
78.   OVER RECHTSPERSONEN. 

IV.   Rechtspersoon en subjectief recht. *) I. 

Ten slotte eenige theoretische beschouwingen. Ik weet dat deze voor een groot 

deel van de lezers van dit Weekblad weinig aantrekkelijkheid bezitten, maar ik 

moet hun verzoeken ze voor ditmaal te willen aanvaarden. Immers de 

theoretische grondslag, waarop ik de betoogen over positief recht die ik deed 
voorafgaan, opbouwde, moet naar één zijde nog nader worden aangegeven; een 

beschouwing over rechtssubjecten die over het subjectief recht zwijgt, is 

noodzakelijk onvolledig. En zeker geldt dat voor de opvatting die ik hier 

verdedig; zooveel zal, hoop ik, uit mijn opstellen wel duidelijk geworden zijn, dat 

naar mijne meening het eene begrip niet zonder het andere is te bepalen. 
Intusschen, een uitvoerige beschouwing over de begripsbepalingen die men 

over het subjectieve recht heeft gegeven, behoeft men van mij niet te verwachten. 

Het zou daarvoor hier de plaats niet zijn. En ik kan mij te eerder daarvan 

onthouden, omdat ik het voordeel heb te kunnen aanknoopen aan een opvatting, 

die radicaal met het geheele begrip subjectief recht en dus ook met de 

rechtspersoon wil breken, een opvatting die door den pakkenden betoogtrant van 

haar auteur en door den durf waarmede hij zelfs de door de traditie meest 
gesanctionneerde leerstukken heeft aangetast, ook hier te lande weerklank heeft 

gevonden. 
Ik bedoel de leer van Duguit. 
Dezen winter hebben wij dezen vertegenwoordiger van den Franschen geest 

hier in Holland kunnen hooren, wij hebben ons bij die heldere en meeslepende 

voordrachten kunnen overtuigen, voorzoover wij het niet reeds uit zi jn 

geschriften hadden ervaren, dat er vóór alles één ding is waarnaar hij streeft in 
het recht: realisme, en een ander dat hij overal nog meent te bespeuren en 

meedoogenloos wil uitroeien: uit de scholastiek afkomstige ,.notions 

métaphysiques", dat hij meent een algeheele vernieuwing der rechtswetenschap 

te kunnen brengen door afbraak van al deze verouderde getimmerten en door 

haar opnieuw op te bouwen, enkel op waarneming der realiteit. 
Tot de begrippen, die uit de wetenschap verdwijnen moeten, behooren zoowel 

dat van „rechtspersoon" als dat van „subjectief recht". Het een om het ander, en 

inderdaad, indien de rechtswetenschap het zonder het begrip van subjectief recht 

zou moeten 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registra:ie nos. 2802—2805 (8 
September  1923 e.v.). 
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stellen, dan zou voor dat van rechtspersoon ook geen plaats meer zijn. 
Zien wij waarop die verwerping van het subjectieve recht berust. 
Vooraf echter een, naar ik meen, niet overbodige waarschuwing. Met de leer 

die bij stichtingen subjectlooze rechten aanneemt, heeft die van Duguit niets te 

maken. Brinz en zijn aanhangers stellen naast de aan menschen toekomende 

subjectieve rechten de doelvermogens, die zij als subjectlooze rechten meenen te 

mogen karakteriseeren: Duguit ontkent het bestaan van elk subjectief recht, ook 
dat van den individueelen mensch. ,,En réalité ,,il n'y a pas de droit subjectif", 

wordt hij niet moede te herhalen. 
Waarom niet? waarom zou aan het subjectieve recht geen realiteit toekomen? 
Wanneer wij uit het breedvoerige betoog, dat een goed stuk van het eerste 

deel van den Traité du droit constitutionnel vult, de kern lichten, dan zien we dat 

Duguit voor zijn stelling twee bewijzen aanvoert. Het eerste is dit. Van alle 
omschrijvingen van subjectief recht, die in den loop der tijden zijn gegeven, is er 

slechts één die niet in zich zelve tegenspraak vertoont, die dus houdbaar zou 

zijn, indien zij juist was. Het is die welke in het subjectieve recht ziet de 

„pouvoir d'une volonté de s'imposer comme telle à un autre". Zoo kunnen we 

ons het subjectieve recht denken, maar van zulk een verschil van willen is in de 

werkelijkheid niets te vinden, een superioriteit van den eenen wil boven den 

anderen bestaat niet. Het recht voegt niets toe en doet niets af aan den wil der 
menschen. De conclusie moet dus zijn, dat subjectieve rechten niet bestaan. 

Het tweede, onafhankelijk van het eerste opgestelde bewijs is dit. De regels 

van objectief recht kunnen worden onderscheiden in tweeën: de normatieve, die 

aan den mensch zeker doen of nalaten bevelen en de constructieve of technische 

regels die dienen om de eerste te handhaven1). Wanneer er subjectieve rechten 

zijn, moeten zij op eenige wijze uit die objectieve regels kunnen worden 
afgeleid. Men heeft dit op allerlei wijze geprobeerd, maar al deze pogingen 

hebben gefaald. Uit een bevel van het recht komt men nooit tot een subjectief 

recht. ,,On n'a jamais démontré et on ne pourra jamais démontrer humainement 

le passage du droit objectif au droit subjectif, et comme d'un autre côté il est 

impossible d'admettre l'antériorité du droit subjectif au droit objectif, le droit 

subjectif est une chimère. Il n'y a pas de droit subjectif"2). En kan de normatieve 
regel geen subjectief recht voortbrengen, dan kan de constructieve het evenmin. 

,,ElIe ne peut pas faire plus que Ie principe dont elle tire toute sa force. Il serait 

absolument contradictoire d'affirmer d'une part que la norme ne crée point par 

elle-même de droit subjectif et que cependant la règle constructive qui 
1) Droit constitutionnel,  blz.  36. 
2) T.a.p. blz.  130. 
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en dérive et qui ne trouve en elle ce qu'elle a de force, enfante, elle, un droit 
subjectif" '). Dit wordt dan verder uitgewerkt, van alle gevallen waarin de 

traditioneele theorie subjectieve rechten aanneemt, wordt dan een beschrijving 

gegeven, die van dit begrip geen gebruik maakt. Geven we één voorbeeld, dat 

van de onrechtmatige daad, ,,le délit civil". Volgens de gewone opvatting krijgt 

door die daad de benadeelde een recht op herstel. Niets daarvan, zegt Duguit. 

„Un acte contraire au droit ne peut pas donner naissaince à un droit"2). Maar 
moeten we dan niet zeggen dat niet het onrecht maar de wet het recht van den 

benadeelde doet geboren worden? Het is even absurd. Hoe zou de wet in zich 

zelve de verhouding tusschen twee individuen kunnen wijzigen, hoe aan den wil 

van een van hen een zekere qualiteit kunnen toekennen?3) Maar wat geschiedt er 

dan, als een onrechtmatige daad is gepleegd? Niet anders dan dat wie in zoon 

geval schadevergoeding vordert, overeenkomstig de wet handelt, ,,le délit et Ie 
quasi délit sont simplement la condition de la possibilité pour certaines volontés 

de provoquer la mise en jeu de la contrainte sociale pour assurer la cessation et la 

réparation de la lésion". 
Ik geloof met deze zeer korte samenvatting de kern van Duguit's betoog te 

hebben aangegeven, ik hoop althans hem geen onrecht te doen, door tot deze 

beide bewijsvoeringen de allerminst beknopte beschouwingen van onzen auteur 
te herleiden. Ben ik daarin geslaagd, dan is, meen ik, zonder meer duidelijk hoe 

weinig realistisch in waarheid deze beschouwingswijze is, hoezeer zij op 

aprioristische opvattingen en logische deducties daaruit berust. 
Typisch blijkt dit uit wat ik aanhaalde van de beschouwing over het délit civil. 

