
64.   DE WAARDE VAN  HET ROMEINSCHE RECHT.*) Zeer geachte 

Hoorders, 

Een nieuw benoemd hoogleeraar in het Romeinsche Recht heeft op zijn 

ambtgenoot, wien een ander vak van studie is toevertrouwd, één ding voor. 

Terwijl deze zich afpijnigt in het zoeken naar een onderwerp, waarover hij zijn 

inaugurale rede zal houden, vindt degeen, die Romeinsch Recht zal doceeren, 

zijn taak reeds van te voren aangewezen. Op hem toch rust de plicht, wil hij niet 
met een haast bindend wordende traditie breken, bij de aanvaarding van zijn 

ambt uiteen te zetten en met kracht te betoogen, waarom juist het door hem te 

doceeren vak voor den toekomstigen jurist van bijzonder belang is. 
Aan dien regel wil ook ik mij niet onttrekken, maar toch zal ik op het 

voorbeeld van den Romeinschen jurist, die zoo menigen regel naar de 

omstandigheden wist te plooien, hem niet al te streng opvatten, niet al te 
letterli jk volgen. Een verdediging van de plaats, die het Romeinsche Recht 

inneemt in de thans geldende studieregeling hebt ge van mij op dit oogenblik niet 

te verwachten. Alleen al de overweging houdt er mij van af, dat nog een betoog 

voegen bij de vele die daarover zijn gehouden, U reeds aan de zwakte van de te 

verdedigen stelling zou doen gelooven: door telkens met omhaal van woorden 

hetzelfde te zeggen tracht men toch vooral die meeningen ingang te doen vinden, 
waarvan men voelt dat ze niet boven allen twijfel verheven zijn. Ik aanvaard 

eenvoudig als een feit, dat het Romeinsche Recht die plaats inneemt, een plaats 

trouwens overeenstemmend met die welke het nog altijd heeft in de wetenschap. 

Want dat het werk der Romeinsche juristen nog steeds van buitengewone 

beteekenis wordt geacht voor recht en rechtswetenschap, is een feit. dat men al 

of niet kan toejuichen, maar waarvan de waarheid niet valt te betwisten. Ook zij 
die zich aan de bewondering voor die Romeinsche werkers trachten te ont-

trekken, zijn toch in zooveel hun geestelijke kinderen, dat de verloochening 

meest meer in woorden dan in daden geschiedt. Over 

' ) Rede uitgesproken bij de aanvaarding van hc: Hoogleeraarsambt aan de U n i v e r s i t e i t    van  

Amsterdam  op  7 Oetober   1907. 
Aant. Het belangrijke bo.k van B r ü t t .  Die Kunst der RcchlsamcenJung. zugltuh ein Bt'itrag zur 

Methodenlchre der Getstesiïissenschaftcn, Ber l in ,  Guttentag 1907. kwam mij eerst in handen, toen 

mijne rede reeds grootendeels voltooid was. Ik wijs er op omdat de besehouwingen van Brütt hier en 

daar sterk overeenstemmen met het betoog, dat ik geheel onafhankelijk van hem had opgesteld. (Vgl. 

bv. over d.' Begriffsjurisprudenz Brult.  blz. 91 —100 met  hierna blz.   1 7 3 — 1 7 6 . )  
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de verklaring, die men van dit verschijnsel kan geven, wil ik in dit uur tot U 
spreken. Daarbij zal ik mij niet in een onderzoek begeven naar het ontstaan 

daarvan, noch den samenhang naspeuren van dit verschijnsel met andere der 

cultuurhistorie, al zou ook dat zeker een schoone bezigheid zijn. Mijn bedoeling 

is een andere, niet genetisch, maar critisch wil mijn onderzoek zijn: met een door 

doel en structuur der rechtswetenschap gegeven maatstaf wil ik na-vorschen, 

waarin dan toch het bijzonder-voortreffelijke steekt, dat in het werk der 
Romeinsche juristen moet zijn gelegen, wat zij ten bate van recht en 

rechtswetenschap hebben gepraesteerd. Met andere woorden ter waardeering van 

dit werk wil ik een bescheiden bijdrage geven. Kan ik de waarde van hetgeen de 

Romeinsche prudentes wrochten in enkele punten aanduiden, dan vervul ik 

wellicht toch ook mijn plicht tegenover de traditie. 

Ligt die waarde niet voor de hand en is die niet in de eerste plaats hierin te 
vinden, dat het Romeinsche Recht de bron is van het onze? Het is van algemeene 
bekendheid, dat het Romeinsche Recht ook ten onzent is gerecipieerd, dat vele 
der thans nog geldende privaatrechtelijke regels van Romeinschen oorsprong 
zijn. Spreekt het dan niet vanzelf, is men geneigd te vragen, dat kennis van het 
Romeinsche recht voor inzicht in het onze onontbeerlijk is? Ik betwist het 
geenszins, maar ik moet er toch twee opmerkingen aan toevoegen. In de eerste 
plaats, dat bij een beschouwing van deze zijde der zaak het Germaansche recht 
op even groote waardeering aanspraak mag maken, ja op meerdere, indien 
althans vroegere verwaarloozing door vertroeteling kan worden goedgemaakt. In 
de tweede en voornaamste plaats, dat uit dit historisch belang wel volgt, dat 
Romeinsch Recht voor ons een bestudeering overwaard is, maar dat daarmee 
voor de beantwoording van onze vraag nog niets is gezegd. Reeds het object van 
die studie en van onze vraag verschilt. Voor dit historisch onderzoek is niet het 
Romeinsche recht, waarop wij doelen, van belang, niet het als een éénheid te 
begrijpen systeem van door Justinianus verzamelde rechtsregelen, waarvan de 
kern te Rome in den bloeitijd, in de tweede en derde eeuw na Christus gold, maar 
slechts datgene uit dat systeem wat tot ons gekomen is en zooals het tot ons 
gekomen is. Want al moet voor de geschiedenis van de receptie, speciaal in ons 
land. neg ongeveer alles worden gedaan, zóó wat haar oorzaken als haar 
uitgebreidheid betreft, één ding staat vast: wat gerecipieerd is, is niet het zuiver 
klassieke Romeinsche Recht, evenmin dat van Justinianus, maar een recht dat 
Glossatoren en Kommentatoren onder invloed van Kanoniek en Lombardisch 
leenrecht uit het corpus juris hadden gevormd. Daarmee heeft elk historisch 
onderzoek rekening te houden en te dikwijls is dat verzuimd. Maar duidelijker 
nog doet nadere bezinning over de beteekenis zelf der vraag naar de waarde van 
het Romeinsche Recht inzien, dat door 
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een verwijzing naar een historisch belang de beantwoording niet wordt 
bevorderd. Immers niet over het belang van het Romeinsche recht als onderdeel 

van ons studieplan spreek ik, maar over de waarde van het werk der juristen; ter 

bepaling daarvan geeft de rechtswetenschap en niet paedagogie of historie de 

maatstaf. En wie een andere dan historische waarde van eenig geestelijk ver-

schijnsel heeft te benaderen, kan niet volstaan met te letten op den invloed van 

dat verschijnsel op een ander; wie een theorie beoordeelt kan haar juistheid niet 
toetsen door het succes te onderzoeken dat zij bij anderen heeft gehad. En zoo 

kan hij, die de waarde van een als een geheel beschouwde reeks van voorschrif-

ten, meeningen en begrippen, een systeem als het Romeinsche Recht wil 

bepalen, zich niet van zijn taak gekweten achten, als hij den invloed van dat 

systeem op andere heeft aangewezen. Naar het objectief-deugdelijke in dat recht 

zelf heeft hij te vragen. 
In dezen zin als wij het begrijpen is de vraag ook gesteld en — op geheel 

verschillende wijze — beantwoord door de beide meesters van de wetenschap 

van het Romeinsche Recht in de 19e eeuw, door Friedrich Carl von Savigny en 

Rudolph von Jhering1), al heeft Jhering bij zijn antwoord de onderscheiding 

tusschen het voor de rechtswetenschap waarde-volle en het historisch 

belangrijke naar mijn meening niet altijd voor oogen gehouden. 
Doch zien wij eerst, waarin de tegenstelling tusschen beiden in dezen bestaat. 
In een enkel woord samengevat komt deze hierop neer, dat Savigny den vorm, 

