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Mr. Hartzfeld is in onze rechtslitteratuur de man van het bemiddelende vonnis. 

In 1915 kwam hij met een boekje ter aanbeveling van het denkbeeld, dat de 

rechter minder aan één der procedeerende partijen uitsluitend gelijk moest geven, 

meer moest trachten tot een beslissing te komen, die tusschen het standpunt van 

beide in een uitweg zocht. Het denkbeeld sloeg in, het boekje wekte in den 
kleinen kring van de in rechtsgeleerde litteratuur belangstellenden beroering en 

beweging. Een beweging, die echter allerminst uit sympathie voor het werkje was 

geboren. Dat bleek bij de behandeling van het onderwerp, die in de 

Juristenvereeniging onmiddellijk na het verschijnen van het geschrift in 1916 

plaats vond. Naast Mr. Hartzfeld traden de heeren Kirberger en Loder als 

praeadviseurs op; wie zich de praeadviezen en debatten herinnert, weet met welke 
felheid deze beiden tegen het nieuw opgeworpen denkbeeld te velde trokken, 

welk een animositeit er bij die gelegenheid tegen bleek te bestaan. De heer 

Hartzfeld heeft zich van dat alles niet veel aangetrokken, integendeel, hij ziet in al 

dien smaad, zijn lievelingsgedachten aangedaan, een eer, hij koestert zich in de 

glorie van een wetenschappelijk vervolginkje, en weet dit min of meer vriendelijk 

psychologisch te verklaren. 
Daarbij gaat hij intusschen verder. Het nieuwe boekje, welks titel hieronder 

staat, is een vervolg op het vorige. Op blz. 47 zegt schrijver, dat de ware aard en 

wezen van het bemiddelend vonnis lang een geheim zijn geweest, zelfs voor de 

min of meer ingewijden, het blijkt thans niet te zijn een vergelijk tusschen twee 

partijen, maar tusschen twee rechtsoplossingen. Dat vergelijk kan door 

rechtsverfijning worden gevonden: door rechtsoplossingen. die tusschen de 

algemeen gestelde uitersten in staan. Voorbeeld is de beperking der 
schadevergoeding uit onrechtmatige daad in geval van mede-schuld bij den 

benadeelde. Sinds 1916 neemt onze rechtspraak aan, dat bij schuld aan 

weerszijden de schade naar evenredigheid door de betrokkenen moet worden 

gedragen. Een ander voorbeeld zoekt de schrijver in art. 658 B. W. en de grens-

overschrijding bij het bouwen. Onvoorwaardelijke toepassing der wet zou hier 

leiden tot een bevel van amotie, door den rechter te geven bij elk bouwen op eens 
anders grond, onafhankelijk van den omvang van het gepleegde onrecht en van de 

schade, die bij afbraak :ou worden geleden. Mr. Hartzfeld ziet in het betoog dat ik 

indertijd 
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in dit Weekblad (2550 vlg.) aan deze vraag wijdde, een beschouwing van zuiver 
bemiddelenden aard. Een derde voorbeeld kan de overmacht hier leveren, het is 

bekend hoe hier veelal wordt aangenomen dat een van tweeën moet gelden: óf de 

debiteur bewijst overmacht en is dan bevrijd, of hij bewijst die niet, maar moet 

dan ook tot volledige schadevergoeding worden veroordeeld, het is ook bekend 

dat men bezig is naar een uitweg te zoeken, die een verdeeling der schade voor 

beide betrokkenen tengevolge heeft. Wie daar meer van weten wil, zi j  verwezen 
naar het praeadvies van Meijers voor de Juristenvereeniging van 1918. Naast die 

voorbeelden staan nog verscheidene andere. Hartzfeld ziet in deze alle dit 

gemeenschappelijke dat een tusschenweg wordt gezocht tus-schen twee strenge 

en radicale uitersten, hij wil dat rechter en wetgever dien weg nog heel wat meer 

zullen begaan dan zij tegenwoordig doen. Zij moeten zich daarvoor losmaken 

van de genegenheid voor het ..alles of niets" dat juristen kenmerkt: aan de be-

middeling — want dat zou dit alles zijn — moet een ruimer plaats worden 
ingeruimd. 

