
62. OPMERKINGEN OVER INTERTEMPORAAL 

PRIVAATRECHT NAAR AANLEIDING VAN EENIGE NIEUWE 

WETTEN EN ONTWERPEN. *) 

I. 

In een tijd als de onze, waarin telkens brokken van het privaatrecht worden 

herzien en nieuw geregeld, trekt een onderwerp weer de aandacht, wel oud. maar 

toch in tijden van stilstand in de wetgeving op den achtergrond geraakt, de vraag 

der verhouding vnn oude en nieuwe wet, de moeilijkheid, welke van twee elkaar 

opvolgende rechtsregels toe te passen, als de feiten, op grond waarvan eenig 

rechtsgevolg wordt beweerd geheel of gedeeltelijk onder de heerschappij van den 
ouden regel zijn geschied, de beslissing omtrent dat rechtsgevolg onder den 

nieuwen moet worden gegeven, de materie in één woord van het intertemporaal 

recht, van het intertemporaal privaatrecht speciaal, waar wij met privaatrech-

telijke regels te doen hebben. 
Ik gebruik dezen term, door Duitsche schrijvers naar analogie van 

internationaal privaatrecht gevormd, omdat hij mij juister voorkomt, dan die van 
transitoir- of overgangsrecht, tot nog toe bij ons den geijkten voor dit deel der 

rechtswetenschap. Met den naam van „transitoir recht" schijnt het mij juister 

meer speciaal te bestempelen de voor elk bijzonder geval vastgestelde regels om 

den overgang van oud naar nieuw geleidelijk te doen gaan; van inter-temporalen 

aard zijn al die bepalingen, die aanwijzen welke van twee of meer elkaar in tijd 

volgende regels op zekere feiten zal moeten worden toegepast. Om dit door een 
voorbeeld duidelijk te maken: transitoir in den juisten zin is art. 5 der 

Overgangsbepalingen van de burgerlijke Kinderwet, volgens welk voorschrift 

het gezag (ouderlijke macht of voogdij) ten aanzien van kinderen van van tafel 

en bed gescheiden ouders of van hen, tusschen wie echtscheiding is 

uitgesproken, geacht wordt te berusten bij dengeen der ouders, bij wie het kind 

krachtens rechterlijke beschikking heeft te verblijven. Ging het hier om de vraag, 
of nu voor die verhouding oud of nieuw recht zou gelden, dan zou ôf de vader 

z i jn e  macht behouden en het kind verblijven bij den daartoe aangewezen ouder, 

de toestand dus van vóór 1 December 1905 voortduren, óf de ouderlijke macht, 

respectievelijk de voogdij zou door den rechter moeten worden opgedragen. 

Nóch het een nóch het ander gebeurt, noch de oude, noch de nieuwe regel geldt, 

de wet geeft ter aanpassing van oud aan nieuw recht een afzonderlijke bepaling. 
Zuiver intertemporaal recht bevat daarentegen art. 8 dierzelfde wet: de oude wet 

is ook na invoering der nieuwe op aan- 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-Ambt en R e g i s t r a t i e .  28 April 1906 C.V.,   nrs.   

1896 c.v. 
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hangige gedingen tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed toepasselijk. 

Transitoir recht is een aanvulling van het intertemporale, het geeft zelf 

materieele regels, het intertemporale schrijft voor, welke materieele regel in 

zekere gevallen zal gelden. 
Over dit deel der rechtswetenschap heeft onlangs de Duitsche hoogleeraar 

Affolter twee omvangrijke werken geschreven: Ge-schichte des intertemporalen 
Privatrechts ( 1 9 0 2 )  en System des bürgerlichen Uebergangsrechts (1903),  

werken, waardoor volgens K o h i e r ' )  ,,das Zwischenzeitrecht seit Savigny 

zuerst wieder in fortschrittbahnender Weise behandelt worden ist". Een bespre-

king dezer boeken ligt niet in mijn plan, maar ik meende de gelegenheid niet te 

moeten laten voorbijgaan de aandacht van den belangstellende in deze materie 

er op te vestigen. Verheldering van inzicht zal van kennisneming daarvan zeker 
het gevolg zijn — al prikkelt veel er in tot tegenspraak. 

Mijn doel is slechts naar aanleiding der burgerlijke Kinderwet en vooral van 

de aanhangige ontwerpen op de Arbeidsovereenkomst en de verhouding van 

natuurlijk kind en verwekker eenige opmerkingen over deze materie, meer 

speciaal in verband met die wet en die ontwerpen te maken. 
Tot moeielijkheden van intertemporalen aard geven zij alle aanleiding. Wel 

heeft de Overgangswet bij de burgerlijke Kinderwet een en ander geregeld, maar 

den lezers van dit Weekblad is reeds gebleken, dat daardoor niet iedere twijfel is 

weggenomen"). Het Ontwerp Arbeidscontract bevat één zoogenaamde 

overgangsbepaling, waarop ik hieronder terugkom; dat op de verhouding van 

natuurlijk kind en verwekker onthoudt zich van elke regeling in deze. 
Bij de bespreking van die moeielijkheden moet één ding voorop staan, de 

fundamenteele regel van intertemporaal recht, die ook door onze wet 

uitdrukkelijk is gehuldigd: De wet verbindt alleen voor het toekomende, en heeft 

geen terugwerkende kracht (art. 4 Alg. Bep.). Tegen de formuleering van dit 

wetsvoorschrift kan men bezwaar hebben, het beginsel zelf is onomstootelijk, 

verwerping daarvan zou verwerping van het recht zelf zijn. Ondanks alle 

verandering is de rechtsorde in dieperen zin één en dezelfde, in de wisseling der 
in tijd op elkaar volgende regels is het feit van het bestaan van een regeling zelf 

het blijvende; dit zou men miskennen, de continuïteit zou verbroken zijn, als 

niet ook onder de nieuwe bedeeling de oude regel ten aanzien der door hem 

be-heerschte feiten van kracht bleef. 
Intusschen, hoezeer het noodig is dezen grondregel voorop te stellen, 

daarmee zijn we nog weinig gevorderd. Hij leert ons niet veel meer dan dat door 

een verandering maar niet als met een enkele handbeweging al het oude is 
weggevaagd, niet in alles het nieuwe recht kan worden toegepast. De door den 

ouden regel be- 

')    Lchrbuch   des   bürgerlichen   Rechts   I   bl.   57. 
2)    Zie  nos.   1874  en   vlg.   debat   tusschen   de  hecren   Gipon   en   v.   d.   

