggen, dat het natuurrecht 
gediend heeft om aan billijkheids-overwegingen in de rechtshandhaving invloed 
te verschaffen. Intusschen, op één ding moet daarbij worden gelet. In de 
billijkheids-rechtspraak, die Ro-meinsch en Engelsch recht ons lieten zien, gaat 
het nieuwe recht van het geval uit, het natuurrecht onderstelt den regel als grond-
slag van de uitspraak van den rechter. Het mogen mede billijkheids-
overwegingen geweest zijn, die naar dien regel deden grijpen, formeel is hier 
een rechtsvinding van den zelfden aard als bij de toepassing van de wet: van den 
regel tot het geval. 

Op deze tegenstelling komen we terug, als we het beroep op billijkheid, dat 
we telkens aanwezen, maar nog niet nader ontleedden, in het vervolg van dit 
opstel wat nader zullen bezien. Nu nog slechts even aangegeven, hoe de 
historische lijn verder verliep. De 19e eeuw werpt het natuurrecht ter zijde. Het 
begon al met de condificatie, die immers uitging van de gedachte alle recht te 
omvatten en dus geen plaats liet voor een recht, dat gelding zou hebben, evenals 
de wet, maar naast de wet. Toch liet b.v. het Oostenrijksche wetboek van 1811 
nog ruimte aan het natuurrecht ter aanvulling bij stilzwijgen van de positieve wet 
en ons ontwerp 1820 hield een soortgelijk voorschrift in. Maar de rechts-
wetenschap bracht de gedachte die in de codificatie ligt: alle recht in de wet, tot 
haar consequenties. Recht werd het bevel van den staat, waar anders dan in de 
wet zou dit te vinden zijn? Het natuurrecht scheen in het eind der 19e eeuw voor 
goed opgeruimd. En de strooming van positivisme die het wegvaagde, bande 
ook de billijkheid uit het recht. Uit het gesloten systeem der wet het concrete 
recht af te leiden, scheen een verstandelijke taak, waarvan de rechtswetenschap 
de methoden aangeeft. Bij de aanvulling van die taak bleef er geen plaats voor 
billijkheidsoverwegingen, hoogstens kunnen zij dienen als wenschen, waarvan 
de wetgever naar believen al dan niet kennis neemt. Zoo was de heerschende 
leer, totdat de feiten en stroomingen zich voordeden, waarvan ik in den aanvang 
van dit opstel sprak. 

Na deze opmerkingen van historischen aard is het nu tijd, de beteekenis van 
de billijkheid in het hedendaagsche recht wat nader te bezien. 

II. Wij vangen deze aan met een beschouwing van art. 1375 B. W. De wet 
verwijst daar naar de billijkheid. Gewoonlijk ziet men in het artikel een 
opsomming in een zekere volgorde van de bronnen die de rechter moet 
raadplegen als de woorden der overeenkomst of de bedoeling van partijen hem 
geen voldoende richtsnoer geven om een geschil te beslissen. Hij heeft dan in de 
eerste plaats in de wet te zoeken, leert men; zwijgt ook deze, dan mag hij 
partijen aan de gewoonte gebonden rekenen en eindelijk, als noch wet noch 
gewoonte hem uitsluitsel geven, naar billijk- 

10 
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heid beslissen. In dien geest hanteerde de rechtspraak het wetsvoorschrift een 
enkele maal, als zij b.v. bij een proces over een doktersrekening of een 
accountants-declaratie het bedrag van het aan deze heeren toekomend 
honorarium bij gebreke van steun in wet of gebruik naar eigen oordeel 
vaststelde. 

Intusschen, tegen deze opvatting waarbij het belang van het artikel niet groot 
is, is van verscheidene zijden oppositie gekomen. Aanleiding daartoe was de in 
de laatste jaren ook in de rechtspraak telkens weer opduikende vraag, wat 
voorafgaat, het gebruik of de wet. Vroeger werd algemeen aangenomen, dat die 
vraag geen vraag was. Men wees op de artt. 3 en 5 van de Wet houdende 
Algemeene Bepalingen: „Gewoonte geeft geen recht, dan wanneer de wet 
daarop verwijst", heet het daar en „een wet kan alleen door een latere wet haar 
kracht verliezen." De redeneering lag voor de hand: art. 1375 B. W. is een der 
gevallen waarin de wet naar de gewoonte verwijst, maar die gewoonte, die 
immers geen wet kan afschaffen, geldt alleen als de wet zwijgt. Er schijnt weinig 
tegen te zeggen. Toch kwamen er bezwaren. Vooreerst zeker wel, omdat de 
resultaten, waartoe die leer in de practijk leidde, weinig bevredigend waren. Ik 
noemde boven al het geval van het brengen of afhalen van de huur. Art. 1429 B. 
W. verplicht, indien niet anders is overeengekomen, de schuldenaar aan zijn 
schuldeischer de penningen te gaan brengen. Maar als het nu gebruik is, dat bij 
huur- en weekwoningen de verhuurder de huur ophaalt, geldt het voorschrift dan 
toch? is de huurder die afwacht of de verhuurder hem opzoekt in gebreke omdat 
hij niet op tijd heeft gebracht wat hij moest brengen? De rechter antwoordde 
bevestigend op deze vraag, — het rechtsbewustzijn van velen kwam in opstand 
tegen deze beslissing. Of een ander geval: de wet verbiedt in art. 1595 B. W. den 
huurder het gehuurde op zijn beurt te verhuren (onderhuur) tenzij partijen het 
tegendeel bedingen. Maar als het nu gebruik is in een zekere streek, dat de 
boeren aan hun arbeiders toestaan op hun land aardappelen te pooten en als zulk 
een overeenkomst als huur moet worden ge-qualificeerd, moet dan de boer-
pachter geacht worden zich aan wanpraestatie te hebben schuldig gemaakt als hij 
dit gebruik volgt? Ook hier hield de rechter zich aan de wet, ook hier vond dat 
afkeuring. Geen wonder, dat er auteurs waren die, — onder den invloed stellig 
ook van de nieuwere stroomingen die niet meer ge-looven aan de almacht der 
wet in zake privaatrecht, — het gebruik boven de wet gingen stellen. Zoo deed 
b.v. de vroegere hoogleeraar, thans raadsheer in den H. R., Kosters en met veel 
grootere beslistheid de schrijver van een Amsterdamsche dissertatie, Mr. K. 
Jansma. Zij konden daarbij ook een wetsartikel tegen de gebruikelijke opvatting 
aanvoeren: art. 1383 B. W. „Bestendig gebruikelijke bedingen worden geacht 
stilzwijgend in de overeenkomst te zijn begrepen, schoon dezelve daarbij niet 
zijn uitgedrukt". 
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Neemt men dit artikel tot grondslag, dan luidt een redeneering in tegengestelden 
zin aan die, welke we boven weergaven, zeer plausibel. Men kan die ongeveer 
zoo samenvatten: ,,Het aanvullend recht — en daarom gaat het hier — bindt, 
tenzij partijen het tegendeel bepalen. In de overeenkomst van partijen wordt 
geacht het bestendig gebruikelijke te zijn opgenomen. Wijkt dit dus van de wet 
af, dan geldt het gebruik, niet de wet." Dus één van tweeen: of men moest art. 
1375 anders interpreteeren dan men gewoon was, of men moest aan art. 1383 
een uitleg geven, die van de voor de hand liggende afweek. Vandaar voorstellen 
om dit voorschrift te beperken tot het plaatselijke gebruik of tot de z.g. „clauses 
de style", d.w.z. de gevallen, waarin niet enkel het gebruik van de wet afwijkt, 
maar dit gebruik in overeenkomsten als waar het om gaat in den regel 
uitdrukkelijk wordt opgenomen. In zoo'n geval zou de gewoonte binden, ook als 
dit een enkele maal is nagelaten, gaat dus gebruik boven de wet, maar overigens 
heeft de wet de voorkeur. In dien zin oordeelde Van Kuyk, toen hij prae-
adviseerde aan de Juristenvergadering, die het ongeschreven recht behandelde. 

In dezen strijd heeft Houwing ingegrepen in een fraai betoog. dat 
aanvankelijk in het Weekblad voor Privaatrecht geplaatst, later in zijn 
Rechtskundige Opstellen is opgenomen 1). Wij moeten dat betoog, waaraan wij 
ook het bovenstaande ontleenden, kort samenvatten, omdat dat een geheel 
nieuwen kijk op de vraag heeft gegeven en ons als uitgangspunt voor onze eigen 
verdere beschouwingen kan dienen. 

Houwing begint niet met a priori te willen uitmaken wat een hoogeren rang 
heeft, de wet of het gebruik, maar hij vangt aan met ee.n historisch onderzoek 
hoe wij aan de schijnbaar met elkaar tegenstrijdige artikelen 1375 en 1383 B. W. 
gekomen zijn. Gelijk hij terecht opmerkt, behalve voor onze vraag is dat 
onderzoek van belang, omdat het een eigenaardig licht werpt op de wijze, 
waarop een codificatie somtijds wordt samengesteld. 

Onze wetsartikelen zijn overgenomen uit den Code Civil. De makers van 
dezen ontleenden beide aan de geschriften van auteurs van groot gezag in die 
dagen. Het met art. 1383 correspondeerend Code-artikel is als een groot deel 
van het wetboek overgenomen uit den 18-eeuwschen Jurist Pothier, het met art. 
1375 overeenkomende is daarentegen afkomstig van Domat, die in de tweede 
helft der 17e eeuw leefde. Zien we in welk verband en met welke bedoeling 
deze auteurs de uitspraken gaven, die bestemd waren tot wetsvoorschriften te 
worden, dan blijkt, dat Pothier op de bedoelde plaats de aloude uitspraak van 
Ulpianus parafraseerde, dat men bij overeenkomsten moest 
aannemen ,,naturaliter inesse quae sunt moris et consuetudinis" en dat hij daarbij 
zich op het stand- 

ij   Blz. 254 vlg. 
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punt stelde, dat het gebruik moest beschouwd worden als een deel van den wil 
van partijen, dat het dus bindt, omdat partijen geacht worden, het gebruikelijke 
gewild te hebben, maar dat precies hetzelfde geldt van het aanvullend recht. 
Beide zijn voor Pothier stilzwijgende, niet uitdrukkelijk uitgesproken elementen 
der wilsverklaring  van partijen. 

Hierover dacht volgens Houwing Domat niet anders. Ook bij hem vindt men 
uitlatingen in soortgelijken geest. Maar in de plaats, die de oorsprong werd van 
art. 1375, had hij geheel iets anders op het oog. Om dat te begrijpen, moet men er 
op letten, dat het Domat in de eerste plaats te doen was om een natuurrechtelijk 
stelsel, dat hij in zijn Traité des Loix en — voegen we er bij —• ook in den 
aanvang van zijn Loix civiles heeft uiteengezet. Hij onderscheidt het recht in 
datgene, wat altijd geldt, in God's Woord geopenbaard en in onze natuur gegrift 
en het recht dat ter wille van onzekerheid en moeilijkheid door de menschen 
zelven is geschapen, in wetten beschreven of door gewoonte gesanctioneerd. Aan 
het eerste denkt hij als hij contracteerende partijen gebonden rekent aan wat de 
équité naturelle meebrengt, het tweede deel van het recht duidt hij aan als hij op 
deze plaats van ,,loix et usage" spreekt. Dus niet naar de bronnen maar naar 
gehalte scheidt hier Domat het recht. 

Van dit alles waren de makers van den Code zich weinig bewust. Ze namen de 
plaats van Domat over, zonder zich van haar strekking rekenschap te geven. Het 
best blijkt dat wel hieruit, dat zij haar toelichten met een beroep op... Pothier. 
Hun doel was geen ander dan de oude leer van Ulpianus over de naturalia der 
overeenkomst over te nemen. Dat beoogen zij zoowel met art. 1383 als met art. 
1375. En zij blijven daarmee geheel in de lijn, ook van Domat. Als men dat wil 
zien, dan moet men niet letten op de plaats die met art. 1375. maar op die welke 
met art. 1374 B. W. overeenstemt. Overeenkomsten moeten te goeder trouw wor-
den ten uitvoer gelegd, staat daar. Als Domat dit toelicht, beroept hij zich ook op 
de équité, maar dan gebruikt hij dat woord in denzelfden zin. waarin wij van 
billijkheid spreken, wordt het synoniem met goede trouw. 

Welke conclusies mogen wij nu hieruit trekken? Volgens Houwing deze. Art. 
1375 en 1383 hebben dezelfde strekking, zij zijn echter beide ondergeschikt aan 
art. 1374. Vóór alles is het de taak van den rechter uit te maken, wat de goede 
trouw aan partijen oplegt, goede trouw en billijkheid zijn synoniem, dus moet de 
billijkheid losgemaakt worden uit het verband waarin art. 1375 haar plaatst en 
naar art. 1374 worden overgebracht. Beslissend is de bedoeling van partijen, 
maar het gaat niet om wat zij in werkelijkheid hebben bedoeld, maar om wat zij 
zouden hebben bedoeld, wanneer zij met billijkheid en goede trouw waren te rade 
gegaan. Niet door een van te voren vastgestelde verhouding van wet en 
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gewoonte moet de rechter zich laten leiden, maar in ieder concreet geval moet hij 
aan partijen de maatstaf van billijkheid en goede trouw aanleggen om na te gaan, 
of hun voorkeur op de wettelijke, dan wel op de usantieele regeling was gericht. 

Tot zoover Houwing. Hoe moeten wij ons tegenover zijn betoog stellen? Laat 
ik beginnen met te zeggen, dat ik het in zijn historische ontleding volkomen 
overtuigend vind. Met groote scherpzinnigheid is de oorsprong van onze 
wetsartikelen blootgelegd en daarmee is niet alleen een historisch inzicht 
gewonnen, maar ook een conclusie die voor het recht van heden van groot belang 
is. Ik neem aan, dat Houwing bewezen heeft, dat het in de historische lijn ligt om 
gebruik en aanvullend recht te beschouwen als hulpmiddelen bij de uitlegging 
van overeenkomsten, om die uitlegging in de eerste plaats te doen beslissen door 
de goede trouw en ik aanvaard dus ook dat een volgen van die lijn meebrengt, dat 
de billijkheid voor ieder concreet geval moet beslissen in den strijd om den 
voorrang tusschen gebruik en wet. 

Maar, als ik dus in zooverre met Houwing meega, dan meen ik toch, dat wij 
vóór wij op grond der historie de conclusie aanvaarden die de schrijver voor de 
hedendaagsche rechtstoepassing trekt, de vraag hebben te beantwoorden: mogen 
wij die historische lijn wel volgen? Brengt de aard van onze codificatie en onze 
plaats tegenover de wet, die althans volgens de gebruikelijke opvatting nog wel 
eenigszins anders is, dan die van Pothier en Domat tegenover het gerecipeerde 
Romeinsche recht dat zij als wet beschouwden, niet mede, dat onze conclusie een 
andere moet zijn? Historische interpretatie is uitnemend en ter voorlichting 
onmisbaar, maar op zich zelve bindend is zij niet. We moeten nog wat dieper 
boren. En dan rijst nog een andere vraag: wat beteekent dat beroep op billijkheid 
en goede trouw eigenlijk? Kunnen we het niet nader ontleden en omschrijven? 
Kunnen we niet tot grootere klaarheid komen in de verhouding van billijkheid en 
aanvullend recht? Als we ons deze vragen stellen, dan zien we, dat het betoog van 
Houwing nog wel eenige aanvulling behoeft; bij de bewerking daarvan blijkt ook 
dat zijn formuleeringen niet geheel houdbaar zijn. Aan de groote waarde van het 
opstel van mijn leermeester doet dit. gelijk vanzelf spreekt, niets af. 

