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Mijnheer de President Curator,
Mijne Heeren Curatoren. Hoogleeraren, Lectoren en Docenten.
Dames en Heeten Studenten
En Gij allen, die door Uwe aanwezigheid van Uwe belangstelling
doet blijken.
Zeer geëerde toehoorderessen en toehoorders.
Theorie en practijk leven met elkander niet steeds op goeden
voet. De practijk is snel gereed met het verwijt aan de theorie, dat
deze de eischen des levens miskent, de theorie is al spoedig geneigd
aan de practijk „bewustzijnsverenging" in de schoenen te schuiven.
Deze bekende strijd tusschen weten en kunnen, tusschen kennis
en kunst, is merkwaardigerwijze in het kamp der juristen vrij zeld
zaam gebleven. Ondanks zekere verschillen in mentaliteit hebben
de academisch opgeleide practische juristen met de theoretische
rechtsgeleerden een mariage de raison gesloten, die slechts zelden
tot uitingen van incompatibilité d'humeur aanleiding geeft. Te zeer
is daarvoor de rechtspractijk nog steeds ervan overtuigd dat zij
„de wetenschap noodig heeft als eene onontbeerlijke medehelpster",
gelijk de Bosch Kemper reeds in het jaar 1838 schreef. *)
De verwijten, die de rechtswetenschap in den loop der tijden
heeft moeten aanhooren over haar spitsvondigheden, over haar
onwezenlijke constructies, over haar formalisme, over haar ver
vreemding van het werkelijke leven, waren dan ook slechts zelden
afkomstig uit den mond van practische juristen. Integendeel moeten
deze laatsten met de eigenlijke rechtsgeleerden de eer deelen het
mikpunt te zijn van deze verwijten, die dan ook meestal uit den
mond van niet-juristen afkomstig zijn. Toen Frederik II in April
1780 het opstellen van een algemeen landrecht beval, en daar
bij niet zonder voldoening den dood van de rechtswetenschap
met haar „Subtilitatenkram" voorspelde 2), scheerde hij rechtsge
leerden en advocaten, theoretici en practici over één kam. Het
minder waardeerende oordeel van het volk en de mannen uit het
bedrijfsleven over „juristerij" treft rechters en advocaten vooral niet

3

in mindere mate dan de mannen der wetenschap. De spotprenten
van Daumier sparen rechters en advocaten evenmin als de Facul
teit der Rechtsgeleerdheid.
Wat rechtstheorie en rechtspractijk bindt, was totdusver sterker
dan hetgeen ze scheidt.
Dat een zuiver wetenschappelijke beoefening van het recht niet
temin een andere geestesinstelling eischt dan wetenschappelijke of
semi-wetenschappelijke arbeid ten behoeve van de practijk, was een
ervaring die ik opdeed bij de verandering van werkkring die mij
thans voor U doet staan. Niet zonder een zekere verrassing onder
ging ik weer dezelfde gewaarwording, die ik en velen Uwer onder
gaan hebben op het oogenblik dat wij, voor het eerst op weg naar
Indië, de kuststrook van Creta, het laatste stukje van Europa, al
kleiner en kleiner zagen worden. De Europeesche problemen, vroeger
onze levensproblemen, schenen mèt de kust van Creta in omvang
af te nemen; wij zagen ze meer perspectivisch — straks zouden
nieuwe vergezichten van een ons onbekende wereld zich voor ons
ontrollen. Zoo verliezen ook de actualiteitsproblemen, levenspro
blemen van eiken practicus, voor hem, die zich voorgoed aan de
wetenschap gaat wijden, hun allesoverheerschende beteekenis; het
nieuwe arbeidsterrein opent nieuwe perspectieven, nieuwe vergezich
ten tot diep in de geschiedenis der menschheid en tot in de verste
uithoeken der wereld, waarbij de problemen van het hic en nunc
tot nietige proporties slinken.
Wie steeds heeft gemeend, dat op het gebied van het recht
theoretici en practici elkander de hand kunnen reiken, dat beiden
volgens eenzelfde methode te werk gaan, moest zich over deze
ervaring wel verwonderen. Het was deze verwondering die mij
er toe bracht mij af te vragen of dit totdusver vrijwel volledig
samengaan van theorie en practijk wel voldoende gerechtvaardigd
is — of het niet misschien juist een der oorzaken is van de crisis
waarin de rechtsmethodiek op het oogenblik verkeert. Voor dit
vraagstuk van de verhouding tusschen rechtswetenschap en rechts
practijk wil ik hedenavond Uwe aandacht vragen.
Ondanks de groote veranderingen, die gedurende de laatste
eeuw in de methode van beoefening van het recht hebben plaats
gegrepen, blijft het plechtanker van de rechtswetenschap zoowel
als van de rechtspractijk nog steeds de rechtsdogmatiek. De
„rechtsdogmatiek" kan men omschrijven als ,,de wetenschappelijke
4