Borgh 
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heerschte feiten blijven onder zijn invloed, maar hoever gaat die heerschappij? 
Het rechtsgevolg van zekere feiten zal wel beoordeeld moeten worden naar de 

wetgeving, waaronder zij zijn geschied, maar vloeit daar nu uit voort, dat, indien 

dit gevolg niet aan één op een ondeelbaar oogenblik voorvallend feit maar alleen 

aan een complex van zekeren tijdsduur wordt gehecht, ook dan de oude regel zal 

gelden, als de feiten gedeeltelijk onder de oude, gedeeltelijk onder de nieuwe wet 

zijn geschied? En volgt er uit, dat ook de inhoud van eenige rechtsbevoegdheid, 
die onder de oude wet geboren is, bij voortbestaan van die bevoegdheid ook naar 

den ouden regel zal bepaald worden? Dat de invloed van nieuwe feiten op dat 

eenmaal ontstaan rechtsgevolg van de oude, niet van de nieuwe wet, waaronder 

zij plaats hebben, zal afhangen? Deze vragen zijn zeker niet algemeen 

bevestigend te beantwoorden. Men zal dat inzien, als men ze niet zooals ik deed 

abstract stelt maar aan een concreet geval denkt. De oude wet knoopt aan zekere 
feiten de verkrijging van eigendom vast, die eigendom zal erkend blijven onder 

de nieuwe wet, ook al verwerpt deze die wijze van verkrijging. Maar volgt daar 

nu uit, dat bij afschaffing der verjaring als wijze van eigendomsverkrijging de 

begonnen verjaringen doorloopen? Dat bij wijziging daaromtrent, schorsing en 

stuiting der onder de oude wet begonnen verjaring ook onder de nieuwe wet naar 

den ouden regel zullen beoordeeld worden? Dat de inhoud van een onder de oude 
wet verkregen eigendom, de bevoegdheden die het geeft tegenover buren 

bijvoorbeeld, naar die wet voorgoed vastgesteld moet worden geacht? Dat die 

eigendom alleen te niet kan gaan op een wijze door de oude wet erkend? Ten 

aanzien der eerste vragen kan men twijfelen, de beide laatste zal men zeker 

ontkennend beantwoorden. Aan de nieuwe wet is het zeker den inhoud van het 

onder haar heerschappij bestaande subjectieve recht vast te stellen, aan haar ook 
de gevolgen te bepalen der onder hare werking gebeurende feiten, ook al wordt 

daardoor ingegrepen op de rechtsgevolgen van wat vóór haar tijd is geschied. 

Maar daarover later — hier is het er slechts om te doen, aan te duiden, dat naar 

den grondregel alleen, niet elke vraag is op te lossen. 
Men heeft gemeend die oplossing te vinden door een tweeden hoofdregel 

naast den onzen te stellen. Alleen onder de oude wet verkregen rechten zouden 
onder de nieuwe moeten worden gehandhaafd. Zoo art. 1 der wet op den 

overgang van 1829. Nu is dit in zeker opzicht niet anders dan een nieuwe 

formuleering van het beginsel van art. 4 A. B., een van het subjectief recht uit-

gaande naast de daar gegeven objectieve. Maar komen we met een beschouwing 

der zaak van dien kant veel verder? 
Blijft men bij het uitgangspunt der leer, de vermogensrechten, dan schijnt dit 

oppervlakkig beschouwd wel het geval te zijn. De leer geeft aannemelijke 

conclusies. Stel de wet schaft de verjaring als wijze van eigendomsverkrijging 

af, dan  zal de eigendom  van 



INTERTEMPORAAI. PRIVAATRECHT 97 

hem, die de zaak vóór de invoering der nieuwe wet gedurende den vereischten 

termijn heeft bezeten, ook na dat tijdstip gehandhaafd blijven, hij had een recht 

verkregen, maar hij, wiens termijn nog loopende was, zal nu nimmer eigenaar 

worden, hij had niet meer dan een verwachting te zullen verkrijgen, nog geen 

recht. In de tegenstelling van deze beiden: verkregen recht en enkele verwachting 

zit dan het essentieele der leer. Reeds dadelijk zou men echter kunnen vragen of 
een dergelijke verwachting niet op haar beurt als een subjectief recht moet 

beschouwd worden, ook aan hem, die kans heeft eenig recht te verkrijgen, 

worden herhaaldelijk bevoegdheden ter bescherming van die kans gegeven. Men 

denke aan de actio publiciana van hem die bezig is door verjaring te verkrijgen 

(zie art. 995 Ontwerp 1820, art. 118 Ontwerp 1898), voorts aan een 

rechtsverkrijging, die aan een opschortende voorwaarde verbonden is (zie artt. 
1297, 1298 B. W.). Merkwaardig is het in dit verband, dat een man als J. D. 

Meijer, wiens „Questions transitoires" ') indertijd groot gezag had, het verkregen 

recht omschrijft als datgene wat onherroepelijk, definitief in iemands eigendom 

is gekomen maar daarbij tevens het nog van een voorwaarde afhangend recht 

onder die definitief verkregene opneemt. Hij stelt dus het definitief verkregen 

recht tegenover de bloote verwachting, maar tegelijk maakt hij een geval van 
enkele verwachting tot definitief verkregen recht. Zeer helder is dit zeker niet. 

