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van het positieve rechi ab dwing ■■■Imt; hierin, dal Int rechtsbewust-
zijn van de meerderheid de bron is, waaruit hei geldende recht ontspringt. 

njze ni'nl een oplossing verkregen dooi de bistoi 

rechtsachool (Von Sai igny), dooi i noemde maakte 
de macht tot grondslag van de rechtsordening, dooi welke „oplossing" echter 

en innerlijk geza^' tei zij< d werden. 

Komendetoi wijze,stelde Prof. Schi ppi R.dai zonderaam 

ding van een volstrekte maatstaf en van absolute waarden het gestelde pro-

bleem niet opgelost kau wurden. Zulk een maatstaf is ontvangen in bei 

verbond, dat in de Bijbel verkondigd wordt in en door het ganse 

1 van het leven der Godsmannen en eschiedenis vran he1 

■aal en alomvattend is dit evangelie verkondigd door en in 

■ < hnstus. Die bijbelse verkondiging leert, wie God is, en wie de mens 

is. Zij leert dat het 's n äentiele bestemming is om Goda partnei te 

zijn. mens in feite aan deze roeping beantwoordt. Het 

«ronderliike van deze verkondiging is im. dal de zondige mens in Jezus 

Christus alle mogelijkheden heeft om een centrale plaats te vervullen in de 

ordening van het oatuur- ei en. 

Dit is ook voor het recht van de grootste betekenis. Spicker wees daartoe 
op drie easentiele punten. Allereersi volgi iiit 'smensen bestemmin 

hij verantwoordelijk is aan God. In deze verantrwoordelijkheid is begrepen di 

vrijheid om onafhankelijk van welke macht ter wereld te handelen in over 

eenstennii ßods wil. De verhonding tussen God en de mens t( 

de verhouding enkeling en ge enschap. De □ ijn als 
geroepen bondizenoteii \ il samenverbünden; hetmen Itzijn 

le ontmoeting met de medemens, in de verhouding van ik 
■ ook uit het critei 

Het bijbels getuigenis stelt in staat tot zulk een intultieen \ isie van 
ziener en profeet, die noodzakelijk is Inj de rechtsbeoefening. 

Zu komen in hei licht van h lie van Gods verbond de drie elemen-
toi liun recht. Ten slotte wees Prof. Schep 
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onderscheiden wordt tussen recht enoniechi svondenio heteven 
tieidspostulaat '. Dit criteriam is vlg. Kranenburi d zg. synthetisch oor-

deel i priori, te vergelijken met de axioma's in de wiskunde. In de 

van Kant leert hij du* dat het evenredigheidsbeginsel in alle tijden 
blijft. Hiertegeo heeft Mr J. in 't Veld een essentn el bezwaar. De joi 
ontwikkeling der natumwetenschappen heeft aanoetoond dat de wisku 

axioma's in Int alfjemeen slechts opgingen voor de Euclidische meetkunde. 

Kau <lit eveneena niet het geval zijn met het laatste criterium? Had de 

Neanderthiiler deze kenms reeds? Is dit criterium plotselinguitdehemelin 

's mensen brein neergedaald? Het ligt, aldns de spreker, veel meer voor de 

hand dat in de loop van vele eeuwen dit criterium gesjroeid is. De sociale 

Lnatincten bn verschillende hogere diersoorten mögen /.ekerbeschouwd worden 

als een voorlopcr van het zedelijk bewustzijn van de mens. 

Zo komt Mr i.\ 'i Veld tot de leer van de seheppende evolutie. Deze leer 

geefteen aannemelijke verklaring voor het aiel te Loochenen feit van een voort-

schrijdende evolutie, welke voortschrijding een doelgerichte kracht veronder-

stelt. Deze evolutie blijkt ook uit de rechtsgemeenschap. die zieh aanvankelijk 
beperkte tot de eigen stam, terwijl nu de stoutste gedachten gaan in de rieh-

tinix van een rechtsgemeenschap die de wereld omspant en tevens de tjrootst 

mogelijke ruimte laat aan de ontplooiinj; van i mogelijkheden en 

krachten \ m elk volle, elkegroepen elk individu. 

