
60.   EEN NIEUW LEERBOEK.*) 

I. 

Een bespreking van een boek als dit kan enkel een bespreking der methode 

zijn waarnaar het is opgezet. Geldt dit eigenlijk van ieder leerboek, het geldt in 

bijzonder mate van dit boek, dat juist door zijn methode zich onderscheidt en 

zich wil onderscheiden. Wanneer ik verder over den inhoud van dit werk niet zal 

spreken dan ter illustreering van wat ik over de methode te zeggen heb. en dus 

zwijg over de vele eigen vondsten van Suijling — waaronder er stellig zijn, die 
van een bijzondere scherpzinnigheid getuigen — dan is dat dus niet uit gebrek 

aan waardeering. Wie tegenover de meeningen van een schrijver over allerlei 

vragen van recht stelling wil nemen, doet dat beter, als hij die vragen opzettelijk 

behandelt dan bij de bespreking van een leerboek, waai uit den aard der zaak 

iedere vraag op zich zelf slechts vluchtig kan worden aangeraakt. 

De methode van dit boek is bijzonder. Het heeft stellig een zeer eigen cachet. 

Dit blijkt reeds bij het eerste doorbladeren. Van de gewone citaten vindt men 
niets, van Diephuis of Opzoomer, van Franschen of Duitschers wordt niet 

gesproken. De Hooge Raad wordt stelselmatig genegeerd, slechts bij hooge 

uitzondering en dan nog bij weinig belangrijke vragen wordt een arrest 

aangehaald. Historische betoogen ontbreken geheel. Wel zegt de schrijver, die 

overigens van de geschiedenis als hulpmiddel bij de vaststelling van recht niets 

wil weten, dat , ,het geschiedkundig onderzoek als middel tot controle vaak 
gewichtige diensten zal kunnen bewijzen" (15) '), maar het blijkt niet, dat 

Suijling deze les ook voor zich-zelven geschreven acht. Nooit of zoo goed als 

nooit polemiseert de schrijver tegen met name genoemde auteurs; van 

afwijkende oor-declen wordt slechts op zeer sobere wijze notitie genomen, 

meest om ze met een enkel woord in een hoek te duwen. Dit alles is wel anders 

dan wij het in de juridische leerboeken gewoon zijn. 
Toch is hiermee het boek nog niet gekarakteriseerd. Al deze 

eigenaardigheden zijn slechts consekwenties van deze eene gedachte, die hier 

schijnbaar  met onverbiddelijke  gestrengheid wordt  door- 

*) Boekbespreking over ,. In le id ing tot het Burgerlijk Recht" door Mr. J. Ph. Suijling. Ie stuk. Ie 

ged.. in Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-Ambt en Registratie van 5 Juli   1919 e.v..  nrs.  2584 

c.v. 
l) Deze en verdere tusschen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de bladzijden van het bock. 
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gevoerd: alle recht is in de wet gelegen, rechtswetenschap is niet anders dan het 

in begrippen samenvatten van wat de wets-formules inhouden, uit zich zelve is 
de wet volledig te kennen. Indien dit juist is, wat doet het er dan toe, hoe de wet 

ontstaan is, wat maakt het uit, hoe anderen over die wet hebben geoordeeld, hoe 

de rechtspraak haar heeft begrepen? stemmen haar uitkomsten overeen met het 

inzicht dat uit de wet zelve is gewonnen, des te beter; ontbreekt die 

overeenstemming, het is te betreuren, maar er is geen reden op die foutieve 

oordeelen de aandacht te vestigen. Inderdaad, indien de premisse juist is, dan is 
tegen de consekwenties weinig te zeggen. 

Intusschen — de lezer zal het verwacht hebben — ik acht de premisse 

geenszins juist en ik meen dat het niet dan schijn is, indien Suijling zijn 

uitkomsten met wetsteksten meent te mogen rechtvaardigen. Maar daarover zoo 

straks meer, eerst moeten mij nog enkele grieven van het hart, die weliswaar met 

den geheelen opzet in verband staan, maar toch niet de grondgedachte zelve be-
treffen. 

Ik zeide dat het boek zijn eigen cachet heeft. Daartoe behoort ook de stellige 

toon, waarin het geschreven is. Het gebeurt herhaaldelijk, dat de schrijver ons 

verzekert, dat als wij hem maar volgen, op de een of andere kleinigheid maar 

letten, de oplossing van vragen, waarmee velen zich hebben afgetobd, 

allereenvoudigst is. Dit boek is het boek van de gemakkelijke oplossingen. Reeds 
in de allereerste bladzij van het boek treft ons dit. De moeilijkheid, waarvoor zij 

die als Suijling de leer der staatssouvereiniteit aanhangen, staan, is bekend: de 