Zoekt men de tegenstelling van al dan niet verkregen rechten niet in het gevolg, 

het onherroepelijke der bevoegdheid, maar in den grondslag, zooals Asser *) 

schijnt te doen, die middellijk en onmiddellijk uit de wet voortvloeiende rechten 

tegenover elkaar zet om dan alleen de eerste, ten gevolge van de daad van den 

betrokken persoon ontstaan, als ,.verkregene" te beschouwen, dan komt men tot 
de zonderlinge consequentie dat een door aanspoeling b.v. verkregen eigendom 

onder de nieuwe wet niét zal worden geëerbiedigd, een door levering verkregen 

wel. Een redelijken grond daarvoor aan te geven zal wel niemand gemakkelijk 

vallen. 
Intusschen wat er van die verkregen rechten in de materie van het 

vermogensrecht zijn moge, daarbuiten — en bij de Kinderwet en het ontwerp 
betreffende het natuurlijk kind zijn wij haast geheel op ander gebied — is de leer 

geheel onbruikbaar. Om dit aan te toonen behoef ik slechts aan te halen hetgeen 

dezelfde Meijer schrijft over de vraag, of personen geboren vóór de invoering 

van den Code Civil in landen, waar het onderzoek naar het vaderschap was 

toegelaten, een actie ook onder heerschappij van dien Code tegen hun verwekker 

kunnen instellen, een vraag, waarvan de tegenstelling bij ons aan de orde zal 
komen, als het ontwerp betreffende 

J) Amsterdam—Paris 1813, zie blz. 44. Een nieuwen druk werd in 1858 bezorgd door 
Mr. A. A. de Pinto en door dezen van belangrijke aanteekeningen voorzien.   Aldaar  bl.   
21. 

2)    I  bl.  46. 
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de natuurlijke kinderen tot wet zal zijn verheven. Meijer meent, dat art. 340 
Code ook aan voor de invoering van dat wetboek geboren (of verwekte) kinderen 

kan worden tegengeworpen, omdat, zegt hij1), ,,l'action de l'enfant naturel pour 

aliments, celle de la mère en indemnité ou dommages n'étaient pas leur propriété, 

ce droit ne leur aurait été acquis qu'après avoir prouvé la paternité". Nu is het 

zeker vreemd het verkregen zijn van het recht af te doen hangen, zooals Meijer 

doet van het bewijs van de feiten, maar bovendien de actie kan toch ingesteld 
worden en waarom is die actie dan niet ,.eigendom" geworden? Hoe moet men 

zich in het algemeen dien eigendom van een actie voorstellen? Hoe bovenal 

zouden wij met dat beginsel van verkregen rechten tegenover onze vraag staan 

nu het absoluut verbod van onderzoek naar het vaderschap staat te worden 

afgeschaft? Zal men nu zeggen dat de verwekker onder de oude wet een recht 

heeft verkregen zich niet met zijn kind in te laten? of heeft ieder een recht, dat er 
geen onderzoek zal gebeuren, of hij verwekker van eenig kind is? Wat zijn dat 

voor zonderlinge rechten? 
Voor de beslissing van quaesties als deze helpt ons de leer der verkregen 

rechten, hoe men daar overigens over denken moge, niets. Maar hoe dan wel die 

beslissing te vinden? 

II. 

Als dus de oplossing der aangestipte moeielijkheden niet door de leer der 
verkregen rechten wordt gegeven, hoe haar dan te vinden? Wij gelooven door 

analyse der verschillende bestanddee-len, waarmee wij in elke vraag van recht te 

doen hebben: de feiten, den regel en de inwerking van den regel op de feiten. 

Juist daarop is door Affolter gewezen. Hij heeft die verschillende elementen tot 
in hun fijnste geledingen uitgeplozen, de afwijkingen, die zich kunnen voordoen, 

nagegaan, ze op alle mogelijke wijzen gegroepeerd en dan steeds weer 

onderzocht, tot welke conclusies van intertemporaal recht we ten aanzien van al 

die verhoudingen moeten komen Ik herhaal: het is hier niet de plaats op dit alles 

in te gaan; evenmin kan een volledige ontwikkeling van eigen gevoelen worden 

gegeven, mijn doel is slechts de richting aan te wijzen, waarin men in deze te 
gaan heeft. 

Gelijk dan gezegd, elke verhouding van recht bestaat uit twee elementen: het 

feitelijke, het in de buitenwereld of wel in 's men-schen geest voorvallende en 

den regel waarnaar die gebeurtenis wordt geoordeeld. Die twee elementen zijn 

echter in tijd niet van elkaar te onderscheiden. Men moet het niet zoo 

voorstellen, dat zekere gebeurtenissen plaats hebben en nu later een bepaalde 
macht daaraan zekere gevolgen gaat verbinden, maar op hetzelfde oogen- 

')    Eerste  ui tgave  bl.  208,   tweede  bl.   101. 
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blik, dat eenige handeling geschiedt, wordt deze handeling naar den regel 

geoordeeld in hare gevolgen, werkt de regel. Op het oogenblik van dat gebeuren 

wordt derhalve door den regel een zekere verhouding geschapen tusschen eenig 

persoon en de buitenwereld. Naast feiten en regel komt zoo het derde element, 

het door den regel beheerschte feitelijke, de rechtstoestand. 
Houden wij dit in het oog, dan zullen wij in moeilijkheden van intertemporaal 

recht bij de toepassing van het boven vooropgestelde beginsel van de 
handhaving der vroegere wet naast de vragen: welke feiten hebben zich 

voorgedaan en onder welk recht hebben die feiten plaats gehad, nog deze 

moeten stellen: welke was de rechtstoestand op het oogenblik der invoering van 

de nieuwe wet. 
Beter dan uitvoerige toelichting zal een voorbeeld dit duidelijk maken. 

Denken wij aan de verjaring, speciaal de verjaring als wijze van 
eigendomsverkrijging, daarbij art. 2030 B. W. geheel ter zijde latend. 