bearbeiding van rechtsvoorschriften of beginselen uitsluitend met
behulp van de wetten der logica". 3) Waar echter een definitie,
al moge die wetenschappelijk nog zoo onaantastbaar zijn, in het
algemeen weinig geschikt is om een begrip te doen leven, wil ik
het begrip „rechtsdogmatiek" nader toelichten aan de hand van
een voorbeeld.
Art. 160 van de Wet op de Staatsinrichting van NederlandschIndië zegt dat ingezetenen van Nederlandsch-Indië zijn zij die,
mits niet in strijd met de voorschriften der verordening nopens de
toelating en vestiging in Nederlandsch-Indië, hier te lande gevestigd
zijn. Het heeft vroeger — men zou willen toevoegen uiteraard —
nooit een punt van twijfel uitgemaakt, dat personen behoorende
tot de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië als ingezete
nen moeten worden beschouwd.
Voorts bepaalt de bekende Wet van 1910 op het Nederlandsch
Onderdaanschap, dat Nederlandsch onderdaan zijn zij, die in
Nederlandsch-Indië geboren zijn uit ouders aldaar gevestigd. De
uitdrukkelijke bedoeling van deze wet was het Nederlandsch
onderdaanschap van de inheemsche bevolking van NederlandschIndië, hetwelk ingevolge de Wet op het Nederlanderschap van 1892
geen wettelijke basis meer bezat, buiten twijfel te stellen.
Plotseling kwam echter eenige jaren geleden een bekend be
oefenaar van Indisch staatsrecht de verbazingwekkende stelling
verkondigen, dat sinds 1927 Inlanders niet langer als ingezetenen
noch als Nederlandsche onderdanen konden worden beschouwd. 4)
Wat was er in dat jaar gebeurd?
In dat jaar is in het Toelatingsbesluit, het hoofdbestanddeel van
onze immigratiewetgeving, aan artikel 11 een nieuw lid toegevoegd,
luidende als volgt: „Zij, op wie de bepalingen van dit besluit
toepasselijk zijn, worden beschouwd niet in Nederlandsch-Indië
gevestigd te zijn dan na daartoe schriftelijke vergunning te hebben
bekomen." De eerste vraag is dus: op wie is het Toelatingsbesluit
toepasselijk? Men is geneigd dadelijk te antwoorden: op de in
heemsche bevolking natuurlijk niet, want voor haar is de immigratie
wetgeving niet geschreven! Neen, zegt de scherpzinnige schrijver,
dit staat nergens in het Toelatingsbesluit te lezen. Wèl kunnen wij
uit eenige bepalingen afleiden, dat het Toelatingsbesluit niet van
toepassing is op ingezetenen van Nederlandsch-Indië, noch op hier
geboren Nederlandsche onderdanen 5) — maar het is juist de vraag
óf Inlanders als ingezetenen en Nederlandsche onderdanen kunnen
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worden beschouwd. Vooralsnog moeten wij dus aannemen, dat de
toelatingsbepalingen wel voor Inlanders geschreven zijn. En dan
kunnen wij dus constateeren dat zij niet in het bezit zijn van een
schriftelijke vergunning tot vestiging — dergelijke paperassen
pleegt de ooievaar, vermoedelijk onbekend met de strenge toela
tingsbepalingen van de Indische Regeering, aan pasgeborenen niet
mede te geven. Dus, zegt onze zegsman, kunnen de inheemschen
niet geacht worden in Nederlandsch-Indië gevestigd te zijn. Of zij
ingezetenen en Nederlandsehe onderdanen zijn, hangt gelijk wij
zagen hiervan af, of zij, respectievelijk hun ouders, hier te lande
gevestigd zijn. Gevestigd is gevestigd, welnu, dan zijn personen
behoorende tot de inheemsche bevolking ook geen ingezetenen
noch Nederlandsehe onderdanen.
Ziehier een wel zeer merkwaardig voorbeeld van „dogmatische"
redeneering. Zonder links of rechts te kijken naar billijkheid, rede
lijkheid, eischen van gezond verstand en van maatschappelijk
verkeer, wordt hier uitsluitend geredeneerd met het voorhanden
materiaal aan wettelijke voorschriften en de wetten der logica. Wat
echter in des schrijvers betoog het meest opvalt, is dat hij, ofschoon
hij de „juridische" onaantastbaarheid van zijn conclusie staande
houdt, niettemin de gevolgen daarvan niet voor zijn rekening wil
nemen, 6) en derhalve zijn juridisch kunststukje blijkbaar slechts
als een soort sport beschouwt en wenscht beschouwd te zien. Hij
raadt den rechters en anderen rechtstoepassers aan, de Inlanders
kalm als ingezetenen en Nederlandsehe onderdanen te blijven be
schouwen, in strijd met het positieve recht zooals dat naar zijn
overtuiging „geldt". In het algemeen gaan de huidige juristen,
theoretici èn practici, in dusdanige gevallen op andere wijze
te werk. Hebben zij eenmaal geconstateerd dat de zuiver dog
matische methode voert tot maatschappelijk onaanvaardbare
consequenties, dan blijven zij niet vasthouden aan de gedachte dat
de door de dogmatiek gedicteerde oplossing niettemin juridisch
„juist" is, doch zoeken zij naar een compromis tusschen de rechtsdogmatiek eenerzijds en hun rechtsgevoel en de maatschappelijke
behoeften anderzijds. In dergelijke gevallen zijn zij spoedig geneigd
te spreken van een „leemte in de wet , die door den rechtstoepasser
naar billijkheid en rechtvaardigheid moet worden aangevuld.
Hierbij bedenke men echter dat de aanwezigheid van een zoo
danige „leemte" zich niet uit en door de rechtsdogmatiek zelf laat
aantoonen. Van zuiver logisch-wetenschappelijk standpunt kan
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tegen redeneeringen waarvan ik U zooeven een specimen gaf, dik
wijls niets worden ingebracht. ?)
Wij zien hieraan, dat, hoewel de rechtsdogmatiek nog haar
centrale plaats in de rechtswetenschap en rechtspractijk behouden
heeft, het met haar opperheerschappij gedaan is. Het rechtsgevoel,
rechtsbewustzijn, rechtvaardigheidsgevoel, billijkheidsgevoel, of hoe
men deze functie van den menschelijken geest wil noemen, heeft
een plaats naast de rechtsdogmatiek voor zich opgeëischt en is
bezig deze steeds meer te verdringen.
Maar ook in een ander opzicht begint het oude bouwwerk der
rechtsdogmatiek steeds meer scheuren te vertoonen. Iedere wette
lijke regel vereischt interpretatie. Reeds vroeg had men ontdekt,
dat vele, zoo niet alle, wetsvoorschriften meer dan één interpretatie
toelaten. Zoo kende men de grammaticale, de logische, de histo
rische en de systematische interpretatiemethode. In het midden
der vorige eeuw meende men nog langs zuiver dogmatischen
wetenschappelijken weg te kunnen aangeven, welke uitleggings
methode in een gegeven geval de juiste was — er was zelfs een
speciale tak der rechtswetenschap, de „hermeneutica juris", die zich
met dit vraagstuk bezighield. 8) Tegenwoordig heeft men dezen
waan opgegeven, ziet men algemeen in, dat de vraag, welke inter
pretatiemethode in een gegeven geval de „juiste" is, alleen door
den rechtstoepasser „naar billijkheid" kan worden uitgemaakt. En
hoeveel aan het gezag der wet door „interpretatie" kan worden
getornd, weet een ieder die zelf wel eens de wet te hanteeren heeft
gehad. Zoo valt de geheele dogmatische redeneering inzake het
ingezetenschap en onderdaanschap van Inlanders, die ik zooeven
ten voorbeeld stelde, in duigen, indien men de logische identiteit
van „vestiging en „vestiging" ontkent, indien men het woord
„vestiging in de Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap op
andere wijze „interpreteert" dan in het Toelatingsbesluit; indien
men in den eisch van geboorte uit hier te lande „gevestigde" ouders
niet méér leest, dan dat de ouders hier metterdaad gevestigd
moeten zijn geweest, zonder dat het bezit van een schriftelijke ver
gunning als maatstaf wordt genomen. 9)
En zooals bij de interpretatie is het ook elders. Er is nauwelijks
één vroeger voor zuiver logisch, dogmatisch gehouden „bewerking"
der wet, waarvan men in den tegenwoordigen tijd het zuiver dog
matisch karakter nog volhoudt. De „analogische" toepassing van
rechtsregels, de „verfijning" van de toepassing van rechtsregels
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door het laten gelden van uitzonderingen, de reductie van wettelijke
voorschriften tot algemeene rechtsbeginselen, het opbouwen van
rechtsconstructies uit de positieve rechtsregels — nergens heeft
men te doen met een zuiver logische bewerking van rechtsvoor
schriften, overal beslissen in laatste instantie overwegingen die
buiten het eigenlijk gebied der rechtsdogmatiek zijn gelegen. 10)
Maar één bolwerk van de rechtsdogmatiek is langen tijd onaan
getast gebleven. Eer men door wetshanteering, wetsinterpretatie,
reductie, redeneering bij analogie, den „toepasselijken" rechtsregel
had geformuleerd, moest de wet tal van alogische bewerkingen
ondergaan — maar was deze rechtsregel eenmaal gevonden, dan
liet zich de oplossing van het voorliggend geval aangeven langs
zuiver dogmatischen, deductieven weg: door subsumptie van het
geval onder den regel, door een syllogisme, waarin de rechtsregel
de maior, het geval de minor vertegenwoordigt.
Maar ook dit laatste bolwerk is niet voor scheuren gespaard
gebleven. Allengs is men gaan inzien, dat geen enkele rechtsregel
zich op zuiver logische wijze op een gegeven geval laat toepassen,
dat elke verbijzondering van een algemeen gestelden rechtsregel
reeds een element van nieuwvorming inhoudt. 11) Men mag het
positieve recht, het geheel van geldende rechtsregels niet beschou
wen als een automaat, waar de reohtstoepasser het geval van boven
inwerpt en de juridische oplossing even later van onder uit ziet
rollen. In de beslissing ligt noodzakelijk een creatief element.
In Nederland is deze theorie met veel overtuigingskracht ver
dedigd door den Amsterdamschen hoogleeraar Paul Scholten.
Voor Scholten bestaat het geldende recht niet uitsluitend uit
rechtsregels, dooh vormen de rechterlijke beslissingen een inte
greerend bestanddeel van het recht. Van een logische geslotenheid
van het recht is voor Scholten dan ook geen sprake. De beslissing
wordt voor een belangrijk deel bepaald door irrationeele momen
ten — „in de beslissing zit ten slotte altijd een sprong." 12) Tegen
over de leer der logische geslotenheid stelt hij zijn theorie van
het „open systeem van het reoht . „Het geval heeft voor
Scholten niet slechts de beteekenis van een minor in een syllo
gisme — het heeft zijn eigen waarde als totaliteit, gelijk het zich
aan den rechtstoepasser voordoet; de oude spreuk „jus in causa
positum" komt weer tot leven.
Maar als het waar is, dat de rechtsdogmatiek voor rechtsweten
schap en rechtspractijk niet het eerste noch het laatste woord
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spreekt — dat het de rechtstoepasser is, die uitmaakt aan welken
rechtsregel hij, naar gelang van het geval dat hij te beoordeelen
krijgt, geldingskracht toekent; dat het de rechtstoepasser is die met
tehulproepen van zijn rechtsgevoel moet uitmaken waar het gel
dende recht leemten vertoont, en op welke wijze die leemten behooren te worden aangevuld — dan wordt het tijd zich te bezinnen
of op dezen verzwakten grondslag een in hoofdzaak op rechtsdogmatiek ingestelde rechtswetenschap en rechtspractijk nog wel
stand kunnen houden. Sdholten spreekt nog van een open systeem
— daarmede te kennen gevende dat naar zijn meening het oude
rechtsgebouw nog in groote lijnen in stand is gebleven. Als wij
echter eenerzijds zien, dat de oude pijlers van het gebouw, de
rechtsregels, hun vaste basis in de logica hebben verloren, en
anderzijds dat die pijlers niet langer in staat zijn de rechtsbeslissin
gen, het gewelf, te schragen, dan moeten wij ons afvragen of wij
nog van een ,,open"-zijn mogen spreken — of wij niet veeleer moe
ten zeggen, dat het heele gebouw op instorten staat. Of
is het
rechtsgevoel, het rechtsbewustzijn, dat wij reeds telkens tegen
kwamen, als element dat leemten moest aanvullen en ook in andere
opzichten de oordeelen der rechters 'had te leiden, een zoodanig
sterk cement, dat het weder in staat is aan het langs dogmatische
lijnen opgetrokken rechtsgebouw de noodige vastheid te geven?
Om het zonder beeldspraak te zeggen: geeft het „rechtsbewust
zijn aan rechtstheorie en rechtspractijk een voldoende basis om
met objectieven maatstaf te kunnen uitmaken welke rechtsregel
geldt en welke niet, welke beslissing juist is en welke niet?
Langen tijd heeft men dit geloofd. Telkens treft men nog aan
een beroep op den rechtvaardigheidszin, het billijkheidsgevoel, het
rechtsbewustzijn van het volk, als op een onwankelbaar begrip, dat
zoowel aan de rechtswetenschap voldoende basis geeft om er
objectieve gelding bezittende theorieën op te bouwen, als aan de
rechtspractijk om een objectief juiste beslissing voor een concreet
geval te vinden. Het is echter duidelijk, dat het rechtsbewustzijn
ons slechts dan objectief geldende maatstaven kan verschaffen,
indien het een van andere functies van den menschelijken geest
afgescheiden bestaan leidt, en bij alle volksgenooten op gelijke
wijze is ingericht. Deze eenheid van het menschelijk rechtsbewust