Beginnen we met de vraag, of nog andere dan historische gronden er ons toe 
nopen, de billijkheid uit art. 1375 te lichten, en haar niet naast, maar boven de 
daar genoemde wet en gewoonte te stellen. Houwing zelf heeft er één 
aangewezen, die inderdaad van groot belang is. Van gewoonte en wet (in den zin 
van aanvullend recht) mogen partijen afwijken, zegt hij, maar niemand zal 
beweren, dat zij billijkheid en goede trouw mogen ter zijde stellen.  Volkomen  
juist,  maar  toch  alleen  dàn  juist,  indien  men 
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aanneemt, dat in iedere rechtshandhaving een gerechtigheid moet worden gezocht, 
die boven het positieve recht uitwijst. Indien het recht enkel is een samenstel van 
door den wetgever voorgeschreven regels, dan is het begrijpelijk, dat van die 
regels — of van sommige hiervan — niet mag worden afgeweken, maar dan blijft 
onverklaarbaar, dat allerlei gedragingen, die met geen enkel positief voorschrift in 
strijd komen, ongeoorloofd zouden zijn, omdat ze met billijkheid en goede trouw 
niet zouden zijn te vereenigen. Tot dwingend recht worden niet alleen bepaalde 
regels uit het wetboek, maar wordt ook dat ongrijpbare, dat, in geen enkele 
rechtsregel opgesloten, van alle de diepere zin is. Dat wist Domat ook. Het is geen 
toeval, dat we bij ons historisch onderzoek niet als gewoonlijk bij den zeker 
belangrijken, helderen en eenvoudigen Pothier, maar bij een zooveel dieper geest 
als Domat zijn terecht gekomen. Zijn scheiding in de rechtsregels tusschen lois 
naturelles, regels ter wille der gerechtigheid, en lois arbitraires, regels ter wille der 
zekerheid, is stellig niet verouderd. Evenmin schijnt hij dat, als hij in dé Loix 
Civiles verklaart: „Toutes les règles, soit naturelles ou arbitraires ont leur usage tel 
qui donne à chacune la justice universelle, qui en est l'esprit. Ainsi l'application 
doit s'en faire par le discernement de ce qui demande cet esprit, qui dans les lois 
naturelles est l 'équi té"1 ) .  Houwing meent dat Domat het woord ..équité" in 
meerdere beteekenissen gebruikt, nu eens als synoniem met loi naturelle, dan weer 
gelijk met ons billijkheid. Ik geloof, dat hier geen tegenstrijdigheid bestaat, voor 
Domat zijn deze beide inderdaad één. Voor hem is de billijkheid de grondslag van 
alle recht, zij spreekt zich uit in zekere regels van het positieve recht (les lois 
naturelles) maar zij is tegelijk het richtsnoer voor den rechter bij uitlegging van 
overeenkomsten, zij beheerscht iedere rechtstoepassing. Merkwaardig is in dit 
verband hoe hij over de interpretatie van wetten spreekt. Er zijn twee soorten 
interpretaties, vooreerst de opheldering van wat duister is, maar daarnaast die 
interpretatie, die noodig is als een volgen van de letter van den regel tot 
onrechtvaardige beslissingen zou leiden. Dan moet worden onderzocht, of de eene 
regel niet den anderen beperkt, het is het geheel dat men in oogenschouw moet 
nemen, ,.ou plutôt, zegt Domat, c'est l'équité universelle, qui étant l'esprit 
universel de la justice, fait toutes les règles et donne à chacune son usage propre... 
D'où il faut conclure c'est la connaissance de cette équité.. .  qui est le premier 
fondament de l'usage et de l'interprétation particulière de toutes les r è g l e s " 2 )  
Een beginsel van gerechtigheid, dat alle rechtsverwerkelijking beheerscht. alleen 
indien we dat aannemen, mogen we verklaren dat partijen niet bevoegd zijn, de 
billijkheid uit te sluiten, alleen indien we dat aannemen mogen we de 

1)    Les Loix Civiles. Tit  I,  Sect. II,  §   1. '-)    
Les Loix Civiles. Tit I,  Sect.  II. Prol. 
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billijkheid tot richtsnoer nemen bij de beslissing of het aanvullend recht dan wel 
het gebruik partijen bindt. Houwing heeft gepoogd Domat's leer over de 
vaststelling der contractueele verhoudingen los te maken van zijn fundamenteele 
rechtsopvatting. Het gaat niet, beide zijn onverbrekelijk verbonden. We kunnen de 
grondslagen anders leggen, we kunnen een geheel andere uitwerking verkiezen, 
één ding zullen we moeten aanvaarden: dat het de zin is van iedere 
rechtshandhaving een gerechtigheid te benaderen die boven het positieve recht 
uitgaat. Doen we dat niet, dan staan we hulpeloos voor vragen, als die van wet en 
gebruik en missen wij de bevoegdheid tot conclusies als waartoe Houwing kwam. 

Wat mij betreft, ik heb tegen deze praemisse geen enkel bezwaar. Hoe wij haar 
kunnen fundeeren, hoop ik hieronder nader aan te wijzen. Voorloopig wilde ik 
slechts toonen, hoe zij ligt opgesloten in ieder betoog, dat als dat van Houwing 
aan de billijkheid een voorname plaats in de rechtshandhaving toekent. Thans 
hebben we ons nader met de vraag die ik boven stelde over de verhouding van 
billijkheid en aanvullend recht en den aard van het laatste bezig te houden. 

Daarbij moet één ding vooropstaan, waarop ook Houwing den nadruk legt. De 
billijkheid is concreet. Het zijn altijd weer de bijzonderheden van het geval, die de 
uitspraak dicteeren. Een kleine verschuiving daarin kan haar in tegengestelden zin 
doen uitvallen. Nu heeft die echter gevolgen gehad, die voor de ge-heele plaats 
die de rechtswetenschap aan de billijkheid gegeven heeft, van verdragende 
strekking  zijn geweest. 

Men ging uit van de voorstelling, dat het bij de beslissing van een rechtsstrijd 
altijd om twee dingen gaat: den abstracten rechtsregel en de feiten. Tot de laatste 
behoort ook de wilsuiting van partijen. Indien we met contractenrecht te maken 
hebben, is de wilsuiting van partijen het primaire feit, dat voor de "beslissing van 
belang is. Wanneer dus in die beslissing een element te vinden is, dat niet kan 
worden herleid tot den abstracten rechtsregel, die men alleen in de positieve wet 
wilde zoeken, dan werd het teruggebracht tot de wilsverklaring van partijen. 
Vandaar het feit. dat eeuwen lang de rechtsgeleerden de billijkheid in het 
contractenrecht als deel van de partijverklaring hebben beschouwd. Op het eerste 
gezicht doet het verbijsterend aan, wanneer een zoo scherpzinnig man als 
Houwing schrijft, dat de bedoeling van partijen beslissend is, maar het daarbij niet 
gaat om wat zij in werkelijkheid hebben bedoeld, „maar wat zij zouden hebben 
bedoeld, waren zij met billijkheid en goede trouw te rade gegaan". Immers hoe 
kan de bedoeling beslissend zijn, als het niet gaat om wat partijen hebben bedoeld 
maar zouden hebben moeten bedoelen? En toch vinden we dezelfde voorstelling 
niet alleen bij dezen schrijver maar min of meer  omwonden bij  talloos  velen,  
beheerscht  zij   geheele 
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gebieden der rechtswetenschap. Men lette er eens op, hoe het internationaal 
privaatrecht b.v. er mede werkt. Daar wordt de vraag, welke rechtsorde voor de 
een of andere verhouding geldt, onder meer afhankelijk gesteld van de bedoeling 
van partijen en zien we het telkens weer gebeuren, dat aan partijen die bij hun 
contracteeren aan geen wet dachten, de bedoeling wordt toegedicht, kennelijk de 
toepasselijkheid van Nederlandsch- of Fransch of Engelsch recht te hebben 
beoogd. Met krachttermen als ,,kennelijk" en soortgelijke, brengt de rechter dan 
eigen twijfel tot zwijgen of partijen omtrent het punt in kwestie wel heelemaal iets 
bedoeld zouden hebben. 

We hebben hier te doen met wat we een technisch hulpmiddel van de 
rechtswetenschap willen noemen. Zij wil zoo lang mogelijk in de eenmaal 
gebruikelijke banen blijven. Ter wille daarvan wringt ze aan de feiten, om een 
uitkomst te bekomen, die bevredigt. Het gaat zoo geleidelijk: soms hebben 
partijen werkelijk bedoeld, al is het niet scherp bewijsbaar, — soms zouden ze 
naar waarschijnlijkheid bedoeld hebben, als ze aan het punt in kwestie hadden 
gedacht, — de stap tot de gevallen, waar we over de bedoeling eigenlijk niets 
kunnen verklaren, is dan niet groot meer. Maar dat neemt niet weg, dat als de 
fictie eenmaal doorzien is, ze op een oogenblik onhoudbaar wordt. De drang naar 
waarachtigheid in de wetenschap dwingt daartoe. En dan, de fictie dat we met een 
bedoeling zouden te maken hebben, leidt tot consequenties, die we niet kunnen 
aanvaarden. Voor allerlei vragen van bewijs en cassatie en zoo meer wordt het van 
belang nu eens inderdaad uit te maken of er een bedoeling is, niet of we er een 
mogen fin-geeren. Constructieve hulpmiddelen gebruikt de rechtswetenschap 
voortdurend, maar het oogenblik komt, dat zij ze moet wegwerpen. En dan helpt 
het niet. of we uitvluchten zoeken. Men heeft wel beweerd,1) dat wel is waar de 
enkele contractsbepalingen in gevallen als waarop we doelen niets inhouden, dat 
deze niet worden uitgelegd, maar aangevuld, doch dat het wel het uitleggen van 
het contract in zijn geheel is, waarbij we blijven. Op zichzelf zou ik tegen deze 
uitspraak geen bezwaar hebben, het is maar de vraag wat men onder uitlegging 
verstaat. Neemt men dat woord gelijk in beteekenis aan vaststelling van den 
rechtsinhoud, dan is niets tegen de bewering in te brengen. Maar men moet zich 
goed bewust zijn, dat in die vaststelling iets anders ligt dan naspeuring van de 
bedoeling der partijen, iets anders ook dan vaststelling in den zin der woorden, dat 
zeker daarbij alle bepalingen van het contract als gegevens in aanmerking 
genomen moeten worden, de bepalingen zelve en hun verband, maar dat ten slotte 
in de beslissing wat partijen op den grondslag van die gegevens nu be-hooren te 
doen, wat zij tegenover elkaar verplicht zijn ten aanzien 

1)    Zoo  Oertmann  in  Rechtsordnung  und  Vcrkehrssitte  blz.   170  vlg. 
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van een niet geregeld punt, iets meer zit dan enkel een feitelijk onderzoek, dat 
daarin een beoordeeling mede spreekt, die iets anders is dan een constateeren van 
een bewijsbaren wil van partijen. 

Maar, kan men vragen, verdient het geen aanbeveling, althans voorloopig het 
gebruik te blijven beschouwen als een element van de wilsverklaring der personen 
die handelden, terwille van de mogelijkheid om met de wetenschap van dat 
gebruik bij partijen rekening te houden? Kunnen we het constructieve hulpmiddel 
wel missen? Gewoonte, zegt men, als bron van objectief recht bindt onafhankelijk 
van hare bekendheid bij partijen; is gebruik daarentegen element der 
wilsverklaring, dan komt het alleen in aanmerking als het aan partijen bij het 
sluiten der overeenkomst bekend was. En het is eisch van billijkheid daarmee 
rekening te houden. Het laatste spreek ik niet tegen, maar ik voeg er één ding aan 
toe, waardoor de hier opgeworpen moeilijkheid direct wordt opgelost. Niet op het 
bekend zijn van het gebruik komt het aan, maar op het bekend zijn of het ,.bekend 
moeten zijn". Houwing's opstel geeft voorbeelden te over, waar een der partijen 
wel is waar kon beweren dat hij het gebruik niet kende, maar hem het daarop 
steunend verweer uit de hand werd geslagen met de repliek dat hij, contracteerend 
als hij deed, het dan maar had moeten kennen. Wie een boerenplaats in Zeeuwsch 
Vlaanderen verpacht, moet zich op de hoogte stellen van de daar geldende 
gebruiken, ook al woont hij in Parijs; wie in Amsterdam weekwoningen gaat ver-
huren, zal met de voor weekwoningen geldende gebruiken moeten rekenen, al 
weet hij persoonlijk daarvan niets. En zoodra men van moeten kennen spreekt, is 
men niet meer op het gebied van de wilsverklaring  van  partijen. 

Het gebruik dus niet een element der wilsverklaring. Niet omdat partijen 
bedoeld hebben er mede te rekenen, maar omdat het billijk is partijen er in 
bepaalde verhoudingen aan te onderwerpen, geldt het. Wie hiervan overtuigd wil 
worden, lette er eens op. hoe de rechter er mede werkt. Wel zegt hij, dat partijen 
geacht worden zich er aan te hebben onderworpen, maar van eenige practischen 
invloed is die verklaring niet. Men leze er b.v. eens een beslissing op na, die kort 
na de verschijning van Houwing's artikel werd gegeven en blijkbaar onder den 
invloed daarvan staat. Het Hof te Leeuwarden1) stond voor de vraag, of een 
tusschenpersoon recht op provisie heeft, als de koop. die door zijn bemiddeling 
was gesloten tengevolge van overmacht niet kon worden uitgevoerd. Art. 1845 
Burgerlijk Wetboek zegt, dat de lasthebber zijn recht op loon niet verliest indien 
de zaak mislukt. Daartegenover stelde de verkooper dat het gebruik meebrengt, 
dat in zoon geval de agent geen provisie geniet. De rechter laat hem tot het bewijs 
van 

i)   18 Juni 1919, N. J. 1919, 749. 
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dit gebruik toe, zonder dat ook maar met een enkel woord in de bewijsformule 
van de bekendheid daarmee bij de tegenpartij wordt gerept. 

Eindelijk — en dat doet de deur toe — het gebruik kan niet element van den 
partijwil zijn in Houwing's leer, omdat het geheel op één lijn staat met het 
aanvullend recht en we gedwongen zouden zijn, dus ook dat tot partijwil te 
maken. Ook aan de bepalingen van de wet zouden partijen gebonden zijn, omdat 
zij het gewild hebben. Het aanvullend recht immers, zegt men, onderscheidt zich 
van het dwingende, doordat partijen bevoegd zijn er van af te wijken; hebben zij 
dat niet gedaan, dan kunnen zij geacht worden ook dat gewild te hebben. Ik zal 
niet nogmaals be-toogen, dat ook hierin weder een fictie zit. De bewering onder-
stelt een wetskennis, die niemand bezit. Van meer belang is dat met dje bewering 
aan beteekenis en karakter van de wetgeving te kort wordt gedaan. 

Hiermee zijn wij in de kern van onze vraag gekomen. Als men met Houwing 
wil aannemen, dat de rechter bevoegd is in billijkheid uit te maken, waaraan 
partijen gebonden zullen zijn, aan het aanvullend recht der wet of aan het gebruik, 
dan moet men zich een duidelijke voorstelling vormen van het karakter van een 
codificatie, voor zooverre zij aanvullend recht geeft. 

Het spreekt van zelf, dat ik mij hier beperken moet tot een aanwijzing van 
eigen opvatting zonder de geheele litteratuur, die aan de vraag is gewijd, om te 
halen. Op één tegenstelling daarin wil ik wijzen. Nog altijd is de theorie 
gebruikelijk, die in het geheele recht, dus ook in het privaatrecht van aanvullend 
karakter het bevel van den wetgever ziet, een bevel dan óf gericht tot de burgers 
die hunne handelingen daarnaar hebben in te richten, óf tot den rechter, die 
dienovereenkomstig moet beslissen. Is die opvatting juist, dan is ieder tornen aan 
de wet ter wille der billijkheid veroordeeld. Dan staat men hoogstens nog voor de 
vraag; hoe zulk een handeling, hoewel niet te rechtvaardigen, toch altijd weer ge-
beurt. Dat zij echter niet juist kàn zijn, is herhaaldelijk betoogd. Wie naar zulk een 
betoog verlangt, leze hét geschrift van Hamaker over Recht, wet en r e c h t e r ' ) -  
Het is typeerend voor dezen geleerde, zeker een der eersten, zoo niet den eerste 
van een vorig geslacht. Scherp is het en van een snijdende logica, maar toch 
prikkelt het den lezer voortdurend zich niet in de strikken van een schijnbaar 
sluitend betoog te laten vangen. Ik heb er allerlei bezwaren tegen, maar in één 
ding ga ik met Hamaker mee. Veel te veel heeft men in alle wetsvoorschriften 
wilsuitingen van geheel gelijken aard gezien. De wetgever kan bevelen en beveelt 
af en toe, maar daarom is niet ieder wetsvoorschrift een bevel, evenmin 

'j    Verspreide  geschriften  VII,  blz.  281. 
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als het recht zich in verboden moet oplossen. Ik kan de argumenten, zwakke en 
sterke, die Hamaker tegen de bevelen-theorie aanvoert, laten rusten, omdat ik 
meen, dat als men zich eenmaal los heeft gemaakt van de gedachte, dat ieder 
wetsvoorschrift bevel moet zijn — zuivere petitio principii — het niet de minste 
moeite kost, in te zien, dat het aanvullend contractenrecht, waarover we het thans 
hebben, dat niet kàn zijn. Integendeel het is verwonderlijk, dat men het er altijd 
voor gehouden heeft. Hoe kunnen we van een bevel spreken, als hij die beveelt er 
bij zegt: maar ge moogt ook anders? En dat doet de wetgever in wat men aan-
vullend recht noemt. 

