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Zeer geachte Toehoorders!

Deze openbare les beoogt een inleiding te geven tot de rechts
philosophiscbe sfeer. O m niet uitsluitend i n ijle abstracties te
blijiven (nog k l i n k t de spot v a n Rabelais over het „ r o y a u m e de
Quinte Essence", waar men vlammen met een mes tracht door
te snijden en water w i l scheppen met een vischnet), lardeerden
wij onze beschouwingen met eenige practische voorbeelden,
gemakshalve alle ontleend aan het vermogensrecht. Natuurlijk
kozen we slechts elementaire problemen: de definitie v a n „zakelijk
recht" en de onderscheiding van roerende en onroerende goederen.
Dat dit elementaire punten zijn z a l ieder beamen, maar
zijn
het problemen? Creëert men geen moeilijkheden i n stede ze te
vermijden? Hoe stelt men eigenlijk de aanwezigheid van problemen vast? Populair beschouwd, zoodra op een wetenschappelijk
gebied de resultaten klaarblijkelijk en bewust met elkaar i n
tegenspraak komen. E n dat is met deze beide vermogens-rechtelijke punten net gevall
Zeker: ter onderscheiding van een verbintenis, is een jus i n re
een „ b a n d tusschen een persoon en een zaak", zoo leeren de
handboeken vrij algemeen. Maar... Planiol, de grootmeester der
thans levende Pransche civilisten ), zegt boudweg: „ U n rapport
1

') We wijzen hierbij op de interessante ontwikkeling der Fransche
literatuur gedurende de laatste 25 jaar: van Planiol tot Demogue's
standaard-werk over de „Obligations en général (I 1923 pg. 5 e. v.) —
Verder Vinogradoff: Commonsense in law (1920 pg. 68): ,,....there can
be only rights in respect of things against persons". Oertmann (Archiv.
f. Civ. Praxis Bd. 123/130 e. v.) ziet óók het bezwaar, maar zoekt in
o. i. minder principieele richting zijn oplossing. Zijn gelijkstelling
van objectief en subjectief recht met „uiterlijk" en „innerlijk" brengt
géén verduidelijking.
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d'ordre juridique ne peut pas exister entre une personne et une
chose: ce serait du nonsens". ,,Par définition tout droit est un
rapport entre les personnes". Ook de philosophie neemt niet
steeds genoegen met deze faciele en uiterlijke wijze van
definieeren. In 1797 sdhrijft Kant in zijn „Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre": „Es ist alzo ungereimt sich Verbindlichkeit einer Persoh gegen Sachen und umgekehrt zu
denken, weinn es gleich allenfalls erlaubt sein mag, das rechtliche
Verhaltnisz durch ein solches Bild zu versinnlichen )..." Rechtshistorisch levert het canonieke recht interessante argumenten
tegen de bovengenoerrfde begripsbepaling van zakelijke rechten.
De duidelijkheid en juistheid dezer definitie blijkt dus lang niet
onbestreden: het is zelfs gemakkelijk een vrij sterke oppositie te
formeeren uit rechtswetenschap, philosophie en historie!
En wat de onderscheiding van roerende en onroerende goederen betreft, het insuffisante van de gebruikelijke wettelijke omschrijving kan niet meer bemanteld worden! Men verschuift
tegenwoordig eeuwenoude „aardvaste" gebouwen; moderne verkeersbehoeften verplaatsen „wortelvaste" boomen naar meer
geschikte plekken. Daar noemt men een stuk land onroerend,
ook al draait het om de zon*). En terecht werd al opgemerkt')
dat „met behulp van onderscheidingen, welke de wetenschap der
natuur verschaft, rechtsvragen in het algemeen niet kunnefri
worden beslist". De traditioneele definitie geeft een slappe
physieke beschrijving van wat in werkelijkheid een complex van
principieele juridische problemen is, welks invloed (levering,
publiciteit, B.W. art. 2014, bezits-acties, schepen K. 309, enz.)
wijd uitstraalt. Dat schepen („dont 1'humeur est vagabonde"
zooals de dichter zegt!) behandeld worden als „onroerend", terwijl
de wetgever wel moest zeggen dat ze roerend zijn, dat is er een
vingerwijzing voor, dat de gebruikelijke definitie niet alleen een
zéér onvoldoende beeldspraak bevat, maar bovendien de juridische kern totaal niet raakt. Wij meenen, na het hier summier
aangevoerde, deze beide vermogens-rechtelijke punten als problemen te mogen beschouwen.
1

Indachtig aan Kant's „methodus antevertit omnem scientiam",
i) immanuel Kant t. a. p. § 11. (Akademie-ausgabe VI 260).
• Houwing: diss I 1888/121-2.
») Prof. van Goudoever (Asser III 294).
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zullen we éérst ihet tweevoudig aspect der juridische problemen
belichten ).
Het eerste aspect is het positief-rechtelij'k standpunt.
Doel van dit eerste aspect is: uit de positieve wet een systeem
van begrippen af te leiden waarmee de wet kan worden uitgelegd
en verklaard ). Uit de positieve wet, langs induclieven weg
worden interpretatieve hypotheses geconstrueerd. Het criterium
harer juistheid is: past die hypothese bij de positieve wet of
historische bron? Een nadere bsechouwing v a n d i t aspect komt
tot het volgende. Het standpunt is zeer sterk (een interpretatie,
bijv. van artt. 618 en 619 B . W . , k a n vrijwel onomstootelijk zijn!),
maar óók eng van horizont: voor de vorming van het jus constitu
endum legt het geen basis. Het constateert hoe een bepaalde
positieve wet luidt of luidde, maar een waarde oordeel fundeert
het nietl De grenzen van dit aspect zijn ook nog daarom eng,
omdat wetsherziening de practische waarde der resultaten tot
nul kan reduceeren.
„ D r e i berichtigende Worte des Gesetz
gebers u n d ganze Bibliotheken werden z u Makulatur". Een
relativisme van de ergste soort'), want de betrekkelijkheid der
resultaten is hier niet veroorzaakt door de beperktheid v a n ons
kenvermogen, maar door de willekeur des wetgevers!
1