zijn is wel eens volgehouden 13) — in den tegenwoordigen tijd
zijn er echter nog maar weinigen die daarin gelooven. Niet lang
geleden heeft de vroeger aan deze hoogeschool verbonden hoog-
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leeraar Hoetink aan de hand van verschillende gevallen uit de
Nederlandsche rechtspraak het probleem behandeld, op welk
standpunt de rechter zich heeft te stellen bij verschil tusschen zijn
eigen rechtsovertuiging en die der justitiabelen. 14) De vraag
stelling reeds bewijst dat er van één eenig rechtsbewustzijn, zelfs
binnen een betrekkelijk homogene natie als de Nederlandsche, geen
sprake is. Wie daaraan nog mocht twijfelen zal door Hoetink's
voorbeelden wel overtuigd worden. Een daarvan, dat indertijd in
Nederland veel beroering heeft gewekt, wil ik U niet onthouden.
Het ging over een verzoek tot herstel in de voogdij van een
Katholieke moeder. Haar eerste huwelijk was door echtscheiding
ontbonden en zij was hertrouwd met een Protestant. De Rechtbank
te Den Bosch wees het verzoek af, hoewel de overgelegde politie
rapporten gunstig luidden en op het gedrag van man en vrouw
niets viel aan te merken. De grond der afwijzing was, dat het
tweede huwelijk naar Katholieke opvattingen onwettig was en gelijk
stond met concubinaat, zoodat de vrouw zich daarmede buiten de
Kerk had gesloten, en niet in staat was aan de kinderen een goede
Katholieke opvoeding te geven. Het belang der kinderen, gelijk de
rechter dit zag, verzette zich derhalve tegen het herstel in de
voogdij. 15)
Hier treedt dus duidelijk naar voren een uiteengaan van de
Katholieke rechtsovertuiging en het rechtsbewustzijn der betrokke
nen. Dat men zou kunnen spreken van één rechtsbewustzijn van
een volk, of zelfs van het „weldenkend deel der natie , bestrijdt
Hoetink dan ook met kracht. „De huidige omstandigheden zijn er
niet naar
van „het rechtsbewustzijn der natie", gemeenschap
pelijke overtuigingen en maatstaven hoog op te geven", zegt de
schrijver elders; 16) en terecht.
Maar als dan de rechtswetenschap en de rechtspractijk noch in
de logica, noch in het algemeen rechtsbewustzijn een vast steun
punt kunnen vinden, hoe is het dan te verklaren dat de oude
methode van rechtsbeoefening, waarin de rechtsdogmatiek de cen
trale plaats bezet, en het rechtsbewustzijn te hulp komt overal waar
de rechtsdogmatiek te kort schiet, nog steeds heeft kunnen stand
houden? Hoe komt het dan dat het oude bouwwerk niet reeds lang
is ineengestort? Dat dit laatste nog niet is gebeurd, is slechts hier
aan te danken, dat er een nieuwe Atlas is opgestaan, die zoo goed
als hij kan de volle zwaarte van het gewelf, van de rechtsbeslissin
gen, op zijn schouders heeft genomen, en de van hun basis los-
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geraakte pijlers, de rechtsregels, als stutten gebruikt om er zijn
zware last mede op te doen steunen. Deze Atlas is de verantwoor
delijke rechter op wien de dubbele taak komt te rusten, vast te
stellen aan welken rechtsregel hij geldingskracht toekent, en in
overeenstemming met zijn geweten een beslissing te nemen, „recht
te doen".
Het is dit geweten van den rechter, waarin Scholten het vaste
punt ziet, waar ten slotte alle draden tezamen komen. Elke rechts
beslissing is voor Soholten een gewetensbeslissing; zij wortelt in
subjectieve gebondenheid, is naar binnen toe vrij van willekeur. Ik
citeer Scholten: „Een slecht rechter, of algemeener, een slecht
jurist, is hij, die zegt: „ik vind het zoo, maar het kan ook anders."
Een goed rechter kan niet anders. En ieder jurist geeft, als hij
oordeelt, een uitspraak, die hij „eventueel" als rechter zou doen." 17)
Voor zoover Scholten hier over den rechter spreekt kan hij gelijk
hebben. Vat men de rechtsbeslissing op als een gewetensbeslissing,
dan is daarin al het voorgaande begrepen: zoowel de waardeering
van de wet, het vinden van den toepasselijken rechtsregel, als de
beoordeeling van het concrete geval, het creatieve element van het
„recht doen". Maar voor zoover dit betoog ook aanspraak maakt
op gelding voor den man der wetenschap, kan ik Scholten hier niet
langer volgen. De reohtsgeleerde heeft niet een concreet geval te
beslissen, hij draagt geen verantwoordelijkheid, althans geen die
haar grondslag vindt in het „recht doen". Hij wil weten, hoe het
recht is, en dit eventueel aan anderen mededeelen. Maar er is, zooals wij zagen, geen enkele rechtsre^eZ meer, waarvan men langer
kan weten of hij geldt. Of hij geldt
dat zal de verantwoorde
lijke rechter te gelegener tijd uitmaken naar gelang van het geval dat
zich voor hem afspeelt. Welnu, zegt Scholten, laat de rechtsge
leerde, de jurist, zich in den rechter indenken, en weergeven wat
hij zou doen als hij als rechter een beslissing kreeg te nemen.
Hoe dit is te rijmen met de zooeven door mij besproken opvatting
van Scholten over de waarde van „het geval" als totaliteit, is mij niet
duidelijk geworden. Afgezien hiervan dat de rechtswetenschap in
dezen gedachtengang geheel zou opgaan in een verbijzondering
der stof, in een behandeling van zich werkelijk voorgedaan hebben
de en denkbeeldige „gevallen", acht ik de mogelijkheid dat de man
der wetenschap zich ten volle in de positie van den rechter zou
kunnen indenken, een fictie. Het feit blijft bestaan, dat de weten
schapsman geen verantwoordelijkheid draagt — hij kan wèl anders.
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En hij zou eventueel aan degenen, tot wie hij spreekt, moeten
zeggen, dat ook zij anders kunnen. Trouwens Scholten zelf betoogt
elders in zijn werk, 18) dat „het rechtsbewustzijn alleen dan
spreekt, indien een mensch met bewustzijn van verantwoordelijk
heid een oordeel velt."
Hier zien wij dus reeds, dat de wegen van den rechtspracticus
en den rechtstheoreticus beginnen uiteen te gaan. Waar de prac
ticus, de rechter nog veilig kan voortschrijden, vertrouwend op den
steun van zijn geweten, dreigt de theoreticus in een moeras te
verzinken. En wel verre van den practicus nog langer steun te
bieden zou hij, door zijn ouden weg te vervolgen, dezen in het
moeras kunnen meesleepen.
Maar zal niet ook de practicus op den duur een punt bereiken,
waar zijn oude getrouwen, rechtsdogmatiek en rechtsbewustzijn,
hem in den steek laten? Een punt waar het hem zelfs niet meer
mogelijk zal zijn uit deze twee bronnen de motiveering te putten
voor beslissingen die hem door zijn geweten zijn ingegeven? Ik
geloof het zeker, en zal trachten dit aan een voorbeeld toe te lich
ten. Daartoe wil ik thans het oog richten op de specifieke structuur
van het Nederlandsch-Indisch privaatrecht.
Zooals bekend, leven wij hier niet, als in Nederland, onder één
privaatrecht, doch gelden hier meerdere privaatrechtstelsels naast
elkaar. Ik wil mij beperken tot de twee voornaamste: het in hoofd
zaak in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel
geregeld privaatrecht voor de Europeanen, en het in hoofdzaak op
gewoonterecht, adatrecht, berustend privaatrecht der Inlanders.
Het Europeanenrecht heeft zich, zoowel wat de positiefrechtelijke
regeling als wat de wetenschappelijke beoefening betreft, vrijwel
uitsluitend gericht naar moederlandsch voorbeeld, zoodat daaraan
geen bijzondere aandacht behoeft te worden geschonken. Daaren
tegen heeft het adatrecht, dat eigenlijk pas sinds het begin van
deze eeuw wetenschappelijk wordt beoefend, een van Westersch
recht onafhankelijk bestaan gekregen. Van Vollenhoven, de vader
der adatrechtstudie, heeft begrepen, dat een poging om in den schat
van gegevens over het in de bevolking levend recht orde te scheppen
en een innerlijk verband te leggen tusschen de maatschappelijke
gedragingen der rechtsgenooten slechts kans van slagen kon bie
den, indien men trachtte zich los te maken van alle Westerschjuridische begripsvorming.
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„Wollt ihr nach Regeln messen
„Was nicht nach eurer Regeln Lauf,
„Der eignen Spur vergessen,
„Sucht davon erst die Regeln auf",
laat Richard Wagner in zijn opera Hans Sachs zeggen tot zijn
in zelfgefabriceerde muziekregels gevangen medeleden van het
meesterzangersgilde. Slechts in dezen geest van volledige zelfver
loochening was de opbouw van een adatrechtswetènschap, de vor
ming van een adatrechtssysteem, in aansluiting aan de in de
bevolking zelf levende begrippen, mogelijk.
Verliest hiermede reeds de op dogmatischen leest geschoeide
beoefening der rechtswetenschap als tot dusver in Europa gebruike
lijk, voor Nederlandsch-Indië haar waarde? Neen, hiermede alleen
nog niet. Het adatrechtssysteem luistert weliswaar niet naar de
wetten van de Westersche rechtsdogmatiek — doch dit wil niet
zeggen, dat het van alle dogmatiek gespeend is gebleven. Het adatrecht heeft zijn eigen dogmatiek gekregen. Een verschil is slechts,
dat deze dogmatiek zich in tegenstelling met de Westersche bepaalt
tot de groote lijn, niet zoozeer in details treedt. Zij geeft meer een
schema, een kader, dan een uitgewerkt systeem.
Er zijn echter meer moeilijkheden. Ook al is men 'bereid de
waarde der rechtsdogmatische methode te laten gelden voor rechts
verhoudingen liggende binnen de werkingssfeer der afzonderlijke
groepsrechten, te differentieeren naar gelang van de bevolkings
groep tot welke de betrokkenen behooren, dan blijft er toch een
heel rechtsgebied over, waar men er met het alternatief: óf het eene
óf het andere rechtssysteem niet komt. Dit is het intergentiele
recht, het recht, regelende de betrekkingen tusschen personen die
binnen eenzelfde gebied aan verschillend recht zijn onderworpen.
Op de problemen, die in verband met deze rechtsconflicten rijzen,
wil ik ter verduidelijking wat nader ingaan.
Niet in alle koloniale landen is het inheemsche volksrecht in ge
lijke mate geëerbiedigd als bij ons. Slechts op den grondslag van de
historische school van Von Savigny was het theoretisch verdedig
baar twee rechtsstelsels onder één gezag naast elkander te laten
voortbestaan. Immers, alleen indien men aanneemt dat „het beste
recht" niet naar objectieven maatstaf is te meten, maar voor ieder
volk of iedere volksgroep bepaald wordt door zijn eigen behoeften,
mag men twee rechtsstelsels binnen één Staatsbestel handhaven.
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Men stelt zich dan op het standpunt, dat geen der stelsels op zich
zelf „het beste" is, doch dat elk daarvan om beurten het beste is,
naar gelang van de bevolkingsgroep voor welke het geldt. Laat
men dit beginsel los, dan is het handhaven van een rechtsdualisme
of rechtspluralisme een fout, of op zijn best een noodzakelijk
kwaad.
Als zoodanig hebben verschillende koloniseerende staten, vooral
in vroeger tijden, het ook opgevat. Speciaal de oudere Fransche
schrijvers, overtuigd van de superioriteit van eigen cultuur en be
schaving, van de ,,civilisation fran^aise , achtten het vanzelfspre
kend, dat ook het Fransche recht als onderdeel van die „civilisation" hooger stond dan het inheemsche volksrecht. Dat niettemin
dat inheemsche recht in de practijk dikwijls werd intact gelaten,
berustte in hun oogen niet op principieele gronden, doch was een
gevolg van de feitelijke onmogelijkheid de inheemsche bevolking
reeds thans naar Fransche wetten te doen leven. Het handhaven
van het volksrecht was in dezen gedachtengang een voorloopige
maatregel, een overgangstoestand — als gezegd, een noodzakelijk
kwaad! 19)
Op de basis van deze assimilatiepolitiek is, gelijk mijn voorgan
ger op dezen leerstoel, Kollewijn, overtuigend heeft aange
toond, 20) voor problemen van intergentiel recht geen plaats. Want
al moge men uit een zekere onmacht het volksrecht eerbiedigen, of,
eerbiedigen is hier niet het juiste woord, dulden als bindend voor
rechtsverhoudingen tusschen inheemschen onderling, zoodra er
rechtsbetrekkingen ontstaan tusschen personen onderworpen aan
het Europeesche recht, en een inheemsche, spreekt het in dien ge
dachtengang vanzelf dat niet het uitzonderingsrecht der inheem
schen, maar het „hoogere" algemeene recht der Europeanen
toepassing moet vinden.
Het is ook Kollewijn, die met nadruk heeft betoogd 21), dat de
assimilatiepolitiek, ondanks sterke tendenzen in die richting ge
durende de afgeloopen kwarteeuw, toch niet de politiek onzer
Indische Regeering mag worden genoemd. Speciaal in intergentiele
zaken is een principieele voorkeur voor het Westersche recht niet
tot uiting gekomen. Nu sedert een tiental jaren de unificatie-gedach
te door de Regeering doelbewust is verworpen en het adatrecht
niet meer uit spijtige noodzaak, doch uit beginsel-overwegingen
wordt gehandhaafd 22), meen ik mij, ondanks de recente bestrijding
van de zijde van Nederburgh 23), bij dit standpunt van Kollewijn