Dus geen bevel aan de burgers, maar dan een bevel aan den rechter 
overeenkomstig de in het wetboek neergelegde regels te vonnissen? Ondenkbaar is 
het niet. de bijvoeging tenzij derden (contracteerende partijen) tegenbevel geven, 
ontneemt aan de verklaring het karakter van bevel niet. Toch wil Hamaker niets 
van die conclusie weten en schijnt ze ook mij onhoudbaar, al gaan onze wegen 
hier uiteen. 

Hamaker ziet in het recht de in de maatschappij feitelijk gevolgde 
gedragsregelen, in het wetboek een beschrijving daarvan voor het gemak van den 
rechter, die anders voor de moeilijke taak zou staan, zelf die regels uit het leven af 
te leiden. De wetgever beveelt den rechter wel om te vonnissen, maar niet om 
overeenkomstig het wetboek te vonnissen. Dit is niet meer dan een handleiding 
die de rechter naar het feitelijk gangbare recht mag verbeteren. 

Het is hier de plaats niet, uiteen te zetten, welke talrijke bezwaren ik tegen deze 
voorstelling heb. Ik wijs slechts op één ding. Raakt in de bevelen-theorie 's 
rechters vrijheid in het gedrang, verlaagt zij hem naar de oude leer tot de trompet 
van den wetgever, hier blijft 's rechters gebondenheid aan de wet onverklaard. Of 
liever nog die gebondenheid wordt opgeheven. Het is eigenaardig na te gaan, hoe 
Hamaker, die haar aanvankelijk nog kent (blz. 289) haar verder toch laat glippen, 
men hoort er niet meer van en de vrijheid tot verbetering schijnt principieel 
onbeperkt. 

We gevoelen dadelijk dat een leer die tot deze conclusie's brengt, niet juist kàn 
zijn. Niet alleen is zij in strijd met al wat de historie ons over de verhouding van 
rechter en wetgever leert, maar ook ons rechtsbewustzijn komt er tegen in opstand. 
Een souvereiniteit van den rechter begeeren we niet. "We willen niet een keus 
doen, waar vrijheid tegenover gebondenheid staat, maar verlangen vrijheid èn 
gebondenheid of liever nog vrijheid in gebondenheid. Toch geloof ik, dat 
Hamaker's conclusie begrijpelijk is, de fout zit in het uitgangspunt, zijn 
rechtsvoorstelling zelve. Is het recht inderdaad niet anders dan een massa feitelijk 
gevolgd wordende regels, die men door waarneming kan kennen, dan kan een te 
boekstelling daarvan niets anders dan een  mededeeling  over  dat  in  de  feite- 
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lijkheid bestaande zijn. En wil men niet het verstand knotten, dan kan aan zulk een 
mededeeling nooit ander gezag toekomen, dan dat hetwelk uit haar eigen juistheid 
voortvloeit. Dan moet dus aan hem die haar hanteert, iedere verbetering 
geoorloofd zijn. Tegen het uitgangspunt dus moeten we ons wenden. 

En dan geloof ik, dat we altijd weer moeten wijzen op de tegenstelling tusschen 
zijn en behooren. Niet werkelijk gevolgde regels, maar regels die behooren te 
worden gevolgd, geeft het recht. Waar we ze uit putten, doet hier niet ter zake. 
Ook wie daarover verschillend denken, kunnen in bepaling van dit karakter van 
het recht overeenstemmen. En wie zulke regels beschrijft, doet geheel iets anders 
dan wie een handleiding geeft voor de kennis van buiten hem bestaande feiten. Hij 
kan zulk een beschrijving niet vrij houden van eigen oordeel over het behooren. 
Door die beschrijving legt hij op. En als hij dan met het gezag van den wetgever 
bekleed is en, naar ook Hamaker erkent, in andere zaken (strafrecht b.v.) vermag 
te bevelen, dan legt hij met groot gezag op. Het is het doel van den wetgever, zich 
niet âlleen tot den rechter te wenden, maar tot het volk en langs den rechter op het 
maatschappelijk leven in te werken. En niet alleen is dit zijn doel maar zijn be-
voegdheid daartoe wordt in de positie die de rechtsovertuigingen zelf hem hebben 
gegeven erkend. Dus toch bevelen? Geenszins. Het recht is iets anders dan de wil 
van den staat, het leeft in het bewustzijn der menschen, hierin stem ik met 
Hamaker overeen, al zie ik de grondslagen anders dan hij, doch daarop komt het 
voor het oogenblik niet aan. Echter in de beschrijving van den wetgever ligt en wil 
liggen een waardeering. Een wetgever die over koop of arbeidsovereenkomst 
zekere regelen neerschrijft, stelt die te boek, omdat hij meent, dat het de goede 
regelen zijn, die in het normale geval behooren te worden gevolgd, hij meent, dat 
die regels aan den eisch der gerechtigheid voldoen. Dit geldt voor iederen regel, 
ook voor die van aanvullend recht. Maar de mate en aard van die waardeering 
verschilt, indien we met dwingend en met aanvullend recht te doen hebben. Den 
dwingenden regel aanvaardt de wetgever als onvoorwaardelijk goed. van den 
aanvullenden ziet hij het betrekkelijke in. Hij kent de veelvormigheid des levens, 
weet dat zijn abstracte regel die slechts moeilijk bereikt en laat daarom partijen toe, 
wat voor het normale geval het goede is in haar door de bijzonderheden bepaalde 
omstandigheden ter zijde te stellen. Aan partijen zelf wordt de rechtsvorming 
opgedragen. Zien we zoo de verhouding van wetgever en burger, dan is het ook 
begrijpelijk, welke vrijheid de rechter tegenover den regel geniet. Het gezag van 
den wetgever in zake aanvullend recht is niet dat van den militairen bevelhebber, 
maar ook niet dat van den geleerde, die een leerboek schrijft, het is als van een 
gids die gevolgd moet worden, tenzij zekerheid bestaat dat we door  hem  te 
volgen,  het  doel  niet  bereiken.   De  wetgever  bindt 
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den rechter aan de waardeeringen in de wet, maar hij zegt er bij: er zijn er onder 
die niet onvoorwaardelijk behoeven te worden doorgezet. Wanneer men dan 
bedenkt, dat alle rechtspraak ten slotte het doel heeft, de gerechtigheid te zoeken, 
dan is het klaar, dat de rechter den regel buiten toepassing mag laten als die toe-
passing met die gerechtigheid in klaarblijkelijke botsing zou komen. Staan we 
voor dwingend recht, dan heeft de wetgever eens en voor altijd beslist, aan zijn 
oordeel is de rechter onderworpen. Maar bij het aanvullend recht erkent de 
wetgever zelve de mogelijkheid dat toepassing tot onbillijkheid kàn voeren. En 
daarmee laat hij den rechter vrij om dit gevaar te voorkomen. 

Hebben we dat ingezien, dan is het ook duidelijk, dat de rechter volstrekt niet 
de vrijheid heeft te zeggen: ik vind dien regel onbillijk en pas haar dus niet toe. 
Wie als rechter uit de hoogte over de wet oordeelt, zich tot rechter over die wet 
zelve stelt, doet zijn plicht niet. Art. 11 van de Alg. Bepalingen, dat den rechter 
verbiedt de innerlijke waarde of de billijkheid der wet te beoordeelen, is in 
zooverre geen doode letter. Doch de rechter heeft wel de vrijheid, indien 
toepassing van den wettelijken regel in het speciale geval tot onbillijkheid zou 
voeren, hem ter zijde te laten. Krachtens zijn plicht tot motiveering van het vonnis, 
moet hij dan aanwijzen, waarom in dit geval de regel, al zou hij naar de letter 
kunnen worden toegepast, buiten toepassing moet blijven. Altijd weer zijn het de 
bijzonderheden die dat bepalen, altijd weer zoekt de rechter het recht in concreto, 
de aanvullende wetsbepalingen zijn hem tot hulp, hij is volstrekt niet vrij ze 
zonder meer te negeeren, maar recht moet zijn beslissing blijven. 

Volgen we deze opvatting, dan is inderdaad duidelijk, waarom de rechter de 
vrijheid heeft, in den strijd tusschen gebruik en aanvullend recht naar billijkheid te 
beslissen. Het gebruik kàn aanleiding zijn tot afwijking van den wettelijken regel: 
het is billijk, dat wie verwacht en verwachten mocht dat de ander zich aan het 
gebruik zou houden niet wordt teleurgesteld, in het gebruik kan zich een 
rechtsovertuiging uitspreken. In een onderzoek naar den aard van het aanvullend 
recht vond dus de historische interpretatie van Houwing haar bevestiging. En 
hiermede is nog iets gewonnen. In den aanvang van dit opstel plaatsten we de 
billijkheid in het recht en de billijkheid krachtens verwijzing van het recht naast 
elkaar. Zij blijken één te zijn. Bij de wetsinterpretatie geeft de billijkheid den 
doorslag als de gegevens mogelijkheid laten voor beslissing in den eenen of in den 
anderen zin, bij de vaststelling van den contractsinhoud dient zij ons om op grond 
van woorden of bedoeling de rechtsverhouding tusschen partijen te vinden. In 
aanvankelijke gebondenheid aan den wetsregel heeft de rechter de gerechtigheid 
ook boven den regel te dienen. Dàt komt in den invloed der billijkheid uit. En zie 
nu nog eens naar de citaten van Domat. Zag hij  het niet juist zoo in?? Wij,  die de 
belangrijkste 
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regels van het contractenrecht aan hem ontleenden, kunnen ook in dit opzicht bij 
hem ter school gaan. 

Maar ik kan bij deze beschouwing niet langer blijven stilstaan. Op een ander 
verschijnsel moet ik wijzen. Het is dit, dat uit de billijkheidsrechtspraak van geval 
tot geval zich nieuwe rechtsregels ontwikkelen. Geven we eenige voorbeelden. 

De wet stelt den eisch, dat wie op grond van niet-nakoming eener 
overeenkomst schadevergoeding of ontbinding van het contract verlangt, eerst 
zijn schuldenaar in gebreke stelt. Eén uitzondering kent de wet: ,.indien de 
verbintenis medebrengt, dat de schuldenaar in gebreke zal zijn door het enkel 
verloop van den bepaalden termijn" (art. 1274 B. W.), geen andere. Jarenlang 
heeft de rechtspraak dien regel rigoureus gehandhaafd; gemis aan in-
gebrekestelling, een onvoldoende in gebrekestelling, het waren uitvluchten, die 
gretig door gedaagden werden gebruikt en geregeld door den rechter werden 
geaccepteerd. Maar er waren gevallen, waarin de chicane er te dik oplag, waarin 
in strijd met alle goede trouw een schuldeischer om zijn goed recht werd gebracht, 
de rechter weigerde op het verweer in te gaan en wist aan de consequentie 
waartoe de wet hem scheen te dwingen te ontkomen door min of meer vernuftige 
redeneeringen. Totdat Drucker die verspreide gevallen samenvatte en ze tot 
enkele regels herleidde. Hij kwam tot de conclusie, dat ingebrekestelling niet 
noodig is, als de gedaagde het in gebreke zijn had erkend, of als hij uitdrukkelijk 
had geweigerd de praestatie te verrichten. Dat waren conclusies die in de 
vonnissen lagen opgesloten, maar eerst dóór de formuleering werden ze gemeen 
goed. Nu niet meer te hooi en te gras, als het geval er toe dwong, maar geregeld 
worden ze toegepast. Uit de op billijkheidsoverwegingen steunende rechterlijke 
uitspraken  had de jurist een nieuwen  regel  gevormd. 

Een tweede voorbeeld. Bij niet-nakoming van overeenkomsten kan ontbinding 
gevorderd worden. Maar als die niet-nakoming nu een gering onderdeel betreft? 
De wet onderscheidt niet, van invloed van de mate van wanpraestatie wordt niet 
gesproken. Toch deden zich gevallen voor. waarin de rechter het te erg vond een 
misschien nog jaren loopend contract te ontbinden op grond van een kleine 
tekortkoming van een der partijen. En nu is het regel dat bij geringe wanpraestatie 
wel schadevergoeding kan worden gevraagd,  geen ontbinding. 

Een derde. Als partijen een strafbeding hebben gemaakt, d.i. bepaald dat zij een 
geldsom verbeuren als zij zich niet aan het contract houden, is de rechter verplicht 
tot betaling van de boete te veroor-deelen, als de niet-nakoming is geconstateerd. 
De wet geeft hem geen bevoegdheid die boete te verminderen als haar bedrag hem 
buitensporig voorkomt. Een vermindering is alleen geoorloofd als de verbintenis 
gedeeltelijk is nagekomen. Maar als nu de schuldenaar zich verplicht iets niet te 
doen, b.v. een zeker bedrijf niet uit te oefe- 
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nen en hij verricht een enkele handeling die hem verboden is, hij doet iets, wat als 
bedrijfsuitoefening kan worden gequalificeerd, is dan de geheele boete verbeurd? 
De wet schijnt er toe te dwingen, de man deed wat hij niet mocht en op dat doen 
stond boete; toch zijn er uitspraken van den laatsten tijd, die in zoon geval de 
bedongen boete verminderen. Vaste rechtspraak kunnen we dat nog niet noemen, 
maar ze is bezig te komen; de regel is in aantocht dat als de straf een verbod 
sanctionneert, de rechter bij overtreding binnen de grenzen van het beding zelf het 
verbeurde bedrag vaststelt. 

Zoo zou ik door kunnen gaan met voorbeelden. Ik noem er nog slechts één om 
te laten zien, dat we ons niet tot het contractenrecht behoeven te beperken. Het is 
dat van het zoogenaamde misbruik van recht. Voor het schadevergoedingsrecht 
buiten overeenkomst geeft dit rechtsbeginsel, product van de Fransche 
rechtsvorming der 19e eeuw, dat de goede trouw voor het contractenrecht geeft. 
Het nu haast klassiek geworden voorbeeld uit de Fransche rechtspraak, is dat van 
den man, die een loozen schoorsteen op zijn gebouw plaatste om zijn buurman het 
uitzicht te benemen. Hij deed niet anders dan zijn eigendom gebruiken, wettelijk 
verboden was zijn handeling niet, toch veroordeelde de rechter tot 
schadevergoeding: hij had door kennelijk zonder belang voor zich zelf het recht 
uit te oefenen, enkel ter benadeeling van zijn schuldenaar zijn recht misbruikt. Of 
om naast een geval uit Frankrijk een Nederlandsch te stellen1).  Een bouwer 
vraagt afbraak van den muur van zijn buurman, omdat deze 12 c.M. boven zijn erf 
uitsteekt. Hij had zelf ook reeds gebouwd, zoodat bij toewijzing zijner vordering 
enkel zou winnen, dat een smalle gleuf ontstond tusschen beide huizen, die voor 
hem van niet het minste nut was. De rechter veroordeelde den buurman, die de 
grenzen van zijn recht had overschreden tot schadevergoeding, maar hij wees de 
vordering tot amotie af. Hij durfde de uitspraak, dat de eischer, die op de wet 
steunend deze verlangde, zijn recht misbruikt, niet aan, hij zocht uitwegen, die 
hem deze uitspraak veroorloofden, deed beroep op wetsartikelen en interpretaties, 
die bij latere analyse weinig deugdelijk bleken; duidelijk was dat hij zich door zijn 
billijkheidsgevoel had laten leiden. Ook hier is bezig zich een nieuw leerstuk te 
ontwikkelen, in het buitenland is er gansch een reeks van boeken aan gewijd, een 
litteratuur die in twee academische proefschriften naar ons is overgebracht en ver-
der ontwikkeld 2). 

Uit de billijkheid tot den regel. Aan den regel hebben we behoefte. Want het is 
er verre van af, dat de billijkheid in ieder geval zonder eenige mogelijkheid tot 
twijfel de uitspraak van den rechtsstrijd zou kunnen aangeven. De gevallen waarin 
de billijkheid spreekt, zooals men het met een teekenend woord  zegt, zijn  be- 

i)   Amsterdam 11 Jan. 1915, N. J. 1915, 817. Vgl. mijn kritiek in W. P. N. R. 2250. 