Dit ideaal ligt in de algemene lijn die zieh in de evolutie aftekent. De 

herkenning van deze verneven orde zal eerlang binnen de mogelijkheid 

komen van ieder ontwikkeld mensenkind, omdat de mens deel uitmaakt van 

de natum. waarin zieh dez 'de openbaart. In het tot rijpheid gekomen 

rechtsbewustzijn zullen een plaats innemen zowel de eis van het ereatieve 
dal de voorwaarden voor verdere ontwikkeling z.o gunstig mogeliik 

zijn, als de behoefte om in de mensengemeensohap dezelfde harmonisciie 
orde die de aatuur kent, te verwezenlijken. Het evenredigheidspoatulaat 
wordi dan door äpre rne aanvaard als voorwaarde voor het tot stand 

"ii \ an een w larlijk barmonische orde. 

Deze ontwikkeling zal oiet zonder veel moeilijkheden en strijd tot stand 

komen. Echter, ons Is oen taak gewezen en een roepingsbesef in ons wakker 
gemaakt, waarbij men besefiedai pensle, ce n'eat paa seulement 
li me1 i iv h exeeul ion: o'est avant toul cette idöe et le thöatre de sa 
passion '. 

Des aamiddags bield Prof. Dr 11. Dooybweerd zijn voordracht over 
.liet recht bezien in hei licht van de wijsbegeerte der wetsidee". 

Het eerste reohtswijsgerig probleem. aldus de spreker, waarvoor de Jurist 

zieh gesteld ziet ia de vraag: Wal is reohti l>e reohtawetenschap heeft ge-

brachi deze vraag te beantwoorden door met toepassing van de logische 
methode reist het hogere genusbegrip vasi fce -teilen en dan door specifieke 

a de rechtsnormen van andersoortige regeis van zo behorente onder-
icheiden. Deze methode blij kl hiereohtei oiel bruikbaar. Bet resultaat ervan 
was dat men de mnei hjkr a.-ii'il \ an Int iveht uitsehakelde en in plaats daar-

uterlijke kenmerken aan ''ii analogisoh of oneer-zinnig karakter 

hebben en <\ns juisi juridische kwalificatie behoeven oru rechtens bruikbaar 
te zijn. In feite ziju alle elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap 

K IIANENBDRII onisrlii i|ll .lil ,il, v.il^t : Klk ll.l (|. r i.-i-ii-irliap 18 trll aail-
n de yoorwaarden voor lual en onlust gelijk en golijkwaanlig, 

ovei Im i hui Bell de vroorwaarden ■ mtstaan ran eeo b\j ondere tust 

r" "nl11 ' Bonept: zoveel lu^i en onlust, als traarvooi elk di woi • heeft 
"! I H aan hem toe. (Po.sitief reohl en reohtabewastz\jn, bis. 130). 
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van hft positieve recht als dwingende regeling hierin, dat hei rechtabewust-
zijn van de meerderheid de waaruit het geldende recht ontspringt. 

lere wijze werd een oplossing verkregen dooi de historische 
rechtsschool (Von Sa\ igny), door Locke en Hobbes. Laatstgenoemde maakte 
de macht tot grond de rechtsordening, door welke „oplossing' echter 

üten vrijheid en innerlijk ge, ; weiden. 

Körnende totzijn eigen zienswijze.stelde Prof. Si mderaam 

ding van een volstrekte maatstäf en van absolute waarden het gestelde pro-
len. Zulk een maatstäf is ontvangen in het evan-

verbond, dat in de Bijbel verkondigd wordt in en door het ganse 

I van het leven <lci Godsmannen en enis van hei volk 

Is. Centraal en alomvattend is di1 evangelie verkondigd door en in 
Jezus Christus. Die bijbelse verkondiging Leert, wie God is, en wie de mens 

is. Zij leert dat het 's d Gfoda partner te 

zijn. e roeping beantwoordt. Het 

wonderliike van d< ondiging is qu, dal de zondige mens in Jezus 

Christus alle i den beert om een centrale plaats te vervullen in de 

ning van het aatuur- en geestesleven. 