Uit onrecht kàn geen recht voor den benadeelde voortvloeien, staat daar. 

Waarom niet? zou ik willen vragen. Waarop anders dan op een vooropgestelde 
opvatting over recht berust die bewering? Trouwens van het geheele betoog 

geldt van het begin tot het einde hetzelfde. 
Schijnbaar anders gaat de schr. te werk in wat ik zijn eerste bewijs noemde. 

De werkelijkheid immers is de instantie waarop beroep gedaan wordt om aan te 

toonen, dat geen wil superieur is aan een anderen. Toch kan ik ook in dit betoog 

niets realistisch vinden. Wat doet Duguit? Overal in het recht, in het 
rechtsbewust-zijn even zoo goed als in het geschreven recht, bij alle volken in 

alle tijden vindt men de bevoegdheid naast den regel. De verhouding van het een 

tot het ander moet verklaard worden. Vandaar de pogingen het subjectief recht 

nader te omschrijven, Duguit ontleedt die pogingen, weegt ze en bevindt ze allen 

te licht. Het is scherp en helder wat hij daarover schrijft.  Maar stel eens dat 

')   T.a.p. blz. 146. 
2) T.a.p. blz.  157. 
3) Hier ziet men dat het tweede bewijs toch niet geheel onafhankelijk is van 

het eerste. 
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hij dan in alles wat hij er over zegt, gelijk heeft, dat alle definities gebrekkig zijn, 
dat in zich zelve alleen die van „volonté supérieure" houdbaar is, maar deze als in 

strijd met de werkelijkheid die zij wil weergeven, moet worden verworpen, wat 

volgt daar dan nog uit? Toch niet dat er in de werkelijkheid geen subjectieve 

rechten zijn? Men toont toch niet aan dat eenig begrip ondeugdelijk is door te 

bewijzen dat aan de tot nu toe daarvan gegeven omschrijvingen iets, misschien 
veel hapert? Hoogstens zou zijn aangetoond, dat men tot heden niet geslaagd is in 

een goede omschrijving van het begrip subjectief recht. Aan de wetenschap dan 

de taak een andere te zoeken, maar wie op grond van de onjuiste definities het 

begrip zelve verwerpt, maakt zich al te gemakkelijk van zijn taak af. Hij is als een 

schooljongen, die zijn opgaaf verscheurt omdat hij zijn vraagstuk niet kan 

oplossen. 
Enkel logische deductie uit een vooropgezette meening, is het tweede bewijs. 

Uit den aard van het objectieve recht, zooals Duguit het begrijpt, wordt afgeleid, 

dat het subjectief recht niet bestaat. Is dat geoorloofd? We raken hier aan een zeer 

principieeLe vraag, aan deze: wat heeft een theoretische rechtsleer als ,,gegeven" 

te aanvaarden? Het is eigenaardig, dat Duguit zich die vraag niet stelt, dat het niet 

in hem opkomt zich af te vragen of de bevoegdheid in het recht niet een gegeven 

is, waaraan de rechtswetenschap haar plaats in het gebied harer voorstellingen 
behoort te geven, maar dat zij niet mag verwerpen. Dit hangt samen met zijn vol-

komen gemis aan ken-theoretische bezinning. Duguit wil realist zijn, hij sluit zich 

aan bij de beschouwingen van Auguste Comte, maar hij verzuimt zich eerst de 

vraag te stellen, wat die werkelijkheid is, waarover wij spreken zoodra we het 

over recht hebben, wat het eigenlijk beteekent als we zeggen, dat er subjectieve 

rechten al of niet zijn. En omdat hij zich de vraag niet stelt en evenmin onder-
zoekt waarin nu de realiteit bestaat die hij aan het objectieve recht wil toekennen, 

heeft zijn verwerping van het begrip subjectief recht geen waarde. 
We zullen toch wel als we over deze dingen praten, moeten beginnen met te 

constateeren, dat er geen rechtsorde is of geweest is die niet met het begrip 

subjectief recht werkt, dat ook in het rechtsbewustzijn de voorstelling immer 

aanwezig is dat gij of ik recht hebben precies evenzoo als dat dit of dat recht of 
onrecht is, dat het subjectieve recht even oorspronkelijk is als het objectieve. Als 

Duguit daarvan niet wil weten, is dit gevolg van een reeks vooropgezette 

meeningen. Ik hoop dat in dit opstel aan te toonen. Verwondering behoeft dat 

niet te baren als men bedenkt, dat zij die anderen verketteren op grond van 

dogmatisme en vooroordeel, die radicaal-realist willen zijn, gewoonlijk zelf vol 

vooroordeel zitten. Verwonderlijk is wel dat een zoo scherpzinnig man, een fijn 
dialecticus als Duguit, niet ziet dat hij zich van de tegenwerping, dat hij een 

geheel element in de rechtsorde miskent door het sub- 
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jectieve recht uit te bannen, niet mag afmaken') door er op te wijzen dat hij toch 
een zeker individueel element in het recht erkent. Het recht is sociaal zegt hij 

door zijn oorsprong, individueel in zijn toepassing; ik zou willen vragen raakt dit 

de tegenwerpingen? 
Vol van vooropgezette meeningen. Een er van is deze dat het recht (in 

objectieven zin) volledig wordt gekenmerkt door het als een reeks normen, 

bevelen aan te duiden. Hoe komen wij van uit die bevelen tot subjectieve rechten, 
is een vraag, die de wetenschap veel moeite heeft veroorzaakt, hoe kunnen we 

ons van die verhouding een eenvoudige voorstelling maken? Ik geef Duguit toe, 

dat het antwoord niet gevonden is. Maar zou tegenover al die mislukte 

antwoorden de vraag niet op haar plaats zijn, of het wel juist is in het recht enkel 

het bevel te zien? Sinds Binding met zijn scheiding van norm en sanctie in het 

strafrecht klaarheid bracht, zijn we gewoon aldus te handelen, maar is het niet een 
eenzijdigheid? Thon heeft in 1878 door zijn Rechtsnorm und Subjectives Recht 

Binding's leer in het privaatrecht geïmporteerd en sindsdien zijn we er niet meer 

los van geworden. Maar we mogen de vraag stellen of het wel een geluk is 

geweest, of niet juist het privaatrecht ons leert dat de bevoegdheid voor dat deel 

van het recht ten allen tijde centrum is geweest en of dus een beschrijving die het 

recht in zijn geheel wil omvatten, niet evengoed de bevoegdheid als den regel als 
een oorspronkelijk gegeven heeft te aanvaarden. 

Het is merkwaardig, dat juist een man als Duguit, die realistisch te werk wil 

gaan, zich deze vraag niet gesteld heeft. Voor hem is de opvatting recht is bevel 

een waarheid a priori waaraan niet mag worden getornd. Zij spreekt van zelve. 

Toch is er reden deze vraag op te werpen, als men de feiten beschouwt, die 

rechtsorde en rechtsbewustzijn ons aan de hand doen. Mij dunkt, een in den 
goeden zin realistische beschouwing behoort te beginnen met te onderzoeken niet 

hoe het subjectieve recht kan worden omschreven, maar hoe het in rechts- en 

staatsieven wordt  gebruikt. 
Daarover een volgende maal. 

II. 