1

Gevaarlijk echter w o r d t d i t positief-rechtelijk standpunt als het
ook het éénigste aspect d e r rechtproblemen w i l zijn! In landen
waar men overtuigd is v a n de voortreffelijkheid en deugdelijkheid
van eigen positief recht (Duitschland), kan een dergelijk streven
tijdelijk aanhangers krijgen ). Naarmate de wetten verouderen,
zal het fundament dezer inductieve methode minder betrouwbaar
worden. Soms echter schuilt achter d i t streven een oorlogsverklaring aan de rechtsphilosophie, aan alle natuurrecht, hoe
4

') Kant. „De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis" 1770. (Akad.-ausg. II 411).
*) Von Jhering's „juridische constructie" (bijv.) gehoorzaamt aan
drie voorschriften: behalve het ontbreken van inwendige tegenspraak
èn het bezitten van juridische schoonheid, is iedere goede juridische
constructie onderworpen aan de wet van de dekking door de positieve
stof. Alles moet vit de positieve wet zijn opgebouwd.
') V.g.1. Kirchmann: Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. 1848. Verder Max Salomon: Grundlegung zur Recbtsphilosophie 1919/15 e. v. J. Binder: Wissenschafts-charakter der Rechtswissenschaft (Kantstudien X X V 1920/321-65).
*) Bij one is, helaas géén gevaar voor dit streven.
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ook geconcipieerd ). „Das ideelle Recht findet den Plate besetzt
durch dat positive": aldus') de bekende fanaticus van het positieve
recht Karl Bergbohm! Dat intusschen een behandeling der rechtsproblemen los van de positieve wet veel nut kan hebben, werd
onlangs nog door mr. Trapman betoogd*). De stelling „alléén
positief recht is recht" geldt tegenwoordig als verworpen ).
1

4

Een contrast met dit positiefrechtelijk standpunt vormt het
tweede, het philosophische aspect der juridische problemen. We
citeeren hier een passage uit Kante Metaphysik der Sitten: „ W a s .
Rechtens sei (quid sit juris) d.i. was die Gesetze an einem gewissen Ort und einer gewiseen Zeit sagen oder gesagt haben,
kann er (dat is het eerste aspect!) wohl noch angeben: aber ob
das was sie wollten auch recht sei und das allgemeihe Kriterium
woran man überhaupt Recht sowohl als Unrecht (justum et
injustum) erkennen könne, bleibt ihm wohl verborgen, wenn
er nicht eine Zeitiang jene empirischen Principien verlaszt, die
Quellen jener Urteile in der bloszen Vernunft sucht (wie wohl
ihm dazu jene Gesetze vortrefflich zum Leitfaden dienen können), urn zu einer möglichen positiven Gesetzgëbung die Grundlage zu errichten".
Niet van een bestaande (of historisch bestaan hebbende) positieve wet gaat dit tweede, zuiver philosophische standpunt uit!
Het deduceert, want alle philosophie is deductie uit enkele a
priorische begrippen of categorieën, die op hun beurt een eenheid erlangen uit de transcendentale methode. Nadat het op de
idee der vrijheid rustende ethische terrein transcendentaalloo-isch is gerechtvaardigd, wordt naast de idee van het Goede
de°idee van het Recht of de Gerechtigheid gesteld'). Voortschrij>) De ontwikkeling van het begrip ..natuurrecht" werd zeer scherp
belicht in Erich Cassirer's „Natur- und Voorrecht 1919.
') Jurisprudenz und Rechtsphilosophie I 1892/371; A. Manigk.
Savigny und der Modernismus im Recht 1914/186. Dat.deze en dergelijke schrijvers, van philosophisch standpunt beschouwd, vaak
onbewuste dogmatici zijn, laten we hier onbesproken.
') RechtsgeL Mag. 1923, pg. 268. Hij prijst Prof. Meijer*, die de
positief-rechtelijke slagboom tusschen dwaling en verborgen gebreken
° *) struycken's ree-rede „Positief recht" 1906, pg. 5 e v. Op
het verdwijnende zelfvertrouwen bij de grenzen van de rechtswetenschap wees terecht B. A. Kahn „Conventions" 1919 (in het voorP

ie

int

« f Paul Natorp (in KanW5tu<Men 1913). Vgl. Prof I. B. Cohen:
Rectorale rede over „De dienst der Gerechtigheid 1923.

b 6

1

den'de deductie (apriorische synthese) schept een geordend
systeem van, voor het meerendeel, correlatieve begrips-paren.
Plato's Politeia is eens en voor altijd het paradigma van deze
philosophische methode. Niets wordt hier ondersteld dan de idee
van Agathon. Bijv. worden géén van te voren bestaande individuen gesupponeerd: bewust vestigt de philosoof de aandacht
op de correlativiteit van de begrippen „Staat" en „Individu". Het
is essentieel voor het goed begrip van Plato's dialoog dat (in
tegenstelling met Hobbes, Rousseau e.a. ) ni&t de burgers als van
te voren bestaande wezens worden aanvaard, maar dat uit het
begrip van een ,goede Staat" (de staat zooals die behoort te zijn)
analogisch worden afgeleid de drie eigenschappen die alsdan een
„goed burger" behoort te hebben ). Immers nadat de traditioneele
opvattingen omtrent de gerechtigheid becritiseerd zijn en de welwillende pogingen van Glaucon en Adeimantos een beetje izijn
misgeloopen, geeft Socrates een beslissende wending aan het
onderzoek. Van de gerechtigheid (aldus Socrates) spreken we
immers zoowel in betrekking tot de afzonderlijke menschen als
tot den geheelen Staat? De Staat is grooter en dus gemakkelijker
te kennen. Vindt U het goed dat wij éérst aan den Staat jnderzoeken van welke aard hij is? Wat nu in het grootere voorbeeld
van de Staat is gebleken, laten we dat op het individu overdragen.
En als het harmonieert dan is het goed. Maar als de gerechtigheid
zich in den afzonderlijken mensen als iets anders vertoont, dan
keeren we weer terug tot het onderzoek van den Staat om de zaak
nogmaals te foestudeeren. En misschien zullen wij, als we zóó
die beide dingen tegenover elkaar beschouwen en tegen elkaar
wrijven, de gerechtigheid als uit vuursteenen laten oplichten. En
als zij ons aldus aanschouwelijk geworden is en zich aan ons
openbaart, zullen we haar tot onvervreemdbaar eigendom maken.
1

