
56.   DE RECHTSVORMING DOOR HET NOTARIAAT.') 

Ik ga ditmaal een artikel schrijven niet om den lezer iets te vertellen, maar om 
hem iets te vragen. 

Ik zal het hebben over een stof, waarvan ik niets weet, maar waarvan ik graag 

iets zou weten. 
Dit klinkt vrij vreemd voor een hoofdartikelschrijver van dit Weekblad. Toch 

is het eenvoudig. De zaak zit zoo. Ik heb een vaag vermoeden, of — laat ik 
oprecht zijn — een vrij vaste overtuiging, dat het notariaat van de ontwikkeling 

van het recht, met name hoewel niet uitsluitend van het huwelijksgoederen- en 

erfrecht veel zou kunnen mededeelen. dat de notaris in de practijk die vorming 

van nieuw recht beter dan iemand ziet èn er in niet onbelangrijke mate zelf aan 

meewerkt. Die overtuiging berust op wat ik in het algemeen weet van den 

werkkring van den notaris, maar haar ontbreekt vooralsnog de zekere basis van de 
waarneming der bij-rondere verschijnsels. En, die basis kunnen de in het notariaat 

werkzame lezers van dit blad mij verschaffen. Voor mij zou dat 't aangename 

resultaat hebben, dat ik mijne vooropgezette meening aan de werkelijkheid zou 

kunnen toetsen, maar van algemeener belang is dat het resultaat, dat ik beoog, van 

nut zou kunnen zijn voor de leer der rechtsbronnen in de eerste plaats, maar ook 

voor de kennis van huwelijksgoederen- en erfrecht in het bijzonder. Op het be-
langrijke en thans zoo actueele vraagstuk van de rechtsvorming buiten de wet om 

zou het wellicht eenig licht werpen, maar ook de regels van huwelijksgoederen- 

en erfrecht, zooals zij in werkelijkheid worden gevolgd op dit oogenblik. zouden 

beter gekend zijn. 
Laat ik mijne bedoeling toelichten. 
In de eerste plaats kan de notaris ons inlichten over het al of niet veelvuldig 

voorkomen van zekere rechtsinstellingen. Wel is waar, als het op vragen van 

quantitatieven aard aankomt, geven enkel statistieken nauwkeurige antwoorden 

en we moeten meer gegevens hebben in den aard van het staatje omtrent de 

huwe-lijksche voorwaarden in 1902. dat Miseroy aan zijn praeadvies voor de 

vergadering der Juristenvereeniging van 1904 toevoegde, maar zoolang deze 

ontbreken en wellicht ook niet gemakkelijk zijn samen te stellen, kunnen 
mededeelingen van notarissen van veel nut zijn. Om enkele voorbeelden te 

noemen, zij zouden ons kunnen vertellen (vooral als zij over een ervaring van 

eenigen duur beschikken) of het maken van huwelijksche voorwaarden toeneemt, 

of daarbij de gemeenschap van winst en verlies zich handhaaft, dan wel meest 

elke gemeenschap wordt uitgesloten, of het veel voorkomt   dat   aanstaande   

echtgenooten,  die  zonder  huw.  voorwaar- 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie no. 2088 ( 1 Januari  1910). 
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den trouwen, elkaar tot'erfgenaam benoemen, of in het algemeen testamentaire 

beschikkingen ten bate van den echtgenoot regel zijn dan wel door hen nog 

herhaaldelijk boedels worden behandeld, waarbij man of vrouw door kinderen of 

zelfs verdere versterf-erf-genamen zijn uitgesloten, wat de inhoud der 
testamentaire beschikkingen ten bate van den langstlevende echtgenoot in den 

regel is: vruchtgebruik of eigendom van een zekere portie1), in welken vorm 

testamenten worden gemaakt, of zij dikwijls de regels omtrent legitieme, inbreng, 

fideïcommissen enz. hebben zien toepassen en zoo meer. Ik doe slechts een 

greep. 
Vraagt men, wat de rechtswetenschap aan dit alles heeft, dan ligt het antwoord, 

voor zoover die wetenschap zich ook bemoeit met het wordend, het toekomstig 

recht, voor de hand. Wie een wijziging der wetgeving overweegt, zal de werking 

dier weggeving moeten kennen, kent hij de werkelijkheid, het al of niet geregeld 

volgen der wettelijke regels door de practijk niet, dan tast hij bij zijne wijzigingen 