Het eenvoudigst is de zaak, als de wetgever de verjaring als wijze van 

verkrijging, hetzij in het algemeen, hetzij voor bepaalde zaken afschaft. Is dan 

de termijn verloopen vóór de invoering der nieuwe wet, dan hebben de feiten, 

voor het in het leven roepen van het bepaalde rechtsgevolg vereischt, allen onder 

de oude wet plaats gehad en is er geen ruimte voor twijfel. Is de termijn daaren-
tegen niet afgeloopen, dan is de rechtstoestand op het oogenblik der verandering 

deze: er is een zekere rechtsbetrekking tusschen persoon en zaak, een betrekking 

die het duidelijkst daar blijkt, waar hem, die bezig is door verjaring te verkrijgen 

een actio publiciana tegen stoornis toekomt. Die betrekking blijft bestaan, voor 

zoover de nieuwe wet niet speciaal ingrijpt, — waarover straks — maar zij kan 

niet meer rijpen tot eigendom, omdat de feiten, hier het verloop van de nog te 
vervullen jaren naar de nieuwe wet onder welke zij voorvallen, voor deze 

rechtsverhouding zonder beteekenis zijn. Onjuist schijnt het mij om als Savigny 

') te zeggen, dat een begonnen verjaring elk rechtsgevolg verliest, zij behoudt de 

gevolgen die reeds in het leven geroepen waren bij de verandering der wet, maar 

kan geen nieuwe teweegbrengen. Onjuister nog art. 2030 B. W., dat de oude wet 

doet heersenen over feiten onder de nieuwe geboren. Keeren wij nu het geval 
om: De wetgever voert een verjaring in, die vroeger niet bestond, de 

Nederlandsche wet zou bijvoorbeeld ook bij niet voortdurende en niet zichtbare 

erf-dienstbaarheden verkrijging door verjaring mogelijk maken. Hoe dan te 

oordeelen, wanneer op het oogenblik der invoering iemand een zaak bezit en 

reeds het noodige aantal jaren heeft bezemen, terwijl dat bezit aan alle 

vereischten voldoet? Hier komt duidelijk uit, dat een ontleding der verhouding 
van feiten en regel beslissend is. Neemt  men aan dat  hier het  rechtsgevolg  

wordt veibonden  aan 

')   VIII.  bl. 429 vlg. 
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een op één ondeelbaar oogenblik voorvallend gebeuren (de voltooiing van den 
termijn) dan moet men een onmiddellijke eigen-domsverkrijging bij de invoering 

der wet erkennen. Is men daarentegen van meening — en mij lijkt dit 

ongetwijfeld het juiste — dat het rechtsgevolg hier wordt vastgeknoopt aan een 

toestand gedurende een geheele reeks van momenten (het verloop van den 

termijn) dan zal ieder moment daarvoor van even groot belang zijn en ieder 

gebeuren door de wet worden beheerscht die te zijner tijd gold. Dan is dus bij 
invoering der nieuwe wet de rechtstoestand in het geval, waarover wij spreken, 

volkomen negatief en zal eerst na verloop van den gestelden termijn onder de 

nieuwe wet eigendom zijn verkregen. Geheel analoog is de beslissing in het geval, 

dat de termijn wordt verkort. Wordt een nieuw middel van stuiting ingevoerd, dan 

zal dat op de onder de oude wet begonnen verjaring kunnen worden toegepast. 

Het feit van de stuiting gebeurt dan onder de nieuwe wet en wordt door deze in 
zijne rechtsgevolgen bepaald. Zoo zou ik door kunnen gaan de verschillende 

casusposities bij verjaring te bespreken, ik geloof echter genoeg te hebben 

aangevoerd om de door mij gewenschte wijze van behandeling van intertemporale 

quaesties duidelijk te maken. Ik mag niet nalaten er op te wijzen, dat met een 

enkele uitzondering reeds Savigny ' ) zij het langs anderen weg ten aanzien der 

verjaring tot dezelfde conclusies kwam. 
Een tegenstelling met het zooeven genoemde voorbeeld van de invoering van 

een korteren verjaringstermijn biedt de wijziging in den meerderjarigheidsleeftijd. 

Daar is het rechtsgevolg, de bekwaamheid, niet aan een reeks feiten (het leven 

gedurende 21 j aa r ) ,  maar aan één feit (het bereiken van den 21-jarigen leeftijd) 

verbonden. Als dus dit feit plaats heeft onder de nieuwe wet, wordt de betrokken 

persoon meerderjarig, ook al stelde, zooals thans bij ons, een vorige wet een 
lateren dag vast en al is van die 21 jaar het grootste deel onder de oude wet 

gesleten. Had art. 2 der overgangsbepalingen van de wet van 6 Februari 1901 niet 

in de quaestie voorzien, dan zouden de personen die bij de invoering der Kinder-

wetten wel 21, maar nog niet 23 jaar oud waren, tot subtiele moeie-lijkheden 

aanleiding hebben gegeven, al zou in de practijk wel niemand geaarzeld hebben 

hoe te beslissen. Zij waren minderjarig, maar waar de dag, die hen meerderjarig 
zou zien worden, naar de nieuwe wet (omdat zij al in het verleden lag) niet meer 

aanbreken kon en waar de oude wet, die hen op hun 23sten verjaardag de 

meerderjarigheid deed bereiken, niet meer gold, zouden zij altijd minderjarig 

gebleven zijn — tenzij men aannam dat zij door de invoering der nieuwe wet de 

meerderjarigheid hadden verkregen. Het is echter goed dat dit nog eens 

uitdrukkelijk door de overgangsbepalingen is gezegd, waar de beslissing op een  
practische nood- 

')   VIII, bl. 429 vlg. 
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zakelijkheid niet op de beginselen van intertemporaal recht zelf steunt, is een 

voorschrift van zuiver transitoir recht als dit op zijn plaats. Hoe omgekeerd te 

oordeelen, als de wetgever den dag van de meerderjarigheid weer eens later 

stelde? In afwijking van Meyer ') maar in overeenstemming van het Ontwerp 

1820 (art. 33) besliste onze wetgever van 1829, die voor deze vraag stond, dat hij 

die eenmaal meerderjarig was, meerderjarig bleef (art. 5 der wet van 16 Mei 
1829). Terecht naar onze meening. Door zijn meerderjarig worden was de 

rechtstoestand van den betrokken persoon bepaald, tegenover al het hem 

omringende was zijn rechtspositie daardoor gewijzigd. Dien rechtstoestand treft 

de nieuwe wet aan en zij handhaaft hem. Maar anders zal weer geoordeeld moeten 

worden, als niet van den leeftijdsgrens voor de meerderjarigheid maar voor één 

bepaalde handeling, het testament maken b.v. sprake is. Dan wordt niet door het 
bereiken van den leeftijd de rechtstoestand gewijzigd, die leeftijd is slechts 

element van één bepaalde handeling. Heeft die handeling plaats gehad onder de 

oude wet, dan blijft zij geldig, ook al wordt later die leeftijd verhoogd, maar hier 

bestaat bij de wetswijziging niet een te handhaven rechtstoestand. ~) Zoo zou ik 

door kunnen gaan met allerlei gevallen te bespreken en daarin de lijn aan te geven 

waarin we m. i. te gaan hebben. Maar het is tijd. dat we ons speciaal tot de pas 
ingevoerde of spoedig in te voeren wetten wenden. 