de wijze waarop de Romeinsche juristen hun werk verrichten, hunne methode, 

het vooral en het eigenlijk alleen bewonderenswaardige in het Romeinsche recht 

vindt, terwijl Jhering dit zoekt in den inhoud van de door hen opgestelde regels, 

van hun systematiseering en hun rechts-instituten. 
Het doet ons zeker eenigszins zonderling aan bij een man, die zóó voor en in 

het Romeinsche recht heeft gewerkt als Savigny te lezen, dat wat inhoud betreft 

van het geheele corpus juris alleen de leer der contracten te loven is en dat die 

nog van zoo alge-meenen aard is, dat zij ook wel door het gezond verstand 

zonder eenige juridische vorming zou gevonden zijn. Men kan tegenwerpen, dat 

een methode, die tot dergelijke povere resultaten leidt, toch zelf wel niet van zoo 
hooge waarde zal zijn, dat, als het zoogenaamde „gezond verstand" den 

rechtsregel even goed kan vinden en formuleeren als de rechtswetenschap, het 

voor deze. tijd is zoo spoedig mogelijk zich zelve ten doode te doemen. Men kan 

in één woord van meening zijn, dat op de boutade van den Meester ongeveer 

alles is af te dingen, toch moet men mijns inziens zich in de tegenstelling: vorm 

of inhoud principieel aan zijne zijde stel- 

')    Savigny,  Vom Beruf unsrer Zeit füc Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, blz. 
27 vlg. — Jhering. Gei'sr des Römischen Rechts I,   (5c Aufl.), blz.  18 vlg. 
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ien. Het komt er slechts op aan goed te onderscheiden, wat hier vorm, wat 
inhoud moet heeten. Jhering wil de taak van den jurist niet enkel in toepassing 

van het al voorhandene zoeken, maar al heeft hij daarin gelijk, dan is nog het 

pleit tusschen methode en inhoud niet te zijnen gunste beslist. Evenmin overtuigt 

hij ons, als hij een vergelijking met een kunstwerk maakt en Savigny verwijt dat 

hij het kijkje in het atelier van den kunstenaar boven het kunstwerk zelf stelt. 

Dat wij dat kijkje kunnen nemen is immers slechts gevolg van de toevallige 
samenstelling van de wetgeving van Justinianus; had deze in plaats van de 

werken der juristen enkel te doen excerpeeren uit die excerpten een wetboek als 

onze moderne geredigeerd, dan zou ons de mogelijkheid onthouden zijn na te 

gaan, hoe de juristen gewerkt hebben en zou het resultaat er minder om zijn 

geweest, vraagt hij. Waarschijnlijk wel, zal ons blijkbaar niet verwacht antwoord 

moeten luiden, en zoo al niet minder, toch stellig anders, want in veel hooger 
mate dan thans tengevolge der interpolaties het geval is, was dan het tot ons 

gekomene het werk van Justinianus helpers, niet van de klassieke juristen 

geweest. Doch in ieder geval is de vergelijking met den kunstenaar geschikt de 

voorstelling van inhoud en vorm van rechtsregels en instituten te vertroebelen. 

De jurist staat geheel anders tegenover de te bewerken stof als de kunstenaar. 

Voor den jurist is de stof eenige concrete maatschappelijke verhouding, waarvan 
hem regeling gevraagd wordt; dit geldt zoowel voor de beslissing omtrent de uit-

gebreidheid van een servituut-bevoegdheid als waterloop of uitzicht in een 

proces tusschen twee buren als voor de regeling van geheele instituten als 

eigendom of contractenrecht in het algemeen. Geeft hij een uitspraak, dan is dat 

altijd een oordeel voor die concrete verhouding, dat niet zonder die verhouding 

is te denken. Waar nu de samenleving naar tijd en plaats voortdurend wisselt, 
kan in den inhoud van een rechtsregel nooit iets objectief-waardevols gevonden 

worden. Uit zijn aard is hij veranderlijk, Jhering zelf laat geen gelegenheid 

onbenut om het te betoogen. Het is natuurlijk zeer goed mogelijk dat ook nu nog 

regels van Romeinsch recht de juiste zijn, maar dit is toch alleen dan waar, 

indien de thans door dien regel beheerschte toestand gelijk is aan dien, waarvoor 

hij werd gedacht. Hoe abstracter de regel, hoe grooter de kans dat dit geschiedt. 
Maar wie verder gaat en uit het belang voor ons tot een objectieve waarde van 

den regel op zich zelf wil con-cludeeren, maakt zich schuldig aan de verwarring 

tusschen historische en rechtswetenschappelijke waarden, die ik zooeven aangaf. 

Niet dus in de door de Romeinsche juristen gegeven beslissingen, maar in de 
methode, waarnaar zij tot die beslissingen kwamen, zit hunne waarde. In 

zooverre geven we Savigny gelijk. Maar waarin bestaat dan die methode, dat hij 

zóó wist te prijzen? 
Wordt   deze  vraag   den   stichter  der   Historische   School  

voor- 
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gelegd, dan antwoordt hij: in een vast bezit van de leidende beginselen van het 
recht, in een zóó zeker hanteeien van die begrippen, dat men zonder overdrijving 

van ee.i wiskunstig rekenen met begrippen kan spreken. Daarnaast een 

voortdurend acht slaan op de werkelijkheid, zoodat de theorie van wie zoo 

werkten niet van hun practijk is gescheiden, maar zij in ieder geval steeds den 

regel zien, in den regel zijn toepassing en zij even gemakkelijk van het 
algemeene tot het bijzondere afdalen als ze uit het bijzondere het algemeene 

weten te vinden. Voeg er nog eenige bijkomstigheden aan toe als een 

uitmuntende vaktaal en een eigenaardigen stijl, zoo in de uiteenzetting van het 

geval als in de formuleering van den rege! en gij hebt een beeld van de 

voortreffelijkheid van den Romein-schen ju ri st ,  zooals Savigny haar dacht. 
Ontleden wij met terzijdelating van het bijkomstige dit betoog, dan blijkt de 

deugd van de rechtsgeleerden van den klassieken tijd naar Savigny voornamelijk 
hierin te zitten, dat zij op onberispelijke wijze ieder hun voorgelegd geval onder 

den daarvoor passenden regel wisten te subsumeeren, dat zij verder — zoo 

mogen wij het ..rekenen met begrippen" wel parafraseeren — uit de regels de 

abstracte begrippen wisten af te leiden, uit die begrippen die zij (de uitdrukking 

is van Savigny) als zelfstandige wezens behandelden, weder nieuwe regels te 

vormen. Dât de klassieke meesters dit alles verstonden, zullen wij voor een 
oogenblik op gezag van Savigny aannemen, maar is dit nu inderdaad iets zóó 

voortreffelijks? is de uitsluitend logische behandeling van de stof de den ju r i s t  

door het doel van zijn taak voorgeschrevene? Savigny beschouwt dit als van zelf 

sprekend en ook Jhering gaat op de door mij zoo even bedoelde plaats in het 

begin van zijn „Geist" op deze vraag niet in. Wel betoogt hij dat niet in deze 

methode het eigenlijk goede van het werk van Papinianus en de zijnen kan 
z i t ten ,  maar óf de methode in zich zelf goed is. bespreekt hij niet. 

In den Jhering van toen is dat licht begrijpelijk, maar zou de latere Jhering 

zich daarbij ook zoo gemakkelijk hebben neergelegd? Als wij aan den str ijd 

denken, dien hij in een der laatste hoofdstukken van hetzelfde boek tegen 

overschatting van het logische in het recht aanbindt, een str i jd dien hij later met 

zoo bijtende spot en zoo hartstochtelijken ernst zou voeren, is twijfel daaraan 
gerechtvaardigd en r i jst  de vraag: is wat Savigny zoo in het werk der klassieken 

vereert iets anders dan  ..Begriffsjurisprudenz"? 
Met dit woord wordt veel geschermd tegenwoordig, maar of daarom een 

klare voorstelling van wat bij het woord is te denken, ook algemeen is, acht ik 

minst genomen twijfelachtig. We dienen dus ter beantwoording van de vraag die 

ik zoo even opwierp eerst na te gaan. wat Begriffsjurisprudenz eigenlijk is. 
Wenden we ons daartoe tot Jhering, den man van wien het woord afkomstig 

is. 
Wel  nog  niet  het  woord,  maar  toch  reeds een  begin  van  het 
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verzet tegen de meeningen die later met dat woord zouden worden aangeduid is 
in het derde deel van den Geist1) te vinden. Daar voor het eerst naar ik meen. 

