
58.   RECHTSTAAL. *) 

In 1912 benoemde de Juristenvereeniging een commissie .welke een verslag 
zou uitbrengen omtrent de gebreken der Nederlandsche rechtstaal en de 

middelen ter verbetering". Voorzitter werd Mr. H. L. Drucker, secretaris Mr. J. 

van Kuyk. Het verslag van deze commissie is dezer dagen aan de leden der 

Juristenvereeniging rond gezonden. Het is een belangwekkend stuk werk. N A 

eenige aardige historische herinneringen worden taal en stijl zoo van wetten als 
van rechterlijke uitspraken en andere gedingstukken uitvoerig behandeld. 

Bijzondere aandacht wordt aan de woordenkeus gewijd, aan het verslag is een 

woordenlijst toegevoegd, waarin de commissie bij elk afkeurenswaardig of 

althans minder gewenscht woord heeft aangegeven, hoe het door een goed 

Nederlandsch woord of althans door een omschrijving kan worden vervangen. 
Over die vraag van de woordenkeus een enkeie opmerking. Op de andere 

deelen van het verslag hopen wij nog terug te komen, voorlopig bepalen wij ons 

tot de opwekking aan onze lezers er vooral kennis van te nemen, menige 

gerechtvaardigde kritiek en menige nuttige wenk zal men er in vinden. 
Van één cling heeft de commissie mij overtuigd: er is in onze rechtstaal heel 

wat uitheemsch tuig, heel wat potjes-latijn en vak-gebrabbel dat we door goed 

bruikbare Nederlandsche woorden kunnen en moeten vervangen. Hier ligt een 
taak. in de eerste plaats voor den wetgever en den rechter, maar toch eigenlijk 

voor allen, die met de taal van het recht te doen hebben. Aan de misbruiken die 

hier worden gesignaleerd, staan wij haast allen schuldig en het is zoozeer sleur 

geworden al deze vak-termen te gebruiken, dat het een groote overwinning over 

onze gemakzucht zal zijn, ons iedere keer te bezinnen als wij een vreemden term 

neerschrijven of wij niet een Nederlandschen er voor in de plaats konden 
stellen. Wij zijn haast allen schuldig, zeide ik, ik althans voelde mij beschaamd 

toen ik na de lezing van het verslag het Weekblad voor Privaatrecht inzag en 

bemerkte dat ik het woord . rat ihabit io" had gebezigd, waar „bekrachtiging" of 

,,goedkeuring op haar plaats zouden zijn geweest. Het is dus geenszins uit de 

hoogte van een, die zich zeif schuldeloos voelt, dat ik de vakgenooten aanspoor 

ons zelven duchtig te controleeren in dit opzicht. Let ieder voor zich er op, dat 
hij al de onnoodige vreemde indringers in onze taal vermi j d t ,  dan kan in zeer 

korten tijd, ook zonder wijzigingen in de wet. onze rechtstaal een flinke 

zuivering ondergaan. 
Ik wilde deze aansporing vooropstellen, omdat ik, als ik thans eenige kritiek 

op dit deel van het werk der commissie ga uitoefenen. 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie 3-2-1917,, nr. 2458. 
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niet gaarne den indruk zou geven, dat ik met wat zij ten aanzien der 
woordenkeus beoogt, niet van harte instem. Maar ik moet toch wel eenig 

voorbehoud maken. Ik meen n.l. dat de commissie in haar pogingen tot zuivering 

veel te ver gaat en allerlei woorden wil verbannen, die door langdurig gebruik 

burgerrecht hebben verkregen Niet alleen kan daarvan gevolg zi jn  dat daardoor 

de sympathie voor het geheele streven der commissie wordt verminderd en zij 

zoo door overvragen niets bereikt, ik meen dat het ook principieel niet ju is t  is 
gezien een, zij het uit den vreemde ingevoerd woord dat volkomen verstaanbaar 

is geworden ook buiten een beperkten kring van vakmenschen, te schrappen. Het 

schijnt mij een miskenning van het feit dat een taal leeft en dat het feit van de 

overneming van vreemde woorden, is het eenmaal algemeen geworden, niet 

meer ongedaan kan worden gemaakt. Voor de juistheid dezer overwegingen is de 

commissie niet geheel blind geweest, er zijn vreemde woorden als 
cognossement, exceptie, hypotheek, commanditair, compromis, die ook zij niet 

wil schrappen, maar ik meen dat zij hier heel wat meer had kunnen behouden. 