14

te mogen aansluiten. Indien de Regeering het Fransche standpunt
aanvaardde, zou trouwens, als gezegd, voor problemen van intergentiel recht geen plaats zijn — en dan zou ik mij niet kunnen
verklaren met welk doel Zij aan deze hoogeschool voor het onder
wijs in het Nederlandsch-Indisch intergentiel recht een plaats heeft
ingeruimd.
Nu het intergentiele rechtsprobleem aldus is gesteld, rijst de
vraag, naar welke beginselen het dient te worden opgelost.
Aan één der beide rechtsstelsels wordt bij ons niet a priori voor
rang gegeven. Noch de assimilatie-politiek, noch een koloniale be
langen politiek, die onder alle omstandigheden het belang van den
Westerling doet praevaleeren en langs dezen weg tot een voor
rang van Westersch recht geraakt, is die onzer Regeering. Kollewijn
drukt dit zoo uit, dat onze Regeering — en ook onze rechtspraak
— het gelijkwaardigheidsbeginsel huldigt. Tegen deze terminologie
is geen bezwaar, mits wij in het oog houden, dat dit gelijkwaardig
heidsbeginsel, in het licht der voorafgaande beschouwingen, nog
geen positief doch slechts een negatief karakter draagt. Het behelst
slechts, dat noch op theoretische noch op practische gronden aan
één der rechtsstelsels een principieele voorkeur toekomt. Om de
weegschaal naar één zijde te doen doorslaan is meer noodig dan
het bestaan van het intergentiele probleem alleen. Maar zoolang
men bij de gelijkwaardigheid blijft staan, zoolang de schalen zich
in evenwicht houden, komt men niet tot een beslissing. Het is juist
de taak van het intergentiele recht, antwoord te geven op de vraag,
welke factoren den doorslag mogen geven. 24)
Bij een bespreking van de jurisprudentie van het Hooggerechts
hof van Nederlandsch-Indië in intergentiele zaken prijst Kollewijn
het in het Opperrechterlijk College, dat het zichzelf en den lageren
rechter niet voorbarig aan bepaalde intergentielrechtelijke theorieën
heeft gebonden en er voorloopig mede volstaat de gerezen vragen
casuïstisch op te lossen. 25) Bij dezen lof sluit ik mij gaarne aan.
Maar dan rijst toch de vraag: al spreekt het Hof niet naar vaste
beginselen recht, heeft het dan althans een beginpunt, een uit
gangspunt, waaraan het vooralsnog de casuïstische beslissingen,
later wellicht een algemeenere theorie kan vastknoopen? Uit welke
bron moet het Hof de beslissingen putten voor de intergentiel
rechtelijke geschillen, waarvan het kennis neemt, en waarop moet
het de motiveering van zijn beslissingen gronden?
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Op deze vragen is in het kader van de huidige rechtsbeoefening
slechts één antwoord mogelijk: Het is de rechtsdogmatiek die den
rechter de positief rechtelijke regels van intergentiel recht zal moe
ten leveren, waarop hij zijn beslissingen doet steunen; en het is
het rechtsbewustzijn, dat hem als richtsnoer zal moeten dienen
overal waar het positiefrechtelijk stelsel „leemten" vertoont.
Maar hiermede zijn wij aangeland bij het doode punt. Gesteld
al dat de rechtsdogmatiek ons hulp kon bieden binnen het kader
van het interne groepsrecht, hoe kan zij ons dan van dienst zijn,
waar wij juist een oplossing zoeken voor een conflict tusschen twee
rechtsstelsels, tusschen tweeërlei rechtsdogmatiek? Hoe kunnen wij
logische verbindingen tot stand brengen tusschen twee ongelijk
soortige rechtsbegrippen, ontleend aan verschillende rechtsstelsels?
Wie verschaft ons den maatstok om het onvergelijkbare mee af te
meten? 26)
Wij zouden dus moeten terugvallen op den tweeden pijler der
huidige rechtsbeoefening: het rechtsbewustzijn, dat de leemten in
het rechtssysteem heeft aan te vullen, en derhalve overal heeft op
te treden waar de rechtsdogmatiek te kort schiet. Kan men hier bij
het intergentiele recht niet spreken van één groote leemte in het
rechtssysteem, waar derhalve het rechtsbewustzijn het uitsluitend
richtsnoer moet zijn voor den rechter èn tevens voor den man der
wetenschap? Het rechtsbewustzijn? Welk rechtsbewustzijn? is de
vraag die zich hier onweerstaanbaar opdringt. Want kon men zoo
lang men het oog slechts richtte op een land als Nederland met
zijn betrekkelijke eenheid van cultuur en samenstelling van bevol
king, nog een oogenblik meenen, dat het rechtsbewustzijn van alle
rechtsgenooten in wezen gelijk is, voor wie eenige kennis heeft van
Nederlandsch-Indië, is een dergelijk geloof ten opzichte van dit
land uitgesloten. Wie niet erkent, dat het rechtsbewustzijn van Wes
terling en Oosterling, en ook van Oosterlingen onderling, dikwijls
diepe verschillen vertoont, bouwt zijn psychologische wetten niet
op uit het empirische feitenmateriaal, maar zet de feiten naar de
hand van zijn aprioristische overtuiging. Waar Hoetink ons reeds
zooveel gevallen uit Nederland mededeelde, waarin de rechts
overtuiging van den rechter streed met die der justitiabelen, hoeveel
vaker zal zooiets niet in Indië voorkomen? 27) En hoe dikwijls zal
het rechtsbewustzijn der justitiabelen niet ook onderling verschillen?
En dit zoo zijnde, zal een zoodanig verschil zich niet juist in de
eerste plaats openbaren bij vragen van intergentiel recht, waarin
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de partijen meest tot verschillende bevolkingsgroepen behooren?
Wederom, waar vindt de rechter, die het rechtsbewustzijn als
richtsnoer wil nemen, een beginpunt waar hij kan aanknoopen?
Genoeg om te doen zien dat de gerezen twijfel aan de deugde
lijkheid der geijkte rechtstheoretische scholing niet op zuiver
doctrinaire overwegingen berust; en dat juist een hoogleeraar die
het intergentiele recht heeft te doceeren en wetenschappelijk heeft
te beoefenen, zich van de vraag naar de verhouding tusschen
rechtswetenschap en rechtspractijk terdege rekenschap behoort te
geven.
Den sleutel tot een mij bevredigend antwoord heeft mij ver
schaft een in het vorige jaar verschenen boekje van den Nederlandschen wijsgeer Rengers Hora Siccama, ,,Natuurlijke waarheid en
historische bepaaldheid". Ik zal trachten datgene, waarin voor
mij de kern ligt van Siccama's geschrift, zijn geliefde onderschei
ding onzer mogelijke levenshoudingen in een spelers- en een toe
schouwersstandpunt 28), er uit te lichten en met eigen woorden
weer te geven, in de hoop, dat het daarbij zal gelukken niet slechts
den inhoud van Siccama's gedachten, maar ook den geest, waaraan
zij zijn ontsproten, zooveel mogelijk te benaderen.
Speler is hij, die midden in het schouwtooneel van het volle
leven staat en daar zijn rol heeft te vervullen. Speler is een ieder,
die met het leven nog niet heeft afgerekend, en zijn levensspel
speelt. Speler is dus, om beurten, iedereen. Om speler te kunnen
zijn, moet men in den ernst van het spel gelooven. Wie medespeelt
hecht waarde aan den inzet, van welken aard deze ook moge zijn:
de overwinning van het leven op den dood, van den geest op de
materie, van het Ueber-ich op het Ich, van het ik op het gij of
zelfs op de gansche wereld. Voor wie de inzet niet, al is het
maar een luttel oogenblik, een „levenswaarde" vertegenwoordigt,
die is niet met hart en ziel speler, die bevindt zich reeds op den
rand van het schouwtooneel.
Om speler te kunnen zijn, heeft men ook spelregels noodig, van
zelfsprekendheden, zonder welke geen spel gespeeld kan worden.
Deze spelregels kunnen ingeboren of verworven zijn, zich bepalen
tot één individu, dat zich in eigen spel verdiept, of voor groote
groepen gelden, die gezamenlijk hun spel spelen — zonder zoo
danige „apriorismen" kan geen speler het stellen. Dat iemand zijn
eigen spel speelt volgens eigengemaakte regels, die geen mensch
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erkent, is hooge uitzondering — dat groote groepen hun spel ge
zamenlijk spelen, is regel. Hoe grooter de groep, hoe algemeener
de spelregel toepassing vindt, des te minder is men zich van de
aanwezigheid ervan bewust — de spelregels worden dan tot ideo
logie. Men behoeft het onderling over de spelregels niet meer eens te
worden — men speelt en leeft er naar, maar kent ze niet, niet
bewust. Wel kent men zijn medespelers — en vat hen samen
onder het verzamelbegrip „wij" — ,,wij Nederlanders , „wij
arbeiders", „wij kinderen van dezen tijd", „wij leden van de voet
balclub V.V.V.", „wij telgen van het geslacht X" — het shibboleth
„wij" waaraan de ervaren toeschouwer de aanwezigheid van een
gilde, met een eigen ideologie, onderkent.
Was voor den speler zijn schouwtooneel 'het volle leven, voor
den toeschouwer is het volle leven, zoowel dat van anderen als ook
zijn eigen leven, een schouwtooneel. De toeschouwer speelt niet
een levensspel — hij wil het spel der anderen begrijpen, en ook
zijn eigen spel in de oogenblikken dat hij speler is. Want niemand
is alleen en altijd speler, niemand alleen en altijd toeschouwer.
En
ook het toeschouwen is een spel, met eigen spelregels, en
met een eigen inzet. Deze inzet is echter niet een levenswaarde —
het is niets meer en niets minder dan de waarheid. „Verschijnselen
constateeren, analyseeren, reconstrueeren, hierin lost zich het toeschouwersspel op". 29)
Welk verband bestaat nu tusschen deze wijsheid van den
Utrechtschen hoogleeraar en het vraagstuk, dat ons bezighoudt?
Het verband is dit, dat — wat rechtsdogmatiek en rechtsbewustzijn
ook moge scheiden — zij met elkaar gemeen hebben, oat zij slechts
bewijskracht bezitten voor den speler — niet voor den toeschouwer.
Het rechtsgevoel allereerst, is niet de reageerbuis van den geleer
den onderzoeker, maar de wichelroede van den practicus, die zoekt
niet om het genot van het zoeken, maar om een waardevol bezit
te vinden. Wie zegt: „rechtsgevoel", zegt: „mijn", „ons" rechts
gevoel — het rechtsgevoel is ideologisch bepaald. Hij heeft iets te
winnen bij het pogen, anderen te overtuigen, hij is in zekeren zin
priester van zijn overtuiging. En wie iets heeft te winnen, is nood
zakelijk
speler. 30)
Moeilijker valt het, de spelers-kwaliteit te onthullen van hem,
die zich op de rechtsdogmatiek beroept. Want de rechtsdogmatiek
wil theorie zijn, heeft een wetenschappelijke allure aangenomen, en
eischt daarmee het karakter van waarheid, van algemeene geldig-
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heid voor zich op — en iets dat algemeen geldig is, kan niet slechts
spelregel zijn — het moet evengoed voor den speler als voor den
toeschouwer gelden.
Maar dit waarheidsgehalte van de rechtsdogmatiek is slechts
schijn.
De rechtsdogmatiek houdt zich niet bezig met feiten, maar met
normen. En normen zijn geen beschrijvingen van wat is noch
voorspellingen van wat zijn zal, maar bevelen van wat zijn moet.
Daarom kunnen normen, anders dan natuurwetten, geen gelding
hebben dan voor hem, die reeds a priori geneigd is, om het gezag
van dengeen die ze uitspreekt, te erkennen. De normen hebben,
aldus verstaan, slechts hypothetische gelding.
Wordt nu aan de gelding der normen het hypothetische, het
betrekkelijke, ontnomen, doordat de normenkennis op wetenschap
pelijke wijze wordt „bewerkt", langs de lijnen der logica wordt
opgebouwd tot een normensysteem, tot een normwetenschap?
Neen. De normen worden gehuld in het kleed der wetenschap —
maar daarmede wordt de normenkennis geen wetenschap. In laat
ste instantie — en op de laatste instantie komt het aan — is het
hem, die de normen uitvaardigt, niet te doen om te weten, maar
om gehoorzaamheid te verkrijgen, waarbij het kleed der weten
schap, der logische gebondenheid, slechts dient om het gezag van
zijn woorden te verhoogen. En in laatste instantie is het hem, die
de normen erkent, niet te doen om te weten, maar om een basis
te verkrijgen voor zijn maatschappelijk gedrag, spelregels voor zijn
levensspel, binnen de samenleving der menschen. Deze spelregels
wortelen alle in één hoofdspelregel: het toekennen van gezag aan
hem, die de normen uitvaardigt. En zijn medespelers zijn allen, die
zich onder hetzelfde gezag schikken, die dezelfde spelregels erken
nen als hij. 31)
Maar wij zijn met de rechtsdogmatiek nog niet klaar. Want door
de, tegenwoordig zeer invloedrijke, Weensche school van Hans
Kelsen worden de normen, waaruit het rechtssysteem is opgebouwd,
de „Rechtssatze", in anderen zin verstaan dan zooeven geschied
de. Naar de opvatting van Kelsen richten de rechtsnormen zich in
wezen niet tot de rechtsgenooten (de zoogenaamde „Imperativtheorie"), maar tot de Staatsorganen, die het recht hebben te
handhaven en toe te passen. Dit verschil ligt hieraan, dat hetgeen
de „Imperativ-theorie" als „sanctie" buiten de norm, buiten den
eigenlijken rechtsregel stelt, voor Kelsen een integreerend bestand-
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deel van de norm uitmaakt. De rechtsregel houdt in deze opvatting
niet een gebod of verbod in aan den rechtsgenoot. maar een bevel
aan Staatsorganen om onder gegeven omstandigheden op bepaalde
wijze te handelen: over den pleger van een feit straf uit te spreken,
ingeval van contractbreuk den schuldige tot nakoming te veroordeelen, bij een bezitsstoornis onthouding van verdere feitelijkheden
te gelasten. In den rechtsregel zelf ligt in dien gedachtengang reeds
een hypothetisch element: hij treedt eerst in werking onder voor
waarde dat overeenkomstig de praemissen wordt gehandeld. 32)
Het prototype van den rechtsregel begint in deze theorie niet met
de woorden: „het is verboden", of „gij zult niet", maar met de
stereotiepe aanvangswoorden van ons strafwetboek: „hij, die (op
een bepaalde wijze handelt) wordt gestraft met
".
Voor ons is dit verschil ook niet meer dan een kwestie van
woorden. Want ook Kelsen ziet zich genoodzaakt, de gelding van
het geheele rechtssysteem, van alle samengestelde „Rechtssatze"
te herleiden tot een vast punt, tot een „Grundnorm", tot één
aprioristisch beginsel. Deze Grundnorm is de norm die aan den
hoogsten wetgever gezag toekent. Maar dan geldt hij ook slechts
in zooverre, als degenen tot wie de Rechtssatze zich richten, de
Staatsorganen, in hoofdzaak de rechters, geneigd zijn die Grund
norm en daarmede het gezag van den hoogsten wetgever te erken
nen. Aldus wordt de Grundnorm wederom tot spelregel — zonder
welken overigens de rechter en de andere Staatsorganen hun taak
niet kunnen vervullen, bun spel niet kunnen soelen. daar hun
kwaliteit van rechter, van Staatsorgaan in datzelfde gezag wortelt.
Zoo is de Grundnorm voor het Nederlandsch en NederlandschIndisch Staats- en rechtsbestel de gelding van onze Grondwet. Of
eigenlijk ligt de Grundnorm nog dieper: de gelding van de huidige
Grondwet laat zich terugbrengen tot de rechtsgeldige totstand
koming van de Grondwet van 1815. Wie in ons — let op het ge
bruik van den „wij"-vorm! — wie in ons Staatsbestel medespeelt
erkent daarmede implicite de gelding van de Grundnorm — zonder
dat zou hij geen stap kunnen zetten, zou hij allen vasten grond
onder zijn voeten verliezen.
Maar wil dit ook zeggen dat de Grondwet van 1815 rechtsgeldig
is tot stand gekomen, dat onze Grundnorm in absoluten zin geldt,
waarheid bevat? Deze vraag reeds kan door het Staatsorgaan, door
den rechter, door den speler, niet gesteld worden — hij zou daar
mee aan alles, ook aan zijn eigen hoedanigheid van Staatsorgaan,
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van rechter, gaan twijfelen. De vraag dringt zich slechts op aan
den toeschouwer — den historicus. En deze zal U uiteenzetten,
dat de rechtsgeldige totstandkoming van de Grondwet van 1815
— in het licht van de nog oudere Grondwet van 1814 en van de
bekende „acht artikelen" door de Geallieerden te Londen krachtens
den Eersten Vrede van Parijs vastgesteld — zeer betwistbaar
is. 33) Om tot een afkondiging te geraken moest Koning Willem I
de minderheid die in de Zuidelijke Provinciën haar stem vóór het
ontwerp had uitgebracht, wel op zwierige wijze in een meerderheid
omtooveren. Geen een Staatsbestel kan de probatio diabolica ver
dragen — zij moeten zich alle op verjaring beroepen — als hun
tenminste naar hun doopceel gevraagd wordt, en dat zal geen
speler doen, slechts een toeschouwer. Of
een speler, die een
ander spel speelt, volgens andere spelregels. Dat deden de Belgen
in 1830, en zij wonnen hun spel. Het gevolg was, dat vanaf dat
jaar, wat voor ons de Grundnorm was, het axioma van onze rechtsbedeeling, voor de Belgen niet meer was dan een waardeloos vodje
papier, hoewel dat vodje papier nog tot 1840 het Belgisch gebied
onder ons Staatsbestel bleef inlijven. De Grundnorm gold
voor
,,ons", omdat „wij" hem wilden laten gelden — de Belgen wilden
dat niet. Slechts voor wie, par droit de naissance of uit vrije keuze,
medespelers zijn, heeft de Grundnorm geldingskracht.
En zoo hebben wij de waarde van rechtsdogmatiek en rechts
gevoel tot haar juiste proporties teruggebracht. Beide hebben onte
genzeglijk groote waarde — maar alleen voor den speler, den
practicus. Wie in de Indische practijk als rechter of advocaat,
notaris of Weeskamerlid, Europeesch privaatrecht zal hebben toe
te passen, en de verantwoordelijkheid zal hebben te dragen voor
beslissingen of adviezen, zal daarbij noch den steun van de Nederlandsche privaatrechtsdogmatiek, noch dien van zijn rechtsbewust
zijn kunnen missen. Vereenigd, geven zij hem het gevoel van op
vasten bodem te staan. En wie als rechter over Inlanders adatrecht
zal hebben toe te passen, zal eveneens moeten werken met het ge
geven adatrechtskader, en voor zijn rechtsbewustzijn groote speel
ruimte moeten overlaten, waarbij hij zich zooveel mogelijk in den
gedachtengang der justitiabelen zal dienen te verplaatsen. Rechts
dogmatiek en rechtsgevoel — beide leveren zij den practicus
spelregels, die hij behoeft om zijn verantwoordelijke taak te ver
vullen.
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Maar deze spelregels hebben geen normatieve geldingskracht
voor den toeschouwer: dien is het om niets anders te doen dan te
begrijpen — het doel van ieder die wetenschap beoefent. Hij kent
geen verantwoordelijkheid dan die om de waarheid zoo goed moge
lijk te benaderen, hij kent geen geweten dan het wetenschappelijk
geweten. Voor hem zijn de spelregels van den practicus verschijn
selen, naar tijd en plaats bepaald.
Evenmin hebben deze spelregels, in gelijken zin als voor den
rechtstoepasser, geldingskracht voor den wetgever. Dezen toch
staat het vrij de wet en daarmee den grondslag der rechtsdogmatiek
naar believen te wijzigen — hoe zou hij dan aan diezelfde dog
matiek op gelijke wijze als de rechtstoepasser gebonden kunnen
zijn! 34)
En ten slotte kunnen noch de spelregels, welke gelden voor de
interne Europeesch-rechtelijke verhoudingen, noch die welke voor
den adatrecht-practicus zijn geschreven, geldingskracht bezitten
voor hem die het recht beoefent dat de conflicten regelt, gerezen
tusschen personen hier te lande elk voor zich aan verschillend recht
onderworpen — het intergentiele recht. 3 5 )
Maar — zal men mij tegenwerpen — wie in de practijk intergentiel recht heeft toe te passen, heeft, of hij wil of niet, apriorismen,
spelregels noodig — anders is het hem op geen enkele wijze moge
lijk zijn taak te vervullen. Bezit het intergentiele recht dan niet zijn
eigen spelregels, zijn eigen normen, welke de practicus aan zijn
beslissingen ten grondslag kan leggen?
De tegenwerping is voor een deel stellig juist. Er kunnen reeds,
hetzij krachtens wetsbepaling, hetzij uit hoofde van een gegroeid
ongeschreven recht, een aantal spelregels worden geformuleerd,
die eigen zijn aan het intergentiele recht als zoodanig. Als voor
beeld van het eerste kunnen worden genoemd de bepalingen inzake
arbeidsovereenkomsten, gesloten tusschen personen, die wel, en
personen, die niet aan het nieuwe arbeidsrecht voor Europeanen zijn
onderworpen 36). Als voorbeeld van het laatste de regel, dat de
grond aan hetzelfde recht blijft onderworpen, in wiens handen hij
zich ook bevindt.
Maar deze regels bestrijken slechts een klein terrein. Voor de
groote meerderheid der gevallen zijn nog geen vaste spelregels
uitgevaardigd of gegroeid. Maar dan nog blijft de tegenwerping in
zooverre juist, dat de rechtstoepasser niet buiten spelregels kan,
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althans moet weten, waar hij ze vandaan moet halen. Anders tast
hij in den blinde.
Die spelregels zal de wetenschappelijke beoefenaar van het intergentiele recht, de theoreticus, hem moeten verschaffen. En deze zal
daarvoor niet uit gemakzucht leentjebuur mogen spelen bij een der
verwante gebieden, bij het rechtsbewustzijn of de rechtsdogmatiek
voor interne rechtsconflicten dan wel bij het internationaal privaat
recht, maar zal zich als toeschouwer moeten begeven naar de
keuken, waar de spelregels worden gebrouwen. Die keuken heeft
vier toegangsdeuren: de rechtsgeschiedenis, de rechtsvergelijking,
de rechtssociologie en de rechtspolitiek.
In die keuken vindt hij ook wetgevers van allerlei slag aan het
werk. Ook de wetgever Iheeft voor de beoefening van zijn kunst
spelregels noodig — maar niet de spelregels van den rechtstoepasser. Immers, deze spelregels fabriceert voor een goed deel hij zelf.
Welke spelregels voor den wetgever gelden — daarover heeft derechtswetenschap merkwaardigerwijze tot dusver nauwelijks haar
gedachten laten gaan. 37) Ook den wetgever zal, voordat hij aan
den arbeid tijgt, een toeschouwershouding niet misstaan: rechts
geschiedenis, rechtsvergelijking, rechtssociologie, rechtspolitiek —
zij alk hebben hem veel belangrijks te vertellen.
En tenslotte zal de toepasser van het interne recht in de momen
ten, dat hij twijfelt aan de waarde van zijn spelregels, zich wellicht
op de herkomst daarvan willen bezinnen. Er zijn oogenblikken,
dat de spelregels den practicus in den steek laten — dit zal
bijvoorbeeld steeds (het geval zijn als hij zich bewust wordt dat
hij geen spelregel bezit, die hem leert, in welke verhouding hij
uit de twee bronnen — rechtsdogmatiek en rechtsbewustzijn —
moet putten; waar het rechtssysteem eindigt, de „leemte" begint.
Ook hij zal zich dan onder de toeschouwers begeven om zich te
vergewissen, waar de gerechten, die hij den justitiabelen als ge
sneden koek pleegt op te disschen, vandaan komen. En ook hij zal
er niet zonder leering vandaan trekken: de leering, dat de spel
regels, die voor den wetgever gelden, ook voor hem niet zonder
beteekenis zijn.
En zoo zouden wij dan tenslotte juristen van allerlei slag, en ook
niet-juristen voorzoover hun levenstaak op juridisch terrein ligt,
vereenigd zien in de keuken der rechtsvorming — voorloopig
slechts als toeschouwers — in de hoop dat zij elkander hier beter
zullen verstaan dan in de eetzaal, waar een Babylonische
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spraakverwarring heerscht, omdat ieder zijn smaak aan den ander
wil opdringen.
Welke is nu de taal dien de toeschouwers spreken? Welke zijn
de spelregels van hun toeschouwerstaai?
Op deze vragen zie ik slechts één mogelijk antwoord: de taal
zal niet langer moeten zijn de gebiedende der normwetenschappen,
maar de beschouwende der cultuurwetenschappen. Voor den toe
schouwer bestaan geen cultureele waarden, voor hem bestaan
slechts cultuurverschijnselen. De wetenschap staat voor hem niet
in dienst eener ideologie; zijn taak is juist de ideologie binnen den
kring te trekken van de cultuurverschijnselen, die hij constateert,
analyseert, reconstrueert — zijn taak is „Ideologienforschung".
Om in Siccama s woorden te spreken: „Van toeschouwersstandpunt
is de samenleving niets dan een feit. Van dit standpunt zijn er
slechts verschijnselen van jurïdieken aard, samenlevingsverschijn
selen ontbloot van alle plichts- of rechtsbesef: natuurverschijn
selen, zooals ook de dierenwereld ze te aanschouwen geeft". „Het
veranderen van
rechtswetenschap in rechtshistorie, rechtsver
gelijking, rechtssociologie ontneemt er juist datgene aan wat van
spelersstandpunt de waarde, de zin ervan is: het normatieve. Van
normatieve kennis is dan geen sprake meer; de imperativus is door
den indicativus vervangen: niet hoe het behoort, maar hoe het is,
is de inhoud der kennis". 38)
„Hoe het is". Zoo gemakkelijk als het is deze woorden uit te
spreken, zoo moeilijk is het dit beginsel in practijk te brengen,
achter het filigraanwerk der rechtsconstructies inderdaad niets dan
de werkelijkheid te zien. Betoogde niet een Hamaker in gemoede,
dat al onze rechtsbegrippen geen normen, geen bevelen inhouden,
maar slechts samenvattingen van onze kennis, hoe het is ? 39) En
heeft de Amsterdamsche oud-hoogleeraar Hijmans niet geijverd
als geen ander voor „het recht der werkelijkheid", 40) en hebben
niet ontelbaren hem deze leuze nagezegd? Maar
ook Hijmans
is niet aan het verwijt kunnen ontkomen dat hij als „werkelijkheid"
weergaf wat bij lange na nog geen werkelijkheid was. 41) En hoevelen hebben hun methode om de rechtswetenschap te beoefenen
niet „sociologisch" genoemd, 42) terwijl hun rechtsopvatting in we
zen nog geheel in de oude normatieve kluisters gevangen is en zij
zich slechts er toe beperkt hebben in het oude rechtsgebouw een
klein sociologisch gekleurd inzetsel te plaatsen?
24