Als Jhering de vraag naar het vanwaar der Romeinsche rechts-oegrippen heeft 

gesteld, maakt hij de opmerking dat de heden-daagsche rechtswetenschap voor 

oplossing van deze vraag zoo bitter weinig heeft gedaan. Hoe komt dat? Het laat 

zich met één woord aanduiden. Het is het verblindende in de juridische 
dialek-tiek, die de kunst verstaat het positieve als logisch te doen begrijpen, die, 

als zij het recht dat bestaat voor ons oordeel wil rechtvaardigen, niet naar een 

historische, praktische of ethische rechtvaardiging zoekt, maar het als logisch 

noodzakelijk voorstelt. Uit de begrippen wordt, wat het Romeinsche recht kent, 

tot den eigendom van de insula in flumine nata toe, als logisch noodzakelijk 

gededuceerd; wat niet Romeinsch was, heet logisch onmogelijk. Met tal van 
voorbeelden wordt dit toegelicht. En hiertegen loopt Jhering storm. Laten wij de 

banden verbreken roept hij uit, waarin een waan ons gevangen houdt. Geheel die 

cultus van het logische is een dwaling, een miskenning van het wezen van recht. 

Het leven is er niet om de begrippen, maar de begrippen zijn er ter wille van het 

leven. Niet wat logica, maar wat leven, verkeer, rechtsgevoel eischt, heeft te 

geschieden, laat het logisch af te leiden of logisch onmogelijk zijn.  De 

Romeinen hebben het nooit anders begrepen. 
Tot zoover Jhering in den Geist. Deze stelling, waaraan hij zijn later leven 

trouw is gebleven, en die hij nog herhaaldelijk heeft verdedigd en in practijk 

gebracht ook, maakt hij in een zijner latere werken, in zijn Scherz und Ernst in 

der Jurisprudenz'2) tot uitgangspunt en grondslag voor beschouwingen over de 

methode zijner tijdgenooten, waarin hij hen vooral met het scherpe wapen der 

spot te lijf gaat. Hij leidt ons rond in den Begriffshimmel, waar gestorven 
theoretici in gezelschap van de rechtsbegrippen mogen vertoeven, althans als zij 

op aarde de kunst verstonden een rechtsinstituut zonder inzicht in zijn practische 

beteekenis zuiver uit het begrip op te bouwen. Hij vertoont ons de 

haarkloofmachine, de klimpaal waarlangs de jurist naar boven moet om een 

probleem naar beneden te halen en later weer naar boven te brengen, het fictie- 

en constructieapparaat, de interpretatiepers, waarmee men uit elke plaats kan 
halen wat men wil, kortom al de werktuigen waarvan de jurist zich bedient, die 

het begrip om zich zelf kweekt. Want daarom is het in den Begriffshimmel te 

doen. Naar het waarom en vanwaar van een begrip past het niet te vragen. De 

begrippen zijn en daarmee is alles gezegd. Het zijn absolute waarheden — altijd 

en eeuwig. Elk rekening houden met het nut of het doel is een bederf van het 

begrip.  Geen  wonder dat  het  bij 

')   Zie Geist IIJ. I blz. 318 vlg. -)   
4c Aufl.. blz. 317 vlg. 



176 P. SCHOLTEN 

het hooren van dit alles een utilist als Jhering zóó bang te moede wordt, dat hij 
zich terugtrekt voor het examen dat hij om tot den hemel toegelaten te worden 

moet doen. Maar ook op aarde terug handhaaft hij alles wat hij in scherts gezegd 

heeft. Zijn sarcasme was ernst en niet een zich zelf van overdrijving bewust 

spotten. De noodzakelijkheid om met doel en nut van elk rechtsinstituut en eiken 

rechtsregel rekening te houden — een noodzakelijkheid die hij aan zich zelf zóó 

sterk had ondervonden, dat zij hem dwong zijn levenstaak, zijn boek over den 
Geist des römischen Rechts, te onderbreken om haar ter wille een ander werk, 

zijn Zweck im Recht te gaan schrijven — die noodzakelijkheid heeft hem tot een 

geslagen vijand van elke Begriffsjurisprudenz gemaakt. Het is een dwaling te 

meenen, dat begrippen, omdat zij nu eenmaal bestaan, als onomstootelijke 

logische waarheden altijd moeten gelden. Het is een dwaling als men beweert, 

dat, als de begrippen eenmaal aangenomen zijn, ook al hunne consequenties op 
onvoorwaardelijk gelden aanspraak kunnen maken. Het is een dwaling eindelijk 

als de rechtswetenschap het practische doel en de toepasbaarheid van het recht 

ter zijde laat en er slechts een voorwerp in ziet, waaraan het logisch denken 

zelfgenoegzaam zich te goed kan doen. En zoo bitter stemmen al deze 

misvattingen den grooten Romanist, dat hij de wellicht niet geheel gemeende 

verzuchting laat ontsnappen: was ik nog jong, ik koos een ander vak. 

Ik heb deze aan de juristen onder U ongetwijfeld bekende passages van 
Jhering's werk zoo uitvoerig weergegeven, minder nog om wat ze wel, als om 
wat ze niet bevatten. Indien gij ze gevolgd hebt, zult ge bemerkt hebben, dat niet 
alleen een definitie van de Begriffsjurisprudenz daarin niet te vinden is, maar 
ook een min of meer nauwkeurig aangeven, waarin de fout der bestreden 
methode gelegen is, ontbreekt. Het wordt ons duidelijk gemaakt, dat het logische 
element in de rechtswetenschap overschat is, maar hoe hoog het wel geschat 
moet worden, welke diensten het wel bewijst, wordt niet gezegd. Het is vooral 
door een beroep op ons rechts-gevoel, waarvoor de resultaten niet kunnen 
bestaan, waartoe de aangevallen leer komt, dat wij van de ondeugdelijkheid dier 
leer zelf moeten worden overtuigd. Het is de kracht van het door dat gevoel 
gegeven intuitief inzicht die Jhering de fraai gebouwde stellingen zijner 
medestanders omver doet werpen. En het is een lust hem aan het werk te zien. 
Maar voor ons, die den strijd achteraf beschouwen, die al zoo dikwijls dat 
beroep op het rechtsgevoel, op wat het verkeer eischt, hebben gehoord, voor ons 
rijst toch de vraag, of voor een wetenschappelijke rechtvaardiging van zijn 
beweringen een beroep op het rechtsgevoel wel voldoende is, of daartoe niet 
eerst een rechtvaardiging van dat beroep zelf zou moeten worden gegeven. 
Bovenal, wij kunnen niet meer volstaan met een — al zij  het nog zoo sterk —  
toch vaag voelen, dat in 
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die methode der 19e-eeuwsche juristen, die Begriffsjurisprudenz heet, een fout 
steekt; wij willen weten, waarin die fout bestaat. Althans voor wie, als ik op dit 

oogenblik, de Romeinsche juristen onder dezen gezichtshoek wil beschouwen,  

is dit onontbeerlijk. 
Neemt  men  de  tegenstelling  tusschen   hetgeen   Jhering  wil   en 

wat hij bestrijdt, ruim, waartoe de term en ook een enkele uitlating wel aanleiding 

kan geven, dan zou men haar kunnen karakteriseeren als die van de teleologische 
tegenover de logische methode;  niet het begrip moet worden gekweekt, maar 

het doel van elk rechtsvoorschrift  of  rechtsinstituut  moet  worden  

onderzocht.  Maar  nu is deze tegenstelling er eigenlijk geen: immers een 

logische behandeling  van de rechtsstof,  een  analyseeren   en   

samenvatten,   een sabsumeeren  en ordenen van  begrippen  kan  

samengaan  met  het meest   mogelijke  rekening   houden  met  aoel   
en  grondslag  bij   de verklaring en uitlegging van rechtsvoorschriften. 