2)    Van V. G. A. Boll   (Utrecht  1913)  en J. J. Wijnstroom,   (A'dam  1921). 
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trekkelijk zeldzaam. Die waren het die tot doorbreken van den rechtsregel leidden, 
maar dan komen de vele mogelijkheden, waarin het geval niet precies zóó ligt, 
maar tegen een beslissing in den eenen zin allerlei kan worden aangevoerd, dat 
naar een uitspraak in andere richting dringt. Dan hebben we aan wikken en wegen, 
aan nogmaals over-wegen behoefte, dan vragen we naar een regel, die vastheid 
heeft. Nergens zien we dat zoo als in het leerstuk der overmacht. De oorlog heeft 
aan de vraag: hoever wel de contrac-tueele gebondenheid gaat tegenover later 
opkomende belemmeringen van de praestatie een geheel nieuw aspect gegeven. 
Met oude regels kwam men er niet toen men tegenover zulk een gebeuren stond; 
met oude regels niet... maar juist in deze had men aan regels behoefte. 
Billijkheidsoverwegingen moesten den doorslag geven, het werd hier minder dan 
elders in het recht betwijfeld, maar des te meer had men het verlangen in de chaos 
der verschijnselen met vaste formules orde te scheppen. Wij staan nog midden in 
de pogingen der rechtswetenschap deze stof meester te worden1). 

De nieuwe regels brengen wat men met een gelukkig woord ,,rechtsverfijning" 
heeft genoemd. De oude regels worden niet afgebroken, maar haar gebied bleek 
niet zoo ver strekkend als uit de woorden, waarin zij waren geformuleerd, scheen 
te volgen. Men maakte nieuwe, fijnere onderscheidingen, bouwde daarop uitzon-
deringen op. Gelijk de analogie den regel uitbreidt, beperkt de rechtsverfijning 
hem. In beide werkt de billijkheid, ik heb ditmaal de eerste laten rusten, om bij de 
tweede even stil te staan. Het waren rechtspraak en wetenschap, die hier het recht 
verder ontwikkelden. Binnen de codificatie viel haar de taak te beurt die in andere 
landen en tijden door bijzondere rechtsvorming naast het besraande recht, 
praetuur en kanselarij hadden verricht. Of zullen we moeten zeggen: een deel van 
de taak. Schieten deze factoren tekort om aan de behoefte van het snel wisselende 
leven te voldoen, en heeft ook ten onzent niet binnen, maar naast de wet en hare 
handhaving door den gewonen rechter nog een vorming van nieuw recht plaats? 
Het is noodig, dat we ter beantwoording van deze vraag de arbitrage wat nader 
bezien. Bij de opdracht aan scheidsmannen worden dezen verplicht als goede 
mannen naar billijkheid recht te spreken en daarin ziet de wet, die partijen de keus 
geeft tusschen deze en de regelen des rechts, blijkbaar een tegenstelling tot het den 
rechter bindende recht. Hebben dus ook wij in wet en rechtspraak eenerzijds en 
arbitrale uitspraken anderzijds, iets van de tegenstelling tusschen jus civile en jus 
praetorium, tusschen law en equity? Met andere woorden, is de billijkheid van de 
arbitrale rechtspraak, van art. 636 Rv. iets anders dan de billijkheid van art. 1375 
B.W., waarover we tot nu toe handelden? 

x)    Wie  daarvan   meer   weten   wil,   raadplege  de  belangrijke   proefschriften   van J. 
J. L. Wery   (Leiden,  1919)  en M. G. Lcvenbach,   (Amsterdam,  1923). 
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Er zijn er die met het antwoord op deze vraag snel gereed zijn. Wat recht is, is 
billijk en billijkheid kan niet nu eens dit, dan weer dat beteekenen. Het mag waar 
zijn, maar het is duidelijk, dat we met zulke opmerkingen niet verder komen. De 
wet onderstelt blijkbaar wel verschil tusschen de grondslagen van arbitrale en 
overheidsrechtspraak en wat meer zegt: de wijze waarop feitelijk recht gesproken 
wordt in beide gevallen, toont ook verschil. De scheidsrechter veroorlooft zich 
vrijheden, die de gewone rechter niet aandurft; wie met beide soorten van werk 
wel eens belast is geweest, weet dat hij zich anders tegenover de wet gevoelt te 
staan, als hij als rechter, dan indien hij als scheidsman een beslissing moet geven. 
Ik spreek uit ervaring. 

Maar, heeft men wel gezegd, dat mag alles feitelijk zoo zijn, het behoorde niet 
zoo te zijn. Als de arbiter bevoegd is het aanvullend recht ter zijde te stellen, dan 
kan dat alleen hierop steunen, dat hij aanneemt, dat dit de bedoeling van partijen 
was, maar indien het inderdaad hun bedoeling was, dan moet de rechter daar juist 
zoo rekening mee houden. Men begrijpt dat de redeneering voor mij niet 
overtuigend is. Ik meen te hebben aangetoond dat het niet het zoeken van den 
partijwil is, als de rechter de billijkheid van art. 1375 naspeurt, maar dan is het 
evenmin de partijwil, die de arbiter moet opsporen. 

Op dezen grond althans kan de eenheid van overheids- en arbitrale rechtspraak 
niet worden gevestigd. Doch hoe moeten wij van het door ons ontwikkeld 
standpunt over de zaak oordeelen? Ter beantwoording van die vraag is het noodig 
dat we even een zijpad inslaan. 

We moeten er op letten, dat we de termen „scheidslieden" en ,,arbitrage" voor 
wel samenhangende, maar toch principeel te scheiden functie's gebruiken. 
Scheidsman is ieder, die tusschen strijdende partijen den vrede herstelt. Hij kan 
dat doen door een uitspraak dat de een gelijk geeft, de ander ongelijk, maar hij 
kan dat ook doen door hun een schikking op te leggen, door zonder uit te maken 
wie recht heeft, partijen tot over en weer toegeven te brengen. Ja, men spreekt nog 
wel van arbitrage waar van strijd geen sprake meer is, maar partijen aan een derde 
opdragen een deel van den inhoud van hun contract vast te stellen, als iemand b.v. 
een zaak voor een door een derde te bepalen prijs verkoopt. Het laatste nu 
daargelaten moeten we er op wijzen, dat er voor eenige jaren een zekere 
strooming is opgekomen, die meent dat het niet enkel de taak is van den rechter 
om recht te spreken, maar dat hij bevoegd is en in bepaalde omstandigheden tot 
taak zou hebben partijen tot vrede te brengen langs anderen weg dan door de 
beslissing, dat een van hen gelijk heeft. Het is vooral de naam van Mr. Hartzfeld. 
die aan deze beweging verbonden is. Men maakt propaganda voor zoogenaamde 
bemiddelende vonnissen. En het ligt voor de hand,  dat de voorstanders van  zulke  
vonnissen 
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meenen, dat meer nog dan de gewone rechter de scheidsman tot dergelijke 
uitspraken geroepen zou zijn. Dat zou het gevolg zijn van zijn plicht als goede 
man naar billijkheid recht spreken. 

Is dat zoo? Wat is dé bemiddeling eigenlijk? 

Ik meen dat de voorbeelden die men van bemiddelende vonnissen aanhaalt, 
onder drie rubrieken kunnen worden gebracht. Vooreerst: het bewijs dat geleverd 
moest worden is niet geleverd, de rechter is niet tot een overtuiging kunnen 
komen, dat de feiten zich hebben voorgedaan, zooals A. die stelde maar evenmin 
tot de conclusie dat juist is, wat B. beweerde. Gebruikelijke opvattingen doen 
dan de beslissing van het bewijsrisico afhangen, wie bemiddelt geeft partijen 
ieder voor de helft gelijk, veroordeelt als 100 gevraagd is tot 50. Ten tweede: de 
rechter is onzeker omtrent het recht, hij vindt dat voor het standpunt van beide 
strijders iets, neen misschien veel pleit, tot een beslissing kan hij niet komen. Hij 
kent wederom de helft toe of zoekt op andere wijze een tusschen-uitspraak. 
Eindelijk, de rechter vraagt niet, wie feitelijk of rechtens gelijk heeft, maar legt 
een schikking  op. 

Vraagt men of het geoorloofd of gewenscht is dat de rechter zoo zou handelen, 
dan zeg ik met vele anderen neen. De rechter mag in twijfelachtige gevallen 
partijen een schikking aanraden; indien dezen dat niet wenschen, mag hij haar 
niet opleggen. In het proces gaat het om het recht van partijen. Het mag waar zijn. 
dat dit noodzakelijkerwijze niet altijd wordt bereikt, dat er gevallen zich voor 
kunnen doen, waar de rechter aarzelt en twijfelt, hij heeft, waar het recht ook de 
gevolgen van dien twijfel aanwijst — dat zijn immers mede de regels van den 
bewijslast — naar dat recht zijn oordeel te vestigen. Een rechter, die op de vraag: 
heb ik recht of niet? zou antwoorden: ik weet het niet en wees dus tevreden met 
de helft, doet zijn plicht niet. 

Maar arbiters? Kan met even groote beslistheid voor hem het antwoord 
worden gegeven? Er zijn er die het meenen, zoo b.v. de onvermoeide 
voorvechter van de vaste scheidsgerechten, Mr. Nolen. Mij komt het voor, dat 
we moeten onderscheiden. 

Doen scheidsrechters het? Nolen wijst er met voorliefde op, dat de 
rechtspraak der vaste scheidsgerechten, die hij publiceert, slechts een enkele 
maal een voorbeeld van een bemiddelend vonnis biedt. Daaronder reken ik niet 
de gevallen, dat de scheidsmannen een gebrek in de bewijsvoering door een 
billijkheidsoverweging aanvullen. Ik denk aan een uitspraak ') als die van een 
scheidsgerecht, dat een schadevergoeding toekende voor uit een zending verloren 
gegane bloembollen; er stond niet vast van welke grootte en dus van welken prijs 
die bollen waren, het scheidsgerecht neemt aan, dat de verschillende grootten 
over de verloren bollen juist zoo verdeeld waren als over de wel aangekomen 
exemplaren der zending. 

)    Uitspraken scheidsgerecht Bloembollenhandel 54. 
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Hier wordt inderdaad de bewijsvoering aangevuld door' een overweging, waarbij 
het niet meer, als in het bewijs, over de waarheid gaat. Het is uiterst 
onwaarschijnlijk, dat de verhouding nu precies gelijk was, het niet 
waarschijnlijke wordt bij gebreke van gegevens als waar aangenomen omdat het 
billijk is dat aan te nemen. Maar zoo handelt de rechter ook. Naast het 
aangehaalde arbitrale vonnis kan als parallel, dat van een rechtbank gesteld 
worden, die in een proces over verzekering tegen braak, waar vaststond, dat 
zekere effecten gedeeltelijk door diefstal met braak, gedeeltelijk door diefstal 
zonder braak verdwenen waren, aannam dat even groote waarde op de eene als 
op de andere wijze was gestolen1). Dit is ten slotte niet anders dan wat de rechter 
ook doet, als hij, als vaststaat dat schade geleden is. maar niet precies hoeveel, 
deze ,,ex aequo et bono" naar billijkheid begroot. Een zeer gebruikelijk procédé. 
Daarmee hebben wij niet te doen. Een zuiver bemiddelend vonnis daarentegen 

gaven scheidsrechters, toen zij in een proces tusschen een scheepseigenaar en een 
bevrachter uitmaakten, dat de verweerder niet verplicht was tengevolge van de na 
het contract door den oorlog radicaal veranderde omstandigheden het schip te 
leveren, maar hij evenmin recht had de aanzienlijke winst te behouden, die hij 
met dat schip in even gevaarlijk bedrijf als waarin hij het schip had verhuurd in 
den tijd van het contract had gemaakt en waarbij zij hem veroordeelden de helft 
van die winst aan zijn tegenpartij af te s taan ") .  Evenzoo was bemiddelend de 
uitspraak dat waar verzekerd was tegen zee-ongevallen met uitsluiting van 
oorlogs-ongevallen. en niet voldoende het bestaan van een oorlogsongeval was 
aannemelijk gemaakt, maar er ook geen aanwijzing was om een gewoon zee-
ongeval aan te nemen, de verzekeraar tot betaling van '/4 der schade moest 
worden veroordeeld 3). 

Zoo gelukkig als ik de eerste uitspraak vind, zoo weinig bevredigend schijnt 
mij de tweede, maar niet om ze te critiseeren heb ik deze beide voorbeelden 
gekozen. Op iets anders wil ik de aandacht vestigen: het zijn beide uitspraken 
niet van een vast scheids-gerecht, maar van particuliere voor het geval zelf 
gekozen scheidsrechters en bij beide was de bevoegdheid een bemiddelend 
vonnis te vellen uitdrukkelijk verleend in het eene geval zelfs op verzoek van 
scheidslieden. Hier raken wij meen ik het punt, waarop het voor ons aankomt. 
Men heeft er op gewezen, dat de ,,goede mannen" van art. 636 Rv. in den 
Franschen tekst, dien de wetgever overnam, „aimables compositeurs" worden 
genoemd, dat ook het oud Hollandsch recht van zulk een vriendelijk vereenigen 
sprak. Voor de vraag of nu de door de wet tot rechtspraak, ,,als goede 

i)   Amsterdam, 22 Dec.  1921. W. 10865. 2)    Arb.  
Rechtspraak   1. ;')    Arb.  Rechtspraak  20. 



260 P. SCHOLTEN 

mannen" geroepenen gerechtigd zijn bemiddelend op te treden, is dat niet 
beslissend, daarvoor is de geschiedenis van het wetsartikel te duister, maar één 
ding valt er toch uit te leeren: de arbitrale rechtspraak kàn zulk een karakter 
hebben. 

Er zijn scheidslieden èn scheidslieden, dit is de zaak, waarop het aankomt. Er 
is de vriend, die te hulp wordt geroepen door twee die ook bij hun verschil van 
meening vrienden blijven. Ze vragen zijn oordeel, ze onderwerpen zich. Er is de 
scheidsman, die aan partijen vreemd is, gelijk zij ook tegenover elkaar alleen in 
een zakenverhouding staan, maar die toch meer als vredestichter dan als rechter is 
bedoeld. Er zijn scheidslieden die partijen inroepen, omdat zij er krachtens 
overeenkomst verplicht toe zijn. Er is het vast scheidsgerecht. Naarmate we deze 
schaal volgen, nadert de scheidsman meer en meer den rechter en in dezelfde 

mate wordt hem het geven van een bemiddelend vonnis minder geoorloofd. De 
vriend mag het zeker, ook al is er niet uitdrukkelijk van gesproken, voor het vaste 
scheidsgerecht staat de zaak niet anders dan voor den gewonen rechter. Nolen 
heeft volkomen gelijk als hij voor zijn scheidsgerechten bemiddelende vonnissen 
uit den booze acht. Het vaste scheidsgerecht heeft voor het bedrijf de positie van 
den gewonen rechter, als een justiciabele tot zijn rechter zoo staat de koopman tot 
zijn scheidsgerecht. Wie zich tot dat gerecht wendt, verlangt, dat hem recht zal 
worden gedaan. Zoo ziet de handel het scheidsgerecht. Maar niet voor iederen 
arbiter staat de zaak zoo, de inhoud en de aard van de opdracht beslissen. We 
houden dit vast en wenden ons nu tot de bovengestelde vraag: staan 
scheidsrechters, als zij rechtspreken, dus niet bemiddelen, anders tegenover de 
wet dan de gewone rechter, heeft de billijkheid die zij zoeken een anderen inhoud 
dan het recht, waarnaar de rechter rechtspreekt? 

Wij splitsen de vraag in drieën. Hoe is het met het aanvullend recht, hoe met 
het procesrecht, hoe met het dwingend recht? 

Eerst aanvullend recht. Dat de vaste scheidsgerechten en in het algemeen 
arbiters zich vrijer tegenover het niet dwingend recht der wet gedragen dan de 
gewone rechter, is buiten twijfel. Ik geef slechts één voorbeeld. Het is uit de 
overmachtsleer. Bekend is het eigenaardig verschijnsel van den omslag hier van 
quantiteit in quali-teit. Wie leveren moet, ziet door prijsstijging zijn praestatie àl 
moeilijker worden, de schadevergoeding bij niet levering al hooger, totdat de prijs 
zóó is geworden, dat redelijkerwijze levering niet meer van hem mag worden 
verlangd, dan slaat de schaal om. hij is bevrijd en de kooper heeft het nakijken. 
De rechtspraak zoekt naar mogelijkheid van een tusschenoplossing, een risico-
verdeeling over beide, waardoor de te betalen schade beperkt blijft. Scheidslieden 
vonden haar gemakkelijk, zij namen overmacht aan, maar  kenden  niettemin  
schadevergoeding  toe,   doch  een   schade- 

* 
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vergoeding, waarbij  de abnormale prijsstijgingen  buiten beschouwing bleven, 
van de artt. 1279 vlg. B. W. werd afgeweken. 