Van de moeilijkheden die op zijn weg ontmoet, wie het feitelijke
van het normatieve wil scheiden, krijgt men een besef als men ziet
welke bovenmenschelijke inspanning de Zweedsche geleerde Lundstedt zich getroost om bij zijn poging, een zuiver natuurweten
schappelijke, men zou haast zeggen experimenteele, rechtsweten
schap op te bouwen, alles wat aan recht en rechtsopvattingen
normatief is uit te snijden. 43) Hij lijkt wel een Don Quichote in
zijn onvermoeiden strijd tegen alle rechtsgeleerden die hij maar
ziet, minus één, 44) in zijn ijver om aan te toonen dat alle tot
dusver verkondigde theorieën, ook al meenen zij nog zoozeer „het
recht der werkelijkheid" weer te geven, toch weer normatief ge
kleurd, natuurrechtelijk, superstitious, metaphysical, „schimarischer
Natur" zijn.
Toch moeten wij den weg op, dien Lundstedt ons gewezen heeft.
Alleen zijn opvatting van het recht als een machinerie, die in
beweging wordt gezet om levensdoeleinden te bereiken, kan ons de
bonte rechts verschijnselen in hun ware gedaante doen begrijpen.
Wij moeten inzien dat bij bewuste rechtsvorming het geheele
rechtsmechanisme slechts middel is om andere, buitenrechtelijke
doelstellingen te verwezenlijken. Het zijn de spelregels der hoogere
staatkunde, niet de juridische spelregels, die het rechtsleven in
eigenlijken zin beheerschen. En ook waar onbewuste rechtsvorming
plaats heeft, komt deze dikwijls in wezen slechts neer op een
instinctieve aanpassing van het rechtsmechanisme aan de dieper
liggende levensdoeleinden bij het gegeven volk in het gegeven
tijdperk. 45)
Hiermede is tevens de richting aangegeven, waarin hij, wiens
taak het is aan de bewuste rechtsvorming mede te werken, de
spelregels voor dit spel heeft te zoeken. De wetgever, die het be
staande recht wil hervormen, de wetenschappelijke beoefenaar van
het intergentiele recht, die den practicus èn den wetgever vaste
richtlijnen wil verschaffen, de rechtstoepasser die aan de hem
gegeven normatieve spelregels niet genoeg heeft — zij allen zullen
uit dezelfde bron putten: de hoofdlijnen der staatkunde van hun
land, in hun tijd. De rechtsvorming zelve wordt voor hen dan
slechts middel om hun buitenrechtelijke doeleinden te verwezen
lijken. Ook voor hen bestaan spelregels — maar deze zetten eerst
in aan het einde van het gezichtsveld van den gewonen jurist. Wat
binnen dien horizon ligt, het rijk der rechtsnormen, is voor deze
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spelers uit de stratosfeer niet meer eigen land maar een panorama,
dat zij van boven af bekijken als hun toekomstig gevechtsterrein.
Laat ik trachten deze wat theoretische bespiegelingen aan een
concreet voorbeeld te verduidelijken*
Van de Indische intergentiele problemen is er een, dat tot jurist
èn leek zeer sterk spreekt: de vraag naar de rechtsgevolgen van
een gemengd huwelijk tusschen een Mohammedaanschen Inlander
en een Europeesche vrouw. Volgens artikel 2 van onze regeling op
de Gemengde Huwelijken van 1898 volgt de vrouw, privaatrechte
lijk en publiekrechtelijk, den staat van den man. Door haar
huwelijk wordt de Europeesche vrouw derhalve onderworpen aan
het huwelijksrecht van Mohammedaansche Inlanders, dat de poly
gamie kent en de eenzijdige verstooting door den man. Beide
mogelijkheden worden voor de Europeesche vrouw uiterst krenkend
geacht, van Europeesche zijde als „onrecht" aangevoeld — de
bepaling heeft daarom aan veel critiek bloot gestaan. 46) Maar
wie het beginsel der „gelijkwaardigheid" van de afzonderlijke
groepsrechten, van Westersch en Oostersch rechtsbewustzijn hul
digt, kan hierin alléén nog geen aanleiding vinden, in casu den
voorrang voor het Europeesche groepsrecht te postuleeren. Zeker,
de mogelijkheid dat de Europeesche vrouw meerdere vrouwen naast
zich zal moeten dulden, zonder vorm van proces op straat kan wor
den gezet, strijdt in hooge mate met het Westersch rechtsbewustzijn.
Maar daartegenover staat, dat men in Islamietische kringen nog
wel eens de beschouwingswijze tegenkomt, dat het viervrouwendom
zou zijn een Goddelijke instelling, die haar bijzondere wijsheid
ontleent aan het feit dat zij geheel in overeenstemming is met de
menschelijke natuur. 47) Waar hier in zekeren zin een botsing is
van godsdienstige overtuigingen, kan in het krenkende van den
huidigen toestand voor de Europeesche vrouw, als zuivere senti
mentskwestie gezien, voor voorstanders der „gelijkwaardigheid"
geen beslissend argument zijn gelegen om het Westersche stand
punt te doen praevaleeren. En zou men willen betoogen dat de
Mohammedaan, die een huwelijk sluit met een Europeesche, daar
mede geacht moet worden van deze zijn bijzondere rechten afstand
te doen, dan laat zich met evenveel gemak het tegenovergestelde
voor de Europeesche vrouw betoogen. Er is geen argument,
ontleend aan groepsrechtsdogmatiek of groepsrechtsbewustzijn, dat
zich niet evengoed in omgekeerde richting laat gebruiken.
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Voor wie, gelijk de oudere Fransche schrijvers 48), de assimilatiepolitiek voorstaan, is de oplossing gemakkelijk. Daar het Europeesche recht uit zijn aard hooger wordt geacht, spreekt het vanzelf,
dat de Europeesche vrouw door het huwelijk met een Oosterling
niet onder een inferieur huwelijksrecht mag worden gebracht. Bij
conflicten tusschen twee rechtsstelsels overwint het hoogere, het
Europeesche recht.
Ook voor hem, die zich op een basis van koloniale belangenpolitiek stelt, 49) is het antwoord eenvoudig: het belang van den
koloniseerenden Westerling brengt mee dat de Westersche vrouw,
die met een Oosterling huwt, niet aan een voor haar kwetsend
huwelijksrecht mag worden onderworpen.
Deze spelregels zijn niet die der Indische Regeering — maar
wel kan Zij hieruit leeren dat het niet „juridieke"- of „rechtvaardigheids"-overwegingen zijn, die bij deze problemen den door
slag geven, maar de algemeene beginselen der koloniale politiek,
dezelfde spelregels, die het geheele Regeeringsbeleid beheerschen.
Maar waar haak de Indische Regeering die algemeene richt
lijnen van koloniaal beleid voor vragen als de onderwerpelijke
vandaan? Zij huldigt noch een assimilatie-politiek, noch een kolo
niale belangen-politiek; het eenige beginsel, dat wij totdusver
vonden, was het gelijkwaardigheidsbeginsel. En dat beginsel mag
eigenlijk nauwelijks den naam van een spelregel dragen — het
behelst niet meer dan de regels voor de opstelling van de witte
en de zwarte schaakstukken, het leert ons dat er van beide even
veel zijn, in gelijke waardeverhouding — maar daarmee is ook
alles gezegd. Wij weten nog niet hoe wij het spel moeten beginnen,
noch welk doel wij daarbij moeten nastreven.
Slechts door ons te stellen op het standpunt van den socioloog
toeschouwer, kunnen wij een inzicht verkrijgen in de staatkundige
beginselen, welke bij dit vraagstuk een rol spelen. Want dan zien
wij, dat monogamie zoomede bescherming van den huwelijksband
tegen de eenzijdige verbreking door den man niet slechts
waarde hebben in zichzelf — als noodzakelijke rechtsinstituten,
spelregels van Westersch-Christelijke cultuur — doch tevens mid
del zijn om verder gelegen doeleinden te bereiken. Men heeft
namelijk opgemerkt, dat beide instituten belangrijke factoren zijn
in het proces der vrijmaking van de vrouw uit den ban van traditie
en exclusivisme — en dat deze vrijmaking der vrouw weer een
zeer gewichtige factor is voor een blijvende opheffing der Ooster27