Wat tot dit alles te zeggen? 
Ontegenzeggelijk heeft dit geschrift, gelijk ook de vorige van denzelfden 

auteur, de bekoring der frischheid. Het is helder en prikkelend, nergens duf en 

saai. Hartzfeld is de man van den l ichten  gedachtenflits. van eigen observatie 

en geestigen kijk. Doch het ontbreekt hem aan scherpte van 
onderscheidingsvermogen, aan doordenken van wat hij vluchtig heeft opgemerkt. 

Misschien hangt het samen met zijn weerzin tegen den psychischen aard van den 

normalen jurist, maar ju is t  wat dezen onderscheidt — zijn zoogenaamde 

..scherpzinnigheid" mist onze auteur. Dat lijkt me de verklaring van het 

eenigszins bevreemdende feit dat hij niet heeft opgemerkt dat zijn 

rechtsverfijning van 1919 ik wil niet zeggen niets te maken heeft met —, maar 
dan toch wel een heel eind afstaat van zijn bemiddelend vonnis van 1915 en 

1916. en dat, hoewel de debatten van toen hem aanleiding genoeg konden geven 

op dit verschil wèl te letten. 
Bij het eigenlijk bemiddelende vonnis komt de rechter tot een 

tusschen-uitspraak. omdat hij óf ten aanzien der feiten óf ten aanzien van het 

recht de mogelijkheid mist een oplossing van het geschil te geven. Het antwoord 
dat hij naar strikt recht zou moeten geven zou zijn: ik weet het niet, ik ben niet 

overtuigd dat de feiten zich hebben voorgedaan zooals A die stelde, maar 

evenmin dat ju is t  is wat B beweert. Gebruikelijke opvattingen doen dan de 

beslissing van den bewijslast, of misschien ju is ter  het bewijsrisico afhangen, 

wie bemiddelt kiest in plaats daarvan een half geli jk geven aan den een. half aan 

den ander. Of wel: omtrent het concrete recht of zelfs een algemeenen regel, kan 
de rechter niet met zich zelf tot klaarheid komen, hij b l i j f t  aarzelen en eindigt 

met  een verklaring van onwetendheid. Waar  hij   het  geschil  moet 
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oplossen, geeft hij ieder wat. Geheel anders bij de rechtsverfijning. Daar geeft de 
rechter de tusschenoplossing, omdat hij overtuigd is, dat zij rechtens geboden is. 

De rechter die het procédé der rechtsverfijning toepast, geeft niet zijn beslissing, 

omdat hij aarzelt en dobbert en dus ten slotte maar halveert, maar omdat deze 

voor hem de eenig-mogelijke, de eenig-juiste is. In dit procédé zit niets nieuws. 

De rechtswetenschap heeft het in hare ontwikkeling voortdurend toegepast. Het 

recht kan in zijn regels nu eenmaal niet anders dan generaliseeren; gevolg van die 
veralgemeening is a l t i jd  weer dat de regel moet worden toegepast in gevallen 

waarin de beslissing als onbillijk wordt gevoeld. Het is dan de taak van den jurist 

om na te gaan, of die onbillijkheid alleen ligt in de toevallige omstandigheden 

van het geval en daarom moet worden aanvaard, dan wel of in gelijksoortige 

gevallen de onbillijkheid evenzeer aanwezig zou zijn, of er dus niet een moment 

is aan te wijzen, waarom hier een nieuwe regel mag worden gevormd. Die 

nieuwe regel kàn een terugkeer tot een anderen hoofdregel zijn, hij kan ook een 
andere richting aanwijzen. De onrechtmatige daad verplicht tot 

schadevergoeding. Maar als de benadeelde nu ook schuld heeft? Voor de hand 

ligt dan eenvoudig de schade-actie uit te sluiten, doch ook dit kan onbillijk zijn, 