Staat schept recht èn is product van recht. , Aan de ervaring getoetst, zegt 

schrijver, bevatten deze uitspraken allerlei tegenstrijdigheden." Ik zou zoo 

meenen, dat het niet de ervaring maar ons denken is, dat de tegenspraak bloot 

legt. Maar hoe wordt de moeilijkheid opgelost? Men hoore: ,,Voor den jurist, die 
zich herinneren wil, dat het recht niet dient om de men-schen waarheden te 

onthullen, maar om eischen voor hunne gedragingen te stellen, hebben die 

uitspraken een gezonden zin. Zij zeggen hem niet wat is, maar hoe hij zich de 

buiten de werkelijkheid gelegen rechtsverhoudingen moet .voorstellen. Zij 

verklaren hem bovenal, dat hij het overheidsgezag als aan den 

oorspronke-l i jken  staat gehecht en de staat als door het recht gebonden heeft te 
denken (1—2)." Bezien we deze zinnen wat nader. De vraag was. is de 

voorstelling ,,de staat schept recht", vereenigbaar met deze andere ,,de staat is 

gebonden aan recht". En het antwoord? Op den keper beschouwd niet anders dan 

,,ge hebt u het zoo te denken". Maar als ik daarin nu een tegenstrijdigheid 

gevoel, als ik me afvraag, of ik dat wel zoo mag denken? Dan wordt mij niet 

anders als troost gegeven dan de mededeeling dat ik het moet doen en de 
verzekering dat de rechtswetenschap een normwetenschap is  (zoo meen ik 

althans het niet duidelijke zinnetje over de waar- 
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heidsonthulling te moeten begrijpen) een verzekering, die ons voor onze vraag 

geen stap verder brengt. Ik betwijfel of iemand die de moeielijkheid van de vraag 

heeft gevoeld, door dit antwoord ook maar eenigszins wordt geholpen. Dat 

Suijling zoo iets neerschrijft, kan ik alleen verklaren door aan te nemen, dat die 

moeielijkheid voor hem geen oogenbhk levend is geweest, dat hij het probleem, 

waarom het hier gaat, eenvoudig niet heeft gezien. Ik begrijp volkomen, dat de 

schrijver van oordeel is dat een leerboek als dit, niet de plaats is om een vraag als 
deze in alle breedte en diepte te behandelen. Maar dan was het toch beter geweest 

eigen standpunt, desnoods ongemotiveerd, aan te geven met de uitdrukkelijke 

toevoeging, dat dit de eigen opvatting van den auteur is, maar anderen er anders 

over denken. En stellig is het niet geoorloofd om door uitdrukkingen als ,,de 

jurist, die zich wil herinneren" het gevoelen te wekken, dat met een paar van zulke 

zinnetjes een zaak als deze is afgedaan. Vooral voor een leerboek is dit 
bedenkelijk. Doch het is niet alleen in de inleiding dezer inleiding — die nu 

eenmaal Suijling's sterke zijde niet is — het is ook verder in het boek. dat telkens 

weer den lezer wordt voorgehouden dat als hij het maar met den schrijver eens is, 

de oplossing van allerlei tot heden moeielijk gewaande vragen allereenvoudigst is. 

Ziehier nog een voorbeeld. De lezers van dit blad hebben het onlangs uit 

Houwing's artikelen kunnen zien, hoe veel er vast zit aan de vraag der verhouding 
van gewoonte en aanvullend recht. Voor Suijling is dit een peuleschilletje. ,,Men 

behoeft slechts de wet houdende A. B. op te slaan. Daar wordt de verhouding 

tusschen de wet en de overeenkomst geregeld. ,,De wettelijke voorschriften 

wijken enkel voor de tegenstrijdige wilsverklaring van den handelenden persoon, 

a l t i j d  voor zoover zij regelend zi jn  (art. 14 A. B.). De gewoonte, laat staan de 

billijkheid of de aard der handeling bezit tegenover de wet geen derogatieve 
kracht (artt. 3, 5 en 11 A. B.). Bedenkt men nu verder, dat uitleg — in den 

gewonen zin — van duidelijke wilsverklaringen is uitgesloten (art t .  932, 1378), 

zoo staat tegeli jkert i jd  vast, dat de bi l l i jkheid  het gebruik en de aard van de 

handeling alleen kunnen dienen ter bepaling van de met een dubbelzinnige 

verklaring geopenbaarde bedoeling. Hiermede is het vraagstuk opgelost" (175). 

Het is maar jammer, dat niet tegelijk de moeielijkheid der tegenstelling tusschen 
üubbelzinnige en duidelijke verklaringen is opgelost. Uit hetgeen drie bladzijden 

te voren is gezegd, b l i jkt  dat ook de schrijver erkent, dat een schijnbaar dui-

delijke verklaring in het licht van het gebruik onduidelijk kan zijn. Dan moeten 

we dus eerst het gebruik te hulp roepen om uit te maken of de verklaring duidelijk 

is, en als zij dan blijkt niet duidelijk te zijn, doen we weer op dat zelfde gebruik 

een beroep om den inhoud en de verbindende kracht vast te stellen. Heel bevredi-
gend schijnt dat niet. Ik wil maar zeggen aan de ..oplossing" ontbreekt nog wel 

het een en ander. Eindelijk wijs ik nog op blz. 78'9 
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waar de ,,oplossing" van het vraagstuk der rechtspersoon wordt meegedeeld, en 
dit te liever, omdat ik juist in dit betoog veel met instemming heb gelezen, — 