Bestudeering van het ontstaan van den regel, van zijn samenhang met de te 

regelen stof en zijn werking staat naast niet tegenover een logische ordening. 

Bovendien het cultiveeren der begrippen op zich zelf in de rechtswetenschap af te 

keuren heeft geen zin, omdat een dergelijk verwijt van   de   onjuiste   

onderstelling   uitgaat   —   de  opmerking  is  van Stammler ')  — dat 
rechtsbegrippen en rechtsregels twee naast en onafhankelijk van elkaar bestaande 

dingen zijn. In waarheid is niet één  rechtsre^e/ zonder gebruikmaking van  

rechtsfce^rippen  op te stellen  —   is een rechtsbegrip   omgekeerd   niet   

anders   dan   een samenvatten  van  regels  of van  te  regelen    

feitelijke   toestanden. Zeker,  er zijn  er bij  die logische operaties,  

waarvan  het  twijfelachtig is of zij ter verklaring en beheersching van de stof 
iets bijbrengen,  en wie ze begint doet  goed zich  daarover  te bezinnen. 

Men  heeft dat  wel  verzuimd,  maar daarmee is  principieel  tegen het  

vormen  en  bestudeeren  der begrippen   niet  het  minst  in  het 

midden gebracht. Maar waarin zit dan de fout, die toch ook wij wel  moeten  

erkennen?  Bezien  wij   ter  bepaling  daarvan  een  der gevallen, die 

Jhering ons als afschrikwekkend voorbeeld voorhoudt. Het  is ontleend aan  
Puchta,  den  man  tegen  wien  het verwijt van  begripsverheerlijking  

zich  wel  in  de  eerste  plaats  heeft  ger ich t ' 2 ) .  Puchta staat voor de 

vraag, of bij een handeling door een vertegenwoordiger   in   naam van een 

vertegenwoordigde verricht, deze laatste  wordt gebonden,  een  vraag,  die 

naar  hedendaagsch recht geen vraag  meer is.  Hij  beantwoordt  haar 

ontkennend,  op grond dat een tegenstelde beslissing tegen het ,.wezen der 
rechtsverhouding,  bij  welke de subjecten  wezenlijk  tot den inhoud 

be-hooren"  zou ingaan.  De regel dat de verbintenis in den persoon van wie 

handelt zelf moet ontstaan is niet een bijzonderheid van 

') Die Zukunftaufgaben des Rechts und der Rechtsiuissenschaft in Systematische 
Rechtsiuissenschaft von Stammler u. a. (Teil 2 Abt 3 van ..Die Kultur der Gegen-iL'art", 
herausgegeben  von Paul  Hinneberg). blz.  499. 

-)    Puchta.  Pandekten.  §  273. 
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het Romeinsche recht, maar ligt in den aard der verbintenis. Tegen deze uitspraak 
komt ons hedendaagsch rechtsgevoel in opstand. Waar zit nu de fout? 

Men moet twee mogelijkheden onderscheiden. Het geval kan zich voordoen, 

dat in het positieve recht, waarvan Puchta spreekt, met voor den uitlegger niet te 

betwijfelen zekerheid is neergelegd dat het in den aard der verbintenis uit contract 

ligt dat een dergelijke verbintenis alleen in de personen van degenen die 

handelden kan ontstaan, dat dit begrip dus in een regel van positief recht is 
omgezet. De wetgever geeft dan in den schijn van een begrip een oordeel. In dat 

geval is de deductie dat de directe vertegenwoordiging onmogelijk is, volkomen 

geoorloofd en zit er in Puchta's dàn logisch dwingende redeneering geen enkele 

fout. Maar dat geval zal zich uiterst zelden voordoen, uiterst zelden geven de den 

uitlegger bindende normen een dergelijke, twijfel uitsluitende begripsbepaling. 

Gewoonlijk wordt dit begrip door den uitlegger zelf uit de verschillende speciale 

normen gevormd, zelfs dan als de wetgever zich aan een omschrijving van het 
begrip heeft gewaagd, omdat dan toch altijd de kans groot is, dat die omschrijving 

niet met den inhoud der speciale regels klopt. Zodra deze tweede mogelijkheid 

zich voordoet, zoodra dus het begrip niet zelf is een onvermijdelijke regel van 

positief recht, is de deductie van een regel uit het begrip gevaarlijk en nooit 

logisch dwingend. Immers één van tweeën: of de gezochte beslissing, in casu of 

de handeling van den vertegenwoordiger den vertegenwoordigde bindt, behoort 
zelf onder de normen, waaruit het begrip wordt gevormd, — en dan is onze vraag 

geen vraag meer, öf zij is er niet in te vinden, — en dan kan uit een geheele reeks 

van bepalingen waaruit het begrip der contractueele verbintenis als alleen 

ontstaande tusschen de handelende partijen wordt afgeleid, nooit een logisch 

dwingende conclusie omtrent ons geval worden getrokken. Immers dan kan uit die 

rechtsregels nooit meer worden afgeleid, dan dat meestal, gewoonlijk, in al de 
door het objectieve recht geregelde gevallen zelfs, een verbintenis alleen ontstaat 

tusschen de partijen die handelden, maar uit het feit, dat iets gewoonlijk zoo is, 

kan nooit door een logische operatie de conclusie worden getrokken, dat het altijd 

zoo zijn moet. En of men nu uit de regels of uit het begrip deduceert maakt geen 

verschil, want door uit de regels het begrip te vormen voegt men aan hun inhoud 

niets toe. Neemt men het door deze deductie gevonden resultaat toch aan, dan zal 
al ti jd  een ander niet logisch moment meewerken; verwerpt men het, dan begaat 

men logisch geen fout. En hiermee niet rekening gehouden te hebben. is de fout 

van Puchta. Hij vergat dat zijn begrip van het wezen der verbintenis niet was een 

bindende rechtsregel, maar dat het uit rechtsregels, waaronder het geval niet was 

te brengen, was gevormd, dat dus dat begrip niet meer dan die regels kon bevatten 

en  omtrent  het  geval  niets beslissen.  Niet  aan  een  overschatting 
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van het logische element in het recht, maar aan een overschatting van de macht 
der logica in het algemeen maakt hij zich schuldig: Puchta's fout was een 

logische. Hij meende dat men door enkel logische operatie een nieuwen inhoud 

kan vinden, terwijl daardoor toch alleen het al gevondene wordt geordend. En 

daarbij komt nog een neiging naar de afdwalingen van het natuurrecht. Dit mag 

vreemd klinken als het van een hoofd der historische school wordt gezegd, het is 
waar. Gelijk het natuurrecht geloofde aan vaste voor eiken tijd en plaats geldende 

regels, zoo maakt Puchta de Romeinschrechtelijke begrippen tot eeuwige 

waarheden; het begrip dat de Romeinen uit hun verbintenissen recht voor hun tijd 

hadden gevormd, wordt er een van alle tijden. Maar gelijk thans wel vast staat dat 

die eeuwige regels van het natuurrecht niet zijn te vinden, zoo heeft ook de 

inhoud van eenig rechtsbegrip nimmer aanspraak op eeuwige gelding. 
Is nu hiermee het deduceeren van regels uit begrippen absoluut veroordeeld? 

Kan men, als een zoo gevonden conclusie toch logisch niet dwingend is en toch 

weer aan andere gegevens moet worden getoetst, de moeite en tijd aan de 

constructie van het begrip en de afleiding van den regel besteed, niet beter 

gebruiken door terstond uit die andere, niet-logische momenten den regel te 

vormen? Ik zou deze vraag niet beslist bevestigend durven beantwoorden. 