Herhaaldelijk is er reeds op gewezen, dat het voor de algemeene rechtsleer een 

bijzonder belangwekkend verschijnsel is dat hetzelfde woord, in het 
Nederlandsch ..recht", in het Latijn ,,jus" enz. wordt gebruikt om de bevoegdheid 

en om den regel aan te duiden. Het is een verschijnsel dat de Poolsche geleerde 

von Petrazycki van zoodanig gewicht heeft geacht, dat hij meende daarop de 

onderscheiding tusschen  moraal en  recht te kunnen  bouwen en tegen- 

';   T.a.p. blz.  130 vl£. 
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over het enkel normatieve karakter der eerste het normatieve èn attributieve van 

het recht te kunnen stellen. Wat er van deze naar mijne meening zeer vruchtbare 

gedachte zijn moge, in ieder geval vraagt zulk een verschijnsel om een 

verklaring, is het met de bewering dat er in werkelijkheid geen subjectieve 

rechten zijn, niet uit de wereld. 
Merkwaardig is echter ook dat het woord recht (en ook dit geldt voor analoge 

termen in andere talen) niet alleen wordt gebruikt om de enkele bevoegdheid aan 

te duiden, maar ook om met name in het vermogensrecht een reeks 

bevoegdheden te benoemen die samen als één geheel worden beschouwd en die 

als geheel zekere typische eigenschappen vertoonen. Ik bedoel dit. We zeggen 

niet alleen, dat de eigenaar recht heeft om van zijn buurman zekere gedragingen 

te vorderen of om zijn goed over te dragen, maar ook dat ik het recht van 
eigendom heb. 

En eindelijk wordt het woord recht in subjectieven zin nog in een derde 

beteekenis gebruikt. Gelijk het woord recht in objectieven zin dient zoowel om 

den regel die geldt aan te duiden (het is recht in Nederland, dat . . .) als om den 

regel die behoorde te gelden (in strijd met alle recht bepaalt de wet . . .) wordt 

ook het woord recht in subjectieven zin gebezigd zoowel voor het positief 

erkende recht als voor het recht dat naar eenig oordeel los van de positieve 
rechtsorde den mensch toekomt Vergelijk b.v.: ,,in Nederland heeft iedere 

meerderjarige man of vrouw het recht te stemmen", met ,,de arbeider heeft recht 

op een menschwaardig bestaan", of ,.ieder mensch heeft het recht te weigeren 

den militairen dienstplicht te vervullen", of met ,,de rechten van den mensch". 

Meer nog dan een recht (in objectieven zin) heeft men van rechten gesproken, 

indien men op grond zijner overtuiging een eisch aan de rechtsorde meende te 
mogen stellen. 

Naast elkaar dus: bevoegdheid, complex van bevoegdheden die als één geheel 

worden behandeld, rechts-eisch, ziedaar de beteekenis die het woord recht kan 

hebben. 
Nu ontken ik geenszins dat tusschen deze beteekenissen samenhang bestaat, 

integendeel ik hoop in dit opstel over dat verband het een en ander in het midden 
te brengen, maar het is toch goed dat wij ze voorloopig van elkaar scheiden. 

Recht als bevoegdheid is een begrip dat voor de structuur van het recht van 

belang is, het hoort thuis in de algemeene rechtsleer, recht als complex van 

bevoegdheden is een rechtsverschijnsel van het privaatrecht, recht als rechtseisch 

zal in de rechtsphilosophie, ook in de historie moeten worden besproken. En het 

schijnt me een der fouten in Duguit's betoog dat deze onderscheiding niet in het 
oog is gehouden. Telkens weer blijkt dat hij van recht als rechts-eisch niet wil 

weten, dat hij ontkent dat de mensch als zoodanig eenig recht aan de rechtsorde 

mag stellen, dat er iets is waarop hij a priori aanspraak zou   mogen  maken.   

Het is  de   natuurrechtelijke  bijsmaak  die  het 
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woord recht in dezen zin heeft die hem afkeerig maakt van elk gebruik van het 
begrip. De verklaring van de rechten van den mensch .— daartegen richt hij zijn 

aanvallen. Dat is de kern van zijn: En réalité il n'y a pas de droit subjectif. Het is 

een meening, waarover te twisten valt. Maar het springt, dunkt mij, in het oog dat 

men niet gerechtigd is op grond dier meening de beteekenis van het subjectief 

recht als middel van structuur van rechtsverhoudingen in het algemeen of als 

verschijnsel in het privaatrecht te betwisten. Men kan ieder recht a priori (d. i. 
onafhankelijk der bestaande rechtsorde) verwerpen, men kan van meening zijn, 

dat bij de vorming van nieuw recht geheel andere factoren dan aan individuen of 

groepen toekomende, maar vooralsnog niet erkende „rechten" den doorslag 

moeten geven — dat alles doet niet af aan de vraag of in het bestaande recht aan 

het recht als bevoegdheid eenige plaats toekomt en zoo ja, welke, en evenmin aan 

die wat de waarde is der aanduiding van eigendom en andere dergelijke 
rechtsverschijnselen als subjectieve rechten. 

Wij laten voorloopig het recht als bevoegdheid en als rechtseisch rusten en 

houden ons met het verschijnsel van het privaatrecht als complex van 

bevoegdheden bezig. 
Struijcken heeft er in zijn scherp-doordacht proefschrift over het rechtsbegrip 

x) op gewezen, dat het eerste kenmerk, waardoor de private vermogensrechten 
zich onderscheiden is de uiterlijke afscheiding. Volkomen gelijk in het 

dagelijksch leven met het begrip ,,ding" het geval is, de samenstellende deelen 

hangen onderling inniger samen dan met de omgeving. We hebben hier een 

bundel bevoegdheden en plichten, toekomende aan éénzelfde persoon, gericht op 

éénzelfde object die door het recht als een zelfstandig geheel worden behandeld. 

De overige kenmerken die Struijcken aangeeft: de duurzaamheid der rechten, 
hunne zelfstandigheid tegen de objectieve regelen, die hun ontstaan beheerschen, 

hunne overdraagbaarheid zijn niet anders dan toepassingen van het eerst 

genoemde. 
Dus een bundel onderling verbonden bevoegdheden (en plichten) toekomende 

aan een bepaald subject en gericht op eenig object. Gaat men historisch het 

ontstaan van deze abstracte voorstelling na of poogt men in de stof van het recht 
van heden haar meest eenvoudigen verschijningsvorm, die uitgangspunt is 

geweest voor den verderen uitbouw te vinden, dan komt men in beide gevallen 

terecht bij den eigendom van een bepaald mensch op eenig s to ffe l i j k  

voorwerp. Maar het is duidelijk, dat als men het subjectief recht zelf wil 

karakteriseeren, in de omschrijving van den bijzonderen inhoud niets mag 

worden opgenomen, noch van datgene waardoor de eigendom verschilt van 
andere subjectieve rechten, noch van dat waardoor deze eigendom zich 

onderscheidt van 

')   BIz. 238. 
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den eigendom van andere rechtsordeningen. Dat is alles vraag van positief recht, 
heeft met de bepaling en den aard van het subjectieve recht als rechtsvorm niet te 

maken. Ziet men dat in, dan is duidelijk dat de tegenstelling die Duguit maakt 

tusschen den eigendom ,.droit subjectif" en den eigendom ,,fonction sociale" niet 

bestaat. Volgens den Franschen geleerde zou in den loop der 19e eeuw de 

eigendom van droit subjectif geworden zijn fonction sociale, men vindt het 

betoog zoowel in den Traité du droit constitutionnel als in de Transformations du 
droit privé — het steunt op het bekende verschijnsel dat overal in de 

West-Européesche rechten de bevoegdheden van den eigenaar in den loop van 

19e en 20e eeuw zijn beperkt. De oorlog heeft hier scherp ingegrepen, maar vóór 

den oorlog was dezelfde ontwikkeling al aan den gang. Er is ook ten onzent 

herhaaldelijk op gewezen, hoe door onteigening en publiekrechtelijke 

verordeningen, langs den weg van art. HOI B. W. en door schade-plichten buiten 
onrechtmatige daad de macht van den eigenaar in het positieve recht is versmald. 