in den blinde. Maar we behoeven niet tot op de altijd verder weg schijnende 

herziening van ons burgerlijk wetboek te wachten om wetenschappelijk voordeel 
van de beantwoording van vragen als de bovenbedoelde te hebben. Ik geef toe, er 

bestaat een rechtswetenschap, voor wie het min of meer frequente van de 

toepassing van eenigen regel onverschillig is2); om uit te maken, welke 

rechtspositie een erfgenaam naar Nederlandsch recht heeft, behoeft men niet te 

weten, hoeveel menschen in een zeker jaar erfgenaam zijn geworden en men is 

geen stap verder tot de oplossing der moeilijkheid, hoe een boedel van een in 
tweede huwelijk gehuwd man met voorkinderen, te verdeden, als men weet, 

hoeveel menschen in tweede huwelijk al of niet in gemeenschap getrouwd zijn. 

Maar als men de taak der rechtswetenschap ruimer opvat, als men haar 

beschrijving van de regels die in zeker land in een bepaalden tijd als rechtsregels 

gevolgd worden tot plicht rekent, dan is kennis van de regels die men in de 

practijk in acht neemt van meer belang dan wetskennis. Gesteld eens, dat i'ecfer 
aanstaand echtpaar huwelijksche voorwaarden maakt en zich daarbij een in de 

wet niet voorkomenden gemeenschapsvorm koos, zou het dan nog geoorloofd 

zijn in een leerboek te vertellen dat het wettelijk huwelijksrecht de algeheele 

gemeenschap was, omtrent die gemeenschap zich in bijzonderheden uit te putten 

en overigens alleen te zeggen,  dat  men  daarvan  mag afwijken?  Zou  

men  niet 

') Houwing schrijft aan het slot van een studie omtrent Het erfrecht van d.n langstlevenden echtgenoot 

in Rechtsg. Magazijn 1902 (blz. 413) dat hij uit hem verschafte in l i c ht inge n  meent te mogen 

opmaken, dat in Noord- en Zuid-Holland. Zeeland en Utrecht aan de making van eigendom, in Friesland, 

Groningen, Overijssel en Drenthe aan dat van vruchtgebruik de voorkeur wordt gegeven, terwijl in 

Noord-Brabant en Gelderland zoowel het een als het ander wordt toegekend. Vooral in groote steden 

geeft men de voorkeur aan den eigendom. — Bevestigt de  latere ervaring  deze  mededeeling? 
-)     Vgl.  Stammler,  Wirtschaffr  und  Recht.  blz.   163. 
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veeleer ook den inhoud van dezen gebruikelijken vorm moeten beschrijven, de 
moeilijkheden die daarbij rijzen bespreken en desnoods de algemeene 

gemeenschap als verouderd instituut met een enkel woord mogen afdoen? Zou 

het laatste niet levender, beter zijn dan het eerste? Als dat zoo is, dan staat ook 

het belang, het wetenschappelijk belang van de kennis van de frequentie van 

toepassing van eenig instituut vast. Bovendien, wie als ik meent, dat ook bij het 

zuiver juridiek werk der interpretatie waardeering van den te interpreteeren 
regel onvermijdelijk en ook goed is1), zal ook daarvoor van de veelvuldigheid 

van zijn werking in de practijk op de hoogte willen zijn. 
Nu is het merkwaardig, dat, waar de waarneming omtrent frequentie voor het 

zakelijke en het wijdvertakte verbintenissenrecht zoo buitengewoon moeilijk is, 

haast ondoenlijk, juist het bestaan van het notariaat haar voor 

huwelijksgoederen- en erfrecht zooveel gemakkelijker maakt, omdat alles zich 
hier concentreert in één man: den notaris. Zoo goed als alles van eenig belang 

gaat door zijn hand. Hij is dus tot waarneming bij uitstek geschikt en het is zoo 

jammer, dat wij daarvan zoo bitter weinig bemerken. Dat zou ik veranderd 

willen zien. 
Maar voor ik verder ga, nog een andere vraag: is hier ook sprake van 