maar de oplossing? Ik vrees dat er ook na Suijling nog wel het een en ander over 

het vraagstuk der rechtspersoon geschreven zal worden. 
Met deze grief hangt een andere nauw samen. Ik zeide, dat onze auteur zich 

zorgvuldig onthoudt van het aanhalen van meeningen van anderen. Op zich zelf 

is er iets voor te zeggen. Eigen goed sluitend betoog wordt niet versterkt door de 
mededeeling, dat X het wel. IJ het niet daarmee eens is. Zoo wordt ook 

wetenschappelijk werk een afgerond geheel — uit aesthetisch oogpunt pleit daar 

veel voor. Maar het heeft toch voor onze wetenschap ernstige bezwaren als het 

een leerboek betreft. Er staat nu eenmaal veel niet vast. Tot jurist wordt enkel 

gevormd wie telkens weer leert het eene rechtsoordeel tegen het andere af te 

wegen, daarbij begrijpend dat voor beide iets te zeggen valt. Dat leert de 
gebruiker van dit boek niet. In allerlei vragen waarover verschil van meening 

bestaat, wordt hem enkel de soms zeer afwijkende meening van Suijling 

voorgelegd, hij hoort niet, dat anderen anders oordeelen. En verneemt hij dat al, 

dan wordt die meening niet — zooals aanhaling zou meebrengen — met 

uiteenzetting van gronden objectief voorgedragen, maar dan krijgt hij daarvan 

juist zooveel te hooren als voor een repoussoir van schrijvers eigen opvattingen 
gewenscht is. Soms gaat dit zoover dat de schrijver een caricatuur maakt van wat 

hij bestrijdt. Zoo op blz. 13. als van de voorstanders van het gebruik der historie 

als hulpmiddel bij de interpretatie wordt gezegd dat zij ,,als recht opdienen" wat 

Domat, Pothier en anderen hebben geleerd. 
Door dit alles mist dit boek de onpartijdigheid, die van een leerboek mag 

worden gevraagd. Men versta mij wel, ik verlang niet. dat een leerboek kleurloos 
is; zulk een boek kan alleen iemand zonder overtuiging schrijven. En wie ook 

voor jurist aanleg mag hebben, stellig niet iemand die overtuiging mist. Maar 

onpartijdigheid is iets anders. Wie een wetenschap als de onze tot voorwerp 

zijner studie maakt, heeft aanspraak op een onpartijdig verslag van den stand der 

vraagstukken, waarmee hij zich gaat bezighouden. Aan dien eisch voldoet dit 

boek niet. 

II. 

,,Als eenige bron voor den uitleg der wet rest daarom de wet zelve (art. 11 
B.W.) (14). Ziedaar het beginsel van Suij l ing's boek   Zien we wat er in de 

toepassing van wordt. 
Zetten we eerst eenige citaten er naast: Blz. 60 (over de bekwaamheid): .,De 

wet heeft zich met al deze vragen niet druk gemaakt. Aan de wetenschap laat zi j  

het over hier op eigen gelegenheid   den  juisten  weg   te  vinden".   

Alzoo:   de  wetenschap  vervult 

f. 



82 P. SCHOLTEN 

de taak der wet. Blz. 79: ,,In ons recht ontbreekt een regeling van stichtingen". 

Toch weet de schr. ons heel wat over de oprichting van stichtingen, over de 

beteekenis van den stichtingsbrief, over de opvolging van de stichting in het 
afgezonderd goed, en zoo meer. te vertellen. Blz. 107: ..Onrechtmatige 

verkorting van publieke rechten geeft bijgevolg in beginsel geen aanspraak 

tegen den openbaren persoon. Zoo vat de practijk doorgaans de artt. 1401 tot 

1403 op". Hier wordt aan de practijk, dat is in dit verband de rechtspraak, 

rechtscheppende kracht toegekend. Op blz. 157 geschiedt hetzelfde met ,,de 

normale verkeersopvatting": ,,De hierboven ontwikkelde beginselen omtrent den 
duur van het aanbod geven eenvoudig uitdrukking aan de normale 

verkeersopvatting' . Op blz. 173 merkt schr. op dat de bepalingen der wet over 

uitlegging van testamenten en overeenkomsten zonder nadeel hadden kunnen 

worden gemist. Daarop volgt de klacht dat tot schade der practijk een scherpe 

aanduiding ontbreekt van de tegenstelling tusschen de beginselen, die den uitleg 

eenerzijds van testamenten en anderzijds van overeenkomsten beheerschen. Dat 

belet Suijling niet een uitnemende uiteenzetting dezer tegenstelling te geven. 
Op de aangehaalde plaatsen erkent Suijling dus uitdrukkelijk den grond zijner 

leeringen elders dan in de wet te vinden. Trouwens de billijkheid gebiedt er op 

te wijzen, dat hij met die mogeli jkheid  op blz. 15 ook in het algemeen 

rekening houdt. Maar hij voegt er dan aan toe, dat dan de uitspraak van den 

rechter geen ..rechtskwaliteit bezit". Ik heb mij vergeefs afgevraagd wat wel de 

beteekenis dezer duistere woorden mag zijn. De vraag ligt voor de hand: Komt 
dan aan alles wat de schrijver over de onbekwaamheid, de stichting, de 