In de eerste plaats dan het een en ander naar aanleiding van het Ontwerp 

betreffende het onderzoek naar het vaderschap. Wordt dit wet, dan zal het buiten 

echt geboren kind een actie tegen zijn verwekker toekomen. Twee vragen van 

intertemporaal recht doen zich nu voor. Ten eerste: kan het kind geboren vóór de 
invoering der nieuwe wet deze actie instellen? Ten tweede: komt dit recht toe aan 

het kind verwekt vóór. maar geboren na de invoering? 
Ik herinnerde er boven al aan, dat dezelfde vraag in tegengestelden zin nu 

ongeveer honderd jaar geleden aan de orde was, toen de Code het onderzoek naar 

het vaderschap verbood. Daar vermeldde ik al het gevoelen van Meyer 

daaromtrent en de weinig sterke argumenten, waarmee hij het verdedigde. Maar 
ook anderen kwamen tot hetzelfde resultaat: het verbod geldt ook voor de vóór de 

invoering van den Code geborenen, zoo vele Fransche schri jvers van dien tijd — 

met uitzondering van Merlin ") — zoo ook von Savigny '), echter langs 

verschillenden weg. De Franschen beriepen zich op den naar hunne voorstelling 

bestaanden regel, dat 

')    Blz.  97-98   de u i t g a v e ) .  2c uitgave,  bl/.  -47. 
-)    Vgl.   ook   Kohier   t. a. p.   bl.   61.   over   ve r j a r i n g    den/elfde   bl/.   63   

(anders dan  in   den   t e k s t ) .  
:l1    Zie A f f o l t c r .  Gcscbichtc blz.  329.  393.  De P i n t o  aant. op Meyer bl.   H5. ')    

Systeem   VIII.  529. 
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de staat van personen altijd naar de geldende wet, niet naar een vroegere moet 
beoordeeld worden, von Savigny zijnerzijds zoekt te betoogen, dat een regel van 

dwingend recht der nieuwe wetgeving altijd en dus ook met betrekking tot 

toestanden van voor zijn tijd moet worden toegepast. 
Beschouwen wij beider argumentatie, ook voor ons onderwerp van belang, 

wat nader. 
Over het argument dat op de leer omtrent den staat van personen rust, kunnen 

wij kort zijn. Op zich zelf schijnt die leer mij onhoudbaar. Meijer, die haar ook 

huldigt1), al brengt hij haar niet bij dit onderwerp te pas, zegt, dat de staat het 

complex van rechten en plichten is, dat elk oogenblik wisselt en daarom op ieder 

gegeven tijdstip geheel onafhankelijk is van het vorige. Dat „daarom" is 

allesbehalve duidelijk. Zoo redeneerend. komt men tot de conclusie, dat het 

getrouwd zijn naar de wet van het oogenblik moet beoordeeld worden en dus 
ieder paar bij verandering in de formaliteiten van huwelijksvoltrekking zich moet 

laten overtrouwen. Bij de bespreking der meerderjarigheid ontwikkelde ik een 

andere opvatting. Maar wat hier alles afdoet: met den staat hebben wij voor onze 

vraag niet te maken. De staat is en blijft die van natuurlijk, niet erkend kind, de 

vraag is slechts, heeft dat kind recht op onderhoud of niet. 
Evenmin schijnt Savigny's betoog ons overtuigend. Dat de regel dwingend 

recht is in den gewonen zin van het woord — zóó thans, nu het onderzoek 

verboden is, als vroeger, toen het geoorloofd was en in de toekomst als het weer 

toegelaten zal zijn — is niet voor tegenspraak vatbaar. Maar daaruit volgt niet, 

dat de rechter den regel ook zal moeten toepassen als de feiten gebeurd zijn ten 

tijde dat 't recht nog anders leerde. Ook Savigny bedoelt dat niet. Hij verstaat 

onder dwingend recht hier niet de tegenstelling van aanvullend, door partijen te 
wijzigen recht, maar van die in den gewonen zin dwingende regels zondert hija) 

hier en in het internationaal privaatrecht een gedeelte af, die geacht worden in 

hoogere mate dan andere een absoluut bindende kracht te bezitten. Gronden van 

zedelijkheid of openbaar belang zullen over deze onderscheiding beslissen, als 

voorbeeld wordt het verbod van polygamie genoemd, daarnaast de bepaling dat 

joden geen grondeigendom mogen hebben. Regels van dezen aard, en daaronder 
wordt ook het voorschrift van art. 340 C. gebracht, zullen in het internationaal en 

intertemporaal privaatrecht moeten worden toegepast, waar en wanneer ook de 

rechtsfeiten gebeurd zijn waarop eenige vordering steunt. De rechter mag ze niet 

buiten toepassing laten. Aldus Savigny. Heel scherp is de onderscheiding zeker 

niet. Het komt zoo eigenlijk op een gevoelsquaestie neer, persoonlijke sympathie 

voor 

M    T. a. p.  biz.  41.  2e  uitgave biz.  
20. -)   T. a. p. biz. 279. 34. 
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de een of andere wet zal hier den doorslag geven. Immers de een zal deze, de 

ander die wet van zoo bijzonder belang achten, en handelen daartegen zóó in 

strijd met zijn rechtsgevoel, dat hij den rechter wil verbieden ooit aan een 

dergelijk handelen, waar en wanneer ook voorgevallen, zijn zegel te hechten. Dat 

men daarbij op een gevaarlijken weg is behoeft geen betoog. 
Toch zit in de argumentatie iets van belang, en wordt hier gewezen op een 

element in onze materie, dat wij tot nog toe hebben verwaarloosd en dat toch van 
groote beteekenis is. Het is inderdaad mogelijk, dat de tegenstelling tusschen oud 