Integendeel, daargelaten nog dat het gevaar bestaat, dat zoo niet alleen de 
deductie uit het begrip maar ook de zoo nuttige vorming van dat begrip 

achterwege zou worden gelaten, ben ik geenszins geneigd deze deductie zelf als 

waardeloos weg te werpen. De structuur van onzen geest is nu eenmaal zoo, dat 

wij een norm. waarvan wij den samenhang kennen met andere, eerder als juist 

zullen aanvaarden, dan een die ons vijandig lijkt tegenover de andere en ons zoo 

iets ,,willekeurigs" wil opleggen. Een norm dien wij logisch kunnen begrijpen 
erkennen wij eerder als bindend. Men accepteert een beslissing, als zij naar het 

heet, ,.past in het systeem van het recht", waarmee men toch niets anders wil zeg-

gen, dan dat zij teruggebracht moet kunnen worden, logisch ondergeschikt 

worden aan regels al elders erkend. Een uit het begrip gededuceerde beslissing 

mag niet noodzakelijk ju is t  zijn, krachtens het streven naar éénheid ook in de 

vorming van rechtsregels, de neiging het nieuwe bij het oude te doen aansluiten, 
het oude zoo laat mogelijk te laten varen en het gelijksoortige gelijksoortig te 

behandelen, bestaat er een goede kans het juiste te treffen. Maar wél heeft men 

zich bewust te zijn, dat een zoo gededuceerde stelling niet meer is dan een 

hypothese, dat alt ijd  een toetsing aan niet-logische momenten noodzakelijk 

blijft. 
Als men deze beschouwingen voor oogen houdt, dan is het gemakkelijk in te 

zien, dat het werk der Romeinsche klassieken vrij is van wat als 

Begriffsjurisprudenz is te laken. Zeker zij verstonden het een geval onder een 

regel te subsumeeren, zij wisten uit 
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de geheele rechtsmassa, uit die onsamenhangende reeks van gewoonten en 
wetsvoorschriften, van uitleggingen en min of meer onduidelijke voorstellingen 

in den geest der menschen door de vorming van vaste en klare begrippen een 

éénheid, een systeem te maken. Zoo schiepen ze kennis van het recht in 

rechtswetenschap om. Alleen al de onderscheiding van zakelijk en persoonlijk 

recht, een ontdekking die Kohier1) niet ten onrechte met de belangrijkste op 

natuurkundig gebied gelijk stelt en waartoe de rechtsprekende schepenen der 
Middeleeuwen nimmer hebben kunnen komen, zou voldoende zijn om hun 

aanspraak op hooge waardeering in dit opzicht te staven. Wie deze verdienste niet 

hoog aanslaan — en onder hen, die smalend van Begriffsjurisprudenz spreken, 

bestaat daartoe maar al te zeer neiging — miskennen de waarde der wetenschap 

zelf van het recht. Wie in de wetenschap een waarde vindt voor het recht, en niet 

voor het recht alleen, die zal de Romeinen als baanbrekers hebben te eeren. In 
zooverre geven we Savigny gelijk. In logische beheersching van de rechts-stof 

zijn zij de voorgangers. Maar wat hen daarbij het meest tot eer strekt, is, dat zij 

hun geheelen logischen bouw wisten te offeren als hij geofferd moest worden. 

Spoedig gingen zij er niet toe over, een regel, een begrip werd gehandhaafd zoo 

lang het kon, er werd aan getornd, gedraaid en geplooit, om het zoo eenigs-zins 

mogelijk te behouden, — de praetor was hun een voorbeeld, — maar kon het 
niet, dan lieten zij het onverbiddelijk los. Uit het begrip van de erfdienstbaarheid 

werd gededuceerd dat deze niet in een doen bestaan kon en die regel werd 

gehandhaafd ook, maar bleek hij bij de servitus oneris ferendi onhoudbaar, dan 

zagen de juristen er niet tegen op hem te verbreken, zij het ook met de 

waarschuwing, dat men vooral moest bedenken dat men met een uitzondering te 

doen had"). Uit het begrip van de novatie als te niet gaan van het oude 
vorderingsrecht door het ontstaan van het nieuwe, werd afgeleid dat ook het 

accessoir van dat recht het pandrecht verviel, maar ook die regel moest wijken en 

beding van het tegendeel werd mo g e l i j k ' ) .  Het begrip van de verkrijgende 

verjaring onderstelt bezit, dus geen verjaring zonder bezit, door den dood eindigt 

het bezit, dus ook de verjaring zou onderbroken moeten worden, toch wordt 

anders besl ist ').  Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit vele. Zij mogen volstaan 
voor mijn doel U aan te toonen, dat de eigenschap het recht, enkel door logische 

deductie te vinden niet Romeinsch is. Van hunne methode bewust waren de 

klassieke juristen zich waarschijnlijk weinig, zij spraken niet veel over de wijze 

waarop ze hun werk deden, maar ze deden het 

') Lehrbuch des bihycrluhen Rechts I.  blz.  25. 
*) Vgl. D. VIII. 1, 15.  1. — D.  VIII. 5. 6. 2. — D. VIII. 5. 8. 2. 
:i) Vgl.  D.  XIII.  7.   11.   1. — D.  XX.  4.  3  pr.  — D.  XX.  4.  21   
pr. 
') Vgl. D.  XI.I. 3. 4Û. — D.  XLI. 3. 43. —  D.  XI.I. 4.  2.   19. 
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goed en wisten zich buiten de dwalingen te houden, die later tijden aan hun 
methode vastknoopten. Maar er is meer. 

Niet door enkel logische deductie uit wettelijke regels is het recht te vinden 
zeide ik. Maar, vraagt men wellicht, behoort het wel tot de competentie van den 

jurist het recht te vinden? Is de taak der rechtswetenschap niet bepaald tot het 

beschrijven en ordenen van een door wet of gewoonte gegeven rechtsstof. tot het 

vergelijken hoogstens van dat recht met hetgeen vroeger gold of elders geldt? 

Men heeft het beweerd. Men vergat daarbij echter, dat de beschrijving van het in 
eenige gemeenschap geldende recht zich niet kan bepalen tot een weergeven van 

de door wet of gewoonte gestelde normen, maar slechts dan volledig is, als zij 

naast die normen ook die regels omvat, waarnaar de niet in eenig wetsvoorschrift 

voorziene of door een bindende gewoonte geregelde gevallen moeten worden 

beslist. Die regels moeten worden gevonden. Voor een dood recht, een recht van 

vroeger tijden, mag dit vrijwel onmogelijk en ook geheel nutteloos zijn, voor 

wien levend recht bestudeert is het onvermijdelijk. Wie dit ontkent, moet van de 

door niets gestaafde onderstelling uitgaan, dat door wet en gewoonte een regel is 

gegeven voor elke mogelijkheid die het leven ter beslissing voorlegt. Eenvoudige 

waarneming van wat dagelijks om ons geschiedt leert anders. Maar zoodoende 

raak ik het probleem ,.Rechter en Wet", een probleem, waarover uit te wijden, 

mij veel te ver zou voeren. Mij is het voldoende te constateeren, dat de jurist 
verplicht kàn zijn het recht te vinden, den regel waarnaar hij de hem voorgelegde 

feiten beslist uit iets anders dan wet of gewoonte te putten. Onverschillig blijft 

het voor het oogenblik, wannéér hij daartoe verplicht is. Door enkel logische 

deductie uit begrippen of regels komt men er dan niet. ik heb het U zooeven 

betoogd. En ook bij een methode, die voorzoover mij bekend is, zelfs door den 

starsten legist niet wordt verworpen, bij de analogie blijkt dit, ook het bij 
analogie concludeeren uit het bestaan van den eenen regel tot dat van een anderen 

is niet een enkel logische operatie. Immers daartoe is het noodig den hoogeren 

regel te vinden, waaruit beide, zoowel de bestaande als de gezochte voortvloeien, 

en dat besluiten uit het bijzondere tot het algemeene. is nooit logisch dwingend. 