onrechtmatige overheidsdaad of de herroepelijkheid van het aanbod vertelt, ook 

geen rechtskwaliteit toe? Heeft de uitspraak van den rechter, als hij onzen auteur 

in deze dingen volgt, een andere ..kwaliteit" dan wanneer hij overigens de 

inzichten van den schrijver in zijn vonnissen neerlegt? Op zijn minst had dan 

toch mogen worden verlangd, dat dit verschil was uiteengezet en ook. dat de 
schrijver in zijn beschouwingen zelve had doen uitkomen, dat hij in deze 

inleiding tot het burgerlijk recht af en toe over iets anders  dan  ,.recht"  

sprak. 
Ik zeide dat schrijver op de aangehaalde plaatsen uitdrukkelijk erkent, dat zijn 

bron in cenig bijzonder geval niet was de wet. Dit gebeurt hem nog wel een 

enkele maal. Maar ik moet toegeven, dat dit toch niet dikwijls het geval is en ik 
heb een vermoeden, dat hem die enkele malen de erkenning onbewust is 

ontsnapt. Gewoonlijk weet hij den schijn te bewaren, dat hij uit de wet alleen 

betoogt. De overtuiging dat uit den ..schoot der artikelen" (het beeld is van 

Sui j l ing)  de verscholci beginselen kunnen worden opgediept zit er diep bij 

hem in. 
Toch is dit alles niets dan schijn. Wie daaraan twijfelt, neme de volgende 

proef. Op blz.  13 wordt als argument tegen de histo- 
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nsche interpretatie aangevoerd, dat men van den man, die midden in het 
bedrijvige leven staat, moeielijk kan vergen de handelingen der Staten-Generaal 

of vergeelde folianten op te slaan. Uit de wet moet hij zijn rechtskennis putten. 

Welnu men legge dienzelfden man eens de wet alleen voor en vrage hem dan, 

niet om zelf uit de wet te halen wat Suijling er alzoo uit opgediept heeft — dat 

zou te veel gevergd zijn — maar om al datgene wat in dit boek staat daar terug te 

vinden. Ik ze.' het iederen leek èn — iederen jurist! 
Voor wie als de schrijver van dit boek te werk gaat, zijn de wetsartikelen niets 

dan haakjes, waaraan hij de van elders gevonden regels ophangt. Ieder die 

de,moeite doet de vele wetsaanhalingen te verifieeren. kan zich daarvan 

overtuigen. Ik geef slechts een enkel staaltje. Blz. 100 wordt de kwestie 

besproken, of hij die zich gekrenkt gevoelt door de uitspraak der algemeene 

vergadering van een vereeniging of door een besluit van commissarissen eener 
naam-looze vennootschap — ook waar een zaak aan de beslissing dezer colleges 

is opgedragen — nog in beroep bij den rechter kan gaan. Suijling antwoordt 

bevestigend op grond van art. 661 W. v. K.! Vlak te voren wordt de verplichting 

van commissarissen of algemeene vergadering om niet naar willekeur te 

beslissen, afgeleid uit art. 1292 B. W. Op die wijze doorgaande vindt men wel 

voor èlken regel dien men wenscht een tekst. De schr. onderstelt dit blijkbaar 
ook, want van tijd tot t i jd  wordt ons verzekerd dat ,,de wet" zonder aanhaling 

het een of ander beveelt of verbiedt. Men moet dan maar zelf raden waar. Zoo 

zou ik gaarne willen weten, aan welk voorschrift gedacht moet worden, als ik op 

blz. 124 lees. dat ,,de wet den dader van een onrechtmatige handeling de be-

voegdheid ontzegt zich met een beroep op zijn persoonlijke abnormal i t e i t  aan 

de gevolgen van z i jn  daad te onttrekken". 
Nu is dit telkens weer steun zoeken in wetsartikelen ook bij de behandeling 

van vragen, waarover die wetsartikelen in het geheel niet spreken, een 

betrekkelijk onschuldig genoegen. En stellig kan het zijn nut hebben om op te 

sporen of in eenig voorschrift niet een beginsel van algemeener strekking ligt 

opgesloten — hoe men dit echter kan doen buiten de historie om en zonder naar 

iets anders dan de wet zelve te zien, is mij niet duidelijk. Maar daarover zoo 
straks meer. ik heb er eerst nog even op te wijzen, hoe dit verband leggen 

tusschen artikelen met eng bepaalden bijzonderen inhoud en vragen uit een 

geheel ander gebied, toch ook vel gevaren kan opleveren. We zien dit bij 

Suijling als hij de mogelijkheid van herroeping van het aanbod bespreekt. Hij 

meent dat twee bijzondere bepalingen de herroepelijkheid van het aanbod 

uitspreken (art t .  1353 en 1720). Nu l i j d t  het voor mij niet den minsten twijfel 
dat art. 1720 een bijzondere schenkingsbepaling is en er voor uitbreiding 

daarvan op de verkeersovereenkomsten niet de minste reden bestaat, terwijl art. 