Wil men zeggen dat de eigendom in meerdere mate dan vroeger- fonction sociale 

is geworden, er is niets tegen. Maar aan de qualiteit van eigendom als subjectief 

recht doet dit niets af; de eerste betiteling raakt den inhoud van het positief 

eigendomsrecht, de tweede zijn formeele structuur. Ook hier speelt de verwarring 

van het begrip subjectief recht als rechtsvorm en als rechtseisch weer een rol. Die 
verwarring had plaats toen men den eigendom voor onaantastbaar en heilig 

verklaarde (un droit inviolable et sacré), toen men dus meende dat de inhoud van 

het eigendomsrecht onveranderlijk zou moeten zijn, het als het ware een positie 

toekende, waardoor het aan het objectief recht voorafging en een beteekenis zou 

hebben van nature, dat is dus buiten en boven het positieve recht. Van dezen 

waan zijn we al lang genezen. Even onjuist is het echter om met de verwerping 
van den eigendom als natuurrecht ook zijn karakter als subjectief recht te 

betwisten. 
Kunnen we nu van de betrekking tusschen subject en object die we in het 

subjectieve recht zien een nadere beschrijving geven, dan dat zij bevoegdheden 

omvat en samenbindt? Ook indien we daarbij elk element, aan de positieve 

rechtsstof ontleend, ter zijde moeten laten? Het is duidelijk dat we dan in het 
formeele moeten blijven. Ook dat een omschrijving als Jhering gaf — en na hem 

talloos velen — subjectief recht is ,.belang" niet afdoende is, het is een 

sociologische omschrijving, die indien men de feitelijk bestaande verhoudingen 

tusschen menschen wil weergeven, haar beteekenis kan hebben, maar die het 

eigenlijke niet raakt. Naar mijn meening kan dit slechts gevonden worden door 

bezinning op den aard van het recht zelf. En dan zou ik dit hierin willen zien dat 
het subject in de betrekking wordt gesteld als doel, waaraan het object dienstbaar 

is en tegelijk dat het object aan de macht van het subject wordt onderworpen. In 

het menschelijk weten kunnen 
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we naast het fundamenteele beginsel van oorzaak en gevolg dat van doel en 
middel stellen. Recht is een regeling van behooren, waarbij het riiet om de 

verklaring van zekere gevolgen uit hare oorzaken gaat, maar om de vraag wat het 

einddoel van 's menschen bestaan is en hoe ter wille daarvan andere doeleinden 

kunnen worden verwezenlijkt, die op hun beurt weder door andere middelen 

worden bereikt. In het subjectieve recht nu wordt het object tegenover het subject 

gesteld als middel tot doel. Tegelijkertijd is recht echter een regeling, die alleen 
bestaat indien zij geldt, d.w.z. indien zij empirisch wordt ervaren in de macht die 

haar handhaaft. Is het subject van uit het object gezien doel, tevens is het object 

aan de macht van het subject onderworpen. Het tweeslachtig karakter van het 

objectieve recht (regel van behooren, maar aan empirisch gelden gebonden) 

vertoont zich ook in het subjectieve. Het is hier niet de plaats dit alles uit te 

werken, ik hoop er later nog wel gelegenheid voor te vinden, voor het oogenblik 
is het mij toch niet om het subjectieve recht maar om de rechtspersoon te doen. 

Zooeven zeide ik dat voor de vorming van het subjectieve rechts-begrip de 

eigendom van den individueelen mensch op een stoffelijk voorwerp uitgangspunt 

is. De mensch doel in zich zelve, het werd zoodra individueele eigendom bestond 

als van zelf sprekend beschouwd, in den eigendom manifesteerde zich des 

menschen macht over de hem omringende stoffelijke wereld. Maar daarbij bleef 
het recht niet staan. Het kwam in botsing met het feit dat er menschen zijn bij wie 

machtsuitoefening onmogelijk is: kinderen, krankzinnigen enz. Aanvankelijk 

waren zij niet dan rechtsobjecten (het kind in de macht van den vader), ook toen 

de gedachte doordrong dat het goed van den vader voor het kind bewaard moest 

blijven tot zijn meerderjarigheid, gaf het recht daar eerst nog vorm aan door de 

voorstelling dat de voogd eigenaar was van het goed van den pupil. Een recht 
zonder macht die het handhaaft, scheen ondenkbaar. Toen kwam de gedachte van 

de vertegenwoordiging op. ,,Het kind eigenaar", bleek vereenigbaar met een 

machtsuitoefening bij den voogd — aan den ethischen eisch dat het kind de 

goederen zijns vaders zou erven, was voldaan met behoud van den ouden 

rechtsvorm. Tweeërlei won men er tegelijk mee. Een wetenschappelijke 

(logische) waarde: ,,het kind eigenaar" maakt iedere ingewikkelde constructie 
overbodig, maakt het mogelijk, als tusschen goederen en minderjarigen de 

rechtsband moest worden beschreven, dezelfde begrippen van eigendom en welke 

rechten ook, toe te passen, die voor den normalen mensch van toepassing waren, 

hoe minder regels, hoe beter. En tegelijk was een ethische waarde gehandhaafd: 

het kind evenzeer doel in zich zelven als welke mensch ook. Overal waar de 

rechtswetenschap een vooruitgang boekt, vinden we deze beide te samen. 
Bij  de rechtspersoon vinden we iets geheel analoogs.  Met be- 

21 
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hulp van het eenmaal gevonden begrip vertegenwoordiging maakt het recht zich 
van de voorstelling los dat rechtssubject alleen de individueele mensch kan zijn, 

gelijk het — zij het met niet zoo ingrijpende gevolgen — de voorstelling zou 

laten glippen, dat als object alleen stoffelijke voorwerpen kunnen worden 

behandeld. De Romeinen begonnen: waar een doel is dat niet in den 

individueelen mensch is gelegen maar dat aan meerderen gemeen is, waar ter 

wille van dat doel objecten moeten worden gebezigd, juist als anders voor de 
individuen, waar gebruik van de vertegenwoordiging verwezenlijking van dat 

doel met de machtsmiddelen van het recht mogelijk maakt, zagen reeds zij een 

verhouding van subjectief recht, waarin het subject iets anders was dan een 

mensch. Maar zij waren nog wat aarzelend, het is of de immense kracht van 

rechtsvorming die in hen zat, wat was uitgeput, toen zij hier waren gekomen. Zij 

spraken van „personae vice fungi", ze zagen wel het voornaamste: de scheiding 
van déze rechten en die welke aan de individuen persoonlijk toekwamen, maar 

tot een klaar stellen van het begrip rechtspersoon kwamen zij niet, om van de uit-

werking niet te spreken. Het was eerst Paus Innocentius IV die de groote stap 

deed en de verklaring opstelde dat de corporatie persona is. Uit de 

Middeleeuwsche Jurisprudentie is het begrip tot ons gekomen. 

III. 