2

Aldus vormen bij Plato „Staat" en „individu" een correlatief
begripspaar, dat een zeer hooge plaats inneemt in het juridisch

*) Deze schrijvers verwarren de vraag naar de mogelijkheid van
kennis van het recht, het ken-critisch henaderen van de juridische
begrippen, met het historisch ontstaan van het positieve recht
*) Plato was zich wel degelijk bewust dat de aard der menschen
anders is. Vandaar dat de paedagogie zulk een voorname plaats
in Plato's systeem inneemt: verantwoordelijkheid der burgers onderstelt hun bekendheid met die 'beginselen.
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begrippen-systeem: immers de meeste rechtsbegrippen onderstellen de tegenstelling van Staat en individu of burger. Correlativiteit van begrippen wil zeggen dat die begrippen niet elkaar
vijandig beperken, maar dat juist de diepere opvatting van het
eene begrip een diepere opvatting van het andere mogelijk maakt,
ja, zelfs meebrengt: zij worden uit elkaar begrepen )
1

Keeren we terug tot het citaat uit Kants Metaphysik der Sitten.
Dat te deduceeren systeem wil niet afdalen tot een bepaalde
bestaande positieve wetgeving, maar (zooals bij Kant duidelijk te
lezen staat) slechts tot een „mögliche" positieve wetgeving. De
beide aspecten verschillen dus in uitgangspunt èn einddoel! Oók
hun juistheids-criterium verschilt. De waarheid van de interpretatieve hypothesen van het eerste aspect hing ervan af öf die
hypothesen bij de positieve wet pasten: een uitwendig criterium
dus! De philospohie echter bezit een inwendig criterium: de
immanente juistheid der apriorische deductie. Dit aspect beschouwt de diverse positieve wetgevingen en wetsontwerpen
slechts als pogingen om die „mögliche" positieve wetgeving te
verwerkelijken. Slechts voor zoover een positieve wetgeving past
bij die „mögliche" wetgeving, bij dat a priori gededuceerde
systeem, slechts zóóver wordt over die positieve wet een goedkeurend oordeel uitgesproken. Daarom is iedere positief rechtelijke
onderscheiding probleem, daar nog moet worden geconstateerd of
zij gerechtvaardigd is in verband met die „mögliche" wetgeving.
Dit tweede aspect beoogt géén interpretatie van de positieve wet,
maar brengt een fundament voor een waardeerings-oordeel over
die wet. Alle diepere wetscritiek zal een dergelijke basis behoeven.')
Idee en methode van dit tweede, euiver philosophische, aspect
zijn hiermee eenigszins aangeduid. Ook van dit standpunt zullen
we enkele consequenties opsommen: natuurlijk ontbreekt de tijd
om alles in den breede te argumenteeren.
Dit aspect zal moeten beginnen met de onderscheiding van
zijns- en norm-wetenschappen, van natuurphilosophie en ethica
tl Merkwaardig is wat Paul Natorp: Indlviduum und GemeiniL« l5T 11 5 e v schrijft, in verband met Plato's philosophie.
T Heïas blijft datvoor ie meeste juristen een onbewust terrein,
waar alles van zelf spreekt.

S
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d. i . de leer die de logische rechtvaardiging der zedelijkheid
tracht te geven. Wordt het recht eenmaal gedefinieerd als een
complex van normen of gedragsregels, dan moet ook iedere bijzondere rechtsfiguur in haar definitie dat norm-karakter weerspiegelen. Physieke descripties worden niet meer aanvaard: wij
wenschen echte juridische definities. Waar (ten tweede) dit
systeem van een „mögliche" positieve wetgeving ontstaat door
a priorische deductie uit een abstracte eenheid, val in dit aspect
een synoptische beschouwing van de problemen nagestreefd
moeten worden. Waar de specialist zijn onderwerp afzondert en
de monographie beoefent, zoekt de rechtsphilosoof juist de onderlinge samenhang der problemen. Die onderlinge samenhang,
die aaneenschakeling, zal soms kunnen worden verscherpt tot een
logische rang-ordening. Een begrip geldt logisch van hóógere
orde als het bij andere begrippen is vóór-ondersteld. Bijv. de
onderscheiding van Staat en burgers gaat vóóraf aan de problemen van het vermogensrecht. Deze groepeering zal eerst
tastend en intuitief zijn, daarna echter streng-logisch gerechtvaardigd moeten worden. Speciaal van belang is het, dat in alle
definities het norm-(karakter der rechtswetenschap spreekt:
d.w.z. dat door normen of gedragsregels een rechtsfiguur (bijv.
eigendom) begrijpelijk wordt gemaakt. ) Daar dit aspect, al
definiëerend, elke rechtsfiguur dóór (middel van normen dialectisch construeert, is de begripszuivering van alles-ibeheerschenden
invloed.")
1