1353 met de offerte tot een over- 
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eenkomst niets te maken heeft. Toch maakt de schrijver zich ernstige 
moeielijkheden met die artikelen en het is zelfs niet duidelijk, hoe hij met zijn 

methode van wetsinterpretatie ten slotte een beslissing ,,ten spijt" dezer artikelen 

durft te geven. Dàt hij dat toch doet, danken wij aan het gebruik van een der 

middelen, waarmee Suijling de gevaarlijke zijde van zijn legistische 

rechtshanteering afslijpt. 
In zijn resultaten is Suijling namelijk volstrekt niet de man dien men krachtens 

zijn opzet zou verwachten. Zijn theorie is wetshandhaving, tot welk gevolg dit 

ook mag leiden, in zijn practijk toont hij voor den regel dien hij in zijn 

voorwoord opstelt, dat het recht den mensch in zijn handel en wandel heeft te 

dienen, een open oog te hebben. Hoe komt dat? Dank zij twee inconsequenties. 

één verborgen en één openlijk blijkende. De verborgen is de van ouds bekende 

methode, dat datgene wat hij billijk en rechtvaardig meent, die over eenige 
rechtsverhouding oordeelt, als „bedoeling" van de in die verhouding betrokken 

partijen aan dezen toe te schrijven. Partijen worden geacht al datgene bedoeld te 

hebben, dat hun rechter meent dat ze hadden moeten bedoelen. Langs dezen weg 

is heel wat onrecht voorkomen dat uit handhaving der letter van wet of 

overeenkomst had kunnen volgen. We mogen ons dus over het gebruik van het 

middel verheugen, maar dat neemt niet weg, dat het puur zelfbedrog is, indien we 
meenen aldus binnen de door die letter getrokken grenzen te blijven. Suijling 

wijst nog al eens op het verschil tusschen de rechtswetenschap die de men-schen 

zegt wat zij behooren te doen, en die wetenschappen, die, zooals hij het niet 

gelukkig uitdrukt, waarheid onthullen. Bij het onderzoek naar de bedoeling eener 

partij, bij de bewijsopneming, gaat het om het laatste; wat partijen niet bedoeld 

hebben maar hadden behooren te bedoelen, vinden we echter door dit feitelijk 
onderzoek nooit. Aan partijen een bedoeling toe te schrijven over zaken waaraan 

ze klaarblijkelijk niet hadden gedacht of waarvan we althans niet weten, dat zij 

hebben gedacht, is het werken met een overbodige fictie. 
Het tweede middel waarvan schr. een druk gebruik maakt om eigen oordeel tot 

het oordeel van den wetgever te maken is de stelling, dat de wet niets onredelijks 

kan hebben gewild. Op blz. 98 lezen we een uitspraak waaronder ik gaarne een 
streep zet: ,,Alle rechtsmacht wordt slechts ter redelijke uitoefening verleent; zij 

eindigt, waar haar gebruik in misbruik ontaardt." Ik laat nu maar daar dat 

schrijver hier ook weer het wets-citaat niet kan missen en ons art. 1, lid 3 wet 

betreffende de crisisrechtspraak van 26 Juli 1918 en art. 25. lid 3 Auteurswet 

voorhoudt. Alsof zonder die voorschriften de fundamenteele regel niet zou 

gelden. Maar ik vraag: ziet de schrijver dan niet, dat als hij den wetstekst niet 
toepast, omdat de toepassing naar zijn oordeel onredelijk zou zijn, — als hij een 

beroep op de wet, dat op zich zelve beschouwd juist zou zijn, als misbruik 

afwijst, de bron dier uitspraken elders moest leggen dan 
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in de wet? dat hij zoo een recht erkent dat niet in de wet is te vinden? Het is toch 

immers juist niet de wet zelve, die de grens tusschen gebruik en misbruik 

aangeeft, die de redelijkheid harer eigen toepassing formuleert? 
Schijn is het ook als Suijling het geheele apparaat zijner wetenschappelijke 

constructies als wetsinhoud voordraagt. Door die constructies werkt de 

rechtswetenschap voortdurend aan het object harer studie. Het mag bij de 

invoering van een nieuw wetboek een oogenblik schijnen of deze scheppende 
werkzaamheid wordt stilgezet, of voortaan alleen van elders gegeven stof wordt 

verwerkt — dit is slechts schijn, al spoedig wordt de lijn weer voortgezet. In hare 

constructies maakt de rechtswetenschap telkens nieuw recht. Er zijn weinig 

tijdperken geweest in de geschiedenis der rechtswetenschap, waarin die 

constructiefwetenschappelijke beoefenaren van het recht zoo sterken invloed 

hebben gehad op zijn inhoud als in de periode die van Savigny over Ihering en 
Windscheid. Bruns en Bàhr en zooveel anderen tot Dernburg loopt. Ik noem 