rechts('or»!f'n# door den notaris? In zooverre zeer zeker, als hij als raadsman 

invloed heeft op wat zijn cliënten doen, ten aanzien van sommige punten 
(vormquaesties) zal die invloed grooter zijn dan bij andere, waar de notaris 

minder leiding geeft dan wel formuleert, geheel ontbreekt hij nergens. Een 

notaris, die zelf de voorkeur geeft aan toekenning van vruchtgebruik aan den 

langstlevenden echtgenoot boven een deel in eigendom, zal meer testamenten 

met vruchtgebruik passeeren dan een ander, die van dat zakelijke recht niet wil 

weten. Door invloed op de frequentie en doordat deze weer voor de 
ontwikkeling van het recht van belang is, is hier dus inderdaad vorming van 

recht door den notaris aanwezig, maar diens betekenis voor het ontstaan van 

nieuw recht ligt toch eigen li jk  in iets anders. 
Tot nu toe sprak ik over het al of niet veelvuldig voorkomen van in de wet 

geregelde instituten, ter loops wees ik er echter reeds op, dat waar 

contractsvrijheid bestaat, ook de mogelijkheid is gegeven, nieuwe typen naast of 
ze l fs  in plaats der naar de wet bestaande te vormen. Is de inhoud van eenige 

overeenkomst of bindende eenzijdige verklaring voor de betrokkenen al t i jd  

concreet recht, zoodra die inhoud in gelijksoortige akten geregeld wordt her-

haald en omtrent de beteekenis, de rechtsgevolgen in het algemeen een min of 

meer gevestigde overtuiging ontstaat, kan men zeggen, dat het recht in abstracto 

met een nieuw instituut is verrijkt. Ik behoef   slechts  aan   trust,   
rekening-courant   en   dergelijke   te   her- 

')    Vgl.  mijne bewerking   Cie druk)   van Asser I blz.  84. 
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inneren om mijne bedoeling duidelijk te maken. Ook op het gebied, wat ik nu 
meer speciaal op het oog heb, heeft men ze, men denke slechts aan het beding, 

dat bepaalde goederen (inboedel enz.) aan den langstlevende der echtgenooten 

zullen verblijven, door dit beding, dat naar ik meen meer en meer wordt 

gemaakt, is ook in ons recht iets als het Duitsche „Voraus" geschapen. Dat aan 

deze rechtsvorming het notariaat in belangrijke mate meewerkt, zal ik wel niet 
hebben te betoogen. Het is een notaris waarschijnlijk, die — natuurlijk onder den 

drang van belanghebbenden — zulk een beding heeft uitgedacht en het zijn 

notarissen, die — weer onder denzelfden drang — het beding tot stijl, tot een 

vast bestanddeel van het recht hebben gemaakt. 
Van de functie's, die het notariaat bij de rechtsvorming vervult, is deze zeker 

de voornaamste, toch dacht ik, toen ik dit opstel aanving, nog meer aan een 
andere zijde van hun werk. De notaris is behalve opsteller van akten ook 

vrede-rechter. Bij deeling van nalatenschappen en gemeenschappen zegt hij, op 

hoeveel ieder recht heeft, hoe het is en partijen, overtuigd dat hij het weet, leggen 

zich bij zijn uitspraak in negen en negentig van de honderd gevallen neer. Dat zij 

dien uitspraak door inlichtingen van elders, adviezen van advocaten of zoo 

controleeren, behoort tot de zeldzaam-heden, een proces is nog grooter 

uitzondering. Nu wordt meer en meer — en terecht — aangenomen dat een 
rechter niet alleen toepast, maar zelf recht vormt, en niet alleen in concreto in een 

bepaald geval, maar ook in het algemeen, als zijn uitspraak geregeld wordt 

gevolgd, als er ontstaat wat men een ,.constante jurisprudentie" noemt. Wie 

daarvan nog niet overtuigd is, leze de f i jn e  analyse van de rechtspraak over de 

in gebreke stel l ing door Druckcr in het Rechtsg. Magazijn van dit jaar gegeven. 