en nieuw recht zoo krachtig is, dat het onder de oude wet tot stand gekomene 

onder de nieuwe niet kan worden gehandhaafd, dat de omkeering in de 

rechtsbegrippen, gewoonlijk geleidelijk, met dergelijke heftigheid is geschied, 

dat absolute uitroeiing der gevolgen van het oude recht wordt geëischt. Met de 

continuïteit, die ik vooropstelde, is dit niet in strijd, als elke regel kent ook deze 
zijne uitzondering. Maar dat de verhouding is: regel en uitzondering, zal wel in 

het oog gehouden moeten worden, zóó door den wetgever, die niet zonder 

gewichtige gronden tot het uitvaardigen van een dergelijk niet met den regel 

strookend voorschrift mag overgaan, als door den rechter, die een dergelijke 

uitzondering niet mag aannemen, als niet boven allen twijfel vaststaat, dat zij 

door den wetgever is gemaakt. 
Niet dus, zooals Savigny meende, voor den rechter ter beslissing, of oude of 

nieuwe wet toepasselijk is, is de door hem aan het licht gebrachte 

eigenaardigheid van de bijzonder dwingende natuur van sommige wetten van 

belang, maar voor den wetgever bij de aan hem staande beslissing, of hij de 

nieuwe wet kracht zal toekennen ook ten aanzien van hetgeen vóór haar 

invoering is geschied, of zij dus, zooals men gewoonlijk zegt, zal terugwerken. 
Bestaat daarvoor nu grond bij het aanhangig ontwerp ,,tot opheffing van de 

bezwaren, waartoe het bestaande voorschrift betreffende het onderzoek naar het 

vaderschap aanleiding geeft"? 
Dat zonder dergelijke afwijking de nieuwe wet niet door vóór hare invoering 

geborenen zal kunnen worden ingeroepen en evenmin door hen die voor de 

invoering wel niet geboren, maar reeds verwekt waren, behoeft na al het 
voorgaande niet in den breede te worden uiteengezet. 

De rechtsverhouding is op het oogenblik der invoering een volkomen 

negatieve, de nieuwe wet verbindt aan de verwekking rechtsgevolg, onder deze 

wet moet dus dit feit zijn geschied, zal een uitspraak ter erkenning van dat 

rechtsgevolg mogelijk zijn. Wie een juiste voorstelling van de verhouding van 

feiten en rechtsregel heeft, kan daarover niet twijfelen. 
Maar is er reden voor afwijking? De Duitsche wetgever, die voor soortgelijke 

vraag stond bij de vervanging der bepalingen van den Code, waar deze nog gold, 

door die van het B. G. B. achtte daarvoor termen aanwezig ten aanzien van hen, 

die na de invoe- 
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ring van de nieuwe wet werden geboren. Men zie invoeringswet van het B.G.B. 
art. 208'). Affolter2) noemt als motief dezer bepaling den wensch om een zoo 

groot mogelijk aantal natuurlijke kinderen van de weldaden van het nieuwe recht 

te doen profi-teeren. Belangrijker is de vraag, moet niet verder worden gegaan en 

aan ieder, onverschillig wanneer geboren de actie tot onderhoud worden 

toegekend? Er is inderdaad veel voor te zeggen en het is niet dan na aarzeling dat 

ik voor mij zelf tot een ontkennende beantwoording ben gekomen. Het is een 
schrijnend onrecht, dat nog heden de man die buiten huwelijk gemeenschap heeft, 

niet de gevolgen van zijn daad behoeft te dragen, dat hij zelfs niet tot onderhoud 

van de vrucht van die gemeenschap is gehouden. Dit wordt meer en meer 

ingezien — de heer Rochussen staat met zijn princi-pieele bestrijding van het 

ontwerp vrijwel alleen — en het laat zich denken, dat men het oude, nu weer 

nieuwe beginsel der verplichting tot onderhoud radicaal doorgevoerd wil hebben, 
dat men daarvoor de continuïteit van het recht wil opofferen. Daar staat tegen-

over, dat de overtuiging, dat wetswijziging noodig is, nog betrekkelijk jong is, dat 

nog in 1886 de Staatscommissie voor het B. W. er niet aan durfde en alles bij het 

oude wilde laten. Bij wetswijziging wordt het afgeschaft recht altijd min of meer 

als onrecht gevoeld, maar mag de wetgever zijn eigen rechtsovertuiging, die toch 

nog jong is, een zoodanige waarde toekennen, dat hij op grond daarvan het 
verband tusschen regel en feiten verbreekt? Men bedenke wel, het is hier niet een 

terugwerking, waarmee betrokkenen rekening kunnen houden, (zooals die 

betreffende de Arbeidsovereenkomst, waarover we in het vervolg van dit artikel 

zullen spreken), maar eene, die aan wellicht reeds lang vergeten gebeurtenissen 

een voor de betrokken persoon pijnlijk gevolg zal verbinden, een gevolg dat naar 

de opvattingen van den tijd waarin hij zijn daad pleegde, niet op hem mocht 
worden gelegd. Daartegenover staat dan weer het belang van het kind. Gelijk 

gezegd de keus is moeielijk, maar handhaving van den hoofdregel schijnt mij 

toch het meest wenschelijk. Voor een geringe afwijking als de Duitsche wet kent, 

blijft dan altijd plaats. 

') Een enkele opmerking over de redactie van dit art. Van terugwerking wordi hier niet 
gesproken, maar de hoofdregel wordt toegepast op het geval met beperking tot de vóór den 
dag der invoering geborenen, daarin ligt de afwijking voor de nà den dag geborenen, doch 
ïeeds vroeger verwekten opgesloten. Niet u i t d r u k kelijk is hier dus een uitzondering 
gemaakt, maar zij ligt ongetwijfeld in de redactie. Toch is een uitdrukkelijke bepaling te 
verkiezen. Vgl. Dernburg. Burg. Recht IV.  blz.  284. 

2)   System, blz. 240. 
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III. 