Duitsche namen, maar het is niet enkel een periode der Duitsche 

rechtswetenschap, waarover ik spreek — ver buiten de grenzen van hun eigen 

land reikt hun invloed: in Oostenrijk, in Zwitserland, in Frankrijk zelfs (Saleilles) 

en ook ten onzent. En er is geen boek in ons land, dat zoozeer de stempel van die 

periode draagt als het werk van Suijling waarover ik spreek. Men zou het de 

Nederlandsche Pandecten kunnen noemen en in zooverre is het. gel i jk  trouwens 
ook in zijn  principieelen grondslag, ondanks de allures van moderniteit, ondanks 

de frischheid ook, die het in sommige opzichten heeft, reeds bij zijn verschijnen 

verouderd. Men behoeft slechts de inhoudsopgave van het boek door te zien om 

te bemerken, hoezeer het tot het ..Pandecten'type behoort. Na de inleiding krijgen 

we een afdeeling over de rechtssubjecten, dan een over het ontstaan en tenietgaan 

van rechten. We vinden gesproken van rechtsfeiten en voorwaarden, van 
materieele daden en rechtshandelingen, van rechtshandelingen tegenover 

wilsverklaringen, van aan mededeeling onderworpen (Empfangsbedürftige) 

wilsverklaringen, van schijnbare rechtshandelingen, van het bewijs van het 

vernemen van de belichaamde verklaring, van inhoud en beweegreden der 

overeenkomsten, van wilsrechten (Gestaltungs-rechte) en zoo al meer; wie de 

Duitsche litteratuur zoon beetje kent, zet van zelf af en toe een Duitsch woord 
achter de termen die ons worden aangeboden. Wat is het kenmerk dezer periode? 

ik zou meenen de poging om door steeds nieuwe begripsvorming. door a l t i jd  

fijnere onderscheidingen de rechtsstof — die in zicli zelf onveranderd in het 

corpus juris of in de wet werd aanwezig geacht — samen te vatten en daardoor 

tevens aan de eischen der wisselende rechtsovertuigingen te voldoen. 
Nu is het hier de plaats niet om in een waardeering dezer methode te treden. Ik 

mag voor het oogenblik wel volstaan met de verkla- 
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ring, dat ook ik de begripsvorming voor wetenschappelijke beheer-sching der 

rechtsstof absoluut onontbeerlijk acht, dat ik toegeef dat scherper inzicht in het 

steeds meer ingewikkeld wordend rechts-leven de noodzakelijkheid van de 

schepping van nieuwe begrippen en onderscheidingen kan aantoonen, maar dat 

ik daar tegenover stel, dat juist de tijd, waarop ik doelde, heeft aangetoond, 

hoezeer zulk een begripsvorming kan verloopen in een onvruchtbaar spel, hoe 
gevaarlijk het voor het rechtsoordeel wordt als men het begrip, ter beheersching 

der stof gevonden, als onomstootelijke norm gaat beschouwen. Ik laat nu rusten, 

hoever Suijling buiten dit gevaar is gebleven, voor het oogenblik wil ik er slechts 

op wijzen, hoe ook langs dezen weg nieuw recht — juristenrecht — wordt ge-

vormd. Aan de Duitschers hebben we het te danken, dat zoo in de 19e eeuw, ook 

bij stilstand der wet, het recht zich heeft ontwikkeld. Eén voorbeeld uit Suijling. 
Op blz. 90 spreekt hij over de vragen van nietigheid en ontbinding van de 

handeling van oprichting eener vereeniging. Is die handeling nietig bij 

ongeldigheid van de verklaring van een of meer oprichters, zoo neen, blijven dan 

toch de overigen gebonden aan hun lidmaatschap, kan art. 1302 B. W. worden 

toegepast bij niet-nakoming van een toezegging aan een lid bij de oprichting 

gedaan (betaling voor inbreng) en zoo meer. Hoe zoekt Suijling de oplossing? 
Door de ontleding der handeling van oprichting in a. een eenzijdige 

oprichtingsverklaring van de oprichters in privé; b. een namens den 

rechtspersoon door de oprichters als zoodanig tot derden gerichte verklaring, en 

c. de door de oprichters als derden afgelegde verklaring van toetreding als lid 

(88). De conclusies volgen: De eenzijdige verklaringen hangen niet 

onverbrekelijk samen: valt er één weg, de rechtspersoon treedt toch in het leven 
enz. Ik spreek nu niet over de juistheid dezer oplossingen, noch over de vraag of 

deze zeker niet ongekunstelde voorstelling daarvoor volstrekt noodig was. Ik 

vraag enkel: wat doet de wet tot dit alles? Waar schrijft zij voor wat gij hier als 

recht leert? 

III. 