Dit is ook voor het recht van de grootste betekenis. Spreker wees daartoe 
op drie essentiele punten. Allereerst volgi uit 's mensen bestemmini 

hij verantwoordelijk isaan God. In deze verantwoordelijkheid is begrepen de 
vrijheid om onafhankelijk van welke macht ter wereld te handelen in over-

bemming met Goda wil. De verhouding tussen God en de mens tekent 

deverhouding enkeling en ^emeenschap. De mensen sijn als 
geroepen bondgenoten van Godooksamenverbonden; hei mens zijnvi idtzijn 

itmoeting met de d in de verhouding van ik 

ietekenifl blijki I e ook uit het criterium ehtig-
Het bijbels getnigenia stelt in staat tot zulk eenintiütieenvisie van 

een ziener en profi bij de rechtsbeoefening. 
Zo komen in Int licht van h lie van Gods verbond de drie ein 

an recht. Ten slotte weea Prof. S< 
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onderscheiden wordi bussen recht en onrecht, en dit gevonden in hetevenredig-

heidspoatulaat '. Dil criterium ia vlg. Rbanenbubo reu betischoor-

deel -i priori, te vergelijken met de axioma's in de wiskund'e. In de 
van Kant leert ln| dus dat bet evenredigheidabeginsel in alle tijden gelijk 

Hiertegen heeft Mr J. in 't Veld een eaaenti el bezwaar. De joi 

ontwikkeling der natuurwetenschappen heeft aangetoond dat de wiskundiüe 

axiom.Vs in het algemeen slechts opgingen voor de lüuclidische meetkunde. 

Kan dit eveneena niet het geval zijn met het laatste criterium' Had de 

Neanderthaler deze kennia reeda? Is dit criterium plotselinguitde hemd in 

's mensen biein neergedaald' Het ligt, aldus de spreker, veel meer voorde 

hand dat in de loop van vele eeuwen dit criterium gegroeid is. De sociale 

instineten bij verschillen.de hogerediersoorten mögen zeker beschouwd worden 
als een voorloper van het zedelijk hewustzijn van de mens. 
Zo kennt Mr ix 't \'ki.i> tot de leer van de Bcheppende evolutie. Deze leer 

geefl een aannemelijke verklaring voor het aiel te In.» Innen feit van een voort-

schrijdende evolutie, welke voortsohrijding een doelgeriohte kracht veronder-

steli. I >eze ■ ■> olutie blijkt ook uit derechtsgemeenschap. die zieh aanvankelijk 

beperkte int de eigen atam, terwijl nu de stoutste gedachten gaan in de rieh-

ting van een rechtag bap die de wereld oinspant en tevens de grootst 

mogelijke raimte laat aan de ontplooiing van de eigen mogelijkheden en 
krachten van elk volk, elke groep en elk individu. 

Dit ideaal ligt in de algemene lijn die zieh in de evolutie aftekent. De 

berkenning van deze verheven orde zal eerlang binnen de mogelijkheid 

komen van ieder ontwikkeld mensenkind. omdat de mensdeel uitmaakt van 
>\v iialiiur. waann zieh deze orde openbaart. [n het tot rijpheid geki 

rechtsbewuatzijn zullen een plaata innemen zoweJ de eis van het creatieve 

leven: dat de voorwaarden voor verdere ontwikkeling zo gunstig motrelijk 

/ijii. als de behoefte om in de menseiiL.reinecnMhap dezelfde harmonische 

orde die de natuur kent, te verwezenbjken. Het evenredigheidspoatulaat 

wordt dan door apreker gaarne aanvaard als \ oorwaarde vom- het tot stand 

komen van een waarlijk harmonische orde. 

Deze ontwikkeling zal met zonder veel moeilijkheden en strijd tot stand 

• Echtei ona is een taak gewezen en een roepingabeaef in ons wakker 

gemaakt, waarbij men In ■seile dat: realiser im i n'eat pas seulement 

Ia mettre a execution; o'e8t avani tont devenir cette iil> t le theatre de aa 

passion . 

Des aamiddaga bield Prof, Dr II. Dooybwbkrd zijn voordracht over 

lief recht bezien in het lieht van de wijsbegeerte der wetaidee". 

Bet eerate reclitswijsnei-iu pmlilciMn. aldus de spreker, waarvoor de Jurist 

zieh gesteld ziet is de vraag: Wat is reoht? De ceohtswetenschap heeft ge-

brachi deze vraag te heantwoorden door me1 ing van de logische 

methode eerat het bogere genusbegrip vast te stellen en dan door apeoifieke 
kenmerken de rechtsnormen van anderaoortige regeis van zo behoren te onder-
ächeiden. Deze methode blijkl bier echter niet bruikbaar. Het resultaat er van 
was dat men de innerlijke aard van bet reoht uitaohakelde en in plaata daar-