Ter verduidelijking is het gewenscht naast de hier verdedigde opvatting van 
rechtspersonen een andere te stellen die en verwantschap met èn principieel 

onderscheid tegenover de onze vertoont.-Ik meen die van Binder '). Als deze 

verklaart dat het rechtssubject niet van het subjectieve recht te scheiden is (keine 

von den sub-jectiven Recht losbare Existenz h a t ) ,  als hij er op wijst dat men ten 

onrechte de vraag wat een rechtssubject is, telkens heeft pogen te beantwoorden 

door op te sommen wie rechtssubject kunnen zijn, als hij zegt dat rechtssubject 
niet anders kan worden gedefinieerd dan ,,in der durch die Rechtsordnung 

gegebenen Beziehung stehen die wir ein subjectives Recht nennen", dan sluiten 

we ons daarbij gaarne aan2). Maar met de conclusie, waartoe hij in zijn op dit 

fundament gebouwde betoog komt, kan ik mij geenszins vereenigen. 
Binder gaat uit van deze drie stellingen: Het subjectieve recht is macht ter 

wille van de bescherming van het belang. Het komt voor dat deze macht toekomt 
aan hem wiens belangen beschermd moeten worden. Het komt ook voor dat die 

macht aan een ander toekomt. Degeen die macht heeft het recht te handhaven, 

behoeft 

*)    Das Problem der juristischen  Persönlichkeit   
(1907) 2)    Blz.  50. 
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niet degeen te zijn wiens belangen beschermd worden (kinderen). Nu heeft de 
theorie jaren lang gestreden over de vraag wie de rechthebbende is, de 

„Verfüger" of de „Geniesser". Volgens Binder is die strijd onvruchtbaar en zi jn 

zij het beiden. Het subjectieve recht is deelbaar, het is niet een constante grootte 

en ditzelfde moet van het rechtssubject worden g e z e gd 1 ) 2 ) .  Het subjectieve 

recht komt dus aan kind èn voogd toe, beiden zijn rechtssubject. Men kan het in 
meerdere en mindere mate zijn. Zoo zijn ook bij een vereeniging èn de 

gemeenschap èn de individueele leden subject ten aanzien van de in 

gemeenschap gebrachte rechten. 
Het is een subtiele beschouwing, zij wordt met kracht en in klare volzinnen 

voorgedragen, toch heeft zij mij niet overtuigd. Reeds de omstandigheid dat wij 

niet meer mogen zeggen: het kind is eigenaar, maar zouden moeten verklaren; 
het kind is in zeker opzicht eigenaar en de voogd is het ook in een ander opzicht, 

maakt ons huiverig deze slotsommen te aanvaarden. Zij komen in strijd met wat 

ons de rechtsstof zelve als gegeven aan de hand doet. Ik geloof dat Binder hier 

heeft gefaald door een soortgelijk verzuim als Duguit later beging, door zich 

geen rekenschap te geven wat de realiteit is welke aan het recht toekomt. Ook hij 

schrijft3) aan het subjectieve recht een andere, een mindere, werkelijkheid toe 

dan aan het objectieve, ook bij hem is het recht niet anders dan een geheel van 
bevelen. Daardoor heeft hij geen oog voor het feit dat het positieve recht ons niet 

alleen de bevoegdheid laat zien als subjectieven rechtsvorm, volkomen op één 

lijn met den plicht, maar ook in het privaatrecht het verschijnsel vertoont van de 

complexen van samenhangende, elkaar bepalende bevoegdheden als den 

eigendom, die door het recht als één geheel worden behandeld. Zeker, men mag 

zeggen dat de voogd het recht heeft voor zijn pupil in rechten op te treden, maar 
daaruit volgt niet, dat men ook zou mogen zeggen dat hii in zeker opzicht 

eigenaar is van het voor zijn pupil bestemde goed. De eigendom als eenheid 

vraagt om één eigenaar'). Dat is het kind. Met behulp van het denkbeeld der 

vertegenwoordiging wordt dan deze voorstelling vereenigd met het feit dat de 

voogd de rechten van den minderjarige kan handhaven. 
Binder beweert dat het begrip rechtspersoon een „relatie" aangeeft, niet een 

,,ding". Andere wetenschappen hebben op allerlei gebied de dingbegrippen 

vervangen door relatiebegrippen, de rechtswetenschap moet haar volgen, zij 

heeft enkel met rechts-betrekkingen te doen. Holder heeft daartegen gesteld, dat 

om een betrekking te hebben, we altijd „wezens" en „dingen" zullen moe- 

')   Blz. 40. 
-)   Blz. 84. 
3) Blz. 35. 
4) Het is duidelijk dat ik hier niet de quantitatieve deeling bij mede-eigendom 

bestrijd, maar de deeling waarbij het eigendomsrecht in ongelijksoortige bevoegd 
heden zou  uiteenvallen. 
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ten   aanwijzen1),   waartusschen   die   betrekkingen   bestaan.   Hoe 
zullen we ons een betrekking zonder deze kunnen voorstellen? 

Hier is dunkt mij misverstand. Wij kunnen, als wij de positie van het recht in 

de samenleving of het menschelijk weten willen aangeven — sociologisch dus of 

methodologisch de plaats van het recht beschrijven — ons van het recht 

losdenken, wij zullen het dan als een relatie tusschen menschen aanduiden. Bij 

die beschouwing is van rechtssubjecten geen sprake. Wij kunnen echter ook ons 
bij onze beschrijving in het recht zelve plaatsen, eigenlijk juridisch te werk gaan. 

In het recht treffen we dan subjecten en objecten aan, waartusschen betrekkingen 

bestaan. Zoodra het recht deze begrippen gebruikt, gebruikt ze het ding begrip, 

daarin heeft Holder zonder twijfel gelijk. Maar dat „ding" moet — en in zooverre 

stemmen we niet met hem maar met Binder in — niet buiten maar in het recht 

worden gezocht. Voor het recht zijn er geen „dragers" van rechten, wien het recht 
deze in de hand zou leggen. Recht en rechtssubject zijn tegelijk gegeven. Doch 

Binder heeft niet gezien, dat ook in het recht voor het dingbegrip plaats is. Ding 

genomen in denzelfden zin waarin het spraakgebruik van het dagelijksch leven 

het kent, in den zin van elkaar bepalende, samenhangende en van hetgeen buiten 

het ding is afgescheiden betrekkingen. Voor het recht zijn eigendom en 

vorderingsrecht zulke dingen en precies in denzelfden zin is rechtssubject het 

ook. Want — en hier sta ik recht tegenover Binder — rechtssubject is niet al wat 
bevoegdheid in den ruimsten zin heeft, maar rechtssubject is al datgene waaraan 

een subjectief recht in den tweeden door ons boven in het vorige nummer 

aangegeven zin van complex van bevoegdheden toekomt. Rechtspersoon is een 

begrip van het privaatrecht van het vermogensrecht. Ik wil daarmee niet zeggen 

dat het niet beteekenis heeft of kan krijgen voor het publiek recht, maar het 

bestaan van rechtspersonen wordt door het privaatrecht bepaald. Dit wordt 
duidelijk als we ons indenken welk criterium we moeten aanleggen om uit te 

maken of aan eenige publiekrechtelijke instelling rechtspersoonlijkheid toekomt. 

Er zijn allerlei staatsorganen die bevoegdheden hebben, in dien zin subjectieve 

rechten, maar die toch geen rechtspersoon zijn, omdat zij ten aanzien der hun 

toevertrouwde belangen niet zulk een zelfstandigheid hebben verworven, dat zij 

subject van het daarvoor bestemde vermogen zouden mogen heeten. 
Rechtbanken en universiteiten b.v. hebben het recht van petitie, rechtspersonen 

zijn zij niet. Als we dus mèt Binder zeggen dat rechtspersoon is al wat in de door 

de rechtsorde gegeven betrekking staat, die wij subjectief recht noemen, dan 

begrijpen we anders dan Binder onder dat subjectieve recht het private 

vermogensrecht als complex van bevoegd- 

')    Jbering's Jahrbücher 1908, blz.  47 vlg.  Het  is soortgelijk betoog als ik gaf in 
mijn bestrijding der leer van de subjectlooze rechten in Asser, I, 5e druk, blz. 642. 
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heden. Anders gezegd: Rechtssubject is al wat eigenaar is. Gelijk het begrip 
subjectief recht èn voor bevoegdheid in het algemeen èn voor complex van 

samenhangende privaatrechtelijke bevoegdheden wordt gebruikt, zouden we ons 

kunnen denken dat ook het begrip rechtspersoon beide beteekenissen had: al wat 

bevoegdheden heeft — al wat subjectieve privaatrecht heeft. Maar ons materiaal, 

de positieve rechtsordening, leert ons dat het begrip alleen in den laatsten zin 

wordt gebezigd. 
Rechtspersoon dus, wat in het positieve recht als subject van het subjectieve 