verdere rechtsvorming leidt tot het resultaat: de schade wordt naar evenredigheid 

der schuld gedragen. Gelijk gezegd, zulke vorming van nieuwe regels is niet iets 

speciaals aan onzen tijd eigen. Het eenige wat hierbij voor het heden bijzonder is, 
is dat men thans weder aanneemt dat ook waar de toe te passen regel in zijn 

algemeenheid in de wet is neergelegd, de rechter tot zulk een rechtscheppende 

daad bevoegd is. Het is één der gevolgen van de ,,vrijere" opvatting der wet van 

dezen tijd, niet, als wel beweerd, van het werk van onzen auteur. Ik wil Mr. 

Hartzfeld gaarne de eer geven die hem toekomt, maar zijn voornaamste 

verdienste is in deze toch wel de vondst van het woord „rechtsverfijning", dat 
inderdaad op bijzonder gelukkige wijze deze methode typeert. 

Mijn conclusie is dus, dat rechtsverfijning bemiddeling overbodig maakt. Is de 

nieuwere, fijnere beschouwing van het geval gevonden, dan bestaat aan het 

grovere bemiddelen geen behoefte meer. Van bemiddelen mocht sprake z i jn  als 

de rechter zich bij een ongeval verplicht achtte uit te maken dat hier óf schuld van 

den een óf van den ander moest bestaan, en hij tot een keus niet kon komen, waar 
beiden te kort schoten; wordt echter ingezien dat de schuld aan weerszijden tot 

verdeeling naar evenredigheid verplicht, dan is voor bemiddeling — in den zin 

waarin Hartzfeld dat woord een technische beteekenis heeft gegeven — geen 

plaats meer. 
Ik meende hierop even de aandacht te moeten vestigen. Ik laat geheel in het 

midden, of de bezwaren tegen de eigenlijke bemiddeling al dan niet gegrond zijn, 
maar Hartzfeld brengt de rechts- 
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verfijning, die hij wil, zelf in gevaar door haar als een onderdeel der weinig 
geliefde bemiddeling voor te stellen. En dat gaat ook mij ter harte. 

Ik wil hieraan nog iets toevoegen. Hartzfeld zou mij kunnen tegenwerpen dat 

bemiddeling en verfijning toch hierin overeenkomen dat zij beide een oplossing 

geven van een geschil tusschen beide uitersten en dat zij dat beide doen ter wille 

der billijkheid tegenover het bestaande recht. Wat het eerste betreft: gedeeltelijke 

toewijzing van den eisch, omdat de schade b.v. hooger is dan de gedaagde 
erkende, maar lager dan de eischer begrootte, geeft ook zulk een beslissing in het 

midden gelegen en wordt toch terecht ook van de bemiddeling gescheiden. En 

wat het tweede aangaat: De billijkheid is nu eenmaal altijd bij vorming van 

nieuw recht onze wegwijzer. Bil lijk noemen wij iedere oplossing van een ge-

schil die ons rechtsgevoel bevredigt, maar dat neemt niet weg, dat wij goed doen 

te onderscheiden tusschen die gevallen, waar de grond van die bevrediging zit in 

de omstandigheid dat wij meenen den goeden regel voor het geval gevonden te 
hebben, en die andere, waar wij niet meer kunnen verklaren dan dat déze 

oplossing billijk is. omdat ieder andere ons nog minder zou tevreden stellen. Wie 

omdat hij feiten óf recht niet met voldoende zekerheid kan vaststellen, 

bemiddelt, weet dat hij een uitspraak geeft die bij meerdere kennis dan hem 

gegeven is, onjuist zal blijken; wie tot een nieuwen fijneren regel is gekomen, 

meent dat hij de juiste uitspraak heeft gevonden. Juist naar recht èn billijkheid. Ik 
geloof dat ook een warm strijder voor de billijkheid als Hartzfeld, zal toegeven 

dat het beter is dat deze samengaan dan dat de een op den ander triomfeert. 
 