In concrete komt noch het eerste, nóch het tweede aspect in
zuiveren ivorm voor. In de positiefrechtelijke wetenschap bijv.
wemelt het van „theoriën": de rechtspersoon, dwaling, bezit,
wil of verklaring, deelbaarheid, deelneming, poging, causaliteit,
publiek- tegen privaat-recht, wet en algemeene maatregel van
bestuur enz.! Telkens wordt getracht een onderwerp i n abstracte»
te behandelen.
Maar niet steeds is de tweeslachtigheid, die
) Niet te verwarren met de significa-leer, die ontaard is in een
jacht op leeken-uitingen en overigens berust op een o. i. minder
juiste taalphilosophie, terwijl de kennis van de rechtsbegrippen al
vóórondersteld is.
') Vinogradoff t. a. p. 1920 pg. 68: „The notion of property or
exclusive ownership.... is, after all, a notion entirely produced by
the regulation of intercourse between citizens". O. i . is óók het
begrip dier „citizens" een product van het rechts denken, iets wat
bij Plato reeds duidelijk uitkomt.
l
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adhter deze abstracties schuilt, aan de scheppers dezer theoriën
bekend. Is het doel interpretatie van een bestaande of historische
wetgeving, dan is het eenigste criterium ): past deze theorie bij
de te verklaren wet? „Waar zijn uw bronnen?" zoo zal de vertegenwoordiger van het eerste aspect steeds vragen. Maar
wenscht zoo'n theorie de basis te zijn voor critiek op de wetgeving, logisch fundament voor de mogelijkheid van onze kennis
van het recht, dan treedt het tweede aspect met zijn strenge
definiëer-methode naar voren.
Hoe kunnen we practisch dat tweede aspect benaderen? Eigenlijk is de éénige weg: alles opbouwen uit de philosophie. Paul
Natorp (bijv.) in zijne bespreking van een principiëele controverse tusschen H. Gohen en R. Stammler geeft een duidelijk
beeld van deze werkwijze. Hij onderstelt dat Ethica en Recht op
een zelfde wetmatigheid berusten, dus au fond homogeen zijn.
Vervolgens gaat hij — historisch-systematisch — het onderscheidende kenmerk van beide gebieden opzoeken, om ten slotte
té -trachten direct te komen tot niets minder dan een juridische
categorieëntafel.
Helaas
dergelijke studies zijn philosophische vak-literatuur en voor leeken') onbegrijpelijk. Bovendien doet de principiëele oneenigheid tusschen dergelijke vooraanstaande denkers den leek wanhopen of er voor hem voorloopig wel eenig practisch effect uit geboren zal worden.
Het andere uiterste ware: beschouw dit tweede aspect slechts
als een intuïtieve basis voor uw oordeelen en hypothesen: de
onbemerkte voedingsbodem. ) Nu leert hier de practijk dat er
waarlijk geniale intuities bestaan (bijv. Saleilles, Ponceau over
de rechtspersoon), maar...... zij wisselen argeloos af met philosophische ketterijen, die de eenvoudigste principes der Kantiaansche kennisleer met voeten treden (von Jhering).
Er is echter een practische middenweg denkbaar. Breng den
jurist een globale dosis kennistheorie bij en geef hem een
1
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H V.g.l. o.a. V a n Oven's juiste critiek (Rechtsgel. Mag. 1923 pg.
299) op Heinsius' methode, die niet in de bronnen naspeurt, maar een
doel" der interdicten supponeert en daaruit deduceert Ook voor
het tweede aspect deugt deze methode niet, want ten slotte gaat
Heinsius toch nog uit van een werkelijke positieve wetgeving.
*) Wij zijn toegelaten, niet bij de Philos. Faculteit, maar bij de
Juridische Faculteit.
*) Over A. Reinach: Die apriorischen Grondlagen der burgerlichen Rechtes 1913 kunnen we hier niet uitwijden. Nieuwe inzichten
bracht het boek niet. Reinach was leerling van Edm. Husseri.

li
practische methodische handleiding. Deze handleiding zal
gestadig qualitatief verdiept moeten worden tot dat ten slotte alle
cardinale problemen van de rechtsphilosophie (Stammler bijv.
groepeert de vraagstukken van zijn rechtsphilosophie onder vijf
hoofden) bereikt zijn. Die geleidelijke uitbreiding verdringt dan
allengs de oncontroleerbare intuïtie en nadert aldus een zuiver uit
de philosophie opgebouwd „tweede aspect". Aanvankelijk mag
deze schematische handleiding niet overladen worden en wij
zouden in aansluiting met onze summiere beschrijving, de arbeid
aan het tweede aspect voorloopig tot de volgende punten willen
beperken:
a. Accentueer het norm-karakter der rechtsdefbiities en
en vermijd zooveel mogelijk feitelijke beschrijving der rechtsfiguren.
b. Tracht daarom iedere rechtsfiguur dialectisch te construeeren uit gedragsregels opgelegd aan personen.
c. Verlies nooit de saamhoorigheid, de mogelijkheid van aaneen-schakeling der rechtsproblemen uit het oog.
d. Tracht de correlatief ©ijelkaar-behoorende begrippen op te
sporen.
e. Ga nooit van feitelijke onderscheidingen uit, evenmin van
feitelijke dingen of eigenschappen of personen (vgl. Plato, boven).
f. Beheersch zooveel mogelijk de stof van het éérste aspect en
verruim historisch en rechtsvergelijkend uw blik.
g Blijf voorloopig bij de elemientaire onderscheidingen, en
wissel geregeld van arbeidsveld (staatsrecht, strafrecht, privaatrecht, enz.)
h. Even noodzakelijk als de kennis van positief recht is een
bestudeering van de elementaire problemen van de critische
kennisleer.
i. Het opstellen en beproeven van hypotheses (bijv. over die
logische rangordening van twee of meer problemen of over
mogelijke correlativiteit van twee begrippen) is een zeer belangrijk punt. De talrijke rechtswetenschappelijke theorieën leveren
prachtig materiaal.
4