Zagen wij, dat de ontwerper van de toekomstige wet betreffende de gevolgen 

van buitenechtelijke gemeenschap zich van elke bepaling van intertemporaal 

recht onthield, anders is de houding van het Ontwerp op het Arbeidscontract 

tegenover onze materie. Was van die onthouding daar het gevolg, dat de wet, 

indien zij hierin niet van het Ontwerp afwijkt, alleen op na hare invoering plaats 

hebbende verwekkingen toepasselijk zal zijn, hier gaat de wetgever een anderen 
weg en wil hij in uiterst exclusivisme in de toekomst alleen  het nieuwe  recht  

toegepast zien. 
Bedoelde Overgangsbepaling luidt naar het gewijzigd Ontwerp-Loeff: 

De arbeidsovereenkomsten, van kracht bij het in werking treden van 
deze wet, alsmede de uit de arbeidsovereenkomst over en weder 

voortvloeiende rechten en verplichtingen, worden, met uitzondering van 

den tijd, waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, beoordeeld naar 
de bij deze wet vastgestelde  bepalingen. 

Minderjarigen, alsdan werkzaam krachtens een door hun wettelijken 

vertegenwoordiger te hunnen behoeve gesloten arbeidsovereenkomst, 

worden geacht zelven de arbeidsovereenkomst ingevolge eene door den 

wettelijken vertegenwoordiger verleende machtiging te hebben aangegaan; 

bepalingen, daarbij door den wettelijken vertegenwoordiger gemaakt, 
worden beschouwd als voorwaarden, waaronder de machtiging is verleend. 

Indien minderjarigen op gemeld tijdstip als arbeiders werkzaam zijn, 

zonder dat hun wettelijken vertegenwoordiger eene arbeidsovereenkomst te 

hunnen behoeve gesloten heeft, wordt de termijn genoemd in art. 1637 h 

geacht op voormeld tijdstip aan  te vangen. 

Is deze bepaling ju is t?  
Voor ik dit onderzoek, een enkele opmerking over den invloed van  

wetsverandering  op  het  contracten-recht  in  het  algemeen. 
Boven maakte ik de opmerking dat bij een recht als den eigendom de inhoud 

van 's eigenaars bevoegdheden door de nieuwe wet zal worden bepaald, ook al is 
de eigendom onder de oude verkregen. Die verkrijging zelf, de feiten, waaruit zij 
wordt afgeleid, worden naar de oude wet, waaronder zij zijn geschied, be-
oordeeld. Door een dergelijke verkrijging heeft iemand zekere bevoegdheden ten 
aanzien van een zaak verworven, bevoegdheden, die echter slechts in zooverre 
zijn bepaald, dat zij algemeen zijn, tegenover ieder gelden en de zaak in alle 
opzichten betreffen. De grens dier bevoegdheden, de nauwkeurige omschrijving 
van den inhoud van   het  eigendomsrecht  wordt  door  het  objectieve  
recht 
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gegeven. De rechtstoestand dus die bij wetswijziging wordt aangetroffen en 
gehandhaafd is niet een bepaalde bevoegdheid ten aanzien eener zaak, maar een 

betrekking tusschen persoon en zaak, algemeen en anderen uitsluitend, waaruit 

nu deze, dan gene bevoegdheid kan geboren worden. Ten aanzien van al die 

bevoegdheden zal de wet gelden van het oogenblik, waarop zij ontstaan. Met 

andere woorden de inhoud van het eigendomsrecht hangt van de nieuwe wet af. 
Vergelijken we hiermee nu het geval van een koop. Daar ligt de zaak 

ongetwijfeld anders. Door de feiten ontstaan hier twee zeer bepaalde 

betrekkingen tusschen de beide partijen: recht op levering eenerzijds, op betaling 

anderzijds. De bij wetsverandering bestaande rechtstoestand ù dus hier niet een 

onbepaalde maar een zeer bepaalde betrekking. Deze wordt gehandhaafd en de 

koopvordering wordt dus naar de oude wet beoordeeld, als tusschen 

overeenkomst en berechting een ommekeer heeft plaats gevonden. 
Geldt dit ook voor het arbeidscontract? Ik geloof het niet. Het is hier de plaats 

de aandacht te vestigen op een verdeeling van de obligatoire contracten, die 

hoewel niet nieuw toch veel te weinig in het oog wordt gehouden. Het is de 

tegenstelling van overeenkomsten, als koop, ruil, rentelooze geldleening enz. 

eenerzijds en huur, maatschap, arbeidscontract, rentedragende geldleening enz. 

anderzijds. De eerste overeenkomsten beoogen één enkele praesta-tie, zij 
scheppen verhoudingen die bestemd zijn zoo spoedig mogelijk weer te niet te 

gaan, de laatste zijn bron van een blijvende verhouding, waaruit telkens weer 

nieuwe verplichtingen tot praestatie voortvloeien1). Duidelijk komt dit uit, waar 

door de overeenkomst behalve verbintenissen ook een in het personenrecht thuis 

hoorende verhouding ontstaat, als bij de maatschap: in de het geheele leven 

beheerschende gemeenschap van de vennooten zit toch iets anders dan in een 
eenvoudigen koop. Maar hetzelfde is het geval bij de arbeidsovereenkomst — 

rekent het Engelsche recht de verhouding van master en servant niet tot het 

personenrecht? — en ook, zij het in mindere mate bij de huur, bij het ver-

bruikleen tegen interessen enz. Uit den aard der zaak kan hier op deze 

onderscheiding niet verder worden ingegaan. Ik heb haar slechts vermeld omdat 

ze mij voor ons onderwerp van groot belang schijnt. En wel in dezen zin dat de 
behandeling van deze soort overeenkomsten, dus ook van het arbeidscontract in 

het intertemporaal recht, veeleer met die van den eigendom dan met die van den 

koop zal gelijkgesteld kunnen worden. Er is hier niet een bevoegdheid, één 

enkele bepaalde omschreven handeling van zijn tegenpartij te vorderen  (als bij 

koop), maar als bij den eigendom 

')    Vgl. Kohier t.a.p. blz.  149. Ik volg echter diens terminologie niet en trek de 
grens anders.  Overigens past  Kohier de onderscheiding  niet  in onze  materie  toe. 
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hebben we met een blijvende verhouding te doen, waaruit telkens weer nieuwe, 

nu nog niet te bepalen bevoegdheden zullen geboren worden. De bij 

wetswijziging te handhaven rechtstoestand is dus een geheel andere dan bij 

koop. 
Een voorbeeld, hoe verhoudingen als deze bij verandering in het recht te 

behandelen, geeft een wet van Justinianus. In het jaar 528 werd door dezen het 

nemen van rente in verscheidene opzichten beperkt (1. 26 C. 4, 32); het jaar 
daarop liet hij een tweede wet volgen, waarbij de eerste ook op contracten vóór 