vermogensrecht, van eigendom en schuldvordering verschijnt. Het is duidelijk 

dat hieruit volgt dat ten aanzien van corporatievormen alleen een onderzoek der 

geldende rechtsregelen kan uitmaken of hun rechtspersoonlijkheid toekomt. Dat 

moet worden beslist, naarmate al dan niet van de subjectieve rechten iets anders 

dan de leden dier vereeniging als subject is gedacht. Het is deze methode die ik 
toepaste, toen ik in het eerste van deze opstellenreeks tot de 

rechtspersoonlijkheid der firma concludeerde ]). 
En het is ook duidelijk dat een algemeen criterium, waaraan een vereeniging 

naar elk recht zou moeten voldoen om rechtspersoonlijkheid te bezitten, niet is 

aan te wijzen. Hoezeer men daarbij vastloopt, leert het overigens in Frankrijk 

terecht geprezen boek van Michoud*). Michoud ziet als vele anderen in het sub-
jectief recht elementen van belang en van macht. Voor de vraag of een corporatie 

rechtspersoonlijkheid bezit, kunnen de laatste niet beslissend zijn, gelijke 

organisatie als een vereeniging-rechts-persoon kan ook iedere vorm van 

samenwerking bezitten. Het is, dunkt mij, klaar dat als men meent uit het begrip 

van subjectief recht te kunnen bepalen welke corporaties rechtspersoonlijkheid 

bezitten, reeds dit ter zijde stellen van het machtselement, dat men zelf in het 
begrip aan heeft gewezen, willekeurig is. Maar zien we verder. Het belang is dus 

beslissend. Zoodra het collectieve belang verschilt van de som van de 

individueele belangen, heeft de vereeniging rechtspersoonlijkheid. Dat is het 

geval met de vereeniging  met idieel doel.  Intusschen,  voor  het  feit dat 

toch  deze 

1) Van die methode ben ik in de beschouwing over de vereeniging zonder 
rechtspersoonlijkheid niet afgeweken. Daar gaat het om een vraag van interpretatie van ons 
huidige recht. In de wet ligt een tegenstrijdigheid, zij neemt met de eene hand terug wat zij 
met de andere geeft. Zij geeft de volledige erkenning van de afspraak van oprichting ook 
zonder staatsinmenging, zij erkent die afspraak dus ook voorzoover zij rechtsverhoudingen 
schept die op rechtspersoonlijkheid der vereeniging gericht zijn. maar zij onthoudt dat 
gevolg er toch weer aan. Vandaar de noodzakelijkheid van een oplossing die van het een of 
het ander iets laat vallen. Nu kan men meenen dat ik bij de oplossing die ik verdedig, de 
juiste keuze niet heb gedaan, maar met de methode bij de vennootschap onder firma 
gevolgd, ben ik niet — zooals Meijers naar zijn rede ter Juristenvergadering schijnt te 
meenen — in botsing gekomen. 

")    Theorie  de  la  personnalité  morale,   I,   n.  71   vlg. 
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kwaliteit aan heel wat vereenigingen, die de stoffelijke belangen harer leden 
willen bevorderen, niet kan worden ontstreden, is ook Michoud niet blind. Dus 

voegt hij bij de vereenigingen met idieel doel die met wisselend personeel. De 

redeneering waarvoor dit criterium aan het vorige wordt verbonden, is deze: als 

de leden wisselen is het niet zeker dat eenige handeling voor de tegenwoordige 

leden van belang is, zij werkt wellicht eerst in de toekomst, als het geheele 
personeel is verwisseld. Dus ook hier niet direct belang der leden, dus 

rechtspersoonlijkheid. Het is ingenieus gevonden, maar het maakt sterk den 

indruk ter wille van het geval te zijn uitgedacht. De redeneering is gekunsteld, 

niet overtuigend. Trouwens hetzelfde geldt van het geheele betoog over de tegen-

stelling van belang van leden en corporatie. Wanneer den schr. wordt 

voorgehouden, dat ten slotte ook bij de vereeniging met ideëel doel, bij den Staat 

belangen van corporatie en leden samenvallen, dan antwoordt hij: dat mag waar 
zijn, maar ,,il en va tout différemment lorsqu'il s'agit de l'acquisition et de la 

défense des droits destinés à atteindre ce but. Ici il y a divergence et il peut y 

avoir opposition d'intérêt entre l'État et ces m e mb r e s " ' ) .  Volkomen waar, 

maar is precies hetzelfde niet te zeggen van iedere corporatie, ook van die, welks 

doel bevordering van geldelijke belangen der leden is? En mét de invoeging van 

het ,.wisselende personeel'' criterium in de theorie van het collectief belang, is de 
schr. er nog niet. Gevolg is immers dat de vennootschap onder firma geen 

rechtspersoon zou zijn, een uitspraak die met het positieve recht in Frankrijk al 

heel rr.oeielijk is te vereenigen. Michoud gevoelt dat alles ook wel, hij komt dan 

ook in het aanhangsel van het tweede deel") tot de uitvlucht, dat hij met zijn 

criterium slechts het beste criterium voor de onderscheiding der groepen aanwijst 

en dat de werkelijkheid hiermee niet al ti jd klopt, een uitvlucht, want zóó was de 
opzet van het betoog niet. 

De fout zat hierin dat Michoud de vraag wat een rechtspersoon is en wie 

(speciaal welke corporatie) rechtspersoon is, verwart. Wat een rechtspersoon is, 

kan als vraag van algemeene rechts-techniek in verband met de vraag wat een 

subjectief recht, speciaal een vermogensrecht is, in het algemeen worden 

uitgemaakt. Wie rechtspersoon zijn, leert alleen een onderzoek van het positief 
recht. Een antwoord dat algemeene geldigheid zou hebben, is op deze vraag niet 

te geven. 

M   1. blz. 172. 
2)   II, blz. 500. 
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IV. 

Nog een kort slotwoord. 
Ik herinner aan de scheiding tusschen „recht" als van nature toekomende 

bevoegdheid, die aan den inhoud van het objectieve recht zekere eischen vermag 
te stellen en recht als in het positieve recht gegeven bevoegdheid. Ik meen te 

hebben aangetoond dat ten onrechte verwerping van het eerste begrip uitbanning 

van het tweede tengevolge heeft gehad, dat bestudeering van het positieve recht 

zelf ons het tweede als een gegeven doet kennen, dat we moeten aanvaarden. 

Doch nu moet ik nog een oogenblik stilstaan bij het verband tusschen beide. 
Het is hetzelfde verband dat we altijd weer aantreffen tusschen hetgeen geldt 

en hetgeen behoort te gelden; het dualistisch karakter van het recht: regels van 

behooren maar wier gelding aan positieve, empirisch te onderkennen feiten 

gebonden is, doet zich ook hier gevoelen. De gelding van het recht — het is het 

probleem, naar het mij voorkomt, der rechtswetenschap. 
Het natuurrecht lost het op door aan wat het oordeelde van nature recht te zijn 

een zelfde geldigheid toe te schrijven als aan de positieve ordening, het 
positivisme ging tot het andere uiterste over door onze overtuigingen omtrent 

hetgeen behoort te geschieden, geheel en al buiten het recht te stellen, door het 

enkel van een empirisch gegeven, de wet, afhankelijk te maken. Thans weten wij 

wel dat bij de vaststelling van niet te miskennen gewoonterecht, bij de aanvulling 

der leemten die wettelijke regelingen laten, bij de interpretatie zelve der wet onze 

overtuiging omtrent hetgeen behoort te geschieden, een belangrijke rol speelt en 
moet spelen. De vraag is slechts welke, hoe de verhouding hier is tusschen het-

geen is en hetgeen behoort te zijn. Het spreekt van zelf, dat het hier de plaats niet 

is die vraag te bespreken. Ik wijs er slechts op, omdat onze ethische voorstelling 