Dit schema geeft een minimum. Het benadert éérst de logische
structuur der juridische begrippen: daarna zal de materieeie
zijde van het rechtsprobleem (verhouding van recht en ethica,
norm en rechts subject in hun onderlinge verhouding, van
recht en macht, recht en religie, de idee der gerechtigheid, enz.),
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onderzocht moeten worden, maar de weg naar een critische
oplossing daarvan zal reeds grootendeels gebaand 'blijken.
Om de portee van het schema duidelijk te maken, zullen we
het nu toepassen op de beide bovengenoemde vermogens-rechtelijke problemen. )1

De wetenschap heeft de vermogensrechtelijke onderscheiding
van jura in re en jura in personam verruimd tot een abstracte
theorie: de tegenstelling van absolute ) en relatieve*) rechten.
Vrij algemeen wordt geleerd dat zoo'n absoluut recht géén directe
betrekking tot een bepaalde zaak behoeft in te houden: dus dat
„absoluut" en „zakelijk" géén identieke begrippen zijn. Wèl
echter is ieder zakelijk recht óók een absoluut recht en zulks is
voor onze deduceerende, synthetische, begripsbepaling van groot
belang. Wij dalen af van absoluut recht naar zakelijk recht.
In scholastieken trant uitgedrukt: het absoluut recht is het genus
proximum, de directe betrekking tot een bepaalde zaak de differentia specifica. De voorloopige definitie van een zakelijk recht
is dus: een zakelijk recht is dat absolute recht dat bovendien een
directe betrekking tot een bepaalde zaak inhoiidt.
Beschouwen we nu eerst eens het eerste deel van deze definitie:
dat absolute recht.
De eenige bescherming die de rechtsorde daar aan toekent is
schadevergoeding. ) Elke derde, die den absoluut gerechtigde in
2

4

») Het is eigenlijk overbodig hier te vermelden dat wij hier geenszins treden i n critiek op interpretatieve hypotheses als zoodanig: deze
bezitten een eigen, uitwendig, juistheidscriterium. Evenmin is een
volledige oplossing van de te behandelen punten ons doel. De literatuur-aanhaling verwaarloozen we daarom opzettelijk, en vermijden
iedere polemiek.
*) Ten aanzien van de bescherming loopen helaas de definities
van „absoluut recht" nog al uiteen. Asser I 92: „Wie een absoluut
recht heeft.... wordt tegen elke inbreuk beschermd". Dat lijkt ons
te ruim: dan valt stoornis ten aanzien van een bepaalde zaak er óók
onder. Beter lijkt ons Suyling I 1918, pg. 30—31, die schending van
absolute rechten alleen als zij benadeeling ten gevolge heeft, verbiedt
en aldus scherper onderscheidt tusschen zakelijke en absolute rechten.
) De begrippen „absoluut" en „relatief" recht zijn een correlatief
begripspaar. Het is de tegenstelling van het waarde-vermogen (zie
beneden in de tekst) in rust tegenover in beweging, statisch tegenover
dynamisch. Slechts wat overdraagbaar is (door middel van relatieve
gerechtigdheid), kan als statisch vermogensbestanddeel, als voorwerp
van een absoluut recht fungeeren.
*) V.g.1. noot 1 op pg. 16. De afzondering van de absolute rechten
geschiedt hier slechts dialectisch nl. als voor-stadium voor de definitie
van het begrip „zakelijk recht".
3
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zijn recht krenkt, is verplicht het ontstane nadeel te vergoeden.
Het begrip „ v e r m o g e n " , zooals dat zou voortvloeien uit de samenvoeging van absolute rechten, is dus slechts een tvaarde-vermogen, nog géén .^oerferen-vermogen, nog géén verzameling v a n
bepaalde stoffelijke zaken.
Een verdere beschouwing leert, dat we h i e r nog gehéél vertoeven i n de sfeer der subjectieve rechten. Het tweede aspect,
dat een systematische begrippen-ordening nastreeft, zal als begrip A de voor-onderstelde basis is voor begrip B , éérst dat
begrip A onderzoeken. N u wordt vrij algemeen aanvaard, dat
die subjectieve rechten een derivaat begrip zijn, immers zij worden afgeleid uit het z.g. objectieve recht. ) Dat objectieve recht
bestaat uit normen (gedragsregels) en pas door m i d d e l van die
objectieve normen kunnen we de juridische aard van die subjectieve rechten principieel begrijpen. Die verhouding van subjectieve rechten en het objectieve recht is géén eenvoudige
analogie: een subjectief recht v a n positieven inhoud kan ontstaan
uit normen van negatieve d.w.z. verbiedende strekking.
1

Met dit begrip „ n o r m " «ijn we dus overgegaan naar een
hoogere trans van het begrippelijk systeem. W e verlaten het
gebied der subjectieve rechten*) en begeven ons i n de sfeer der
objectieve normen of imperatieven, die ons veel beter i n staat
zullen stellen het juridisöh karakter der diverse rechtsfiguren
te toenaderen. Immers: we kunnen door normen het begrip
„ a b s o l u u t recht" construeeren.
Dat gaat als volgt. De eenige
bescherming bij absolute rechten was, zooals we boven zagen,
recht op schadevergoeding. Dialectisch ontstaat n u de definitie
van „ a b s o l u u t recht" doordat de rechtsorde een verbodsnorm
richt tot alle derden, n.1. het verbod om aan den titularis schade