De omschrijving der analogie bij Ulpianus reeds maakt het ons duidelijk ' ) .  Als 

men art. 1612 B. W.: ..koop breekt niet huur" toepast op inbreng in naamlooze 
vennootschappen, dan is dat een analogische wetsuitlegging, daartoe komt men 

door uit den regel dat huur niet wordt verbroken door koop den algemeeneren af 

te leiden, dat het voortbestaan van de huur onaf- 

')   Vgl. D. I. 3.  13. 
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hankelijk is van elke vervreemding1). Maar wie ziet niet in, dat deze conclusie 
langs anderen dan uitsluitend logischen weg is getrokken en dat logisch geen 

enkele fout zou zijn gemaakt, als zij werd ontkend? Ook bij analogische 

wetsuitlegging wordt nieuw recht door den uitlegger ontdekt. En zeer sterk 

eindelijk komt deze aard van de taak van den jurist uit in die talrijke gevallen 

waarin de wet den rechter uitdrukkelijk opdraagt zelf den regel, waarnaar hij 

beslissen moet, te zoeken. Het is een van de vele deugden van Stammler's 
magistraal werk over „Die Lehre von dem richtigen Rechte" een geheele reeks 

van gevallen, waarin dat gebeurt, te hebben aangeduid en hun samenhang aan 

het licht te hebben gebracht ' - ) .  
Het zijn die gevallen, waarin den rechter wordt opgedragen een beslissing 

naar billijkheid of naar omstandigheden te vellen, waarin hij moet aangeven wat 

de goede trouw eischt, waarin hij moet vaststellen of de reden tot eenige 
handeling gewichtig of dringend is, of het een of ander behoorlijk is verricht, of 

eindelijk een strijd met de goede zeden is te constateeren. Ik noem slechts enkele 

der vele termen, waarvan een wetgever zich bedient, als hij het vinden van den 

regel aan den rechter overlaat. Doch, wierpen wij straks de vraag op, of het de 

wetenschap past het recht te vinden, nu rijst twijfel of het wel recnf is op den 

zoek waarnaar hij heeft uit te gaan, die voor beslissingen staat als ik zooeven 
aanduidde. Is er niet een andere tak van weten, die hem de normen aan de hand 

doet in gevallen als deze toe te passen? Kan de ethiek dien dienst niet 

verrichten? Voor Stammler3) is deze vraag afgedaan door aan de zedeleer de 

gezindheid der menschen, aan het recht in den ruimsten zin hunne gedragingen 

als arbeidsveld aan te wijzen. Menigeen zal de grenslijn anders trekken, maar 

ook wie dat doet is met een verwijzing naar de ethiek weinig geholpen. Deze 
geeft allerminst een pasklaar stel voorschriften, dat de jurist eenvoudig voor het 

gebruik kan overnemen. Hij moet den regel zelf vinden, dat is niet anders, en 

heeft hij hem eenmaal gevonden dan past hij hem op het hem ter beslissing 

voorgelegde geval volkomen op dezelfde wijze toe als een wetsartikel. Wil men 

dien regel dan toch er een van ethiek noemen, dan is dat een quaestie van 

terminologie, waarover ik niet zal twisten. Doch, vragen wij verder, als de ethiek 
ons niet helpen kan, kan dan de rechter, als hij moet uitmaken of iets bil li jk is 

of overeenkomstig de goede trouw of wel  in stri jd  met de goede  zeden, 

een  grond  voor  zijn 

M Zie arrest H. R. 9 Nov. 1906, W. 8543. W. v. P. en R. 1931 en de aanteeke-ning aldaar van 

Houwing. die er terecht op wijst dat het arrest naast de historische een analogische int e r p re ta t ie  

geeft. Vgl. over analogie in het algemeen Sternberg. Allgem. Rechlslehre I. blz. 132 vlg. Meijcrs 

Dogmatische Rechtswetenschap, blz. 125.  164. 
-)    Zie blz.  252 vlg. 
■')    t.a.p.  blz.  52  vlg. 
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oordeel niet vinden in wat omtrent zoo'n punt, hetzij in het algemeen, hetzij in 
het bijzonder in den kring van de betrokken personen wordt gedacht? Stammler 

ontkent het, naar mijn meening terecht 1) .  Want, is het vooreerst al moeielijk op 

te sporen wat nu in zekere kringen billijk wordt gevonden, principieel is deze 

opvatting onhoudbaar, omdat er geen enkele grond is te noemen, waaruit zou 

volgen dat de wetgever door de opdracht aan den rechter de zaak naar billijkheid 

te beslissen, hem zou voorschrijven de gangbare meening van Jan en alleman 
omtrent wat recht behoort te zijn tot werkelijk recht te verheffen. En zoodra men 

deze voorstelling corrigeert door alleen op de meening van respectabele en 

fatsoenlijke, hoogstaande menschen zelfs te l e t t en 2 ) ,  stuit men op de 

moeielijkheid hoe uit te maken, wien dit epitheton toekomt. Hoe kan dat anders 

geschieden dan door hun gedragingen te toetsen en met welk ander criterium is 

dat te doen, dan met dat, wat men ook bij de beslissing of de handeling in 
quaestie geoorloofd is of niet zou gebruiken? Dan is het toch wel eenvoudiger dit 

laatste dadelijk te verkiezen. 
Niet de ethiek, niet de meeningen en opvattingen van dezen en genen vullen 

de leemte, die de wet hier laat aan, het recht zal die aanvulling in zich zelf 

hebben te zoeken. 
Zegt men dus, dat het vinden van recht niet is een werk van de wetenschap, 

niet tot de taak van den jurist behoort, dan moet men hem ook de bevoegdheid 

ontzeggen, het recht toe te passen, ja zelfs het te beschrijven indien men zich 

althans niet met een beschrijving vol hiaten wil tevreden stellen. En dit alles op 

grond van een aprioristische opvatting van het begrip „wetenschap". — Of zou 

men moeten aannemen dat het niet de wetenschap is. die hier den rechtsregel 

hoopt te vinden, maar dat de jurist voor een dergelijke moeielijkheid staande 
zich eenvoudig door zijn rechtsgevoel moet laten leiden? Is dat hier onze 

rechtsbron? Een niet onbelangrijke groep van schrijvers, vooral onder de felle 

tegenstanders van de Begriffsjurisprudenz, denkt zoo. Nu wil ik niet betwisten 

dat bij het vinden van rechtsregels andere geestelijke functies dan het intellect 

meewerken, maar tegen een directe afleiding van een regel uit het rechtsgevoel 

heb ik bezwaar. Daarmee komen we in een voor het recht uiterst gevaarlijk 
subjectivisme. Wie een vonnis velt op grond van zijn rechtsgevoel, zegt niet 

anders dan dat hij het zoo meent, omdat hij het zoo meent, desnoods met een 

verklaring van innerlijk overtuigd zijn er bij, die voor anderen al heel weinig 

overtuigends heeft. Ik zal niet zoo onhoffelijk zijn tegenover velen Uwer om als 

Stammler een dergelijke motiveering met een citaat uit Shakespeare ein Weibes 

Gntnd3)  te noemen, maar een motiveering als in een vonnis ver- 

M    t.a.p. blz.  153 vlg., vgl. ook blz. 45 vlg. 
-}    Zie Dernburg.  Das  bürgerliche  Recht  III,   blz.   24. 
:l)    t.a.p.   blz.   146  vlg..   160  vlg..  bet  citaat op  blz.   162. 
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langd kan worden, is het zeker niet. Wel is het subjectieve element uit een 
dergelijke beslissing nooit geheel te elimineeren, maar toch zal het streven er op 

moeten zijn gericht. Wie een ander een norm stelt zal dien ander van de waarheid 

van die norm moeten overtuigen, een enkel beroep op het gevoel baat niets. 