Vooral gelden deze bezwaren, indien het woord moet vervangen worden door 

een min of meer omslachtige omschrijving öf indien het aanbevolen 

Hol-landsche woord zóó vaag en algemeen is, dat het wèl het rechts-begrip mede 

omvat maar niet als de rechtsterm dit rechtsbegrip van anderen scheidt. Het 

vreemde woord heeft dan technischen zin gekregen die het Hollandsche mist. 
Van het laatste is een voorbeeld het woord ..auteur", dat de commissie wil 

vervangen door ,,maker". Ook bedenke men, dat twee woorden wel eikaars syno-

niem kunnen zijn. maar dan toch dikwijls een verschillende nuance van hetzelfde 

begrip uitdrukken. Schaft men nu het eene woord af. dan verarmt men de taal. 

Eindelijk geloof ik. dat de commissie niet genoeg rekening heeft gehouden met 

het verschil dat in deze is te maken tusschen een schrijver van boeken of 
artikelen en de wet. Ik kan me volkomen begrijpen, dat de commissie zegt dat 

een wetgever niet moet spreken van een beneficiairen erfgenaam, maar van een 

erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard, maar van 

een schrijver, die aan dit onderwerp een artikel wijdt, te eischen dat hij het 

woord beneficiair angstvallig laat liggen is noodelooze kwellerij. Door zulk 

purisme krijgt men het gevaar dat het artikel van langwijligheid onleesbaar 
wordt. Ook van den rechter zou ik niet onvoorwaardelijk willen beweren, dat hij 

zulk een woord in alle omstandigheden moet vermijden. Zeker, hij moet trachten 

verstaanbaar te zijn, ook voor den leek, maar wie eenmaal onder voorrecht van 

boedelbeschrijving heeft aanvaard, en daardoor van deze instelling het een en 

ander heeft gehoord, zal niet vreemd opzien, als hij nu als de beneficiaire 

erfgenaam in een vonnis wordt aangeduid. Ik raad den rechter het gebruik niet 
aan van dat woord, ik zeg alleen het is niet volstrekt te veroordeelen. 

Mijn bedoelingen kan ik het best duidelijk maken als ik een lijstje 
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der woorden geef, die de commissie wil verwijderen en die m. i. op de boven 

aangegeven gronden moeten worden behouden, achter ieder woord zet ik 

datgene waardoor men het vervangen wil zien: Agenda (dagorde), alternatief 

(moet worden omschreven), arbitrage (scheidsrechterlijke uitspraak), arrestant 

(aangehoudene), auteur (maker), authentiek (openbaar — „openbare aktes" geeft 
licht tot misverstand aanleiding en is door het spraakgebruik nimmer aanvaard), 

cessie (overdracht — overdracht wordt gebruikt van alle rechten, cessie meer in 

het bijzonder van schuldvorderingen), chicane (haarkloverij, spitsvondigheid, 

misbruik van recht, afkeurenswaardig middel — reeds deze opsomming duidt 

aan, dat geen dezer woorden geheel weergeeft wat met chicane wordt bedoeld), 

chicaneus (spitsvondig, averechts, om te plagen), concessionaris 

(concessiehouder — weinig f r aa i ! ) ,  confronteeren (tegenover elkander stellen 
of hooren). contant (gereed bv. geld of dadelijk bv. betaling), continuïteit 