omtrent hetgeen recht behoort te zijn. niet alleen op wat we als den inhoud van 

het recht erkennen, voortdurend inwerkt, maar ook mede de vorming van onze 

rechtsbegrippen bepaalt en het gebruik dat we daarvan maken als we aan onze 
rechtsvoorstellingen gestalte trachten te geven, tot formuleeringen wenschen te 

komen. Met andere woorden: ook als het gaat om logische waarden in het recht, 

kunnen en mogen we van het ethisch karakter van het recht niet afzien. 
Recht als ,,bevoegdheid" en als „complex bevoegdheden" staan niet op één 

lijn met recht als „rechtseisch". Het laatste wortelt dieper, als gegeven van den 

rechtstellenden menschelijken geest zelven gaat het logisch aan de beide andere 
vooraf, het is de grondslag van deze. Dat wil niet zeggen dat we ze niet scheiden 

mogen. Integendeel, als we het positieve recht op zich zelve beschouwen, mogen 

en moeten we ze scheiden, dan hebben we met de beide op   zich   zelf   

gestelde   begrippen   van   algemeene   rechtsleer   en 



376 P. SCHOLTEN 

privaatrecht te doen. Wat we daaromtrent beweren, moet ook hij kunnen beamen, 
die ten aanzien van den rechtseisch geheel anders oordeelt. Maar dit neemt niet 

weg, dat we na de scheiding ons ook het verband bewust dienen te zijn. 
Ik wees er reeds op, dat Duguit's verwerping van het subjectieve recht op zijn 

afkeer van een recht dat van nature gegeven zou zijn, een recht als rechtseisch 

berust. Achter den strijd van rechts-wetenschappelijken aard, ligt een andere, 

dieper gefundeerde, een botsing van levensbeschouwingen. Alle recht is poging 
tot bepaling van de verhouding van individu en gemeenschap. Sterk gaat door de 

rechtsleer van Middeleeuwen en nieuweren tijd, tot de Fransche revolutie toe, de 

strijd om de erkenning van de gelijkwaardigheid van deze beide, om de 

zelfstandige beteekenis van de menschelijke persoonlijkheid tegenover de 

gemeenschap, een beteekenis die ten slotte in de gedachte der onvergankelijke 

waarde van iedere men-schenziel verankerd ligt. Het is de lijn die van Thomas 
van Aquino over Marsilius van Padua, Bartolus, de Monarchomachen tot Locke 

en Blackstone loopt en die uitmondt in de Amerikaansche grondwetten. Dan in de 

Déclaration des droits de l'homme, waar zij samenkomt met die andere lijn, die in 

Rousseau haar hoogtepunt bereikte, schijnbaar het individu ten troon hief, maar 

hem inderdaad geheel aan de menigte bond. In de practijk der Fransche revolutie 

won deze, viel de andere v/eg. De leer van de Staats-almacht werd in de 19e eeuw 
de alleenheerschende, de Duitsche theorie van de Staatssouvereiniteit en de 

practijk van het Fransche radicalisme komen, hoezeer zij overigens mogen 

verschillen, hierin overeen: dat ieder oorspronkelijk recht van den mensch ten 

eenen-male wordt ontkend. De strijd in de staatsleer is een weerspiegeling van 

den strijd om de levenswaarden zelf. De persoonlijkheid wordt ontkend, ziedaar 

de kern van heel dit streven. De verwerping van het subjectieve recht, ook als 
rechtsvorm, is daarvan weder het gevolg. Zoo ebt in de wetenschap na wat het 

leven zelf bewoog. Duguit's opvatting is in dit opzicht ten slotte de consequentie 

van de leer der almacht der gemeenschap. Een consequentie die afstuit op het 

wezen zelf van het recht. Hooren wij Duguit zelf, hij verkondigt dat de 

gerechtigheid een gevoel is eigen aan de menschelijke natuur. L'activité de 

l'homme — volgt dan1) — est toujours dominée par le double sentiment de son 
caractère social ef de son autonomie individuelle. Ce dernier est proprement le 

sentiment de justice. Is dat niet de erkenning van het subjectieve recht, van het 

subjectieve recht als rechtseisch? 
Mij komt het voor, dat juist, indien we ons in het wezen van het recht 

verdiepen, indien we dit uit ons rechtsbewustzijn als diepsten grond trachten te 

verklaren, indien we ook de gegevens van   historie  en   bestaand  recht   
niet  verwaarloozen,  we   het  niet 

)    Tap.  blz.  51.   Cursiveering  van   mij. 
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zonder de aanvaarding daarvan kunnen stellen, dat integendeel fundament van 
iedere rechtsbeschouwing zal moeten zijn, dat de mensch niet onvoorwaardelijk 

aan de gemeenschap mag onderworpen worden, dat hij tegenover haar recht 

heeft. Maar ik weet dat dit een getuigenis is; dat van wetenschappelijke 

bewijsbaarheid, waar het om de diepste levenswaarde gaat, geen sprake kan zijn. 

Ik bepaal me daarom hier tot deze verklaring zonder haar toe te lichten of uit te 

werken. 
In dit verband behoeven nog slechts twee vragen te worden bezien. Vooreerst 

deze: wat is dan het verband tusschen het subjectieve recht in dezen zin en dat 

van de eigenlijke juridische wetenschap? Ik geloof dat wij het zoo moeten 

zeggen: In ons rechtsbewustzijn zelve vinden wij de voorstelling dat de mensch 

omdat hij mensch, persoon is, aan zijn medemenschen zekere eischen mag 

stellen, van hen zekere vrijheid en zekeren eerbied mag verlangen. Het recht als 

rechtseisch. In het positieve recht vinden wij een door tijd en plaats bepaalde 
verwezenlijking hiervan. Ook hier staat de eene mensch tegenover den ander, ook 

hier heeft hij aanspraak op grond van zijn persoon zijn. Maar doordat wij thans 

binnen het recht zijn, is niet alleen de inhoud van die bevoegdheid nader bepaald, 

maar is zij ook zelve in haar vorm voor nadere, juridische bepaling vatbaar 

geworden, wordt zij tot een rechts-verschijnsel dat het recht hanteert en gebruikt 

naar zijn behoeften. Het recht — objectief èn subjectief — ontvangt zijn 
levenssappen uit onze overtuiging omtrent wat behoort, maar in de samenleving 

bestaat het op zich zelve en heeft eigen leven. Het natuurrecht faalde doordat het 

in het subjectieve recht in den zin waarin wij het nu gebruiken, een grootheid zag 

van dezelfde orde als het subjectieve recht van het positieve privaatrecht, gelijk 

het ook in het objectief recht stellig en gewenscht recht niet scheidde. Subjectief 

recht als rechtseisch en subjectief recht als technisch begrip van het positieve 
recht, wij moeten ze beide erkennen, maar het zijn ongelijksoortige  grootheden. 