\ ■in uiterlijke kenmei ken aangaf, die een analogisoh of meei dnnig karaktei 
bebben en dua juiat juridisohe kwalificatie behoeven "in rechtens bruikbaar 
te zijn. In feite ziju alle elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap 

1 Kbahbnbüb ihryft dit als volgt: Elk lid dei n aan-
■'" n der rerdelins yan de \ waarden roor lual en oniust gelyk '■" ki Iflkwaardig, 
vooraovei b« niel zeli de coorwaarden i Int ontBtaac yan een b\jzoodei 
111 onlusi Bonept; zoveel luai en onlust, als waarvoor elt ■'■ irden beeft 

"I. komen aan hem i". echt en r. chtabewustz\jn, I>1/. 130). 
~ ! '■ "' de Rong i Penaei ins, bl 
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van analogisch karakt«. Ze worden ook door de andere vaUvtenschappen 
gebrwkt maar hun z,n blijft afhankelik van ,1. aard van het vakgeb.ed. 
VeSrblfiS dat juist deze analogische grondbegrippen ondanks de onher-
leu bare eLn z,n. die rij in de verscMlendetakken dei wetenschap aannemen, 
nöchuns de onverbrekelijke o> »"""g tussen ,1,-zo laatete waar-

enDe wijsbegeerte der wetädee heeft van de« stand van zaken reken-
2p gegeveu in haar leer van de modale structuren van deonderscheidei, 
aBp^tÄrmenflelijkeervaring, waarin de zgn. zin-kem de onuerle.dbare 
aard der aspecten waarborgt, terwijl de analogische zin-momenten de inner-
liike samenhang met alle andere garanderen. 
Het tweede rechtswijsgeng grondprobleem, waannede de rechtsweten-

schap seconfronteenl wordt, is dat van de typische vencheidenheid van 
rechterferen, waarin de algemene zin van het juridisch ervaringsaepeot zieh 
binnen de menselijke Bamenleving differentieert (bnrgerlqk recht Staats 
recht volkenrecht. kerkrecht, intern bedrijfs- en verenigingsrecht enz ). 
Hoe verhouden deze typische rechtssferen zieh tot elkander? Is er siechte 

oorspronkelijke competentiesfeer op het gebied der rechtsvorming ot 
heeft ledere samenlevingskxing een eigen oorepronkehjke competentie naar 

haar onherleidbare eigen a<i 
De rechtswetenschap heeft dit probleem trachten te beantwoorden in de 

liin van het door Jean Bodin ontworpen souvereiniteitsbegrip. Alleen de Staat 
zou in zijn funetie van wetgever een absolute en oorspronkehjke competentie 
hebben. Alle niet-statelijk recht zou alleen zijn geldingsbron in de wet kunnen 
vinden. Dit was geen juridische oplossing. Geen enkelc rccÄtomaoht kan abso-
luut en onbegrensd zijn. Men hanteerde hier een analogisch machtsbegnp, 
dat men ■_ maar poWiei-AwtofMCÄ« kwalifiöatie gaf. 
De Wijsbegeert« der Wetsidee heeft gekozen voor de opyatting, dat de 

jurididische competentie van iedere samenlevenskring, ook die van de Staat, 
geworteld is in de innerlijke aard en struetuur van deze kring en in die struc-
tuur zijn innerlijke begrenzing vindt (de zg. souvereiniteit in eigen kring). 
Maar evenals het juridisch ervaringsaspect zijn modale eigenaard slechts in 

mverbrekelijke samenhang met de overige aspecten kan openbaren, 
ui ook de juridische Bouvereiniteit in eigen kring der onderscheiden 

samenl.vint;sverbanden zieh slechts in een nauwe onderlinge vervleohting 
huir he rechtssferen handlin 

. hele visie iddelijke scheppingsorde, waarin de 
boren van ervaring en werkelqkheid gegruml zijn, een scheppingsorde 

..»k in de menselij I- ■ J heefl gehandhaafd, maar ee) 

Christiu Jezufl in zijn wäre religieoze wortel-eenheid openbaar wordt. 

Na vertrek van ..Wou.lschoten" werd in Utrecht in het Universum 
het i et een zeer geanimeerd diner, dat gevolgd werd door 

lellig samenzijn in de grote zaal. 
Hoi in men had verwacht, mag 

het congres over het ftJgemeen genomen I heten. 