Dus de scheidsrechter doet het. Mag hij het doen? Volgt men de door mij 
gegeven beschouwing over het aanvullend recht zeer zeker. De wetgever stelt het 
recht te boek, hij ziet daarin de normale regeling der verhouding, maar laat 
partijen afwijking toe, geeft daarmede den rechter vrijheid te beoordeelen of in het 
geval de billijkheid tot die afwijking dwingt. Partijen nemen nu die taak van den 
rechter af en leggen haar op den door hen zelf gekozen scheidsman. Verandert 
daarmee de norm van beoordeeling? Naar mijn meening wel. Immers de rechter 
staat krachtens zijn positie als staatsorgaan anders tegenover de wet dan de 
scheidsman. Op den rechter rust de plicht, de wet zoo eenigszins mogelijk te 
handhaven. Kàn het niet, dan moet zij vallen, de billijkheid kan het eischen. Maar 
zoo lang mogelijk zal hij het voorschrift voor den vollen omvang van het door de 
letter bestreken gebied doen gelden. Ter wille van de waarde der wet zelve, van 
d« zekerheid die zij brengt, is dit zijn plicht. Vandaar de omwegen, die hij veelal 
zoekt. Voor den scheidsman, die niet staatsorgaan is, wiens uitlegging der wet 
buiten het geval dat hij berecht niet het gezag heeft van den rechter, geldt dit alles 
ook wel, maar in veel minder mate. Zijn verantwoordelijkheid is niet zoo groot. 
Voor hem is de waarde der wet geringer. Het verschil is quantitatief. De 
rechtspraak moet al t ijd  een element van conservatisme en van verandering in 
zich hebben, conservatisme voor de zekerheid, verandering voor de aanpassing 
aan nieuwe toestanden. Bij den beroepsrechter weegt het conservatisme zwaarder 
dan bij den scheidsman. Organiseert zich nu de scheidsrechtspraak weder in vaste 
scheidsgerechten, dan boet zij iets van de bewegelijkheid van scheidslieden in, 
voor het vak krijgen de uitspraken belang ook buiten het geval dat wordt berecht. 
Dat dwingt de consequenties der uitspraak te overwegen, ook om op de 
bijzonderheden van het geval niet zóó den nadruk te leggen als een zoeken alleen 
der billijkheid met zich brengt. Maar het verschil met de gewone rechtspraak blijft, 
Zoo kan in de rechtsverfijning, waarover we boven spraken, de scheidsman den 
rechter voorgaan. 

In de tweede plaats het procesrecht. Ook dit stelt de scheidsman ter zijde, hij 
maakt zijn eigen proces. En dat geldt niet alleen voor de vorm-voorschriften, 
waaraan hij naar de bepaling der wet (art. 649, 7e Rv.) alleen gebonden is. indien 
partijen hem uitdrukkelijk hebben verplicht de regelen der gewone procesorde na 
te komen, maar ook voor de regels omtrent bewijs. Met de onsplitsbare bekentenis, 
dat bezwaar voor zoo vele rechters, springt hij luchtig om, van wraking van 
getuigen wilde hij, ook toen de wet dat instituut nog kende, niet weten en zelfs de 
onbekwaamheid van zeer nabijstaande familieleden om als getuigen te worden 
gehoord, er- 
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kende hij niet. Dit alles geschiedt. Maar màg het geschieden? Ook hier acht ik 
een bevestigend antwoord boven allen twijfel. Met aanvullend recht in den 
gewonen zin hebben we hier niet te doen, partijen zijn niet vrij om de 
voorschriften waar het hier om gaat, ter zijde te stellen, ook al zouden zij het eens 
zijn. Maar het procesrecht is uit den aard der zaak alleen een aanwijzing, hoe de 
wetgever wil, dat voor den rechter geprocedeerd wordt. Buiten Ket proces 
missen deze voorschriften kracht. In het procesrecht wendt de wetgever zich tot 
den rechter. Dat daaraan beginselen (b.v. van het hooren van beide partijen en 
dergelijke) ten grondslag liggen, die ook buiten het gewone proces van belang 
zijn, vergeet ik niet. Ik kom daar zoo straks op terug. 

En nu het belangrijkste. Het dwingend materieele recht. We kunnen 
constateeren, dat de scheidsmannen ook afwijken van bepalingen van dwingend 
recht, bepalingen, waarvan niet als in het aanvullend contractenrecht gezegd kan 
worden, dat zij ter dispositie van partijen zijn. Ik noem enkele voorbeelden. Het 
Wetboek van Koophandel verklaart de voor de zeevaart geschreven bepalingen 
over aanvaring op de binnenvaart toepasselijk met uitdrukkelijke uitzondering 
van art. 540, niettemin past een scheidsgerecht dit artikel op de binnenvaart toe. 
De wet verbiedt het vorderen van rente op rente, niettemin laten arbiters het toe. 
De wet laat de moratoire renten loopen van den dag der dagvaarding, het is wel-
haast vaste rechtspraak voor scheidslieden, de moratoire interessen te doen 
ingaan met den dag van het in gebreke zijn. De wet kent nog den lijfsdwang als 
middel van executie, scheidslieden meenen dat dit ,,in onbruik is geraakt" en 
ontzeggen dus een vordering tot executoirverklaring van een uitspraak bij 
lijfsdwang als in strijd met de billijkheid. 

We vragen weder: mag dat alles? Die vraag kan een dubbele beteekenis 
hebben. Zij kan inhouden: is het naar ons geldend recht onaantastbaar en is het 
rechtmatig? In het eerste geval vragen we of er een middel in onze wet is aan te 
wijzen, waardoor een uitspraak van scheidslieden in strijd met het dwingend 
recht haar werking zou missen, in het tweede maken we ons los van een 
onderzoek naar het bestaan van een sanctie en stellen we enkel de vraag of het 
recht zulk een handeling toelaat. De mogelijkheid van een sanctie onderzoek ik 
voor het oogenblik niet. Thans stellen we de principieele vraag. 

Op het eerste gezicht schijnt het absurd. Hoe nu, de wetgever stelt den regel, 
hij wil dien algemeen, laat afwijking niet toe. En toch zou hij, die tot 
rechtspreken geroepen is, dien regel terzijde mogen stellen? Denk aan de wet op 
het arbeidscontract. Streven van de wetgever was bescherming van de zwakkere 
partij in deze contractueele verhouding. Met groote nauwkeurigheid heeft hij 
daarbij de grens getrokken tusschen aanvullend en dwingend recht, 
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regels waarvan partijen wel, en die waarvan ze niet mogen afwijken. En nu zou 
de scheidsrechter rustig ook de laatste kunnen negeeren en zou men door arbitraal 
beding de wet dus haar kracht kunnen ontnemen? Ik herhaal, het schijnt niet 
aannemelijk. We weten wel, in het leven zelf komt vaak van een wet weinig 
terecht, maar het is toch nog iets anders dit feitelijk gebeuren als recht te gaan 
erkennen. En toch, het gebeurt. En vinden we, als we naar de voorbeelden zien, 
het inderdaad wel aanstootelijk? Om aan die zelfde wet op het arbeidscontract 
een voorbeeld te ont-leenen, zouden we ons wel gekwetst voelen, indien 
scheidslieden eens uitmaakten, dat de directeur van een naamlooze vennootschap 
voor vijf jaar aangesteld, maar zonder dringende reden na een maand ontslagen, 
niet op 4 jaar en 11 maanden loon, maar slechts op een schade gelijk aan de 
verdienste b.v. van een half jaar recht heeft? Toch is het in strijd met art. 1639r B. 
W. en toch is dat zonder twijfel dwingend recht, het staat er uitdrukkelijk bij, dat 
bedingen die ten nadeele van den arbeider afwijken nietig zijn. 

Maar hoe dat dan te rechtvaardigen? Ook hier moet inzicht in het karakter van 
de wet ons helpen. De wetgever die het recht te boek stelt, zeiden wij b o ven 1 ) ,  
gaat uit van een waardeering. Hij ziet in de regeling, die hij voorschrijft, de goede 
regeling der verhouding, hij meent dat door haar te volgen aan den eisch van 
hetgeen behoort, wordt voldaan. Geeft hij aanvullend recht, dan erkent hij, dat de 
omstandigheden den regel, die in het algemeen goed is, tot een slechten kunnen 
maken, hij laat afwijking toe. Geeft hij dwingend recht, dan spreekt hij uit, dat 
zijn regel algemeen moet gelden. De rechter is daaraan gebonden, hij is orgaan 
van den staat als de wetgever en neen te zeggen, waar deze ja zeide. is hem niet 
geoorloofd. Maar de onderscheiding tusschen aanvullend en dwingend recht is 
niet de eenige, die we kunnen maken. Als in de teboekstelling een waardeering 
zit, dan kan die waardeering gradueel verschillen, dan is het mogelijk, dat de eene 
norm van meerdere beteekenis wordt geacht dan de andere. We kunnen in die 
waardeeringen nog elders een streep trekken dan tusschen dwingend en 
aanvullend recht. We zien dat duidelijk in het internationale privaatrecht. 
Krachtens de regels van dat recht worden somstijds de verhoudingen ook ten 
onzent door buiten-landsch recht beheerscht, kan de Nederlandsche rechter 
geroepen worden buitenlandsch recht toe te passen. Doch die regels vinden een 
merkwaardige beperking, in wat men het beginsel van de openbare orde genoemd 
heeft, een (ongeschreven) norm, waardoor de rechter verplicht kan zijn in strijd 
met de algemeene regels, in-heemsch recht toe te passen, indien onze regel van 
zoodanige importantie is, dat de wetgever onvoorwaardelijke toepassing wenscht, 
of om eveneens in strijd met meergenoemden regel, buitenlandsch 

')   Zie blz. 252 vlg. 
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recht buiten toepassing te laten, omdat het in zijn inhoud te zeer in strijd komt 
met wat ten onzent als fundamenteel rechsbeginsel geldt. Eén voorbeeld: het 
recht van de persoon volgt den vreemdeling, ook als hij hier te lande is — 
niettemin kan een Mohammedaan hier geen dubbel huwelijk aangaan. Het 
beginsel der monogamie wordt zóó hoog gesteld, dat de internationaal-
rechterlijke regel moet wijken. Doch geenszins geldt dit van alle dwingend recht, 
er is dwingend recht in de wet, dat de rechter tusschen Nederlanders zou moeten 
toepassen maar tusschen vreemdelingen ter wille van hun wet ter zijde moet laten. 

Dat onderscheid in waardeering schijnt mij nu ook voor onze vraag van belang. 
Er zijn wetsbepalingen die dwingend recht zijn, maar waaraan we toch moeilijk 
zulk een fundamenteele waarde kunnen hechten. Petit] ) wijst in een 
opmerkenswaardige beschouwing over onze vraag op art. 1671 B. W. dat bij een 
vennootschapscontract verbiedt, dat de grootte van een winst-aandeel door een 
derde wordt bepaald, het is dwingend recht, de wet zegt het uitdrukkelijk. Toch 
zal het met niemands rechtsgevoel in botsing komen, als scheidslieden zulk een 
beding wel als geldig beschouwen, gelijk men moeilijk strijd met de openbare 
orde zou kunnen beweren, als een Nederlandsche rechter in een proces, waarin op 
grond der regels van internationaal privaatrecht, Fransch recht zou moeten 
worden toegepast, zich aan den Code Civil hield, die ten deze toestaat, wat onze 
wet verbiedt. Er is dwingend recht èn dwingend recht. Was het recht een bevel 
van den wetgever en de rechter niet dan handhaver van dat bevel, het zou 
onvoorwaardelijk altijd moeten gelden, het geheele internationale privaatrecht 
was dan één onbegrijpelijkheid — behalve dan misschien als een buiten het recht 
staande vriendelijkheid tegenover buitenlandsche mogendheden. Is de wet 
daarentegen een met gezag bekleede waardeering, dan is de bevoegdheid van den 
scheidsman in deze waardeering tusschen het meer en minder te onderscheiden 
gemakkelijk te aanvaarden. En dan is er geen reden, de grens waar de scheidsman 
moet halt houden met die tusschen dwingend en aanvullend recht te laten 
samenvallen. In de mogelijkheid van arbitrale rechtspraak, in de vrijheid dus den 
rechter, als handhaver der staatswet voorbij te gaan en zich aan zelf gekozen 
arbiters te onderwerpen, ligt de erkenning dat de beschrijving van het recht van 
Staatswege, hoe groot haar gezag moge zijn, niet de eenig mogelijke is. Ze 
behoudt gezag en niet lichtvaardig kan de scheidsman zich van haar afwenden, 
maar de billijkheid, d.i. het zoeken naar de gerechtigheid in het concrete geval 
gaat voor. Wat de billijkheid eischt, maakt de arbiter uit. Slechts die dingen, die 
in de rechtsorde, waarin hij zich beweegt van fundamenteele beteekenis zijn, 
heeft hij te eerbiedigen, gelijk de rechter,  die vreemd recht toe- 

i)   Arb. Rechtspraak 39. 
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past in zulke dingen zich aan het recht van den eigen Staat houdt. 

De Staat erkent het recht der vreemdelingen, hij erkent ook, dat zijn eigen 
rechtsbeschrijving, moeilijk grijpbaar als het recht blijft, gebrekkig kan zijn. 
Maar er zijn fundamenteele dingen, waarvan hij niet mag dulden, dat zij ter zijde 
worden gesteld. Niet ter wille van vreemdelingen ook niet door arbiters. Hier 
geldt, wat wij overal zien, ook bij de toepassing van art. 1374 B. W., ten aanzien 
van de vrijheid zich aan het oordeel van een der partijen of van een derde te 
onderwerpen, — een vrijheid, waarop b.v. de bedrij f srechtspraak is gebouwd, 
— altijd weer heeft de gebondenheid aan zulk een oordeel haar grenzen in de 
kennelijke onbillijkheid. Wat de partijen, de derde, de bedrijfsrechter heeft uitge-
maakt, is voor den rechter bindend, behalve als het tastbaar onrecht is. Dan alleen, 
maar dan ook altijd kan de rechter anders oordeelen. En dit zal ook moeten 
gelden voor de arbitrage, waar overigens de rechter geheel ter zijde wordt gesteld. 
Miskent de arbiter de fundamenteele beginselen, dan moet beroep op den rechter 
mogelijk zijn. Doch de fundamenteele beginselen liggen volstrekt niet altijd in 
geformuleerde wetsartikelen klaar, het zijn dikwijls juist ongeschreven regelen. 
Met andere woorden, beroep op den rechter tegen een arbitrale op billijkheid 
gebouwde beslissing moet mogelijk zijn bij grove onbillijkheid dier beslissing. 
De gerechtigheid in de rechtspraak blijft ook hier einddoel. De geheele arbitrage 
is een merkwaardige erkenning, dat recht niet is staatswil, dat de staatsmacht wel 
inwerkt op het recht doch het niet schept, maar de plicht van den staat om wat hij 
als fundamenteel in het recht erkent onvoorwaardelijk te handhaven, vraagt om 
de mogelijkheid bij een orgaan van den Staat te reageeren tegen miskenning 
daarvan. 

De Staatscommissie-Gratama, die een nieuw Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ontwierp, schijnt iets dergelijks voor oogen te hebben gehad, 
toen zij voorstelde te bepalen, dat het scheidsge-rech in geen geval bepalingen 
van dwingend recht ter zijde mag stellen en aan overtreding van dat voorschrift 
nietigheid verbond (art. 729). Zij vergat echter, gelijk reeds Petit in het 
aangehaalde artikel aantoonde, dat niet ieder voorschrift van dwingend recht op 
zulk een onaantastbare positie aanspraak mag maken, dat anderzijds er 
beginselen zijn van ongeschreven recht (denk aan de overeenkomsten in strijd 
met de goede zeden) die evenzeer onvoorwaardelijk moeten worden gehandhaafd. 
Voor dwingend recht stelle men dus een term als openbare orde of iets dergelijks. 
Hoe die luidt komt er niet op aan, als maar duidelijk is, dat de rechter enkel tot 
vernietiging bevoegd is, als de arbiter in strijd heeft gehandeld met de regels, 
welke fundament der rechtsorde zelve zijn. Dat die regels ook van processueelen 
aard kunnen zijn en in zooverre dus, wat ik omtrent de vrijheid van den arbiter 
tegenover het procesrecht zeide moet worden beperkt, spreekt   wel   vanzelf.   
Zoo 
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geformuleerd zou het voorschrift een goede aanvulling zijn van onze wetgeving; 
waarmee ik geenszins wil zeggen, dat thans niet reeds het zelfde geldt. Kwam 
werkelijk een schennis van funda-menteele regels voor, de weg naar den rechter 
zou ook nu wel te vinden zijn. 