Hij kan dan die rechtsvorming zien. Maar als d i t  zoo is. dan geldt het ook voor 
het notariaat. Wel staat de rechtsvorming door het notariaat onder controle van 

den rechter — gelijk de lagere rechter onder die van den hoogeren — maar waar 

hier in den regel niet een bepaalde strijd is tusschen partijen, waar de uitspraak 

van den notaris niet de beslissing is van een geschil, maar een afbakening van 

wederzijdsche belangen, is voor hem a priori de kans grooter dat partijen zijn 

uitspraak als ju is t  zullen eerbiedigen, voelt hij zich daarom ook vrijer tegenover 
wet en jurisprudentie van den Hoogen Raad dan een lagere rechter. Maar ju is t  

daarom zou het zoo belangrijk zijn te weten, of hij deze vrijheid gebruikt, m. a. 

w. welke regels hij volgt bij z i jne  scheidingen. Welke opvatting heeft het 

notariaat van winst en verlies? hoe behandelt men de voortgezette gemeenschap? 

wordt bij verdeeling v?n tweede huwelijksgemeenschap het jongste arrest van 

den H. R. in de p r a k t i j k  gevolgd? of b l i j f t  men bij de vroegere wijze van 
deelen? rekent men een vruchtgebruik of een fideïcommis al of niet tot de 

gemeenschap? en hoc doet men er  mede als het recht van  den  langstlevende 

afkomstig  is,  wordt 
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het hem of ook wel een ander toebedeeld? Ziedaar enkele van de vele vragen, 
waarop het belangrijk zou zijn het antwoord te vernemen. 

Ik ben aan het slot van dit opstel gekomen en keer tot het begin terug. Ik heb 

een vraag aan de lezers van dit blad, een vraag om feitelijke mededeelingen. 

Mededeelingen, zoowel omtrent de frequentie van een of ander instituut als 
omtrent de in de practijk gevolgde rechtsopvattingen. Men ziet, dat de 

rechtsvorming bij de formuleering van wilsverklaringen er buiten valt. Voor 

mededeelingen als ik bedoel, schijnt deze stof mij minder geschikt, omdat de 

vorming van het nieuwe recht hier haast onmerkbaar geschiedt — de een 

gebruikt een clausule in zi jn akte enkel voor het bepaalde geval, de ander volgt 

hem na, onbewust werken beiden aan het ontstaan van het nieuwe recht. En 
natuurlijk gebeurt dit niet dagelijks. Ook is het niet gemakkelijk dit zelf in de 

practijk staande en dus de zaken niet van boven beziende op te merken. Wat niet 

wegneemt, dat als iemand ook hierover iets te vertellen heeft, hij uiterst welkom 

zal zijn. Maar ik vraag vooral om wat zooveel eenvoudiger is. het mededeelen 

van feiten. De rubriek rechtsvragen kan leeren, waarmee men in de practijk 

moeilijkheden heeft. Ik erken haar belang en nut. Maar het is toch de vraag of 
een rubriek nog niet van meer beteekenis zou zijn, waarin te vinden was, wat de 

practijk als gewoon, normaal als regel dus beschouwt. Men vecht in de laatste 

jaren geregeld van tijd tot tijd over de vraag, wat voor de rechtswetenschap de 

beste methode is: inductie of deductie. Ik wil daar geen partij in kiezen, althans 

nu niet — maar zeker is het, dat als het inductief werken iets kan uitrichten dan 

hier ccn veld is, waarop het kan blijken. Voor de notariaats-menschen ligt hier 
misschien een wetenschappelijk gewichtige taak, voor ons blad een kans een 

bijzondere beteekenis te bekomen. Zendt daarom is mijn verzoek aan de lezers 

van dit blad uit notarieelen kring, mij uw inlichtingen. Wordt ge door eenig feit 

getroffen, neemt ge iets waar op het gebied dat ik aangaf, vindt ge ergens str i jd 

tus-schcn wat ge als theorie hebt geleerd en wat nu de practijk toont, stel me er 

van op de hoogte; hebt ge enkele cijfers, die ge na lezing van het voorgaande 
meent dat me wellicht zullen interesseeren, geef ze op. Ik zal het gezondene 

gaarne schiften, vermelden wat mij belangrijk schijnt en wat afvalt is niet 

verloren. Vind ik eenige medewerking, dan hoop ik later met meer 

gespecialiseerde vragen tot de lezers te komen. 
Om zoo wellicht u eens een belangrijker artikel — dan niet meer enkel een 

vraag — over de rechtsvorming door het notariaat te kunnen geven 
 