Binnenkort zal d den over het D van de 
volledige tekat van de lezing n het congres gehomlin zijn. 

Antwoord op Rechtsvraag 14 

A • ocedure van B b< u f 200, als 
koopj een dooi B van A geki bkoni de koop. 
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A legt tot l>eu ija \ an de koopovereenkomst een met B's naam ondertekende 
bestelnnta over luidende: 

Amsterdam I Juni 1953 

\;m de Heer A 

Rotterdam 

Ondergetekende verzoeki U hem volgens Uw aanbieding van heden een 

Hoover's stofzuiger voor de prijs van f 200,—■ te Ieveren. 

B erkent dat een reiziger van A hem op 4 Juni 1953 een Hoover's stof-

zuiger voor f 200,— heeft aangeboden, maar hij beweert dit aanbod niet te 

hebben aangenomen. Hij ontkent de eehtheid van zijn handtekening onder 
de bestelnota. 

A draagt nu aan B de beslisaende eed op: Ik zweer dar hei riet waar is, 

dat ik op 4 Juni 1953 een mij door of namens A gedaun aanbod tot het kopen 

van een Hoover's stofzuiger schriftelijk heb aangenomen. Vraag is deze eed 
toelaatbaar? 

Beoordeling der antwoorden: 

Onder de L6 antwoorden, die op deze vraag zijn ingezonden, verdedigt 
slechts een de toelaatbaarheid van de opgedragen eed, en zulks op deze 

grond, dat de eedsopdracht buiten het in het geding gebrachte geschrift om 

gaat: de eed betreft niet de echtheid of valsheid van de ondertekening 
maar alleen de vraag of er een schriftelijke opdracht — misschien l>ij een 
geheel ander geschrift — is gegeven. De redenering is meer spitsvondig dan 
juist, want de tejrenpartij kau niet zweren dat hij geen schriftelijke opdracht 

heeft gegeven zonder dat daaruit de valsheid van het stak zou volgen. 

Andere inzenders hebben op gronden, die evenmin juist zijn, de 
ontoelaatbaarheid van de eed verdedigd; de inhoud van de eed zou niet de 
inhoud van een dading kunnen zijn, terwijl de wet verlangt dat over het 
onderwerp van het geschil een dading mogelijk moet zijn. Waarom in het 
gegeven geval over het onderwerp van het geachil een dading niet mogelijk 
zou zijn, is inij niet duidelijk. 

Een andere inzender meent aog, dat de opgedragen eed een juridische 
tyaardering en riet een persoonlijk feit zou betreffen, maar ik kau mrj moei-
lijk een duidelijkei persoonlijk feit voorstellen dan in dez dsopdracht 
was vervi 

Bijna allen hebben echter terecht de artikelen 176 Rv. en 19] I B. \V. naai 
voren gebracht, uit welke artikelen zij hebben afgeleid, dat hier de eohl 
heidsprocedure moet worden gevolgd en deze tuet door een decisoiri 1 kau 
worden uitgeschakeld. 

Inderdaad ia de vraag, is het volgen van de brjzondere procedure van art. 
176 Rvr verplicht voor hem, die een gesohrifl heefl overgelegd, waarvan de 
handtekening wordt ontkend, de kern van het probleem. Eerst «laarnakomt 

■an deonl(>. welke Krwijsmicl.lrlcn laten de artikelen 177 en 178 Rv. 
toe. warn ohtheidsprooedure wordi gevolgd? ' 

^anzelfl li di1 de inzenders moeten leiden naar de arresten van deHoge 

Dat deze aan de tfoge lia.nl ontleende begehouwing Ben petitio prinoipii zou 
"i"' ' id( i M. Et, is Juni 1937, \ J, 1837, 942 op-
■nerkt, kau il, .i. • toeeeven, Bei ondei oeV maai de euhtheid ol valsheid \an ae 
Sl ■||Mtl' ■''■ «oala h im llv ie gi i ild< vrormi liike « y ■■■ rar proce 
deren, Wanneer deze nie( behoell ti worden toegepast, gelden dege^ 
K:l" uewysrechti svanueer /i| uJ moei worden I dient de yraagbe 

"l1"1 '' «'ord. n: welke bev iismiddelen zijn in di i pi I elaten? 
Ookinhetan fc van 2 Juni 1899, W. 7290 heeft di ffogi Raad beid. Tragen uit 
sengehouden. 