Mocht iemand dit niet inzien en geneigd zijn het rechtsgevoel of de willekeur van 

den rechter voor den laatsten grond van de te vinden beslissing te houden, die 

bedenke dat dan het bevel van den wetgever: ,,handel niet in strijd met de goede 
zeden" kan worden omgezet in dit andere: ,.handel niet zoo als een derde achteraf 

zal verklaren dat gij niet hadt mogen doen." Inderdaad het is niet waarschijnlijk, 

dat iemand dit zal aanvaarden ' ) .  
Maar hoe moet nu het recht gevonden worden? 
Door het uit de feitelijke omstandigheden af te leiden wordt ons wel 

geantwoord, wat het verkeer eischt heeft te geschieden, hoe dikwijls hebben wij 
die uitspraak van Jhering niet hooren herhalen. Onjuist is dat niet, maar wel moet 

ik voor een veel voorkomende verwarring waarschuwen. Bron van den regel, in 

den zin waarin het rechtsgevoel dat door de zooeven verworpen opvatting 

genoemd wordt, kunnen de feitelijke omstandigheden nooit zijn, het is duidelijk, 

dat zij in geheel andere verhouding tot den regel staan. Wie krachtens opdracht 

van den wetgever recht heeft te vinden beslist slechts een concreet geval en stelt 

daarvoor den regel vast. De feitelijke omstandigheden vormen daarbij de materie 
die geregeld wordt, niet de methode waarnaar. De rechter zal moeten uitmaken 

welke handeling in een bepaald geval behoort te geschieden, hij zal daartoe 

zoowel het geval als de wenschen der partijen moeten kennen en zoo volledig en 

goed mogelijk moeten kennen, maar uit die kennis alleen komt hij nooit tot een 

oordeel. En als dan nog met de eischen van het verkeer rekening gehouden moet 

worden, dan wil dat toch niet anders zeggen dan dat het concrete geval in verband 
met zi jn omgeving moet worden beschouwd, maar boven het feitelijke komt men 

ook zoo niet uit. 
Een methode, waarnaar die feiten geoordeeld worden, is van noode. Aan een 

maatstaf die moet worden aangelegd bij de keuze tusschen de tweede 

mogelijkheden die voor de beslissing gegeven zijn. bestaat behoefte. Want op een 

dergelijke keuze komt het aan. duidelijk blijkt dit, als het de beslechting van een 
rechtsstrijd betreft, waarin de eene partij beweert, dat een handeling wel in strijd 

is met de goede zeden, de andere het ontkent of de eene een analogie verdedigt, 

de andere verwerpt; dan formuleeren partijen reeds van te voren de beslissingen 

waaruit de rechter heeft te kiezen, maar altijd moet een dergelijke keuze 

geschieden, als recht gevonden moet worden. Wil men nu bij zoon keus het juiste 

treffen, een regel vinden, die waarlijk rechtsregel  kan  heeten,  dan  heeft  
men 

')    Vgl. ook Brütt t.a.p.  blz.   101  vlg. 
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zich te bezinnen op het doel van alle recht, een goede regeling te geven van de 
verhoudingen der menschen en te overwegen of de gedachte inhoud van den regel 

daarmee overeenstemt. Door zoo op den grondslag van alle recht terug te gaan, de 

in de wen-schen der partijen vervatte mogelijkheden naar dat doel te waardeeren, 

zal men het juiste vinden, immers juist heet voor een doel-wetenschap als het 

recht van deze zijde beschouwd is dat oordeel dat met dat einddoel in harmonie is. 
Zoo wordt het vaag gevoelde in zelfbezinning getoetst1). 

Het is eerst onzen tijd gegeven deze critische methode wetenschappelijk te 

rechtvaardigen — hier liggen Stammler's blijvende verdiensten'2) — maar reeds 

de Romeinen kenden en gebruikten haar. Als één ding in hen te prijzen is, is het 

wel dit, dat zij, juist zij met hun verfijnde techniek in die techniek niet het 

einddoel zagen, dat zij begrepen dat door critische waardeering van uit het achter 
die techniek gelegen doel het recht gevonden moet worden. Met de leeringen van 

het natuurrecht stemmen dergelijke beschouwingen overeen, in zooverre ook zij 

de overpeinzingen van de juristen op de fundamenteelste vragen richten, van deze 

verschillen zij, omdat niet naar regels voor altijd en eeuwig wordt gezocht. de stof 

wisselt, maar naar een objectief geldige formeele methode, waarnaar die stof, de 

door de behoeften bepaalde begeerten der menschen worden geoordeeld. Of 

Stammler die methode heeft gevonden in zijn sociaal ideaal laat ik in het midden, 
ook of het hem is gelukt van uit die methode bruikbare criteria ter herkenning van 

de juistheid van een regel op te stellen. Hier ligt nog een wijd veld voor 

s tudie 3) .  Hoofdzaak is voor het oogenblik. dat hij ons van uit de vlakte van het 

historisme weder naar hoogten heeft gevoerd, vanwaar het recht van boven kan 

worden overzien. En daarnevens dat die hoogten niet slechts een schoon uitzicht 

bieden voor wie zich in speculatieve bespiegelingen wil verdiepen, maar dat ook 
de practische jurist, worden hem beslissingen omtrent te vinden recht gevraagd, 

telkens moet trachten ze te bestijgen. Ja ik zou daarbij verder willen gaan dan 

Stammler en willen volhouden dat niet alleen bij uitdrukkelijk of stilzwijgende 

opdracht van den wetgever, maar bij elke interpretatie, waar niet enkele logische 

deductie uit wetsvoorschriften ons leidt, een overdenken of de gevonden regel 

ook in dien zin recht kan heeten, niet kan achterwege blijven4). 

1) Wirtschaft and Recht (1896) en Die Lehre von dem richtigen Rechte 
(1902).   Vergelijk   over  dit   alles   Stammler.   passim. 

2) Zie  de   uitspraken  van   Brütt  over  Stammler.   blz.   
111.   117. 
')    Geheel   andere criteria  stelt  Brütt  b.v.  op  blz.   118  
vlg. 
') Er bestaat slechts dit verschil, dat bij in terpreta t ie  en ook bij de zg. Lücken, de 

hiaten in de wet de rechter aan de waardeeringen van den wetgever in meerdere of mindere 
mate is gebonden, bij het zoeken naar recht krachtens opdracht van den wetgever is hij 
opzettelijk geheel  vrij gelaten. 
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Dit nu deden de Romeinen — want het is tijd, dat wij tot hen terugkeeren. Ik 
heb U reeds gewezen op hunne superioriteit in de beheersching van de rechtsstof, 

hun systematiseering en vorming van begrippen. Maar ik voegde er bij, dat zij 

zich van de beperktheid van hunne methode van deductie bewust waren, dat zij 

begrepen dat bij het vinden van recht door andere dan logische momenten de 

doorslag wordt gegeven. Welnu die andere momenten wisten ook zij dat uit het 

doel van alle recht, een goede regeling te zijn van de verhoudingen der menschen, 
moesten worden geput. En meer dan hun technische deugden is deze, — ik zeg 

het Stamm-ler1) volmondig na — want wat helpt ons de schoonste begrips-

vorming als het recht zelf wordt verwaarloosd? De Romeinen begrepen dit, zij 

kenden de tegenstelling van positief recht en datgene wat zij aequitas noemden, 

waarnaar het positief recht wordt gevonden en zich richt. Wel ontbrak hun een 

vaste methode, te dikwijls zochten zij tastend en tot een helder inzicht wat zij 

deden zijn ze niet altijd gekomen, maar toch hielden zij in hunne decisies haast 
immer de aanpassing van den te vinden regel in het geheel der rechtsorde, niet 

alleen van wet of gewoonte, voor oogen. Tegenwoordig komt het voor, dat wie 

een zaak bepleit, aan de uiteenzetting zijner rechtsbeschouwingen een betoog doet 

voorafgaan dat hij in ieder geval gelijk heeft naar billijkheid ,,moreel", zooals het 

in het jargon van de rechtszaal heet, en tracht men zoo de billijkheid als het ware 

door het achterdeurtje van het week te stemmen gemoed van den rechter toegang 
te verschaffen tot het recht. Bij de Romeinen werd het openlijk erkend, dat niet 

naast maar in het recht de billijkheid, het streven naar het richtige zou Stammler 

zeggen, de meeste is. In omnibus rebus quidem, maxime autem in jure aequitas 

spectanda -). In alle dingen, meest echter in het recht, is het goede in het oog te 

houden. Er mogen bewijzen zijn bij te brengen dat zij dit niet altijd bedachten — 

wie is zonder zonde? Het inzicht hebben zij gehad en zij wisten het te gebruiken 
ook, wie de talrijke fijne beslissingen nagaat, waarin zij recht niet afleidden uit 