sche maatschappij uit het statisch verband, voor een activeering
der in die maatschappij levende dynamische krachten. Laat men
de vrouw in haar oude positie van afhankelijkheid, dan moet de
strijd tegen den geest der behoudzucht telkens weer opnieuw ge
streden worden — iedere generatie heeft hem opnieuw te strijden
en haar leven lang te blijven strijden. Roeit men dezen haard van
weerstand uit door de positie der vrouw te verbeteren dan komen
al de anders voor het overwinnen van dien weerstand benoodigde
krachten vrij voor andere activiteiten. 50)
Of nu de dynamiseering en activeering van de Oostersche maat
schappijen op zich zelf een nastrevenswaardig doel is, daarover
laat de toeschouwer, de socioloog, zich niet uit. Hij verschaft den
speler, den politicus, slechts de wetenschappelijke gegevens, die
deze noodig heeft, om de gevolgen van zijn staatkundig oeleid
juist te kunnen schatten. De keuze tusschen de politieke idealen
is niet de taak van den toeschouwer doch van den speler. Wel
kunnen wij constateeren, dat de opheffing der Oostersche maat
schappij uit haar statisch verband in vrijwel alle Oostersche landen
als politiek ideaal wordt nagestreefd, onverschillig of zij onder
Oostersch of Westersch bewind staan; en ook dat de vrijmaking
der vrouw daartoe een veel gebruikt middel is. Japan, Turkije,
China, Siam, Afghanistan — de namen zeggen reeds genoeg.
Ook in Islamietische kringen bij ons zijn strevingen, om de
positie van de gehuwde vrouw in de geschetste richting allengs te
verbeteren, niet te miskennen. Noch het instituut der polygamie,
noch de mogelijkheid van eenzijdige verstooting vindt tegenwoordig
onder de Moslims hier te lande onverdeelde instemming meer. 51)
Indien men aan eenige dagbladberichten geloof mag hechten
wordt thans in Regeeringskringen overwogen dit verschijnsel als
uitgangspunt te nemen voor een regeling treffende het monogame
huwelijk tusschen Mohammedanen onderling, die tevens voorschrif
ten zal bevatten inzake gemengde huwelijken tusschen een
Mohammedaanschen Inlander en een Europeesche vrouw. Binnen
kort zouden concrete voorstellen dienaangaande te verwachten
zijn. 52)
Bewust of onbewust beweegt de Regeering zich hiermede in
dezelfde richting, die reeds menige Oostersche Regeering heeft
ingeslagen, en trekt daarmede van de lessen der historie en der
sociologie profijt. De geschetste strooming in de Mohammedaansche wereld is een sterke aanwijzing, dat men, door bevordering
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der monogamie en versteviging van den huwelijksband na te stre
ven, niet slechts „levenswaarden" najaagt, die gelden voor den
beperkten kring van „wij-zeggers" der Westersch-Christelijke
cultuur, maar over het Westersch groepsrechtsbewustzijn heengrijpt naar een meer verwijderde doelstelling van koloniaal staat
kundig beleid.
Maar er is meer, dat de toeschouwers op dit terrein, historici en
sociologen, aan onze Regeering kunnen leeren. En wel, dat de weg,
dien zij wil inslaan uiterst doornig is— behoudzucht en godsdienst
ijver grijnzen den hervormer van alle kanten tegen. Vele Oostersche
vorsten hebben dit reeds ondervonden. Hoeveel grooter zijn niet
de •gevaren voor de Koloniale Regeering, die de goddelijke wijding
van de heerschappij der Oostersche vorsten mist!
Bij lezing der betreffende dagbladberichten krijgt men den in
druk, dat de Indische Regeering ook van deze les der historie partij
heeft getrokken. De stap dien Zij op dit gevaarlijke pad wil zetten,
is uiterst voorzichtig. Zij wil zich onthouden van eiken dwang.
Zij wil niet anders dan den Mohammedaansehen bruid en bruide
gom, die dit wenschen, in de gelegenheid stellen een huwelijk te
sluiten dat de vrouw een waarborg geeft tegen polygamie en een
zijdige verstooting. Hiermede zal aan het instituut der monogamie
de gelegenheid worden geboden zich binnen zuiver Mohammedaansche sfeer uit eigen kiemkracht te ontwikkelen, zal elk ruw
ingrijpen in godsdienstige overtuiging en Oostersche traditie wor
den vermeden.
Maar met dezen kleinen stap is tevens het leidend beginsel voor
een regeling van gemengde huwelijken, als waarvan wij uitgingen,
gegeven. Want als de opheffing van de vrouw uit de sfeer van
afhankelijkheid, op zichzelf, los van alle groepsideologie, reeds als
een voor ons koloniaal beleid nastrevenswaardige doelstelling wordt
erkend, dan spreekt het vanzelf, dat een Europeesche Christin,
afkomstig uit een milieu waarin de vrouw reeds sedert eeuwen een
betrekkelijke zelfstandigheid geniet, door haar huwelijk met een
andersdenkende niet weder mag terugvallen tot een niveau, waar
onze Regeering een vrouw, van welken landaard en godsdienst
dan ook, liever niet ziet. Het schijnt dan ook, dat de Regeering
den monogamen huwelijksvorm voor deze gemengde huwelijken
niet facultatief wil stellen, als voor huwelijken tusschen Moham
medanen onderling, maar verplichtend.
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En 200 komen wij, redeneerende in de lijn van het huidige
Regeeringsbeleid, voor dit bijzondere geval toch weer tot hetzelfde
resultaat waartoe ook assimilatie-politiek en belangen-politiek leid
den: dat de witte koningin sterker is dan de zwarte koning. Maar
het verschil is, dat de Indische Regeering tot dit resultaat komt
door toepassing van opzichzelf volkomen neutrale spelregels, die in
beginsel evengoed tot een tegenovergesteld resultaat kunnen voe
ren; terwijl dit resultaat voor voorstanders dier andere politieke
richtingen op geen anderen spelregel zijn gebaseerd dan dezen, dat
het de leider der witte stukken is, die het spel begint.
En zoo zien wij, dat de toeschouwer, de theoreticus, aan den
speler, den practicus, wel degelijk ook groote diensten kan bewij
zen, zonder zijn arbeid met dien van den practicus te vereenzel
vigen. Ten onrechte heeft de rechtswetenschap totdusver steeds
gemeend zich op een gelijksoortig, normatief, standpunt te moeten
plaatsen als de rechtspractijk. De mariage de raison tusschen rechts
wetenschap en rechtspractijk vertoont een beeld van schijneenheid,
omdat de wetenschap te zeer haar zelfstandig karakter prijsgaf en
zich ermede vergenoegde om den speler slaafs te dienen. Op deze
basis is geen goed huwelijk mogelijk — geen wonder dan ook, dat
bij menigeen reeds de vrees is opgekomen, dat de rechtspractijk
zich in de armen van de facheuse troisième, de willekeur, zal
werpen.
De rechtswetenschap moet zich van haar eigen karakter bewust
blijven, zij moet inzien, dat haar huwelijk met de rechtspractijk
nooit anders dan een gemengd huwelijk kan zijn. Slechts als zij
zich bewust blijft van eigen waarde, is een vruchtbare samenwer
king mogelijk; slechts als zij het kleed van de dienaresse aflegt kan
zij den practicus waarlijk dienen.
Mijnheer de President Curator, Mijne Heeren Curatoren!
Indien ik mij van de vele en samengestelde gevoelens, die mij op
dit oogenblik overstelpen, tracht rekenschap te geven, dan zijn er
onder die gevoelens twee, die overheerschen: aan den eenen kant
een gevoel van vreugde en dankbaarheid, dat dank zij Uwe keuze
het mij mogelijk zal zijn mijn verdere leven te wijden aan de weten
schap, die mij zoo na aan het hart ligt, en al mijn krachten te
geven om de schoonheid daarvan ook aan anderen mede te deelen;
aan den anderen kant een besef van de zware verantwoordelijkheid
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die op mij rust, om zorg te dragen, dat de voldoening over mijn
benoeming niet tot één zijde beperkt blijve. Toen Uw College mij
voor dit ambt voordroeg, zal het niet gemeend hebben, dat ik mijn
voorganger waarlijk zou kunnen vervangen. Mijn streven zal erop
zijn gericht bij de studenten de herinnering aan hem zoo sterk
mogelijk levendig te houden, bij U zijn afwezigheid zoo min moge
lijk te doen gevoelen.
Mijne Hooggeschatte Ambtgenooten. Hoogleeraren aan deze
Hoogeschool I
Het is mij een groot voorrecht als jongste in Uwen kring, waar
in nog zoovelen der pioniers van deze Hoogeschool aanwezig zijn,
te worden opgenomen. Met verscheidenen Uwer had ik reeds
eerder aanraking in de meest verschillende betrekkingen, doch
steeds in een verhouding, die het mij moeilijk deed vallen in U op
eenmaal mijn collegae te zien. De wijze waarop U allen mij dezen
overgang hebt getracht te vergemakkelijken, zal mij steeds bijblij
ven. De incongruentie tusschen mijne uiterlijke en mijne innerlijke
verhouding tot U besef ik niettemin nog voortdurend en dikwijls
bekruipt mij de twijfel of het oogenblik ooit zal komen, dat ik mij
niet slechts Uw collega mag noemen, doch mij ook als zoodanig zal
gevoelen. Ik geef U echter de verzekering, dat ik in één opzicht
niet zal te kort schieten: in toewijding om in samenwerking met U
deze Hoogeschool te doen uitgroeien tot een sieraad voor de Indi
sche maatschappij. Ik weet, dat ik op Uw hulp en steun ten
volle kan rekenen — na al de hulpvaardigheid die U mij tot
dusver ongevraagd betoond heeft, zou het niet passend zijn hierop
nog een bijzonder beroep te doen.
Het zal U begrijpelijk zijn, dat sprekende van de pioniers van
deze Hoogeschool mijn gedachten in de eerste plaats uitgaan naar
hem, wiens plaats ik geroepen ben te vervullen. Niet alleen van
deze Hoogeschool was Kollewijn een pionier. Ook het intergentiele
recht vond in hem een pionier niet slechts, doch tevens een uit
blinkend beoefenaar die niet spoedig zijn weerga zal vinden. De
wijze waarop Kollewijn de twee zijden van de taak van den hoog
leeraar, de beoefening der wetenschap en het geven van leiding
aan de jongeren, in volle harmonie tot haar recht deed komen, en
daarbij ieders persoonlijke achting voor zich afdwong, zal mij
steeds een lichtend voorbeeld zijn op mijn weg.
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Indien ik nog even bij hier afwezigen mag verwijlen, gaan mijn
gedachten uit naar mijn Leidsche leermeesters, in het bijzonder mijn
hooggeachten promotor Meijers, die mij op mijn levensweg zooveel
hebben medegegeven, waaraan ik nog dikwijls terugdenk en in den
eerstkomenden tijd veelvuldig aanleiding zal hebben om terug te
denken; en naar Uw vroegeren collega Hoetink, aan den omgang
met wien ik menig verdiept inzicht te danken heb en dien ik in dezen
kring noode mis.
Hooggeachte Heer Enthoven, en Gij allen, die mij leiding hebt
gegeven of mijn medewerkers waart in mijn vroegeren werkkring
op het Departement van Justitie!
„Scheiden tut Weh" is een sentimenteel en afgezaagd gezegde,
doch heeft in dit oogenblik voor mij wel een zeer reëelen klank. De
warmte, die ik gedurende bijna vijf jaren temidden van U heb
ondervonden was wel zeer in tegenspraak met de voorstelling die
men zich aan het begin van zijn loopbaan maakt van de kille maat
schappij. Hetgeen ik heb geleerd door den blik, die mij gegund is
in het inwendige van de wetgevingsmachine, zal voor mijn wetenschappelijken arbeid van zeer veel waarde zijn. Aan den anderen
kant heb ik leeren inzien, hoezeer de wetgevende arbeid als onder
deel van de rechtsbeoefening tot dusverre door de rechtswetenschap
is verwaarloosd; en ik zal niets achterwege laten om deze lacune
naar vermogen aan te vullen.
Dames en Heeren Studenten!
Mijn in omvang en verantwoordelijkheid voornaamste taak zal
zijn, U in te leiden in de wetenschap van het recht. Blijkens het
officieele onderwijsprogramma zal deze inleiding moeten omvatten
„zoo de historische vorming der instellingen van hedendaagsch
privaatrecht als een wijsgeerige inleiding in haar samenhang en
haar geestelijke en maatschappelijke beteekenis".
Het verheugt mij, dat ik aldus niet slechts in de gelegenheid
zal zijn U op den maatschappelijken en geestelijken ondergrond
van alle recht te wijzen, doch dit mij zelfs tot plicht is gesteld. Want
ik ben er van overtuigd dat alle rechtskennis en alle scholing in
juridisch denken vruchteloos is, indien zij niet gepaard gaan met
een diepgaand inzicht in de geestelijke, economische en historische
grondslagen van de betreffende maatschappij. Hoezeer ook vraag
stukken van intergentiel recht met geestelijke en maatschappelijke
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stroomingen samenhangen, poogde ik in deze voordracht aan te
toonen; en er is naar mijn overtuiging geen enkel gebied der rechts
wetenschap, waarvoor niet hetzelfde geldt.
Zal ik dus eenerzijds pogen Uwe belangstelling in de diepere
maatschappelijke vraagstukken wakker te roepen en naar vermogen
te bevredigen en U daarmede iets mede te geven voor Uw verdere
leven, aan den anderen kant hoop ik een inzicht te mogen krijgen in
Uwe studentenmaatschappij en haar geestelijke stroomingen, van
hetgeen in haar leeft aan idealen en zorgen. Door U voor mij open
te stellen zooals ik hoop mijnerzijds mijn geestelijk bezit voor U
open te stellen zult U mijn taak belangrijk verlichten. Deze taak
zie ik aldus, dat ik U niet slechts de kunst van het toeschouwen
moet doen deelachtig worden door U een inzicht in aard en samen
hang der problemen te verschaffen, doch U tevens naar vermogen
zal moeten vormen tot kundige en doelbewuste spelers in de maat
schappij.
Ik heb gezegd.
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NOTEN.
1). Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper, „Gedachten over de Beoefening en
Toepassing der aanstaande Nederlandsche Wetgeving", Amsterdam
0.838, tol. 4.
2)
so werden freylich viele Rechtsgelehrten toey der Simplifikation dieser Sache ihr geheimnissvolles Ansehen verlieren, um ihren
ganzen Subtilitaten-Kram gebracht, und das ganze Corps der bisherigen
Advokaten unnütz werden."
(Cabinetsordre van 14 April 1780, gecit. bij Savigny, „Vom Beruf
unsrer Zeit ftir Gesetzgebung und Rechtswissenschaft", 3e dr. (1840)
bl. 88).
3). Definitie v£in E. M. Mejjers, „Dogmatische rechtswetenschap",
diss. Amsterdam 1903, bl. 14.
4).
A. J. R. Heinsius, „Zijn zij, die behooren tot de inheemsche be
volking van Nederlandsch-Indië, ingezetenen van Nederlandsch-Indië en
Nederlandsche onderdanen?", Indisch Tijdschrift van het Recht (verder
te noemen T.), dl. 137, bl. 9 e. w.
5).