Deze kritiek mag niet al te zeer uitdijen. Zij mag niet worden tot een 
uiteenzetting van eigen denkbeelden over wetsinterpretatie. Maar over 

Suij l ing's  versmaden der historie als hulpmiddel moet ik toch nog een enkele 

opmerking maken. Het is mij niet duidelijk, hoe iemand die als hij. wet en recht 

identificeert, de historische uitlegging geheel ter z i jde kan stellen — eerder 
begrijp ik hen die ju i s t  omdat zij op datzelfde standpunt staan van de 

geschiedenis een zeer druk gebruik maken. Aan het gezag der wet zijn wij 

onvoorwaardelijk onderworpen. Goed, maar wat is die wet? Toch niet een 

boekje, maar een uitspraak, een bevel van bepaalde men-schen. Zeker, niet aan 

wat die menschen overigens hebben bedoeld, 
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zijn wij gebonden, enkel aan den wil dien zij in de wet neerlegden. Maar die wil 
is in woorden geuit en om die woorden te verstaan, hebben wij toch in de eerste 

plaats te onderzoeken onder welke omstandigheden zij zijn neergeschreven. Ik 

geef toe, het is heel iets anders te vragen hoe recht is geworden dan vast te 

stellen, wat recht is. Maar om te weten, wat recht is. zullen we toch wel den zin 

der woorden hebben te begrijpen waarin de wet is geschreven, en hoe kunnen 

we dat, indien we stelselmatig weigeren kennis te nemen van de 
omstandigheden, die tot dat neerschrijven aanleiding gaven, van het doel, dat zij 

die er aan meewerkten, zich voor oogen stelden? Op blz. 172 wordt ons geleerd, 

dat wij de akte, die we gaan uitleggen, moeten bezien in het licht der feiten, 

waaronder zij geteekend werd. Mag het licht dier feiten over de wet niet 

schijnen? moeten we het hier opzettelijk afdekken? 
Het is waar, het gewicht van deze factor is dikwijls overschat. Tegen de 

methode van hen, die het oordeel van een Minister of Kamerlid, een uitdrukking 

in Memorie of Voorloopig Verslag in de plaats der wet wilden stellen, heb ook 

ik dikwijls gewaarschuwd. Maar dit neemt niet weg, dat we a l t i jd  met dit 

onderzoek moeten aanvangen. Er mee volstaan kunnen we nooit — doch eerst 

als we weten, wat zij die een regel opstelden er mee beoogden, onder welke 

omstandigheden hij is ontstaan, wat er aan voorafging en waaróm men 
veranderde, kunnen we verder gaan; dan eerst kunnen we vragen, of veranderde 

omstandigheden tot andere uitlegging dwingen, of door nieuwe regeling van een 

ander onderwerp een nieuwe beteekenis ook aan dit voorschrift toekomt, of ons 

rechtsbewustzijn, gedragen door dat van hen, voor wie onze uitspraak moet 

gelden, een andere beslissing eischt. Het is stellig een eenzijdige beschouwing, 

als men leert, dat alleen het historische onderzoek wetenschappelijk zou zijn, en 
al het andere, wat de taak is van den rechter en den auteur die dezen voorlicht, 

buiten de wetenschap zou liggen, maar even eenzijdig gaat hij te werk die de 

historie ter zijde laat. De eerste miskent dat de rechtswetenschap een 

normwetenschap is. de tweede dat zij haar grondslag vindt in historisch te 

kennen verschijnselen: de wet, de rechtspraak, de  concrete  rechtsfeiten  als 

contracten en  zoo  meer. 
Ik spreek nu nog alleen van nieuwe regels — kersversch opgesteld door onze 

eigen wetgever. Veel noodzakelijker is kennisneming der historie bij die vooral 

in het burgerlijk recht zoo ta l r i jke  regels, waar onze wetgever eenvoudigweg 

de traditie van eeuwen lang heeft voortgezet, op zijn beurt getracht heeft onder 

woorden te brengen wat Romeinsche juristen, Middeleeuwsche en latere 

geleerden, de Fransche wetgever vóór hem formuleerden. Hoezeer hij, die zich 
opzettelijk dit hulpmiddel onthoudt, in den blinde rond-tast, kan blijken uit wat 

Suijling ons over de dwaling leert. De dwaling moet volgens art. 1358 B. W. de 

zelfstandigheid der zaak betreffen.  Historisch  onderzoek  heeft ons  

geleerd  wat  deze  term 
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oorspronkelijk beteekende, heeft ons ook doen inzien dàt en waarom wij ons van 
die oorspronkelijke beteekenis mogen losmaken, welke waarde wij er thans aan 

moeten hechten. Suijling heeft daar ook van geprofiteerd, al rept hij er met geen 

enkel woord van. Zonder dat zou hij de bewering niet hebben kunnen opstellen, 

dat de verzamelaar, die een zeventiende-eeuwsche oude kast meende te koo-pen, 

nietigverklaring mag vragen, als het een moderne nabootsing blijkt te zijn (190). 

Want hoe kan hij zonder historisch betoog iemand overtuigen, dat nu die 
dwaling de zelfstandigheid der zaak betreft, het onderwerp der overeenkomst, de 

identiteit — wat S. met zelfstandigheid gelijk stelt? Het is mij duister. Het was 

toch deze kast, die kooper en verkooper beiden tot voorwerp hunner 

overeenkomst maakten? 
Het weglaten der geschiedenis is weer schijn. Achter dit boek zit heel wat 

historisch onderzoek, zoo al niet van Suijling zelf. dan toch van anderen; zonder 
dit was dit boek niet geschreven. En weer doet dit bezwaar zich te scherper 

gevoelen omdat het een leerboek betreft. Weer krijgt de leerling een verkeerden 

indruk; de methode, waarnaar de resultaten in werkelijkheid zijn gevonden, ziet 

hij niet. 
Erger nog acht ik het, dat hem het inzicht wordt onthouden, dat in het recht 