De grondslag zelve van ieder recht, de billijkheid, moet de grondslag van de 
rechtspraak van scheidslieden zijn. Zij mogen trachten haar zelve te grijpen en 
zijn in mindere mate dan de rechter gebonden aan de formuleeringen die de 
wetgever haar gaf. al zullen zij goed doen deze niet zonder dwingende gronden 
ter zijde te stellen. Maar 's-rechters plicht om in den Staat altijd en tegen ieder 
datzelfde recht in zijn grondslag te handhaven, kan hem er toe brengen, de 
uitspraak van arbiters te vernietigen. Daartoe moet altijd beroep op den rechter 
openstaan. Ook hierom is het goed hieraan te herinneren, omdat men 
tegenwoordig, wel niet door arbitrage, maar langs andere wegen, bedrij f 
srechtspraak en dergelijke, ook aan deze macht van den rechter tracht te ont-
komen. Doch dit tusschen haakjes. 

Trekken we thans onze conclusies. Door verwijzing naar de billijkheid wordt 
den rechter opgedragen voor het geval de beslissing te vinden, die het 
rechtsoordeel bevredigt. Het aanvullend recht der wet is daarbij hulpmiddel, maar 
het middel is ondergeschikt aan het doel. het heeft gezag, maar het gezag wijkt als 
de feiten zelve tot andere oplossing dwingen. Voor arbiters is dat alles juist zoo, 
maar zij staan anders tegenover de wet als de over-heidsrechter. Het gezag van 
deze is voor hen niet zoo groot. Eerder zullen zij aanvullend recht ter zijde stellen, 
in het processueele zijn zij vrij, zelfs kunnen zij tot een breuk met het dwingend 
recht komen. Slechts aan fundamenteele beginselen mogen zij niet raken, bij 
kennelijke onbillijkheid wijkt hun oordeel voor dat van den rechter. 

Hieruit volgt, dat als we thans de vraag herhalen, of de billijkheid van den 
arbiter een andere is dan die van den rechter, we moeten antwoorden, dat 
inderdaad niet alleen de uitspraken verschillen, maar ook behooren te verschillen. 
Niet één uitspraak is de juiste, maar wat goed is voor den overheidsrechter, kan 
fout zijn voor den arbiter. En dat niet alleen, maar het is mogelijk, dat we weer 
verschil moeten maken, naarmate we met een vriende-lijken bemiddelaar, die 
eventueel ook rechtspreekt, met een scheidsman, met een vast scheidsgerecht te 
doen hebben. 

Dus meerder recht naast elkaar? Waar blijft zoo de eenheid der rechtsorde? 
Daarover in het volgende hoofdstuk. Hier nog slechts één opmerking. We zagen, 
dat in de rechtspraak uit de beslissingen van geval tot geval zich nieuwe regels 
ontwikkelen, die op hun beurt aan nieuwe uitspraken ten grondslag worden gelegd. 
Het is merkwaardig, dat wij ook hiervan de parallel bij de 
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scheidsgerechten kunnen vinden. Zoodra de functie niet meer te hooi en te gras, 
maar geregeld in een zekere continuïteit wordt uitgeoefend, komt er behoefte aan 
vastheid en vindt men die in het precedent der vorige beslissing. Zoo krijgt dit 
recht zijn eigen regels, we staan hier nog slechts aan het begin, maar één 
voorbeeld kan ik noemen: de rente-regel al boven vermeld. Voor scheids-
rechterlijke uitspraken is het regel geworden, dat moratoire interessen loopen van 
den dag van het in gebreke zijn. Deze regel bij de arbitrage, — art. 1286 bij den 
overheidsrechter; lijkt het niet sterk op de tegenstelling tusschen tweeerlei recht, 
praetorisch en civiel, equity en law? 

III. Tot nu toe hebben we gepoogd de plaats aan te geven, die in de historie en 
de hedendaagsche ontwikkeling de billijkheid naast het recht inneemt. Het is 
noodig, dat wij thans stil staan bij de vraag, wat de billijkheid eigenlijk is. 

Die vraag raakt aan de veel besproken kwestie, waar de grenzen liggen 
tusschen rechï en moraal, en welk criterium dienst kan doen om deze te scheiden. 
Het spreekt van zelf, dat ik hier geen referaat zal geven over de talrijke 
scheidslijnen, die men in den loop der tijden heeft getrokken; evenmin wil ik 
critisch positie nemen tegenover de onderscheidingen, die in den laatsten tijd 
gebruikelijk zijn. Zooveel zal wel duidelijk zijn geworden, dat met de schijnbaar 
zoo eenvoudige onderscheidingen: recht is alleen datgene wat de wetgever als 
zoodanig heeft gestempeld of recht zijn de regels die de rechter toepast, niet kan 
worden volstaan. Natuurlijk heeft ieder volle vrijheid, alleen het een of het ander 
recht te noemen, maar zoodra we in de vraag iets anders zien dan enkel een 
kwestie van terminologie, die ieder kan kiezen naarmate het hem doelmatig 
voorkomt, zijn de antwoorden, die ik aangaf wel ten eenenmale onvoldoende. Het 
eerste omdat de rechter bij zijn rechtshandhaving mede rekent met geheel andere 
factoren dan die van staatswege afgekondigde wet, het tweede, omdat het 
denkbeeld rechtspraak de onderstelling insluit, dat het oordeel van den rechter 
niet door de uitspraak recht wordt, maar vóór de uitspraak recht is. 

We moeten, geloof ik, de zaak van een anderen kant aanpakken. Niet uitgaan 
van enkele verschijnselen, als wet of vonnis, die we met zekerheid als 
verschijnselen van het recht kunnen aanwijzen en dan door onderscheiding 
daartegenover de moraal benaderen, maar omgekeerd het zedelijk oordeel als het 
primaire feit stellen en dan de vraag opwerpen, hoe nu het rechtsoordeel 
daartegenover staat. Naast de scheiding schoon/leelijk, waar/onwaar, vinden we 
ook die tusschen goed en kwaad als een gegeven van den mensche-lijken geest; 
zonder nadere toelichting is het duidelijk, dat de scheiding recht/onrecht van d«ze 
afhangt, zonder haar niet kan bestaan. Het is dus goed, dat we het zedelijk oordeel 
eerst in oogen-schouw nemen. 
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Bij die beschouwing stel ik mij op het standpunt, onlangs door Kohnstamm1) 
als dat van het Personalisme aangewezen. Iedere poging goed en kwaad te 
scheiden langs verstandelijken weg faalt en moet falen. Een criterium door 
redeneering gevonden, conclusies door redeneering er uit getrokken, ze laten 
ons geheel hulpeloos, als we in moeilijke vragen staan voor het probleem wat 
we behooren te doen. Zij mogen achteraf als steunsels dienst doen voor het eens 
geworden resultaat, overtuigen doen ze niet. Wie een plichten-conflict moet 
uitvechten, weet dat hij alleen in zich zelve den weg vindt, dat alleen zedelijke 
intuïtie hem zegt, hoe hij moet gaan. Alleen zijn geweten geeft de beslissing. 
Het is er mee als met de aesthetische ontroering. Geen betoog dat we iets mooi 
moeten vinden, brengt ons de bewogenheid van de aanraking met het schoone. 
Ten slotte is onze eigen ontroering onze eenige maatstaf. En evenzeer als iedere 
aesthetica in een slop voert, die die ontroering niet als het fundamenteele feit, 
den grondslag van heel haar beschouwing stelt, zoo is iedere ethiek 
onvruchtbaar, die niet het geweten tot het centrale punt harer overwegingen 
maakt. 

Wat is dat geweten? Voor een definitie is, gelijk Kohnstamm terecht opmerkt, 
geen plaats. „Definieeren laat zich alleen wat zonder rest door additie uit iets 
anders kan worden gewonnen"-). Het geweten is iets geheel eigens, dat iedere 
vergelijking tart en daardoor aan beschrijving ontsnapt. Maar wel kunnen we de 
feiten aanduiden, waarin we het ervaren. In tweeerlei. Vooreerst in de afkeuring 
die innerlijk ons handelen kan begeleiden. Een ieder kent wel dat gevoel van 
onbehagen, dat zich soms van ons meester maakt; met volkomen zekerheid 
weten we, dat we anders handelen dan we behoorden te doen. We mogen niet 
naar de ,,stem" die ons dat zegt, willen luisteren, we mogen buiten staat zijn om 
in woorden uit te drukken, waaróm dat zoo is, ja wellicht voor ons zelven en 
anderen met veel woorden het tegendeel betoogen, het helpt niets. Ons geweten 
spreekt. Sterker nog misschien ervaren we de werking van het geweten, als we 
voor een conflict van plichten staan, als niet plicht met lust, maar plicht met 
plicht botst. Dan kan het in ons stormen, nu eens voelen we ons naar deze zijde 
getrokken, dan naar die, het gaat heen en weer en we kunnen niet tot een einde 
geraken, tot de overtuiging komt, dat het zóó en niet anders moet. De 
overtuiging en met die overtuiging de rust, die de zekerheid geeft. Dan weten we 
met zulk een vastheid, dat zij voor den religieusen mensch een religieuse kleur 
krijgt. Nergens sterker dan in de gewetensbeslissing, spreekt de persoonlijkheid 
van den mensch, nooit voelt hij zich nader bij zich zelven 

l)    In zijn „Persoonlijkheid en Idee", in Onze Eeuw van 1922; ook opgenomen in Synthese, 
deel V. 2   Blz. 41. 
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en toch beseft hij, dat de keuze, die hij deed hem door hooger macht is opgelegd, 
dat hij niet alleen niet anders màg, maar ook niet anders kan. 

Ik mag hier niet verder over uitweiden, ik verwijs den belangstellenden lezer 
naar de beschouwing van Kohnstamm. Daar kan hij nagaan, hoe dit geweten zijn 
richtsnoer kan vinden in het contact met andere personen, ten slotte met de 
hoogste persoonlijkheid, waarin God zich heeft geopenbaard. Dat alles is niet 
van deze plaats. Hier moet nog slechts op één ding worden gewezen. Het 
geweten spreekt altijd concreet, het is geheel irrationeel. Poogt men het zedelijk 
oordeelen te generaliseeren of te systematiseeren, het „beginsel" dat in wezen 
niet anders is dan een beroep op het geweten tot een regel te maken, die 
toepassing verlangt, als zekere omstandigheden zich voordoen, uit die regels een 
stelsel te vormen of ze in al maar verder uitgesponnen casuistiek bloot te leggen, 
dan snijdt men het eigenlijke leven er uit. Het geweten leert mij, wat voor mij op 
dit oogenblik in deze onstandigheden goed is, het is niet gezegd, dat voor U 
hetzelfde geldt. Zoodra ik van eigen ervaring regel voor anderen maak, doe ik 
hun geweld aan; zoek ik in de soortgelijkheid der omstandigheden steun; 
waarom voor U en voor mij hetzelfde moet gelden, dan doe ik een beroep op uw 
verstandelijk inzicht, niet op uw geweten. In het ethische brengt dat nooit het 
ware. Vandaar de hopelooze verveling, het onwerkelijke van alle moraal-
systemen. Zedelijk leert aanraking met anderen, leeren ook geschiedenis en 
romans ons meer dan stelsels of voorschriften. Men kan de diepste wijsheid die 
ons voor het zedelijk leven gegeven is. Jezus' leering, niet erger geweld aandoen, 
dan door er een moraliseering van te maken, ze om te vormen tot een reeks 
voorschriften1). Wie dat poogt, maakt het Evangelie tot wet. 

Sluit dus het zedelijk oordeel veralgemeening en rationaliseering uit, geheel 
anders staat het mee het recht. Dat ook het recht uiting is van het zedelijk leven 
in 's menschen geest, dat het ten slotte bepaald wordt door het oordeel over goed 
en kwaad, meen ik zonder meer te mogen aannemen. Hier moet op het verschil 
tusschen zedelijk en rechtsoordeel worden gewezen. In het recht staat de 
mensch tegenover den medemensch. Zedelijk kan ik tot iets tegenover een ander 
verplicht zijn, maar die plicht is enkel de mijne, mijn gedrag wordt zedelijk 
geoordeeld, het recht beoordeelt de verhouding van ons beiden, het ziet altijd 
den mensch in gemeenschap. Ethisch stel ik de vraag, of ik verplicht ben het een 
of ander te doen, voor het rechtsbewustzijn is deze vraag van den plicht 
onafscheidelijk verbonden met die, of een ander het recht heeft zulk een 
handeling van mij te verlangen. Gaan we in het recht tot het primaire ge- 

ij   Vgl.  de- Zwaan  in Onze Eeuu:  van Juni  1923. 
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geven terug, dan is dat niet wet of vonnis, maar het rechtsbewust-zijn en dat 
rechtsbewustzijn schrijft ons niet enkel een behooren in het algemeen voor, maar 
een behooren tegenover een ander of anderen; aan dien ander wordt door het 
recht iets toebedeeld. En het is tenslotte slechts een andere uitdrukking voor 
hetzelfde, wanneer we zeggen, dat het recht niet alleen het onrecht veroordeelt, 
maar ook de reactie op dat onrecht eischt. In het recht gaat het nooit om den 
mensch zelven, altijd om hem en den ander. 

Wanneer we hierop letten, dan wordt de verhouding van recht en ethiek 
duidelijker. Men zegt, dat het recht onze handelingen, de zedeleer onze 
gezindheid beoordeelt, dat het recht naar het uiterlijke vraagt, de ethiek het 
innerlijke wil. Nu houd ik deze tegenstelling niet voor afdoende. Zedelijk kan 
handelen geboden zijn, voor het recht is de gezindheid die uit de handeling 
spreekt, niet geheel irrelevant. Maar er zit toch deze juiste kern in de tegen-
stelling, dat het recht als gemeenschaps-ordening handelingen vraagt en 
handelingen verbiedt en slechts secundair bij de reactie met de gezindheid 
rekening houdt. Met ..gij moet" en ,,gij moogt" van het recht heeft betrekking op 
daden. En het maakt de daad los van de gezindheid, waaruit zij voortvloeit. 
Zoodra het niet enkel meer de vraag is wat ik behoor te doen, maar ook, wat gij 
moogt verlangen, is de conclusie noodzakelijk, dat ik met de daad kan volstaan 
en het voor u onverschillig is in welke gezindheid ik haar verricht. 

En nog iets anders ligt hierin opgesloten. Stelt de beoordeeling van het 
behooren U en mij tegenover elkaar, dan kan zij ons niet verschillende eischen 
stellen. In het recht ligt de gedachte der wederkeerigheid; wanneer ik thans dit 
van U verlang, dan is het, omdat gij van mij in dezelfde omstandigheden 
hetzelfde moogt verlangen. Het recht stelt de subjecten tegenover elkaar, heeft 
daarom behoefte aan regeling. Het zedelijk oordeel is altijd concreet, het recht 
vraagt om veralgemeening. Natuurlijk zijn we ook in het recht, ons van de 
verscheidenheid der verhoudingen bewust, maar niet het individueel bijzondere, 
maar het gelijke wordt van belang om in gelijke verhoudingen gelijke 
gedragingen te kunnen eischen. Het is meer opgemerkt, dat Kant in zijn ethiek de 
critische methode laat varen, die hij tot voor de kenleer onomstootelijk tot de 
eenig-mogelijke had gemaakt. We laten dat hier rusten, maar merkwaardig is. dat 
een stelling, die hij als grondslag der ethiek aanwees, veeleer een grondslag van 
recht genoemd mag worden. ..Handle so", heet het, ,,dass die Maxime deines 
Willens jeder-zeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten 
könne."1) Reeds de terminologie (Gesetzgebung) is typeerend, belangrijker is 
echter, dat de algemeene  geldigheid van de norm 

1)    Kri t ik   der  praktischer!  Vernunft   §   7. 



RECHT  EN BILLIJKHEID 271 

haar betrekking op allen, haar karakter bepaalt. De voor het zedelijk bewustzijn 
volkomen onaannemelijke conclusie van het loslaten van het persoonlijke, van de 
voorstelling dat we bij de bepaling van het richtige met een subsumeeren van een 
geval onder een regel te maken hebben, past geheel voor het recht. Het recht wil 
éénheid, het is een noodzakelijk gevolg van de gemeenschaos-gedachte, die 
eenheid vraagt gelijkheid van gedragsregelen. Van U en van mij vraagt het recht 
hetzelfde. En daarmee kunnen we in deze korte aanduiding van de, het recht van 
de ethiek scheidende factoren nog een stap doen. Het recht brengt in het zedelijke 
het logische element. Als een regel wordt gesteld die voor meerderen in gelijke 
omstandigheden geldt, is het werk van empirisch onderzoek en logische 
redeneering uit te maken, of de omstandigheden de zelfde zijn, of zekere 
feiten ,,onder een regel vallen". Wanneer het recht met eischen tot de menschen 
komt op grond Van hun leven in gemeenschap, die niet enkel een beroep zijn op 
hun eigen geweten, maar die op een algemeenheid van zedelijk oordeelen 
berusten, moet het den rechtsonderworpene bewezen worden, dat de regel 
toepassing verlangt. Bewijsbaarheid van het concrete recht is noodzakelijk. En 
daarnaast berekenbaarheid, ook dit ligt in de eenheidsgedachte, die uit het in 
gemeenschap leven voortvloeit, vervat. 