bestaande normen der positieve wet, maar zelf vonden, moet het toegeven. Men 

herinnere zich slechts, hoe vaak zij met een exceptio doli het recht in de richting 

van de aequitas wisten te leiden. Vóór alles waren zij vinders van recht. De strijd 

tusschen hun rechtsscholen was niet een strijd over uitlegging van positief recht, 

maar een over rechtsvinding :'). Bedenkt men dit, dan wordt het begrijpelijk, dat 
zij onze wetenschap definieerden als ,,ars boni et a e q u i " ' )  daarmee niet, als 

later tijden wel meenden, de taak van den jurist enkel in toepassing van het al 

voorhandene zoekend, maar   integendeel   hem   streven   naar   het   

goede   in   het   recht   als 

') t.a.p.  blz.   164. 
'-') D. I...  17, 90. 
■') Vgl.   Khrlich.   Freie  Rechtsftndung  und  freie  Rechtsutissenschaft,  blz.   
38. 
') D.   I.   1   pr. 
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hoogste plicht aanwijzend. Zoo is het ook te verklaren, dat hun de 
rechtswetenschap de vera philosophia l) was, de divinarum atque humanarum 

rerum notitia"). Wij mogen dat glimlachend de beminnelijke overdrijving van een 

eenzijdige verheerlijking van het recht noemen, we hebben toch ook te bedenken, 

dat van dergelijke eenzijdigheid meer kracht uitgaat dan van een glimlachend en 

sceptisch éclectisme. En krachtig waren de Romeinen. Want wij mogen ons nog 
zoo verplicht voelen het subjectieve in den zin van het willekeurige, irrationeele 

uit ons werk uit te schakelen, ten slotte is het slechts weggelegd voor wie een 

persoonlijkheid is den objectief goeden regel te vinden. Niet in het recht maar wel 

in den persoon van de jurist stelt de moraal hare eischen. Dat ook hierin den 

Romeinen veel was geschonken is aan den man, dien zij zelf als hun Meester 

boven alle prezen, aan Papinianus te toonen. Quae facta laedunt pietatem 
existimationem verecundiam nostram et ut generaliter dixerim contra bonos 

mores fiunt, nee facere nos posse credendum est, leerde hij:l). En deze uitspraak 

— kort vertaald: wat niet goed is, is niet te gelooven dat wij kunnen doen —, 

deed hij met zijn leven gestand, toen hij smadelijk werd omgebracht omdat hij de 

opdracht van zijn keizer diens broedermoord in den Senaat te verdedigen met de 

opmerking weigerde, dat dergelijke daden  gemakkelijker worden  bedreven 

dan  goedgepraat. 

Mijne Meeren Bestuurders van Stad en Universiteit, 

Aan U een woord van dank voor het vertrouwen in mij gesteld. Ik ben mij 
volkomen bewust, dat niet mijn werk, maar alleen Uw vertrouwen mij het ambt 
bracht dat ik heden aanvaard. Het is niet een valsche bescheidenheid, als ik zeg, 
dat ik deze leerstoel met geheel ledige handen bezet. Des te zwaarder drukt mij 
de verantwoordelijkheid. Vergunt mij aan deze verklaring geen belofte toe te 
voegen, slechts deze verzekering: dat ik in liefde voor de Universiteit, wier 
leerling ik eens was, voor de stad die zich zelve in haar eert, voor ons goede 
Amsterdam, voor niemand wensch te wijken. Moogt gij daarin eenigszins een 
waarborg vinden, dat ik Uw vertrouwen niet zal beschamen. 

Mijne Heeren Professoren, 

Ik heb U niet te zeggen, dat in Uw midden plaats te nemen mij een hooge eer 

is. Die plaats waardig te worden is mijn oprechte wensch. Zij is opengevallen 

door het vertrek van een man, wiens gemis  te  vergoeden   mij   niet  
mogelijk  zal  zijn.   De  gedachte  kan 

>)   D. I,  1,  1. 
-)   J I,  1. 
■'<) D. XXVIII.  7.  15. 



188 P. SCHOLTEN 

niet in mij opkomen, Conrat's massieve geleerdheid zelfs maar te evenaren; zijn 
toewijding aan zijn leerlingen, zijn liefde voor de wetenschap kunnen een ieder 

ten voorbeeld zijn, ik zal steeds trachten ze voor oogen te houden. En als ieder 

Uwer hem ongetwijfeld toewenscht, dat hij van zi jn  besluit tot heengaan 

nimmer spijt moge gevoelen, dan voegt zich voor mij bij dezen wensch het 

besef, dat haar vervulling in zooverre mede van mij afhangt, als de overtuiging 

dat zijn taak niet op een onwaardige is overgegaan, hem er mede toe kan brengen 
vrede bij dat besluit te hebben. Mij is dit een prikkel te meer tot 

krachtsinspanning bij mijn werk. 
Dat ik mij aan dat werk met volle opgewektheid hoop te geven is mede aan 

den steun te danken, dien ik van U, Mijne Heeren van de Rechtsgeleerde. 

Faculteit, verwacht. In het jaar dat ik als tijdelijk lector een bijlooper van Uw 

Faculteit ben geweest, heb ik reeds aangenaam met U mogen samenwerken; nu 
het halfslachtige, dat al t i jd  in een dergelijke verhouding ligt, staat te worden 

weggenomen, meen ik te eerder op een goede samenwerking te mogen rekenen. 

De hartelijke wijze, waarop gij allen mij bij mijn benoeming zijt tegemoet 

gekomen, is mij daarbij een gunstig voor-teeken. Maar al ben ik thans in naam 

gelijkgerechtigd, in waarheid zal ik mij tegenover U, Mijne Heeren Van Hamel, 

J i t ta  en Houwing. nog dikwijls voelen wat ik eenmaal was, Uw leerling — 
want veel hoop ik nog van U te mogen leeren. 

Een bijzonder woord tot U, Mijnheer Houwing, mijn leermeester in engeren 

zin. Als het aan iemand te danken is, dat ik thans hier sta, dan is het aan U. Als 

ik op dit oogenblik het vertrouwen mag wekken, dat ik voor rechtswetenschap 

en rechtsonderwijs iets zal kunnen zijn, dan dank ik dat U, die mij, en waariijk 

niet mij alleen, tot jurist hebt gemaakt. Uw klaar en eenvoudig woord. Uw 
pittige, opwekkende kracht, Uw nuchtere bezieling mag ik zeggen — de 

combinatie klinkt vreemd, maar ik kan het niet beter uitdrukken — hebben mij 

voor altijd aan het recht verbonden. Wat gij meer persoonlijk voor mij zijt 

geweest, daarover uit te wijden zou niet in Uw geest liggen, ik weet het. Slechts 

zij het mij vergund, van deze plaats den hartehjken wensch uit te spreken, dat gij 

nog lange jaren Uw volle kracht aan de rechtswetenschap zult mogen geven. 

Dames en Heeren Studenten, 

Niet als een geheel onbekende kom ik tot U. Reeds een jaar lang mocht ik als 
tijdelijk lector voor U werkzaam zijn. Het is Uw voordeel, dat gij een dergelijke 

t i jdel i jke hulp thans niet meer behoeft. Mag ik mij niet vleien, dat mijn 

onderwijs U veel heeft gebaat, mij heeft dit jaar geleerd, hoe inspannend en 
moeielijk. maar ook hoe opwekkend en dankbaar het is U in uwe studiën voor te 

gaan. Aan dat werk, dat van dit oogenblik mijn levenswerk zal 
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zijn, zet ik mij vol blijden moed. Laat mij hiermee volstaan; vergt van mij geen 
toezeggingen voor de toekomst. Mijnerzijds zal ik U geen eischen stellen. Als 

wij beiden van goeden wille zijn, zal het waarachtig wel gaan. Bedenkt slechts 

dit in alle uwe divagaties. die ik U gun niet alleen, maar die ik ten zeerste 

noodzakelijk acht, dat alleen wie werkt, werkt met volle toewijding van zijn 

krachten, waarheid kan vinden, deugd en zoo . . . geluk. Ik heb gezegd. 
 