) Asser I § 2 geeft slechts een nominaal definitie. Simons I 1921
§ 1 omschrijft het objectieve (straf)recht als een geheel van geboden
of verboden...." enz., en het subjectieve recht is dan het recht dat
een bepaald subject (bij strafrecht de Staat; bij vermogens-recht het
privaatrechtelijk subject) ontleent aan die objectieve normen. Bij
Simons komt die afhankelijkheid dus goed uit; wij erkennen haar
ook voor het vermogensrecht. Vgl. ook Suyling I 19.
Wij bedoelen geenszins, dat hiermee het karakter van die „normen"
duidelijk gemaakt is: dit is een probleem buiten de grenzen van
deze les. V.g.1. pg. 11 noot 2.
') Het is een gebruikelijke fout dat die objectieve normen weer
pardoes gelijkgesteld worden met obligatoire banden (dat zijn subjectieve rechten!)
l
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toe te brengen in verband met ) dit recht (bijv. auteursrecht,
of eigendom-qua-absoluut recht).
Thans de differentia specifica der voorloopige definitie: die
directe betrekking tot een bepaalde stoffelijke zaak. Hoe moeten
we dat tweede deel dier definitie benaderen, en ook hier het
normatief karakter in het oog houden?
Het doel dat de rechtsorde nastreeft bij het zakelijk recht is:
door normen mogelijk maken dat een absoluut gerechtigde A
tot een bepaalde stoffelijke zaak in een duurzame, ongestoorde,
juridisch beschermde, economische verhouding kan komen.
„Opdat de zaken die tot het gebruik der menschen dienen, goed
hun economische bestemming zullen vervullen, is het wenschelijk
dat bepaalde zaken aan bepaalde personen toebehooren": dat is
's wetgevers motief.') Die economische betrekking is echter
voor de rechts-orde niet het uitgangspunt: juist het uitschrijven
van verdere normen maakt het (dialectisch gesproken) pas mogelijk dat A tot die bepaalde zaak in een juridisch erkende verhouding kan worden gedacht.
1

De verdere objectieve normen, wéér gericht tot alle derden,
zijn:
lo) een gebod, gericht tot iederen derde, die de zaak onder
zich heeft: „Gij moet de bepaalde zaak afstaan, indien A zulks

) Poging tot analyse van „ i n verband met." A u fond zijn de
zuiver absolute rechten óók in een relatie tot de stoffelijke zaken:
maar zij zijn niet bestemd om een directe band tusschen A en die
bepaalde zaken te scheppen. Hun kern is, dat alle derden ten aanzien
van hun eigen zaken beperkt worden in hun vrijheid. Bijv. door het
verbod om dit merk te gebruiken op hun eigen handelswaren; dit
octrooi toe te passen met hun eigen machines, dit gedicht te drukken
op hun eigen papier. Dat is de negatieve aard van het zuiver absolute recht. De zakenrechtelijke absolute rechten (bij eigendom) daarentegen streven positief naar het juridisch mogelijk maken van een
volle directe economische band tusschen A en zijn bepaalde zaak.
Zou de onderscheiding van zuivere en zakenrechtelijke. absolute rechten niet juister weergegeven worden met directe of positieve (= zakenrechtelijke) en indirecte of negatieve (= euivere absolute rechten?)
Ten aanzien van A's eigen zaak is dus zijn (A's) zuiver absolute
recht al begrepen i n zijn zakelijke absolute recht! Alleen door beperking van derden ten aanzien van hun zaken, werkt mijn recht op
een merk.
*) Van Oven dissertatie 1905, pg. 13, § 3. Een ethische redeneering
is hier óók mogelijk. Wie het recht ziet als een verwerkelijking van
de ethica (Herm. Cohen o.a.), zal i n het privaatrecht zien een middel
om een ethisch minimum voor de individuen te verzekeren.
l
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wenscht." Subjectief rechtelijk ontstaat hieruit voor den absoluutgerechtigde het „droit de suite", de revindicatie. De zaak wordt
hier dus met bij A ondersteld. Uitoefening van dit recht heeft
een machtsverschuiving ten gevolge, zoodat A nu met de economische functie van de zaak, het bezit, ken gaan beginnen. Deze
petitoire modaliteit is dus eigenlijk (subjectief-rechtelijk gesproken) de gerechtigdheid tot bezit, welk bezit echter nog niet
bestaat. Wij noemen dit: gerechtigdheid in abstracte.
2o) een verbod (wéér gericht tot alle derden) om die handelingen ten aanzien van de bepaalde zaak te verrichten, waardoor
A bij een eventueele verwerkelijking van zijn recht, bij een eventueel bezit, zou kunnen worden gestoord. ) Subjectief rechtelijk
vloeien hieruit voor A de bezits-interdicten voort. De zaak wordt
juridisch ondersteld bij A te zijn en te blijven. We noemen dit
de possessoire modaliteit.
De voordeelen van deze definceer-methode kunnen we thans
reeds zien. Wie èn petitoir èn possessoir als een aparte betrekking van een persoon tot een zaak definieert ) kan eigenlijk het
onvereenigbare, het contra-dictoire, van beide modaliteiten niet
duidelijk maken.') Waarom mogen (ex-B. R. V. art. 130)
petitoir en possessoir niet gelijktijdig worden ingesteld? Petitoir
onderstelt de zaak bij een derde, possessoir onderstelt de zaak
bij de gerechtigde )! Bovendien strijd die traditioneele definitie
tegen onze bedoeling. Wij willen juist het juridische karakter
van die betrekkingen opzoeken: het zijn ten slotte rechtsbegrippen, dus behoorend tot een norm-wetenschap. Een betrekking
van een persoon tot een zaak komt óók buiten het juridisch
terrein voor: waarom is die betrekking nu hier van juridisch
karakter? Die betrekking van een persoon tot een zaak is o. i.
1