ontwikkeling zit.  Dat er niet maar zijn wetgevingen na elkaar, die met elkaar 
niets te maken hebben, geheel los van elkaar staan, maar dat de nieuwe wet 

wordt gemaakt met het materiaal door de oude verschaft. Dat er is verandering, 

maar niet een bloot na elkaar komen, doch een opvolging, een lijn; dat het 

dezelfde gedachten zijn, waarover men strijdt, die nu in dezen dan in genen 

vorm de overhand krijgen — dat men al t i jd  weer poogt de rechtsgedachte in de 

een of andere formule te vangen en dat a l t i jd  weer het leven zich aan die 
formule ontwringt en naar nieuwe formuleering wordt gestreefd; dat er nu eens 

een bepaalde richting is waarin we het recht zien gaan, dan weer een plotseling 

terugkeeren op den eenmaal ingeslagen weg. Van dat alles bemerkt de lezer van 

Suijl ing's  boek niets, wie zich hierdoor in het recht laat inleiden, ziet het recht 

als een onveranderlijke grootheid, plotseling verschenen om even plotseling 

weer te verdwijnen — als de wet wordt afgeschaft. 
Van de ontwikkeling die aan de wet voorafging niets — niets ook van een 

mogelijke ontwikkeling na hare vaststelling. Van den gang der rechtspraak 

wordt niet gesproken, hoe deze nu hier, dan daar uitweg zocht uit 

moeielijkheden, nu eens zeer stellig vasthield aan het eenmaal opgestelde, dan 

weer langzaam aan door den aard der besliste gevallen geleid tot verandering 

kwam, hoe hier overgangen liggen, zoo onmerkbaar, dat men eerst aan het eind 
der reeks bemerkt op een andere hoogte gekomen te zijn een ander standpunt te 

hebben bereikt, of hoe zij ook wel plotseling de oude lijn afbrak en een  nieuwe 

begon  —   men  hoort  er niets 
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van. De wet is immers niet veranderd en wat doen de min of meer „foutieve" 

beslissingen van den rechter er toe? 
Maar wat blijft er zoo van de schoone woorden in de voorrede vooropgesteld, 

dat het recht niet om zijns zelfs wil bestaat? Hoe kan men zijn lezers van die 

waarheid doordringen als men hen niet laat zien, hoe de rechtsregels worden 

toegepast niet op bedachte schoolvoorbeelden, maar zooals de ervaring het ons 

in de rechtspraak doet kennen? Over den samenhang van het recht met andere 

verschijnselen van het maatschappelijk leven, wordt in dit boek opzettelijk 

gezwegen. Vele paragrafen brengen een breedvoerige — en dikwijls 
verdienstelijke — behandeling van het ver-eenigingsrecht, maar met geen enkel 

woord wordt gewezen op de enorme vlucht, die het vereenigingswezen 

genomen heeft, op zijn grooten invloed op handel en wandel van haast iedereen. 

Meent Suijling nu inderdaad dat het vereenigingsrecht kan worden begrepen 

zonder daarop te letten? Bestond het nu juist zooals het hier is beschreven, al 

veertig jaar geleden? Aan de wet is in deze materie toch niets veranderd — is 

het recht nu ook hetzelfde gebleven? Vv^ie meent het recht enkel uit de wet te 

kunnen leeren, zal nooit een ander de waarheid bijbrengen, dat het recht niet om 

zijns zelfs wil bestaat. 
Ten slotte nog één ding. Ik ben feller geweest in de critiek op dit boek. dan ik 

in mijn beoordeelingen van juridisch werk gewoon ben. De rechtvaardiging 

daarvan moge hierin gevonden worden, dat het boek van de methode die ik 
bestrijd, zulk een bijzonder knap staal is. Het is helder geschreven, 

buitengewoon klaar van uitbeelding, het prikkelt voortdurend tot eigen denken. 

Nergens is het slap of vaag. Maar er is toch nog iets anders. Ik geloof dat wij in 

de rechtswetenschap voor het oogenblik aan niets zoo zeer behoefte hebben als 

aan een goede methodologie. Vaststelling van de waarde der wet, van de 

beteekenis van de begripsvorming voor het recht, behoort allereerst tot haar 
taak. En nu schijnt het mij de fout van dit boek, dat het deze waarheid geheel 

heeft miskend. We staan hier voor groote moeielijkheden. Veel dat scheen vast 

te staan is losgewrikt. maar nieuw gebouwd is er weinig. Voor dezen nieuwen 

bouw lijkt niets mij bedenkelijker, dan met negeering van alle moeielijkheden, 

de oude c l ich és  van recht als staats-wil en dien wil besloten in de wet, weer te 

voorschijn te halen en te meenen dat daarmee — zonder eenig nieuw onderzoek 
naar haar eigenlijke beteekenis en kracht — op de oude wijze der ,.constructie" 

wel verder kan worden gewerkt. Daarmee bereiken we niets. En we loopen 

gevaar de taak te vergeten, die we behooren te vervullen. 
 