Zoo zien we het rechtsoordeel al meer van het zedelijke wijken. En al blijft het 
tenslotte uiting van de zelfde categorie van ons geestesleven, het komt er verre 
vandaan, doordat het het zedelijk oordeel rationaliseert en generaliseert. 

Jellinek's voorstelling, dat het recht een aantal ethische eischen als minimum 
voor een behoorlijke samenleving poogt te verwerkelijken, is onhoudbaar. Niet 
quantitatief is het verschil tusschen beide, niet gradueel, maar principieel. Het 
recht berust in het zedelijk oordeel en staat er vlak tegenover. Vandaar een 
tragiek, die nooit kan worden weggenomen. Wanneer we aan Jezus' woorden 
denken: ,,Zoo iemand met li rechten wil en Uw rok nemen, laat hem ook den 
mantel" en ,.Oordeelt niet" dan begrijpen we, dat de volmaaktheid het recht 
uitsluit. Waren deze uitspraken regels van wet, gelijk Christelijke anarchisten het 
zich denken, zij hielden een opheffing van alle recht in. Zij zijn dat niet, maar zij 
kunnen ons doen gevoelen, hoezeer in deze onvolmaakte wereld het recht, dus 
zelfs de regels, die de drang naar het goede in ons eischt, toch 
noodzakelijkerwijze gedoemd zijn om met dat goede te botsen.   De   
gebrokenheid   der   samenleving   wordt   hier   tastbaar. 

En nu de billijkheid. Het recht rationaliseert het zedelijk oordeelen. We 
kunnen in Jaspers' Psychologie der Weltanschauungen een merkwaardige 
karakteriseering der rationalistische geesteshouding vinden. Hij beschrijft haar als 
een der typen van wereldbeschouwing. Veel van hetgeen hij daarbij opmerkt, 
geldt van het recht  in   het  algemeen,   van   iedere   rechtsbeschouwing   en   
iedere 
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rechtswetenschap. De mensch, aldus Jaspers1), heeft behoefte aan steunpunten in 
het relatieve, hij wil iets wat vast is, wil niet altijd staan voor problemen en 
vragen, wenscht recepten die hem zonder meer uit de moeilijkheid helpen. Hij 
noemt dat de hulsels (die Gehause). Er zijn er vele op velerlei gebied, aan alle is 
het rationalisme gemeen. Rationalisten blijven immer bij het begrensde en 
begrensbare, dat met het verstand is te omvatten en maken dat tot iets absoluuts. 
Op het verstand doen zij beroep, daarom zijn zij altijd ,,im Recht". Is het niet die 
onverwoestbare neiging in den mensch tot het rationeele, die zich in het recht uit? 
Wordt niet het recht in de rechtswetenschap rationeel begrepen en uit zich zelf 
verklaard? Maakt het niet den rechtsregel, gebrekkige samenvatting van 
gebrekkig kennen, tot een van onvoorwaardelijke geldigheid? En toch, tegelijk 
b l i j f t  het recht deel van het zedelijk leven, kan het zijn afkomst uit het anders-
en-meer-dan-verstandelijke niet verloochenen. Welnu, in de billijkheid vertoont 
zich die afkomst, de billijkheid in het recht is reactie tegen het rationalistische 
karakter van het recht. In het recht wordt het zedelijk oordeel gerationaliseerd, in 
de billijkheid handhaaft het zich weder desnoods tegen den regel van het recht in. 

Dit is een oude wijsheid. Reeds Aristoteles maakt de scheiding tusschen het 
wettelijk recht en de epieikeia, zij is de grondslag van het praetorisch recht en van 
de Engelsche equity, op de good consience wordt een beroep gedaan als de 
kanselier zijn rechtsopvattingen  handhaaft. 

De I9e eeuwsche rechtswetenschap heeft gepoogd deze wijsheid uit het recht te 
verwijderen. En ook nu nog wenschen dogmatici het. In haar dogmatiek, in de 
ontleding en vorming van begrippen, waarmee de rechtsstof wordt beheerscht, 
voert de rechtswetenschap het rationalistisch karakter van het recht verder. Is het 
recht rationaliseering van het zedelijk oordeelen, de dogmatische rechtsweten-
schap rationaliseert op haar beurt het recht. Van die dogmatiek wil ik geen kwaad 
spreken. Hoe meer de rechtsregels zich op-hoopen, hoe gecompliceerder de 
verhoudingen van het maatschappelijk leven worden, des te noodzakelijker wordt 
het om er eenheid in te brengen. Die eenheid is niet mogelijk zonder het opstellen 
van algemeene begrippen die een logisch sluitend geheel vormen. Alles wat ons 
intellect aanraakt, zoekt het te omvatten in zoo eenvormig mogelijke 
verhoudingen, van ieder oordeel vraagt het logische verantwoording, logische 
herleiding. En zulk een intellec-tueele beheersching is noodzakelijk, de 
rechtsgeschiedenis leert ons, hoe hulpeloos een volk tegenover door de traditie 
overgeleverde rechtsregelen, die het intellectueel niet meer vermag te beheerschen. 
Ik denk aan het Romeinsch Recht in den aanvang der middeleeuwen. Geen 
rechtsontwikkeling zonder rechtswetenschap en geen 

i)   Blz. 304 vlg.  (2c druk). 
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rechtswetenschap zonder dogmatiek. Het is de natuur zelf van het recht, dat 
immers gelijke regels voor gelijke gevallen wil geven die het verlangt. Het is geen 
toeval, dat de Grieken de begrippen recht en gelijk, gerechtigheid en gelijkheid 
met den zelfden term (isos, isotes) aanduidden. De gelijkheid vraagt het 
intellectueel onderzoek en dit sluit de dogmatische ontwikkeling in zich. 

Maar als we zoo aan de dogmatiek alle eer hebben gegeven, die haar toekomt, 
als we haar onontbeerlijkheid hebben vastgesteld, dan is het noodzakelijk er 
onmiddellijk hare beperktheid naast te zetten. Zij leidt altijd tot eenzijdigheid, zij 
ziet het middel, intellec-tueele beheersching van het recht, voor het doel, het recht 
zelve aan. Zij is altijd hoogmoedig, omdat zij meent, dat wat zij niet in haar 
systeem kan passen, ook geen recht is. Zij miskent dat het ten slotte in recht en 
rechtswetenschap gaat om wat behoort te geschieden en dat dat nimmer 
verstandelijk kan worden herleid door begrippen uit begrippen. Geen sterker 
intellectualisten dan de dogmatici der rechtswetenschap. Die beperktheid kan ons 
duidelijker worden, als ons rechtsgevoel in zijn eisch naar billijkheid heel het fijn 
gesponnen weefsel van begrippen verscheurt. 

Geschiedt dat, dan worden we ons bewust, dat de logische herleiding van het 
rechtsoordeel, gelijk ieder rationalisme, toch in laatste instantie steunt op een 
stelling, die niet logisch kan worden verantwoord. Aan het herleiden van regels 
tot hoogere regels komt eens een eind. En dan blijkt, dat juist die zonder bewijs 
aangenomen stellingen, allerminst van zelfsprekend zijn. Zoo de stelling dat recht 
wet is en wet recht, zoo de bewering, dat de rechter het concrete recht vindt door 
subsumeering van het geval onder den abstracten regel. Dat zijn van die 
beweringen^ die we aannemen, omdat we een steunsel behoeven waarop we 
bouwen, een uitgangspunt waaruit we verder redeneeren, maar die bij nader 
onderzoek slechts een zeer betrekkelijke waarheid blijken te bevatten. 

Staan we bij beide nog even stil. Eerst bij de laatste. 

Het scheen tijden lang zoo bijzonder eenvoudig: de rechter toepasser van de 
wet, het vonnis een logische conclusie uit de wet, of wil men, den rechtsregel, als 
major en de feiten als minor opgebouwd. Wie steelt wordt gestraft. A heeft 
gestolen, dus A. wordt gestraft. We zien thans wel, dat de zaak zoo simplistisch 
niet is. Sauer1) heeft er op gewezen dat om een bepaalden regel op een bepaald 
geval toe te passen, het noodzakelijk is eerst aan de feiten een abstracter, aan den 
regel een concreter vorm te geven. Daarmee is dit bedoeld. Wanneer we een 
geschil beslissen, is het niet het feitelijk gebeuren in zi jn  geheel, waarop het 
vonnis gebouwd wordt maar alleen dat wat voor toepassing van de norm relevant 
is.  Uit de  getuigenverklaringen   wordt   gelicht   wat   de 

!)    Grundlage  des  Prozessrechts,   blz.  58  vlg. 18 
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rechter van belang oordeelt en dit oordeel hangt af van de norm, die toegepast 
moet worden; de feiten worden geschift en die schifting geschiedt naar de norm 
toe. In zooverre wordt uit de feiten geabstraheerd. Maar als dat is geschied, kan 
nog de regel niet zonder meer worden toegepast. En daarop komt het voor ons aan. 
De rechter vindt niet den regel gereed liggen, die hij heeft te gebruiken, hij moet 
uit de bestaande abstracte regels den concreten regel vormen. Dat mag niet in het 
oog vallen en als het ware onbewust geschieden als het geval eenvoudig is, bij de 
dagelijksche handhaving van de diefstalbepaling uit het strafwetboek bijvoorbeeld, 
maar het gebeurt al ti jd  en er is haast geen burgerlijk proces, waarin deze taak 
niet een zekere inspanning van den rechter vordert. Er zijn niet verschillende naast 
elkaar liggende regels als hokjes, waarin de rechter het geval schuift, maar er is 
een geheel van elkaar bepalende, elkaar kruisende regels, die den rechter richt-
snoer zijn bij de rechtshandhaving. Iemand heeft een paar pullen gekocht in de 
verwachting dat zij antiek zijn, ze blijken nieuw. Moet hij betalen? Er zijn regels 
over de verbintenis in het algemeen, over de overeenkomst in het algemeen, over 
uitlegging, over dwaling, over koop, om van de processueele en bewijsregels maar 
te zwijgen, die alle gebruikt worden door den rechter die het vonnis velt. Maar om 
ze te hanteeren, moet hij den concreten regel vinden, die dit geval beheerscht. Hij 
zal daarbij verscheidene methoden kunnen volgen, uit de eenheid der regels en 
hun samenhang dogmatisch, uit hun ontstaan historisch, uit hun doel teleologisch 
kunnen te werk gaan, ten slotte is het een waardeering als hij zijne conclusie trekt, 
is het iets anders ook dan enkel verstandelijke arbeid als hij op deze feiten den 
gevonden regel toepast. Ook in dit werk zit traditie. Veel meer dan de wet bepaalt 
zij den arbeid van den rechter, vandaar de beteekenis van jurisprudentie en weten-
schap. Regels zoekt de rechter en regels moet hij vormen. Altijd, bewust of 
onbewust zal de rechter zich de vraag stellen, of het resultaat hem bevredigt. En 
dit houdt tweeërlei in: vooreerst of het resultaat in het geval zelf als billijk door 
hem wordt aanvaard, of het aan zijn intuïtief gevoel van goed en kwaad beant-
woordt en dan. of het ook in andere soortgelijke gevallen billijk zou zijn. Want het 
is recht, dat hij toepast, recht, dat hij moet vinden en daarom moet de beslissing 
een algemeene geldigheid hebben ook buiten het geval. Concreet spreekt de 
billijkheid, dan weder generaliseeren toont of die uitspraak in het recht past. Dat 
deze twee niet al t i jd  met elkaar overeenstemmen dat dus een rechter op een 
gegeven oogenblik tot een in concreto niet billijke uitspraak zal moeten komen, is 
verder gevolg van het dualisme van het recht. Summum jus summa injuria. 

De rechtspraak dus altijd een scheppend werk. Eerst als men dit inziet, kan men 
begrijpen, dat de historie ons van groote rechtersfiguren spreekt. Dit waren niet, of 
niet in de eerste plaats logisch 
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scherp denkende persoonlijkheden. Maar zij vereenigden een veelomvattend 
combinatie-vermogen, een helder inzicht in het bijzondere der verhoudingen, 
zoowel als in de mogelijkheid van veralgemeening van een gevonden regel met 
een sterk sprekend gevoel van goed en kwaad. 

Wat ik met dit alles bedoel, kan ik nog nader toelichten, door op het verschil 
tusschen strafrechtspraak en rechtspraak in burgerlijke zaken te wijzen. Wat ik tot 
nog toe zeide, geldt van beide, maar het geldt van beide in geheel verschillende 
mate. En het quantitatieve verschil wordt haast tot een qualitatief. Het is een 
algemeen bekend feit, dat het werk van den strafrechter juridisch zooveel 
eenvoudiger is, dan dat van den rechter in burgerlijke zaken (juridisch, ik spreek 
niet van de psychologische of de maatschappelijke zijde der z a a k) .  Hoe komt dat? 
Het is een gevolg van de voor het strafrecht fundamenteele regel van art. 1 van 
ons Wetboek van Strafrecht: geen feit strafbaar dan krachtens voorafgaande 
wettelijke strafbepaling. Tengevolge daarvan zal bij ieder strafvonnis een 
bijzonder voorschrift der wet') moeten worden aangewezen dat is toegepast, de 
strafbaarheid zal niet tot het geheel der voorschriften mogen worden herleid. De 
strafbepalingen liggen veel meer naast elkaar, het befaamde beeld der hokjes, 
waarin de gevallen moeten worden geschoven, is hier veel minder onjuist dan in 
het burgerlijk recht. Veel minder onjuist — ju i s t  is het ook hier niet. De rechter 
die den diefstalregel toepast, moet dezen concretiseeren door uit te maken of er 
sprake is van een „goed", van ,,aan een ander toebehooren ', van ,,wegnemen", 
van ,.oogmerk van toeëigening", van ,,wederrechtelijke toeëigening", door uit al 
deze algemeenheden concrete denkbeelden te vormen; hij combineert den regel 
met die over opzet, deelneming, enz. Maar het onderbrengen onder bepaalde 
voorschriften, waartoe hij verplicht is, maakt dat veel sneller en veel eenvoudiger 
een stel concretere regels door de rechtspraak wordt gevormd dan in het burgerlijk 
recht. Wat in het strafrecht niet door een bepaald voorschrift wordt getroffen valt 
in het rechts-ledige, in het burgerlijk recht bestaat zulk een leegte niet. Het is de 
geheele rechtsordening, die in ieder burgerlijk proces handhaving verlangt. 
Daardoor zal in het strafproces het onderzoek alleen geschieden met het oog op 
een bepaald wetsvoorschrift, in het burgerlijk proces ontbreekt die beperking. 
Daardoor is het scheppend werk van den rechter in het strafproces zooveel 
geringer, de wet stelt den rechter al ti jd grenzen, maar zij trekt die nergens zoo 
scherp en nauw als in het strafproces. De beperking binnen vastomschreven 
normen sluit de mogelijkheid uit door nieuwe combinaties van voorschriften, door 

1) Vgl. art. 221 W. v. Stv. dal bij vcroordeeling aanhaling der toegepaste artikelen 
voorschrijft: in het Wetb. v. Burg. Rv. ontbreekt dergelijke bepaling, zü zou  daar zonder zin 
zijn. 
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terug te gaan op de historische ontwikkeling, door uitbreiding ter wille van het 
door het recht nagestreefde doel, nieuwe regels voor nieuwe verhoudingen te 
scheppen. Daardoor eindelijk wordt ook de plaats voor eigen oordeel over goed en 
kwaad een zooveel kleinere. De onbillijkheid van een uitspraak, waar men in het 
civiele altijd tegen optornt en die men ten slotte altijd weet te ontgaan, wordt in 
het strafrecht gemakkelijk aanvaard. Men troost zich met de overweging, dat die 
onbillijkheid er altijd een ten gunste van den beklaagde zal moeten zijn. 