1

4

) Daarom lijkt ons de naam bezits-interdicten beter dan bezitsactiét.
') Bijv. van Kan, diss. 1913, pg. 3.
') Onbevredigd laat de verklaring bij van Rossum I 244: n.1. dat
als de gerechtigde een keuze doet tusschen petitoir en possessoir en
hij het moeilijkste kiest (vaag en onjuridisch begrip; bij onroerend
goed, dat als regel in de openbare registers staat ingeschreven, komt
het zeker niet uit!) d.w.z. petitoir, dat dat dan het recht op de
possessoire actie zal doen verliezen. Waarom?? Hij maakt het zich
zélf lastig en wordt nu... gestraft?
) Het verschil ten aanzien van de bewijslast laten we hier onbesproken. V.g.1. pg. 20, noot 1.
l
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juist het probleem, niet de oplossing! Daarom accepteeren wij
die definitie niet.
Pas nadat ook deze beide normen door de rechtsorde tot
alle derden gericht zijn, is het begrip „zakelijk recht" volledig.
Het waarde-vermogen is thans dialectisch gegroeid tot een goe«ieren-vermogen. Bovendien is aan de bezwaren van Planiol,
Kant en anderen (in de. inleiding geciteerd) te gemoet gekomen,
doordat die feitelijke „band van een persoon tot een zaak", de
steen des aanstoots, gehéél in juridische elementen is opgelost:
d. w. z. dat die feitelijke band a priori mogelijk werd gemaakt
door juridische gedragsregels of normen, opgelegd aan personen
(i. c. die derden).
We gaan thans over tot de behandeling van een tweede voorbeeld. Niet als physieke eigenschap kan de roerende of onroerende aard der zaken bedoeld zijn (zie inleiding boven). Achter
deze vanzelf sprekende dichotomie moet een juridisch probleem
schuilen. Bij de regeling van het vermogensrechtelijk verkeer
noemt men tegenwoordig twee principes: verkeerszekerheid
(roerend goed; bescherming van goede trouw van derden-verkrijgers) en rechtszekerheid (onroerend goed). Mag men bij
het verkeer steeds afgaan op de, met normale waakzaamheid
onderzochte, schijn? Ten aanzien van een personen-rechtelijke
factor, als bijv. bekwaamheid, zeker niet: al lijkt een onbekwame
physiek ook 40 of 50 jaar, nooit zal de derde, die met hem
rechtshandelingen verricht, zich op 's mans misleidende, vroegtijdig-verouderde uiterlijk mogen beroepen: de juridische werkelijkheid, i . c. de onbekwaamheid gaat hier boven de uiterlijke
schijn. Echter bij het vermogensrecht zien we in sommige
gevallen de feitelijke schijn verkozen boven de juridische werkelijkheid: derden te goeder trouw worden, binnen bepaalde
grenzen, beschermd. Het verkeer ten aanzien van roerende
lichamelijke zaken zou te zeer belemmerd worden als een zekere
vlotheid onmogelijk gemaakt werd. Echter bij onroerende goederen (juister: de overdracht van zakelijke rechten op onroerende
goederen) wordt de rechtszekerheid gesteld boven die verkeersvlotheid. De rechtsorde acht het juridisch belang van die z.g.
onroerende goederen (denk aan hypotheken; invloed op het
geheele leven van den eigenaar) te groot om het op te offeren
aan de snelheid van het verkeer.
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Niet dus de physieke eigenschap van roerendheid of onroerendheid beslist of een zaak „onroerend" of „roerend" is en alsdan
door de wet als roerend of onroerend zou moeten worden beschouwdl Het ligt gehéél in de hand van den wetgever ) of hij
een bepaalde categorie van stoffelijke zaken tot z.g. onroerend
goed wil maken. ) Vandaar dat schepen, hoezeer ze physiek
roerend mogen heeten, juridisch behandeld worden als onroerend. De kwestie bij schepen komt er op neer: moet ten aanzien
van die categorie van zaken de rec/ttezekerheid de overhand
hebben, of moet de vlotheid van het verkeer door bescherming
van de normale waakzaamheid van derden hier bevorderd
wordn?
1

2

Thans de juridische a priorische constructie, de rechts-philosophische definitie. De rechtsorde bereikte haar doel door de
mate van zelfstandigheid, die zij gaf aan de petitoire en possessoire modaliteit. Scherp, als bij na-zelfstandige modi, staan het
petitoir en possessoir van de z.g. onroerende rechten tegenover
elkaar. Beter uitgedrukt: die rechten zijn onroerend, omdat het
petitoir en het possessoir daar zoo scherp zijn afgescheiden. A l
geldt de verjaring als een bewijsmiddel voor het petitoir, de
vereischte langdurigheid en ongestoordheid van het verjaringsbezit brengt processueele zelfstandigheid van de possessoire
casus mee. Daar ten aanzien van het petitoir de verkeersvlotr
heid moet wijken voor de rechtszekerheid, zien we vaak publicatie van die petitoire gerechtigdheid voorgeschreven. Het onroerend zakelijk recht is daarom het zakelijk recht bij uitstek. Bij