Vgl. art. 1 lid 1 van het Toel. Besluit, en Heinsius, l.c., tol. 12—13.

6).

Overigens acht ik de conclusies van den schrijver, zelfs in zijn
eigen dogmatischen gedachtengang, niet onaantastbaar.
Om den schrijver in diens dogmatischen redeneertrant te volgen:
artikel 3 van de wet, die art. 105 R. R. (thans art. 160 I. S.) in zijn
huidigen vorm bracht (Ind. Stbl. 1918 no. 639), (behelsde de overgangs
bepaling, dat zij, die onder de werking van het oude art. 105 ingezetenen
van Nederlandsch-Indië waren, deze hoedanigheid behielden, zoolang zij
haar niet verloren hadden ingevolge het vierde lid van het nieuwe art.
105 (thans 160 I. S.). Het lijdt geen twijfel, dat onder de termen van
deze overgangsbepaling vielen de in dit land wonende inheemschen, die
op het tijdstip van de inwerkingtreding van genoemde wet reeds in leven
waren. Hebben zij het ingezetenschap sedert overeenkomstig art. 160
lid 4 I. S. verloren? Dit vierde lid bepaalt, dat het ingezetenschap ver
loren gaat voor den ingezetene, die „ophoudt in Nederlandsch-Indië
gevestigd te zgn". Kan men nu zeggen, dat bedoelde personen ingevolge
de inwerkingtreding van het in den tekst weergegeven nieuwe eerste lid
van art. 11 T. B. (Stbl. 1927 no. 255) „ophielden in Ned.-Indië gevestigd
te zijn"? Dit art. 11 lid 1, dat een vergunning tot vestiging als voor
waarde stelt voor het in Nederlandsch-Indië „gevestigd" zijn, heeft slechts
betrekking op „hen, op wie de bepalingen van dit besluit toepasselijk zijn".
Wij zagen, dat het T. B. niet toepasselijk is op ingezetenen — bij de
inwerkingtreding van Stbl. 1927 no. 255 waren betrokkenen nog ingeze
tenen — art. 11 lid 1 geldt derhalve niet voor hen — zij bleven derhalve
in Ned.-Indië „gevestigd" — en zijn daarmee ingezetenen gebleven. En
hun nè. de inwerkingtreding van Stbl. 1918 no. 639, of, wil men, van
Stbl. 1927 no. 255, geboren kinderen? Die zijn blijkens het voorgaande
geboren uit „in Ned.-Indië gevestigde ouders" — zijn dus Nederlandsche
onderdanen — art. 11 lid 1 T. B. is mitsdien niet op hen van toepassing
— ook zij zijn derhalve hier te lande „gevestigd" — ergo ingezetenen.
Vruchtbaarder lijkt mij overigens — indien men al geen genoegen wil
nemen met de overweging dat Stbl. 1927 no. 255 natuurlijk nooit de
bedoeling heeft gehad den inheemschen hun ingezetenschap en onder
daanschap te ontnemen — het argument, dat nog in den tekst ter sprake
komt, dat nl. „vestiging" in het T. B. en „vestiging" in de Wet op het
onderdaanschap niet noodzakelijk dezelfde beteekenis behoeven te hebben,
(vgl. ook hieronder noot »).
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7).
Meijers, l.c. tol. 177: „Voor hem, die uitsluitend volgens de wet
wil rechtspreken, bestaat er nooit een leemte in de wet" (zie ook tol. 129).
Hermann Kantorowicz, „Aus der Vorgeschichte der Preirechtslehre",
Rechtsgesch. Stud. Hft. 2, 1925, bl. 5: „Lücken werden angenommen, weil
es unmöglich ist, eine gerechte Entscheidung für alle Falie vorauszusehen, nicht deshalb, weil es angeblich unmöglich sei, überhaupt eine
Entscheidung vorzuschreiben".
Hans Kelsen, „Reine Rechtslehre", 1934, tol. 101: „Spricht man demnach
in gewissen Pallen von einer „Lücke", so bedeutet dies nicht, wie der
Ausdruck vortauscht, dass eine Entscheidung mangels einer Norm logisch
unmöglich, sondern nur, dass die — logisch mögliche — stattgebende
oder abweisende Entscheidung von der zur Entscheidung, das heisst zur
Gesetzesanwendung berufenen Instanz als zu unzweckmassig oder als zu
ungerecht empfunden wird, als so unzweckmassig oder so ungerecht, dass
sie zu der Annahme neigt, der Gesetzgeber habe an diesen Pall gar nicht
gedacht und hatte, wenn er an diesen Pall gedacht hatte, anders entschieden, als auf Grund des Gesetzes entschieden werden müsste."
8).
Vgl. bv. F. C. van Savigny, „System des heutigen Römischen
Rechts" I, Berlin 1840, bl. 286 e. w.

0). Aldus Logemann in zijn naschrift I onder H. G. H. 10-l-'35. T.
141 tol. 351, waarbij Kollewijn zich blijkens naschrift n aansluit.
io). Zie bv. Scholten, Algemeen Deel (van Asser's „Handleiding"),
2e druk 1934, bl. 97 e. w. In dezelfde richting gaat reeds Meijers l.c.
bl. 188.
U). Vgl. de zeer heldere uiteenzetting bij Kelsen, „Reine Rechtslehre",
bl. 79 e. v.
12). l.c. bl. 102. Zie verder vooral § 17 („Het open systeem van het
recht") en §§ 26 — 28.
13).
Vgl. R. Kranenburg, „Positief
druk 1928.

recht en rechtsbewustzijn", 2e

14). H. R. Hoetink, „Het standpunt van den rechter", T. 141 bl. 421
e.w., Themis 1935 tol. 134 e. w.
*5).

Vgl. Hoetink, l.c. bl. 433 e. w. (T.); bl. 145 e. w. (Themis).

ia). H. R. Hoetink, „Rechtsregel en Rechtsbeslissing", T. 137 bl. 623.
«). l.c. bl. 100.
is),

l.c. bl. 170.

1®). Vgl. de door Kollewijn in zijn in de volgende noot genoemde opstel
besproken Fransche schrijvers. Zelfs in een modern werk als Dareste's
„Traité de droit colonial", 1932, H, 396 — 398, worden de Fransche wetten
overeenkomstig de jurisprudentie in de Fransche koloniën nog beschouwd
als de „raison écrite".
2 0 ) . R. D. Kollewijn, „Intergentiel recht", T. 131 bl. 540 e. w. (tevoren
onder den titel „Interracial Private Law" in het Engelsch verschenen in
den door het Kon. Bat. Gen. uitgegeven bundel: The effect of western
influence on native civilisations in the Malay archipelago, Kolff, Bata
via, 1929).
21).
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l.c. bl. 549 e. w.