(vastheid, eenheid, samenhang — geen dezer woorden geeft weer wat men 

meent ais men van de continuïteit van het recht spreekt), contra-praestatie ( 

tegenverplich-ting — als ik zeg: degeen. die geleverd heeft, heeft nu ook recht 

op de tegen-praestatie, dan kan dat woord nïef worden vervangen door 

tegenverplichting), crediteur (schuldeischer). debiteur (schuldenaar), definitief 
(eind-) ,  domicilie (woonplaats of maalstede — met woonplaats is dikwijls het 

fei tel i jk wonen, met domicilie het rechtsbegrip bedoeld, „maalstede" zal wel 

niet gemakkelijk in te voeren zijn, waar domicilie al lang burgerrecht heeft 

verkregen), dossier (bundel, stukken, processtukken), essentieel (wezenlijk, 

noodzakelijk, kenmerkend), evident (blijkbaar — evident is sterker, hier een der 

nuances waar ik op doelde) executeur (uitvoerder van den laatsten wil), executie 
(ten uitvoer legging), facultatief (vri j ,  naar goeddunken of onverplicht, kan ook 

dikwijls omschreven worden — juist waar dit noodig zou zijn. kan het woord 

goeden dienst doen), fictie (onderstelling, de commissie zet er terecht bij dat het 

eene woord soms door het andere kan vervangen worden, maar dan hoort het niet 

in deze l ijst  th u i s ) ,  garant (borg, waarborg — de garant van art. 1352 B. W. is 

niet een borg in den technischen zin), gestie (beheer — in den regel inderdaad 
beter, maar beheer wordt soms gesteld tegenover beschikking, gestie omvat dan 

beide), hypothecair (hypothecair schuldeischer door hypotheekhouder of 

hypotheekhoudend schuldeischer — het eerste niet altijd juist ,  het tweede 

leel i jk) ,  identiteit (eenzelvigheid), instructie, legaat (making), legisterij 

(wetsvergoding — het laatste woord is veel sterker), legitimaris (rechthebbende 

op een wettelijk erfdeel — veel te omslachtig), materieel (— formeel, recht te 
vervangen door recht zelf — vormelijk recht. Dus voor materieel procesrecht, 

het procesrecht zelf??) notoor (algemeen bekend — mist het technische, niet 

alles wat algemeen bekend is, is notoor in den zin van het bewijsrecht), 

presentiegeld  (z i tgeld) ,  presentie- 
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lijst ( l i j s t  der aanwezigen), president (voorzitter), presidiaal (van den 
voorzitter), proces (geding), protest (bij een wissel verklaring van niet-betaling). 

quitantie (kwijting), recidivist (herhalingsmis-dadiger of herhalingsovertreder), 

reclame (als terugeisching, art. 1191 B. W.). reëel (in reëele executie ■— 

werkelijk, feitelijk, zakelijk), salaris ( loon) ,  saldo (overschot, slot van 

rekening), sanctie (r. gevolg van de overtreding, dwangmiddel, waarborg van de 

naleving), sommatie (aanmaning), specificatie (van schaden — gesplitste of 
uitgewerkte opgave), subject (van rechten — drager, inderdaad een gelukkige 

vondst, maar toch zal rechtssubject niet te missen zijn in de algemeene rechtsleer, 

als men het object wil stellen  tegenover  het  subject),  wanpraestatie   

(wanvoldoening). 
Mijn lijstje is vrij lang geworden. Toch wil ik niet zeggen dat ik mij verbind 

de woorden die de commissie verwerpt en die ik niet noemde, nu ook nooit meer 
te gebruiken. Persoonlijk heb ik mij van de rechtstaal voornamelijk als auteur te 

bedienen, als zoodanig moet ik de vrijheid hebben die woorden te gebruiken, die 

het best mijn denkbeelden vertolken, is dat een vreemd, zooveel te erger, maar ik 

mag het er niet om laten. Ook kunnen eischen van zinsbouw, van levendigheid en 

afwisseling, kan de noodzakelijkheid tot korte samenvatting met de eischen van 

zuiverheid in botsing komen, in dat geval kan niet onvoorwaardelijk worden 
gezegd dat voor den laatsten steeds alle anderen moeten wijken. Ik heb dus mijn 

voorbehoud tegenover de wenschen der commissie, maar daarom te meer herhaal 

ik wat ik boven reeds zeide: wij kunnen in de richting, die zij wenscht te gaan. 