In het burgerlijk recht dus een veel wisselender, veel omvangrijker vorming 
van concrete regels dan in het strafrecht, een veel grootere plaats ook voor het 
intuïtief billijkheidsoordeel. Hier raakt onze analyse van 's rechters taak de 
beschouwing die we boven over de verhouding van dwingend en aanvullend recht 
gaven. Zoodra de rechtsregel niet een regel is die dwingt, wordt de positie van den 
rechter een andere. En de overgroote meerderheid der regels van burgerlijk recht 
zijn niet van dwingenden aard. Daarmee wordt het zwaartepunt verplaatst, wordt 
de beteekenis van den door den wetgever opgestelden abstracten regel voor het 
vinden van het concrete recht geringer. De wet is een grens, voor 's rechters 
werkzaamheid, hij moet zijn resultaat logisch kunnen brengen binnen de perken 
die zij stelt, maar in het aanvullend recht wordt hem veroorloofd die grens te 
overschrijden. Of hij daar vrijheid voor vindt, is tenslotte een vraag van eigen 
scheiding van recht en onrecht. Het resultaat dat hij als onrecht niet kàn 
aanvaarden, behoeft hij niet te aanvaarden. Ik zeg tenslotte, immers die vraag mag 
eerst worden gesteld nà dat het onderzoek naar de methoden van rechtsvinding, 
die we aangaven, is volbracht. Of wellicht beter nog: het oordeel naar billijkheid 
begeleidt die werkzaamheid geheel, omdat deze het doel wijst, waarnaar hij streeft, 
maar dat oordeel maakt den verstandelijken arbeid niet overbodig. Eerst indien de 
rechter, gelijk in de arbitrage het geval is, geheel losgemaakt wordt van het recht 
en op de billijkheid alleen aangewezen, heeft hij vrijheid in het vinden van den 
concreten regel wet en traditie te verwaarloozen. Een vrijheid die echter, wil hij 
zijn taak behoorlijk vervullen, daaom met zoo groote behoedzaamheid moet 
worden gebruikt, omdat vooreerst wat wet en traditie leeren, niet maar de 
willekeurige meening van bepaalde personen is, maar een samenvatting van de 
wijsheid van vorige geslachten, die men meest niet zonder schade kan 
verwaarloozen1), en dan, omdat zij deel zijn geworden of althans kunnen zijn 
geworden van de regels die men volgt en verwacht dat anderen  volgen  en die 

l) Vgl. het veel geciteerde art. 1 van het Zwitsersche Wetboek, dat den rechter, die recht 
buiten de wet heeft vast te stellen, de vermaning geeft: Er folgt dabei be-wahrter  Lehre  und  
Ueberlieferung. 
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het reeds  daarom  onjuist  zou  zijn,   te  negeeren  bij  de  beslissing wat de 
billijkheid eischt. 

De rechter dus iemand die zijn uitspraak alti jd aan twee zijden moet 
verantwoorden: ethisch tegenover zijn geweten en rechts-bewustzijn, intellectueel 
tegenover de regels, die hem zijn gesteld en de veralgemeening, die zijn uitspraak 
moet kunnen verdragen. En hiermee is ook al gezegd, wat ik over de verhouding 
van recht en wet wilde zeggen. Zoodra we inzien, dat de rechter ander dan zuiver 
intellectueel werk doet. dat hij waardeert, dat hij zelf den concreten regel vormt 
dien hij toepast, is het duidelijk, dat identificatie van recht en wet is uitgesloten. 
Tusschen wet en werkelijkheid ligt heel wat. Het mag eenzijdig zijn, wanneer men 
als sommige rechtsgeleerden verkondigt, dat de wet alleen maar recht is in hare 
handhaving door den rechter — ook direct kan de wet op het leven der 
volksgenooten invloed hebben, haar weg naar de werkelijkheid gaat niet alleen 
langs den rechter, — toch ligt er een kern van waarheid in als een dergenen op wie 
ik doelde, de Amerikaan John Chapman Gray1) leert, dat de wet „at the mercy of 
the courts" is. Als men maar niet denkt, dat deze ,,mercy" willekeur beduidt, den 
plicht tot het volgen van den regel heeft de rechter, maar dat volgen is niet een 
zonder meer toepassen, kan dat niet zijn. Maar evenmin moet men het voorstellen 
alsof we met deze opmerking enkel maar het feit constateercn, dat er wetten zijn, 
waarvan in de praktijk weinig terecht komt. Neen, in den aard van wet en recht 
zelf ligt opgesloten, dat de wets-regel niet alleen het concrete recht bepaalt. Iedere 
nieuwe wet komt aan de werktuigen waarmee de rechter werkt er nieuwe 
toevoegen, iedere wet stuurt hem in een zekere richting, maar daardoor alleen is 
geen enkel concreet rechtsoordeel bepaald. Dit hangt altijd tegelijk af van andere 
wettelijke regelingen, van het recht buiten de wet en ten slotte van de wijze 
waarop 's-rechters zedelijk oordeel — mede bepaald door al deze factoren — 
reageert. Men heeft uit den treure de vraag herhaald, in hoever de woorden der wet 
den rechter binden, veeleer is het probleem, wat nu precies de waarde der wet voor 
de rechtsvinding is. Een vraag, die allicht niet voor iedere wet gelijkelijk zal 
moeten worden beantwoord. Niet de positie van den rechter van uit de wet, maar 
de wet van uit den rechter moet worden bezien. Voor den rechtswetenschap ligt 
het centrale punt in den rechter. 

Hieruit volgt nog tweeërlei: Vooreerst dat de billijkheid in ieder vonnis 
meespreekt en dat verwijzing naar de billijkheid door de wet slechts een 

quantitatief verschil maakt, de regels worden lager gewaardeerd, de rechter meer 

direct naar zijn intuïtief rechtsbewust-zijn verwezen. 

1)   The nature and the sources of the law blz.   171. 
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Omgekeerd dat rechtspraak, hoewel gewetenstaak toch altijd een taak is die 
verricht moet worden in gebondenheid aan regels. Dit geldt ook voor de 
billijkheidsrechtspraak van den scheidsman, zelfs van den vriend, zoodra deze 
iets anders doet dan zijn twistende vrienden raden, zoodra hij met gezag spreekt. 
Dan moet ook hij niet enkel naar eigen gewetensingeving beslissen, maar ook 
hun oordeel over goed en kwaad in aanmerking nemen, dan moet hij motiveeren, 
waarom hij zoo en niet anders beslist, en die motieven redelijk uiteenzetten. De 
billijkheid is reactie tegen het rationalistische in het recht, maar zoodra zij zelve 
rechtskracht bekomt, is zij  van  het  rationeele  niet vrij. 

Zien we hierin de kern van de verhouding van recht en billijkheid, dan kan dat 
ook van terzijde licht werpen op de vraag van het natuurrecht. Waarin ook de 
natuurrechtelijke stroomingen verschillen, hierin stemmen zij overeen, dat ze 
zekere regels meenen te kunnen opstellen, die van nature de rechtsverhoudingen 
der menschen beheerschen, hetzij dan overal en altijd, hetzij alleen in bepaalde 
tijden en bepaalde streken. Het 18e eeuwsche natuurrecht deed het eerste, thans 
streeft men wel naar het laatste. Beide schijnt mij verwerpelijk. Typisch 
Aufklàrungsproduct als het is, poogde het natuurrecht der 17e en 18e eeuw 
geheel het zedelijk leven te rationaliseeren. uit één verstandelijk gevonden regel 
al maar meerdere af te leiden. Daar zij we nu mijlen van verwijderd. Maar ook de 
nieuwere vorm van natuurrecht, die de wisseling der te regelen verhoudingen 
erkent en dus slechts regels aan plaats en tijd gebonden wil opstellen, schijnt mij 
onhoudbaar. Het ethische laat zich niet regelen, ook niet het etische in het recht. 
Men kan met Domat de équité naturelle de geest van alle recht noemen, die 
équité laat zich nimmer in een stel van regels vatten. Iedere poging daartoe blijft 
in het formeele (ieder zijn recht geven e.d.) steken. De billijkheid spreekt in het 
rechterlijk oordeel, is er de diepere grond van, zij kan het hart er van worden 
genoemd, zij is niet de ratio waartoe dat oordeel verstandelijk kan worden geleid. 
Hoe zeer pogingen in deze richting moeten mislukken, toont Stammler. Als 
grondregels van het richtige recht stelt deze den regel van de deelneming: 
niemand mag van de gemeenschap worden uitgesloten, en dien van het achten: 
ieder moet zich zelven de naaste kunnen zijn. Als zedelijke tendenzen kunnen 
deze worden erkend, maar regels waaruit in steeds verder doorgevoerde splitsing 
weer andere kunnen worden afgeleid, zijn zij niet. Zoodra Stammler dit poogt, 
legt hij er iets anders in. uit het formeele krijgen zij inhoud, een inhoud die door 
de eigen opvattingen van den schrijver wordt gekleurd. En wat erger is, zij 
overtuigen niet. Stammler heeft geheele reeksen van oplossingen gegeven van 
vragen van richtig recht in de rechtspractijk. In die beschouwingen ligt veel 
aantrekkelijks, scherp is de kijk op het geval, sterk de overtuiging, 
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zuiver het oordeel over goed en'kwaad, maar als die beschouwingen worden 
voorgesteld als toepassingen van regels van richtig recht, dan is dat schijn. Hier 
wordt het ethische element in de rechtspraak in een rationalistisch kleed gestoken, 
dat echter of waardeloos is omdat het beteekenis mist, of gevaarlijk omdat het 
kleed voor het werkelijke kan worden gehouden. 

Dus geen regels van richtig recht. Hierin heeft het positivisme gelijk, maar het 
dwaalt indien het meent, dat alle rechtsregels in de wet liggen besloten, het 
dwaalt nog erger als het de uitspraak in concreto enkel door verstandelijke 
werkzaamheid uit die regels wil afleiden en het dwaalt het ergst, indien het het 
ethische in het recht miskent. Integendeel, dat is er het fundament van, maar het 
zedelijk oordeel dat in het recht zich uitspreekt onttrekt zich, juist omdat het van 
ethischen aard is, aan iedere regeling. Uniformiteit van oordeel is hier altijd uit 
den booze. 

Boven ') wezen wij er op, dat de waardeering van dezen wette-lijken regel en 
dus de uitkomst, waartoe men komt, verschillend zal zijn, naarmate het een van 
staatswege benoemd rechter, een vast scheidsgerecht of een bij 
vriendschappelijke arbitrage aangesteld scheidsman is die beslist. Ik stelde de 
vraag, of die verscheidenheid wel met de eenheid van de rechtsorde te vereenigen 
is. Thans kunnen we inzien, dat zij veeleer door den aard van de rechtspraak 
wordt geëischt. Juist het feit dat naast de rechtspraak van staatswege het 
maatschappelijk leven andere vormen heeft gesteld en deze door ze op de 
billijkheid te verwijzen verplicht, de waarde der door den staat afgekondigde wet 
lager aan te slaan, wijst er op, dat maatschappelijk er niet één recht is. Het 
dualisme dat in het recht zit, laat in de spanning tusschen zedelijk oordeel en 
rationeel te verantwoorden uitkomst nuances toe. Erkenning van dat feit ligt in de 
billijkheidsrechtspraak opgesloten. Het recht is in zijn aard veelvuldig. Zoolang 
niet de Staatsmacht het afsnijdt, vertoont zich overal dit karakter van het recht en 
hoe sterk ook de eenheidsdrang moge zijn die van den Staat naar het recht uitgaat, 
geheel bant zij het andere nooit uit. 

Geen tijd ziet dien eenheidsdrang zoo sterk als die van de codificatie en nooit 
vierde de codificatie zoozeer hoogtij als in de 19e eeuw. Vandaar dat 
verschijnselen als het praetorisch recht en de equity als abnormaal aandoen en 
toch zijn zij veeleer typeerend voor de normale rechtsontwikkeling. Er, is steeds 
een drang naar eenheid én een drang naar handhaving der veelvuldigheid. In het 
recht van onzen tijd, waarin de eenheid bereikt scheen, waarin wat daarbij niet 
paste uit het recht werd gebannen naar moraal en zeden, liet het verborgen hoekje 
van de arbitrage plaats voor de verscheidenheid. En thans neemt deze in de 
vorming der vaste 

>)   Blz. 266. 
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scheidsgerechten plotseling een plaats in, die weer nieuwen twijfel aan de 
eenheid wekt. Dat daartegenover ook de eenheid weder hare rechten heeft, 
hebben we boven betoogd, toen we de noodzakelijkheid bepleitten van 
vernietiging door de rechterlijke macht van vonnissen, fundamenteel in strijd 
met de billijkheid, zooals de van staatswege aangestelde rechter haar begrijpt. 
Binnen die beperking maakt arbitrage thans aanspraak op vrijheid. Ik zou haar 
die willen laten. Stellig zal als de ontwikkeling haar verder brengt, eens weer de 
reactie naar eenheid komen. Praetorisch recht en equity worden na eeuwen aan 
civielrécht en law geassimileerd. Dat kan ook met het recht der arbitrage 
gebeuren. Maar zoover zijn we nog lang niet, vooreerst is haar ontluiken met 
vreugde te begroeten. De eerste stappen tot een rechtsstelsel, zij het dan een 
naast dat van de wet, heeft zij reeds gedaan door juristen aan zich te verbinden, 
door haar uitspraken te publiceeren, door op precedenten te steunen en naar 
algemeene regels, b.v. omtrent de beteekenis van bepaalde bedingen bij den 
handelskoop, c.i.f. en dergelijke te streven. Het begin is er, het groeit aan allen 
kant. Zoo wordt nieuw recht. Nieuw recht dat als alle recht in de billijkheid zijn 
fundament heeft, maar zich dan weder door intellec-tueele beheersching tot 
stelsel vormt. Nieuw recht, dat het oude al lang in het rationeele verstijfde er aan 
herinnert, dat ook dat eens uit billijkheidsoverwegingen ontsprong en in het 
ethische ten slotte zijn grond moet blijven vinden. 

Ik ben hiermee aan het einde gekomen van wat ik over dit onderwerp zeggen 
wilde. Het recht gegrond in het rechtsbewustzijn, deel van ons ethisch en van 
ons intellectueel leven — de billijkheid reactie van het zedelijke in het recht 
tegen het rationeele, handhaving van het zedelijke tegenover de steeds weer te 
vreezen overwoekering door het rationalistische — de billijkheidsrechtspraak 
als rechtspraak toch weder verplicht tot rationeele verantwoording — als zij tot 
instituut wordt, de noodzakelijkheid van de vorming van een nieuwe groep 
regels, de billijkheidsregels, naast de bestaande van het oude recht. Ziedaar mijn 
conclusies. 

Ik ben mij bewust dat zij vele vragen onbeantwoord laten. Van het recht heb 
ik slechts één zijde belicht, de vraag is thans hoe van uit deze opvattingen het 
machtselement in het recht, het probleem van recht en staat moet worden 
begrepen. En de billijkheid bezag ik alleen tegenover het recht, aan nadere 
ontleding van de verhouding van rechtsbewustzijn en zedelijk oordeel, waarvan 
ik enkele lijnen aanwees, bestaat behoefte. Ik kan die hier niet geven, mijn doel 
was het, thans enkel recht en billijkheid tegenover elkaar te stellen. Een 
beschouwing over recht, die hoop ik, al richt zij zich slechts op één vraag, toch 
over vele licht geeft. 

Hier nog slechts dit. In de billijkheid zoeken we naar de gerechtigheid, d.i. 
het goede in de samenleving.  De begrippen  zijn 
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verwant, toch dekken zij elkaar niet. Wie naar de billijkheidsbeslissing van een 
geschil streeft, zoekt naar een uitspraak, die in concreto zijn zedelijke 
overtuiging bevredigt. Het is een concrete uitspraak over een bepaalde 
verhouding die hem gevraagd wordt, daarom mag hij die verhouding niet 
losmaken van hare omgeving, mag hij zich niet stellen buiten de gewoonten en 
regels, die worden gevolgd. Dit alles behoort tot de gegevens, die hij bij zijn 
arbeid in aanmerking moet nemen. Zou hij naar meer streven, zou hij zich 
afvragen of ook in een samenleving, zooals hij haar zou wenschen, de uitspraak 
evenzoo zou luiden, hij zou zijn doel voorbijschieten. Revolutionnair mag hij 
niet zijn. In zooverre is het klein werk wat hij doet. Zoodra we van 
gerechtigheid spreken, meenen we iets van anderen aard, dan wordt de regeling 
van de samenleving in haar geheel als probleem gesteld. Van al, wat nu nog 
gebrekkig is, maken wij ons dan los. Zoo kan een uitspraak die billijk is, toch 
aan de gerechtigheid niet voldoen, als we tot de conclusie moeten komen, dat 
wat ons in de gegeven verhoudingen bevredigt, toch in hoogere instantie 
onbevredigend schijnt, omdat die verhoudingen geheel anders behoorden te zijn. 
Het blijft binnen bescheiden kring, dat hier het goede wordt gezocht. 

Niettemin, als we ons bewust zijn, dat met al de beperking, die dat in zich 
sluit en die uit onze persoonlijke gebrekkigheid voortvloeit, we in de billijkheid 
de gerechtigheid zoeken, dat we naar oplossing streven van de ons voorgelegde 
vraag die ons geweten ons oplegt, voelen we, dat we naar het beste grijpen, wat 
een mensch kan bereiken. 

We vertrouwen, dat we daarbij geleid worden. 



 