*2). Vgl. Bijl. Hand. Volksr. Zitt. 1930 — 1931, ond. 1, Afd. II, at. 5,
toel. op post 214 A van de begrooting voor 1931.
Zie ook Ter Haar, „Een keerpunt in de adatrecht-politiek", Kol. Stud.,
12e. jg. (1928), bl. 245.
23).
I. A. Nederburgh, „Hoofdstukken over Adatrecht", Eerste Bundel
(Alg. Deel) 1933, bl. 176 e.w. Daartegen Kollewijn, „Nieuwe beschouwin
gen van Mr. Nederburgh over intergentiel privaatrecht". T. 138 bl. 744,
Rechtsg. Mag. 1933 bl. 488.

24). Hier past overigens een herinnering aan het feit dat het intergentiele recht, evenals het internationaal privaatrecht, naast z.g. „verwijzingsregels", die niet méér behelzen dan toepasselijkverklaring van
een groepsrecht, ook „zelfstandige" rechtsregels kent. Als voorbeeld kan
genoemd worden de bepaling van art. 6, lid 1, van de Regeling op de
Gemengde Huwelijken (Stbl. 1901 no. 348), dat voor de rechtsgeldigheid
van een gemengd huwelijk steeds de toestemming van beide echtgenooten
vereischt is.
De weegschaal behoeft dus niet noodzakelijk naar één der twee zijden
door te slaan — Tertium datur.
25). Kollewijn, „Het Hooggerechtshof van Ned.-Indië en het inter
gentiel recht", verschenen in het eerste deel van den door het Kon. Bat.
Gen. bij gelegenheid van zijn 150-jarig bestaan uitgegeven Feestbundel
(Kolff, 1929), bl. 371.
26).
Hier wil ik een belangwekkende hypothese niet onvermeld laten,
die ons bij het zoeken naar een zoodanigen gemeenen maatstaf hulp wil
bieden.
Nederburgh heeft in zijn „Hoofdstukken over Adatrecht" de meening
verkondigd, dat in Nederlandsch-Indië naast en boven de bijzondere
groepsrechten een algemeen recht geldt — positiefrechtelrjk geldt
— waarvan de bijzondere groepsrechten slechts vertakkingen zouden zijn
(bl. 93 e.w.). In dit algemeene recht nu zou tevens de oplossing moeten
worden gevonden voor alle intergentiele problemen.
In het licht van het vorenstaande rijst aanstonds de vraag: aan wat
voor systeem van rechtsdogmatiek gehoorzaamt dan dat „algemeene"
recht ? Want wil Nederburgh ons het bestaan van een zoodanig algemeen
recht aannemelijk maken, dan zullen wij overtuigd moeten worden, dat
onze intergentiele problemen daarmede kunnen worden opgelost volgens
een samenstel van regels, die noch in de kluisters van het Westersch,
noch in die van het Oostersch^recht gevangen zijn.
Hierin nu acht ik Nederburgh niet geslaagd. Want gaan wij het
karakter va.n dit algemeene recht na, dan blijkt het vrijwel geheel Wes
tersch te zijn georiënteerd, ja eigenlijk weinig anders te bevatten dan
de grondbeginselen van het Westersch groepsrecht. Dit komt ook hierin
uit dat volgens den schrijver steeds wanneer uit de bronnen van het alge
meene recht geen positief antwoord is te vinden (en dat zal zich zeer
dikwijls voordoen), het Westersch groepsrecht als „waarnemend" alge
meen recht zal moeten optreden. Hiertoe kan Nederburgh slechts komen
door eenerzrjds het Westersch recht toch weer als „h o o g e r", in absoluten zin deugdelijker, dan het adatrecht te beschouwen — anderzijds de
grondbeginselen van Westersch recht, voor hem de grond
beginselen van alle recht, ook in het adatrecht aanwezig te achten. De
bijzondere rechtsdogmatiek van het adatrecht wordt hierbij geheel mis
kend.
Dit blijkt bijv. heel duidelijk waar Nederburgh met klem de identiteit
betoogt van de adatrechtelijke kooptransactie met de v e r b i n t e n i s scheppende overeenkomst van koop en verkoop naar Nederlandsch recht,
gevolgd door levering als voldoening aan de ontstane verbintenis.
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Daarbij beroept Nederburgh zdch op het evidente van deze „splitsing
van momenten" zelfs voor den eenvoudige van geest (zie bl. 124). Mijn
persoonlijke ervaring is juist, dat bij den niet-jurist ieder begrip van
deze momenten-splitsing, bv. bij den toonbankkoop, ontbreekt. De schrij
ver vergeet m.i., dat de splitsing van het koopgebeuren in verbintenisscheppende overeenkomst en levering slechts een constructie in ons
recht is, geenszins een weergave van eenige realiteit; en dat deze con
structie, als alle constructies, geen innerlijke noodzakelijkheid in zich bergt.
Merkwaardig is dan ook, dat juist in Nederland tegenwoordig een
strooming gaande is om deze ideëele splitsing voor bepaalde vormen van
koop en verkoop los te laten en met de, ook in het adatrecht voorkomende,
constructie van een „koop metterdaad" te volstaan (vgl. Kisch, „De
overeenkomst metterdaad", in den Feestbundel, door oud-leerlingen in
1932 aangeboden aan Paul Scholten, bl. 261 e.vv.; P. Scholten in noot
onder arr. H. R. ddo. 18-l-'35, N. J. 1935, 450; anders Eggens, „Samenval
van momenten in rechtshandelingen", Themis 1930, bl. 414-415).
Na bestrijding van de zijde van Ter Haar (in T. 138 bl. 740-741; R. M.
1933 .bl. 484-485), die er op wees, dat bij de door Nederburgh bedoelde
grondtransacties, de koopovereenkomst naar adatrecht geen verbintenisscheppende doch een „zakelijke" overeenkomst is, schijnt Nederburgh
trouwens zijn oorspronkelijk standpunt inzake de adatrechtelijke koop
transactie eenigszins te hebben herzien. („Adat tegen Westersch recht?"
T. 139 bl. 491/2).
Evenzoo is de gelding van het nemo-plus beginsel, dat Nederburgh
aanhaalt als voorbeeld van een rechtsregel, die semper ubique geldt en
moet gelden, juist kort geleden door Hoetink ook voor het Nederlandsch recht tot haar ware proporties teruggebracht („Nemo plus iuris
ad alium transferre potest quam ipse habet", in Rechtsk. Opst. aan
Meijers, bl. 474).
Uit het voorgaande blijkt wel, dat het „algemeene recht" van Neder
burgh berust op supposities, die met het Indische rechtsdualisme in strijd
zijn — en feitelijk door de suggestie van het „hooger" zijn van het Westersche recht tot een verkapte assimilatie-politiek zou kunnen leiden (zie
verder Kollewijn, T. 138 bl. 744 e.v.v., R. M. 1933 bl. 488 e.vv.).
27). Vgl. bv. Ter Haar, „De rechtspraak der landraden naar onge
schreven recht", Diesrede Batavia bl. 19: „vooral van den academisch
opgeleiden rechter — hij zij europeaan of indonesiër —• is het rechts
gevoel met de rechtsovertuiging der bevolking niet identiek."
28). Jhr. D. G. Rengers Hora Siccama, „Natuurlijke waarheid en his
torische bepaaldheid", 1935, bl. 8 e.vv. Vgl. verder bv. de bespreking door
denzelfden schrijver van den eersten druk van Van Apeldoorn's: „Inlei
ding tot de studie van het Ned. recht" in W. P. N. R. 3337.
20). Siccama, „Natuurlijke waarheid, enz.", bl. 45.
30).

in denzelfden geest Siccama, l.c. bl. 70 — 71.

si). Aldus ook Siccama, l.c. bl. 65. e.v.: „Door normenkennis tot we
tenschap te maken, meent men ze te verheffen tot den rang van onwedersprekelijke kennis, die door ieder behoort te worden beaamd. Deze
verheffing geschiedt door ze in wetenschappelijken vorm te gieten, in
den vorm van een stelsel, welks bestanddeelen in logischen samenhang
staan
Maar heel het systeem staat en valt met het uitgangspunt
Gefingeerd wordt dat er normen zijn, ook als men ze niet doorleeft; als
normen worden behandeld woorden of daden van als gezaghebbend ge
waardeerde personen
In werkelijkheid is dan de eenige norm: gehoor
zaamt".
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32). Vgl. in dezen zin bv. Kelsen, „Reine Rechtslehre", tol. 21 e.v.
„Hauptprobleme der Staatsrechtslehre", bl. 212.
33). Vgl. R. Kranenburg, „Het Nederlandsch Staatsrecht", dl. I, 4e
druk, bl. 59 e.v.v.
34). Vgl. hierover mijn „Kernvragen van wetgeving", in Rechtsk.
Opst. door oud-leerlingen aangeboden aan E. M. Meijers, bl. 779 e.v.
35). Voor het internationaal privaatrecht doet deze moeilijkheid zich
niet voor, althans niet in gelijke mate. Want als het er op aan komt,
laat men zijn eigen, nationalen, spelregel prevaleeren — en noemt dit
„openbare orde''.
3B).

Art. 1603 x B. W.

37).

Hierover uitvoerig mijn in noot

38).

Siccama, l.c. bl. 79; bl. 17.

bl ^fS/eg1

J

34)

genoemd opstel.

Hamaker, „Het recht en de maatschappij", den Haag 1888,

40). I. H. Hijmans, „Het recht der werkelijkheid", inaug. rede Am
sterdam, 1910; „De tweesprong der rechtswetenschap", Dies-rede Am
sterdam 1933.

«). Vgl. J. Eggens in zijn te Batavia op 16 Mei 1935 gehouden
inaugureele rede: „Iets over de ontwikkeling van het privaatrechtelijk
denken in de laatste halve eeuw", blz. 5—6.
42). Ik noem slechts de „allgemeine soziologische Rechtslehre" van
Ignatz Kornfeld; vgl. zijn „Allgemeine Rechtslehre und Jurisprudenz"
(1920), bl. 61 e.w. Verder de z.g. „sociologische school" van den Amerikaanschen rechtsfilosoof Roscoe Pound (vgl. Angèle Auburtin in „Amerikanische Rechtsauffassung und die neueren amerik. Theorien der Rechtssoziologie und des Rechtsrealismus", Zft. f. ausl. öff. Recht und Volkerrecht, Bd. IH (1933), bl. 536 e.w.).
Zie voorts bv. de theorieën, besproken door H. Kantorowicz in zijn
„Rechtswissenschaft und Soziologie", 1911.
43). A. V. Lundstedt, „Superstition or rationality in action for
peace?", London, 1925; „Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissen
schaft", 1. Bd., Berlin, 1932 (van den in 1936 verschenen Bd. 2, dl. I, heb
ik nog geen kennis kunnen nemen).
44).

Zijn leermeester Axel Hagerström.

46).

Veel uitvoeriger hierover mijn in noot

34)

genoemd opstel.

Nederburgh, „Hoofdstukken over Adatrecht", bl. 181; Kollewijn,
„De Stuw", ie jg. (1930), no. 10, bl. 4 e.w.; T. 138, bl. 766/7- R M'
1933 tol. 508 e. w.
4«).

47)Vgl. de commentaar op Ibn Qasim, van Badjoeri, H : 155 (gecit.
bjj Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr. H, bl. 178).
45).

Zie boven nt.

19)

•)9j. Vergl. Henry Solus, „Conflit colonial et interraoial private law"
(bestrijding van Kollewrjn's in nt. 20) genoemd opstel), T. 131 tol. 559;

39

en het rapport van denzelfden schrijver voor de XXIIe zitting te Lissabon
van de Institut Colonial International inzake „Les rapports juriddques
de droit privé établis entre indigènes et non-indigènes". (Compte Rendu
Annexe 1, bl. XVI; vgl. ook den term „capitis deminutio" op bl. XXIII).
50). Vgl. A. D. A. de Kat Angelino, „Staatkundig beleid en bestuurs
zorg in Nederlandsch-Indië", dl. I (2), bl. 714 e.v.v.
Vgl. bv. ook Muhammed 'Abduh, Manar XII, 572: „So weit unsere
Erfahrung reicht, ist die Erziehung des Volkes neben der Zulassung der
Polygamie nicht gut möglich" (gecit. bij Goldziher, „Die Richtungen der
Islamitischen Koranauslegung", bl. 361).

si). Vgl. Kollewijn, „De Stuw", le. jg. (1930), no. 10, bl. 7 e. w.
52). Javabode van 2-8-'35 (voorpagina); vgl. ook het hoofdartikel In
Jb. van 22-6-'35. Eenige maanden geleden werd bericht, dat een spoedige
indiening der ontwerpen bij den Volksraad te verwachten zou zjjn.
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