heel wat doen en we behooren dat ook te doen. Als ieder slechts eenige aandacht 

aan de zaak wijdde, was reeds heel wat gewonnen. 
Ten slotte nog enkele kantteekeningen op de woordenlijst, die met de 

strekking van het bovenstaande slechts van verre in verband staan, maar die ik, 

nu ik toch over de zaak schrijf, niet achter wil houden. 
Bij accessoir teekent de commissie aan: ,.te vervangen door bijkomend, 

bijkomstig, accessoire vordering ook door bijvordering". Maar als we zeggen: 

borgtocht is accessoir, of pandrecht is een accessoir recht, dan is . .b ijkomstig" 

niet de juiste vertaling, zou ..onzelfstandig" hier niet goed z i jn ?  Boekenbewijs 
wordt veroordeeld omdat het Woordenboek voor de Nederlandsche taal het niet 

noemt. Is dat wel afdoende grond? En waarom is boekbewijs beter. men bewijst 

toch door zijn boeken evenals door getuigen, mag nu naast qetuigenbewijs 

(waarover de commissie niets zegt) niet boekenbewijs staan? Aanvechten wordt 

als Germanisme veroordeeld. Is het wel zoo zeker dat het dat is? Ik meen het 

woord eens bij Vondel gelezen te hebben, maar kan de plaats niet terugvinden. 
Voor mijn gevoel is het niet geheel geli jk aan betwisten. De commissie vindt 

burgerlijk rechtelijk beter dan burgerrechtelijk. Taalkundig is het misschien waar, 

maar is burgerlijk rechtelijk niet 
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foeileelijk? In concubinaat leven wil de commissie vervangen door in onecht 
leven, is buiten echt samenleven niet beter? Grondstuk wordt veroordeeld in 

navolging van het Woordenboek. Zeker is het dat het goede woord ,,erf" er 

dikwijls dienst voor kan doen. maar als men moet uitmaken of een openbare weg 

is een erf in den zin van art. 721 B. W. (H. R. W. 9308) en dus het woord erf 

nader moet worden omschreven, is het toch moeielijk te vermijden. Erf is ieder 

grondstuk enz., stuk grond is niet geheel gelijkwaardig. Voor voluntaire 
rechtspraak wil de commissie lezen: vrijwillige rechtspraak. Ik zou 

,.oneigenlijke" verkiezen; ik heb dat „vrijwillige" in deze rechtspraak nooit goed 

ingezien. Eindelijk constitutum possessorium. Het zal wel geen betoog behoeven 

dat deze term in vonnissen niet mag voorkomen, of de rechtslitteratuur er ook 

buiten zal kunnen, is weder twijfelachtig. Eén Hollandsch woord er voor in de 

plaats stellen, kunnen wij niet, we moeten omschrijven. Maar hoe moeilijk zulk 

werk is leeren wel de omschrijvingen die de commissie aangeeft, zij keurt zoowel 
..overdracht door enkele aanwijzing" als ,,stilzwijgende bezitsovergang" goed. 

Mij schijnen zij beide onjuist, ..stilzwijgend" is deze bezitsovergang allerminst, 

integendeel zij kan uitdrukkelijk in woorden worden uitgesproken en ..door 

enkele aanwijzing" zou doen denken aan een overdracht, waarbij A met B naar de 

over te dragen zaken toe gaat en ze hem aanwijst (denk aan de Romeinsche over-

dracht van onroerend goed door aanwijzing van een toren) met het constitutum 
possessorium meenen we iets anders. Beter schijnt mij de derde omschrijving: 

Bezitsverkrijging door beding, maar gewenscht is dan de invoeging van het 

woord „enkel" voor beding en het kenmerkende, dat hier de vroegere bezitter 

houder wordt, komt ook daarin niet uit. Zoo heel eenvoudig is het niet, de 

latijnsche termen ter zijde te laten. Niettemin, we moeten het probeeren. 
 