En hiermede komen wij vanzelf tot de tweede vraag. Keert ge, met een betoog 

als dit, niet terug tot den heiligen en onaantast-baren eigendom der Fransche 

revolutie? Geenszins. Het is begrijpelijk als de rechtsleer in den eigendom, in het 

vermogensrecht de realisatie ziet van de persoonlijke vrijheid, van den 

rechtseisch van den individueelen mensch, maar het is een fout als zij nu op 
grond van die verhouding aan den eigendom, zooals hij op een gegeven 

oogenblik bestaat, eeuwigheidswaarde gaat toekennen. Dat heeft geen enkele 

rechtsorde, geen enkel subjectief recht. Uit het gegeven van het rechtsbewustzijn, 

uit onze innerlijke overtuiging dat de mensch reeds omdat hij mensch is, eischen 

mag stellen aan de rechtsorde, komt men nooit tot den inhoud van eenig positief 

recht. ,,Property" in den zin waarin Locke het nog gebruikte van ,.individueel   
recht",   van   „vrijheid",  kan  een  beteekenis   hebben 
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boven tijd en plaats, de propriété die de Fransche revolutie heilig verklaarde, was 
de feitelijk bestaande eigendom van eigen tijd. Dat was een fout die zich wel zeer 

zwaar gewroken heeft. Met andere woorden: in iedere eigendomsregeling zal ten 

slotte de erkenning van den rechtseisch moeten zitten, maar zijn verwerkelijking 

brengt geen enkele. 
Het recht in subjectieven zin heeft ethische waarde, ook van het recht waarvan 

algemeene rechtsleer en privaatrecht handelen, is dat waar, bij Radbruch ] ) kan 
men daarover goede dingen vinden, maar het is nooit een waarde in absoluten zin 

— onvoorwaardelijk kan het niet op realiseering aanspraak maken, reeds niet 

omdat het aan tijd en plaats gebonden is. 
Maar genoeg over het subjectieve recht. Het onderwerp is mij lief, maar het 

valt wel wat buiten het kader van dit Weekblad. Deze opmerkingen kon ik niet 

achterwege laten. Maar we keeren terug tot de rechtspersoon, want het is noodig, 
dat we in hetzelfde verband nog iets over de rechtspersoon zeggen. 

Ook in den strijd om de rechtspersoon zit meer dan enkel een botsing tusschen 

wetenschappelijke theorieën. Het is duidelijk, dat persoonlijkheid in rechts- en in 

ethischen zin scherp moeten worden gescheiden. Het recht gebruikt het ethische 

begrip persoonlijkheid, maar geeft het eigen beteekenis. Toch is ook hier verband. 

Het begrip verloochent zijn ethische afkomst niet. Niet aan eischen van 

rechtswetenschappelijken aard zou te kort worden gedaan, indien aan eenig 
mensch de persoonlijkheid naar rechte werd onthouden, maar onze 

rechtsovertuiging werd gekrenkt. Met den eisch van het subjectieve recht is ook 

de persoonlijkheid van den mensch gegeven. 
Is nu ook iets soortgelijks te vinden bij de rec/ïÉspersoonlijkheid? 
Men zij voorzichtig. Stellig zitten in het weefsel dat de rechtswetenschap 

maakt, draden die van elders, uit onze ethisch gekleurde overtuigingen worden 
gehaald. Individualisme is er in het verwerpen van iedere rechtspersoonlijkheid; 

de mensch persoon wordt dan de mensch alleen persoon ter wille van de ethische 

onvergelijkbaarheid van de menschelijke persoonlijkheid met wat anders ook"). 

Maar wie zoo te werk gaat, miskent de betrekkelijke zelfstandigheid van recht en 

rechtswetenschap. Hij vergeet, dat deze eigen wegen kunnen en moeten gaan, 

begrippen naar eigen behoeften vormen. Juist ten aanzien van den rechtspersoon 
heeft het recht dit in ruime mate gedaan. De rechtspersoonlijkheid der stichtingen   

raakt   onze   rechtsovertuiging   niet,   met   ons   rechts- 

*)    Gründzüge  der  Rechtsphilosophie,   blz.   51. 
2) Meer echter dan dit individualisme zitten in moderne verwerpingen der 

rechtspersoonlijkheid psychologische bezwaren. Een wil aanvaardt men alleen bij een 
mensch. Men verzuimt echter te vragen of ..wil" in het recht niet iets anders is dan wil in de 
psychologie, of niet ook dat begrip door het recht tot een eigen voorstelling  is  vervormd. 
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bewustzijn komt een in juridischen vorm sterk onderscheiden regeling dezer stof 
niet in botsing. 

Iets anders is het met de rechtspersoonlijkheid der vereenigingen gesteld. Wie 

mijn beschouwingen over dit onderwerp hier en elders gevolgd heeft, weet 

hoezeer de vragen van rechtspersoonlijkheid en van vereenigingsvrijheid veelal 

door elkaar zijn gehaald, hij heeft, hoop ik, ook ingezien dat zij gescheiden 

kunnen en moeten worden. Maar ook hier is dit verband geen toeval, ook hier is 
verband met de verhouding individu — gemeenschap. Een almachtige Staat, die 

aan de persoonlijkheid van den mensch zelfstandige waarde ontzegt, wil niet dat 

tusschen de alomvattende gemeenschap en het individu zich groepen vormen met 

eigen beteekenis. Ook hier raken Duitsche theorie en Fransche practijk elkaar. Die 

eigen beteekenis krijgt haar adaequate juridische uitdrukking, indien de 

vereeniging voor het recht persoon wordt. Dat is de juiste kern van Gierke's leer 
van de van nature gegeven persoonlijkheid der corporatie. Hij mag met zi jn 

voorstelling van den collectieven wil der vereeniging, die evenzeer een wil zou 

zijn als die van den mensch volkomen gedwaald hebben, hij mag, toen hij 

beweerde dat de vereeniging evenzeer rechtspersoon was als de mensch, verzuimd 

hebben dat ,,zijn" nader te bepalen en daardoor den waan hebben gewekt of deze 

persoonlijkheid evenals die van den mensch buiten het recht stond, er mag nog 
zoo veel op zijn beweringen zijn af te dingen — de groote beteekenis van het 

vereenigingsleven en zijn waarde ook voor de rechtsleer heeft hij begrepen en aan 

het licht gebracht. En duidelijk gemaakt heeft hij ook dat de vereeniging, zooals 

zij tegenwoordig is ingericht en zooals zij naar onze behoeften ingericht moet 

z i jn ,  alleen dan aan haar doel beantwoordt, als zij in rechten als persoon wordt 

erkend. Met andere woorden: over het ,,persoon" zi jn  beslist enkel het positieve 
recht, maar de vereeniging van onze dagen vraagt om een rechtsregeling die dat 

persoon zijn insluit. 
De (natuurlijk betrekkelijke, immers door het recht bepaalde) zelfstandigheid 

der vereeniging èn tegenover de individuen die haar vormen èn tegenover den 

Staat, komt alleen dan tot haar recht als zij in een rechtspersoonlijkheid juridisch 

vorm heeft gekregen. 
Laat mij om dit te verduidelijken met een anecdote') eindigen. Het is bekend 

dat het Engelsche recht zeer spaarzaam is met de rechtspersoonlijkheid, ook dat 

Engeland een bloeiend vereenigingsleven kent, bewijs dat het een met het ander 

kan samengaan. Ook de vakvereenigingen, de machtige trade-unions z i jn" )  geen 

rechtspersoon.  Schijnbaar vergat de Staatsman Balfour dit, toen hij bij 

')    Zie Maitland,  Collected Papers,  II I,   blz.  305. 
2) Naar de Engelsche theorie dan; de vraag is of de regeling die zij in het Engelsche recht 

langzamerhand gevonden hebben, althans den buitenstaander niet dwingt tot de conclusie: 
zij mogen dan geen rechtspersoon heeten, in wezen zijn zij het  wel. 
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een discussie in het Lagerhuis van de Trade Unions als corporations sprak. De 
interruptie volgde: „The Trade Unions are not corporations". ,,I know that", 

repliceerde Balfour, ,,I am talking English, not law". 
In dit antwoord ligt in het kort wat ik hier betoogde. Van nature (buiten het 

recht) persoon is de vereeniging niet. Maar onze rechtsovertuiging vraagt er om. 

Een rechtsovertuiging die lang niet de oorspronkelijke kracht heeft van die 

welke de persoonlijkheid van den mensch stelt, die immers mede door allerlei 
redenen van juridisch-technischen aard is bepaald, maar die ten slotte toch 

samenhangt met onze zedelijke overtuiging omtrent de vrijheid van den mensch 

zich met anderen te vereenigen. 
En hiermee neem ik afscheid van het onderwerp. 

 