') Art. 962 B. W. zouden wij willen schrappen en de genoemde
zaken onderbrengen onder art. 564 (onroerend door wetsbepaling).
B. W. art. 563 behoort bij de uitleig van overeenkomsten en is aanvullend recht.
~) Even zoo of een bepaalde rechtsverhouding zakenrechtelijk of
obligatoir is! Ook daarbij is de wetgever geheel vrij. Er gaan steeds
meer stemmen op om huur tot zakelijk recht te maken, al was het
alleen maar om B. W. 1612 beter te kunnen verklaren en den huurder
de bezitsacties te kunnen geven. Beklemming is historisch van obligatoir tot zakelijk recht overgegaan. V.g.1. pg. 14, noot 3.
Interessant is Kant's dwaling over de regel „Koop breekt geen
huur", een regel door den grooten Koningsberger voor onjuist verklaard. Kant overzag de mogelijkheid dat huur als zakelijk recht
construeerbaar was! Hij week daarom af van Achenwall § 217 (het
door Kant gebruikte handboek) en volgde het Romeinsche Recht.
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de roerende zien we een inbreuk plaatsgrijpen: het principe der
verkeersvlotheid eischt bescherming van den verkrijger te goeder
trouw, binnen zekere grenzen (zie o.a. B. W . 2014 lid 1). Als
namelijk bij roerende lichamelijke zaken het petitoir al wordt
bewezen door te goeder trouw ontvangen levering, dan is het
met het nut van de bezitcasus (de duurzame economische functie
van een zaak) ten aanzien van die soort goederen practisch
gedaan. Langdurig bezit als bijzonder bewijsmiddel voor het
petitoir van roerend goed vervalt vanzelf als het petitoir door
te goeder trouw ontvangen levering, oogenbliks-beeit, al bewezen
kan worden. B . W . 2000 geldt dan ook slechts voor onroerend
goed. Rechts-philosophisch zouden wij daarom éérst de onroerende zakelijke rechten willen definieeren en daarna de roerende
als complicatie met verkeersprincipes daaruit afleiden.
Ziehier de losse contouren voor een diepere juridische verklaring dier schijnbaar-physieke onderscheiding van roerend en
onroerend goed. Ook hier werden weer oogenschijnlijk feitelijke
elementen door juridische begrippen vervangen. Roerend en
onroerend zijn geen eigenschappen die van nature aan de dingen
toekomen en die de rechtsorde daarvan afleest: het omgekeerde
is (B. W . art. 562 ten spijt!) het geval! Omdat de rechtsorde
de noodzakelijkheid van die beide verkeersprincipes inziet (verkeersvlotheid of rechtszekerheid), daarom onderscheidt zij roerende en onroerende zaken en deelt geheel autonoom de zaken
in bij deze of gene categorie.
Het was onze bedoeling twee losse voorbeelden te geven, maar
als vanzelf drong een tusschen-probleem naar voren: petitoirpossessoir. Waar het tweede aspect de synoptische beschouwing
nastreeft zal nu de éérst volgende taak ) zijn de gekozen voorbeelden aanéén te schakelen door middel van dat petitoirpossessoir-probleem.') Maar verder uitwijden kunnen we hier
niet.
1

Deze beide voorbeelden dienden slechts als onderwerp voor
een methodische demonstratie: we weten heel goed dat deze
i) Daarnaast zal de nauwe verhouding tusschen bewijslast en
wezen van een rechtsfiguur moeten worden belicht.
»> Een uitvoerige bespreking van van Kan's schitterende diss. 1913
ware hier wenschelijk.
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vluchtige hypotheses, definities, correlativeeringen, normatieve
constructies, logische rangordeningen voorbarig, te speciaal
(alleen vermogensrechtelijk immers!), nog niet voldoende beredeneerd en onvolledig zijn. Maar ons oogmerk zou bereikt
zijn, indien aan U duidelijk ware geworden, hoe een critische
rechtsphilosophie kan worden opgebouwd, hoe zij werkt, wat rij
zoekt. Tergend langzaam geschiedt de voortgang: immers de
rechtsphilosophie moet haar probleemgebied universeel blijven
beschouwen. De vruchtbaarste werkzaamheid ligt juist in de
synopsis, de doorloopende ineen-schakeling der vraagstukken:
verrassende resultaten wachten hier.
Er steken in onze wettelijke terminologie nog te véél versteende
begrippen, dogmatische brokken van verlaten rechtsstelsels en
philosophieèn: eigenlijk moest dat alles te samen eens in een
rechtsphilosophische smeltkroes, opdat een fundamenteel vernieuwd, logisch-sluitend begrippensysteem ontstaan zou, waarmede beter ware te arbeiden aan de eeuwige taak van het Recht:
het steeds meer verwerkelijken van de ethisch-sociale idealen.
Alvorens deze les te eindigen wil ik mij van een aangename
taak kwijten.
U, Heeren Curatoren dezer Universiteit, dank ik voor het
vertrouwen waarmee mijn aanvrage werd beantwoord Mijne Heeren Hoogleeraren in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Zonder Uwe sympathie had ik deze onderneming niet
aangedurfd, zonder Uw verdere steun zou ik niet gaarne mijn
colleges voortzetten. Ik hoop nog vaak van Uw steeds gewaardeerde raadgevingen te mogen genieten.
Hooggeachte Professor Böhll Niet alleen in Uw hoedanigheid
van Rector Magnificus dank ik U voor Uwe aanwezigheid
alhier, maar óók voor uw onwaardeerlijke hulp bij mijn studie.
Als ik nog eens de Code van Hammurapi in spijkerschrift zal
kunnen lezen, zal zulks geheel te danken zijn aan uw lessen.
Ik verzeker U dat ik daar trotsch op zal zijn.
Professor van Oven, Uwe aanwezigheid alhier, als Leidsch
hoogleeraar, stel ik op hoogen prijs. Ik ben ervan overtuigd,
dat ik niet de eenige ben, die U met groot leedwezen uit Groningen
ziet vertrekken. Steeds zal ik de oogenblikken van samenwerking met U in dankbare herinnering houden.
U, Dames en Heeren Studenten, die reeds van October af
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mijne Colleges gevolgd hebt, voor de door U getoonde constante
en groote belangstelling ben ik U oprecht erkentelijk Ik heb
niet geschroomd U de volle maat te geven van de moeilijkheid
der Rechtsphilosophie: ik w i l U deelgenoot maken van de
vragen waarmee ik zelf worstel. Het betreft hier een vak dat
niet zonder meer uit een leerboek kan worden geleerd. Mijn
streven is en zal zijn een practisch effect te bereiken, hoofdzakelijk bestaande in het leggen van een degelijke basis voor
wetscritiek van den formeelen kant: de materieele gebreken van
de wet leert men pas in het practische leven. —
Ik heb gezegd.