hare invoering gesloten toepasselijk werd verklaard, voor wat betreft nl. de rente 

na die invoering vervallen (1. 27 C. 4, 32). Men heeft hier eene afwijking van 

het normale, eene terugwerking ingez i en 1 ) ;  ten onrechte, naar het mij 

voorkomt. De feiten onder de oude wet geschied, worden naar die wet 

beoordeeld, het contract blijft geldig, maar de wel uit het contract volgende 
maar toch telkens zelfstandig ontstaande verplichting tot rentebetaling wordt 

naar de nieuwe wet beoordeeld. Het door de nieuwe wet verboden rente-beding 

blijft van kracht voor de reeds vervallen termijnen, maar dank zij deze nieuwe 

wet kunnen daaruit verplichtingen niet meer geboren worden. De nieuwe wet 

beheerscht de bevoegdheden onder haar heerschappij ontstaan, ook al is de 

grondslag vroeger gelegd. 
Brengen we dit resultaat nu over op het arbeidscontract, dan zullen we ook 

daar moeten zeggen, dat al het voor de invoering der nieuwe wet gebeurde 

geëerbiedigd zal blijven, dat echter van af die invoering de wederzijdsche 

verplichtingen door de nieuwe wet worden beheerscht. Zie ik goed, dan gaat het 

Ontwerp veel verder, niet alleen de wederzijdsche rechten en verplichtingen uit 

de bestaande arbeidsovereenkomsten maar die overeenkomsten zelf zullen naar 
de nieuwe wet worden berecht. Blijkbaar is het de bedoeling op elk geschil uit 

arbeidscontract onder de nieuwe wet te behandelen — wanneer het contract ook 

mocht zijn aangegaan — de nieuwe wet van toepassing te doen zijn. In de toe-

lichting wordt dat wel niet uitdrukkelijk gezegd, maar de vermelding naast 

elkaar van den inhoud der overeenkomst en van de overeenkomst zelf doet het 

wel vermoeden. En moeielijk kan daaraan getwijfeld worden als men let op de 
in de twee laatste alinea's van het artikel opgenomen bepalingen van zuiveren 

transitoiren aard en vooral op de voor den duur der overeenkomst gemaakte  

uitzondering. 
Voor een zoo uitgebreide terugwerking bestaat nu m. i. geen reden. Het best 

meen ik dat te kunnen aantoonen door eenige gevolgen er van op te sommen. 

Hoe ongewenscht die zouden zijn, komt sterk uit als men aan de talrijke 
gevallen denkt, waarin eenige afwijking van de wet nietig wordt verklaard. Naar 

de ont- 

M    Savigny  t.a.p.   VIII.  blz.  397. 
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worpen overgangsbepaling zal die nietigheid niet alleen van af het oogenblik der 
invoering werken (wat ook ik juist zou achten) maar van af het oogenblik dat het 

beding gemaakt is en wat nog erger is, de private straf, die op het maken van 

nietige bedingen gesteld is, zal hem treffen, die een dergelijke afspraak maakte 

vóór de invoering der wet, ten tijde dus dat het nog geoorloofd was zulks te 

bedrijven. Volgens art. 1637/ van het Ontwerp heeft de arbeider indien het loon 

in niet geoorloofde bestanddeelen is vastgesteld, recht op een geldelijk 
aequivalent van die bestanddeelen, maar bovendien op 1/3 me e r 1 ) .  Wordt nu de 

overgangsbepaling onveranderd aangenomen, dan zal de arbeider m. i. ook deze 

verhooging — niet anders dan een private straf — mogen vorderen en zoo den 

werkgever doen boeten voor een feit dat hij naar de wet van het oogenblik 

waarop het voorviel straffeloos mocht begaan. Wordt het loon op een verboden 

plaats, in een kroeg b.v. uitbetaald dan mag de arbeider dit naar art. 1638 k 
nogmaals van zijn patroon vorderen. Naar de overgangsbepaling zal ook het vóór 

de invoering der wet op zoodanige plaats betaalde nogmaals moeten worden 

uitgekeerd. Een beslag gelegd vóór de invoering op het loon van den arbeider zal 

niet alleen van den dag der invoering, maar reeds van den dag dat het gelegd is, 

slechts gelden tot het in art. \638> g genoemde gedeelte. Is niet schriftelijk anders 

overeengekomen, dan zal een zieke arbeider volgens 1638 c loon kunnen 

vorderen, ook al was zijn ziekte al voor de invoering der nieuwe wet afgeloopen. 
Zoo zou ik door kunnen gaan, ik geloof echter dat dit alles voldoende is om de 

werking der overgangsbepaling te doen zien en tevens om duidelijk te maken dat 

de bepaling zooals zij is voorgesteld niet kan worden aangenomen. 
Wel wil ik toegeven, dat het met al deze onbillijkheden in de praktijk niet 

zoo'n vaart zal loopen, mits de invoering vroeg genoeg wordt aangekondigd — 

omdat partijen dan met het oog daarop hun oude contracten zullen ontbinden en 
nieuwe aangaan, maar het kan toch dat zij dit verzuimen en dan wordt door de 

niet gerechtvaardigde overgangsbepaling hun verzuim al bijzonder streng 

gestraft; het kan ook, dat zij. omdat de overeenkomst nog niet opzegbaar is. 

eenvoudig niet kunnen vernieuwen. Men bedenke toch dat de nieuwe wet niet 

alleen voor arbeiders in engeren zin zal gelden, ook voor anderen, wier 

contracten gewoonlijk op langeren termijn loopen. Wil men op deze wijze een 
spoedig gelden der nieuwe wet bewerken, door tot het afsluiten van nieuwe 

contracten te dwingen, dan volge men het Duitsche voorbeeld en laat de oude wet 

voor de bestaande overeenkomsten van   kracht  gedurende  een   tijdvak,   

gelijk   aan    den   opzeggings- 

')    Met de  wijzigingen  die  de  artt.   in  het   kamerdebat   hebben  ondergaan,   

houd ik  gemakshalve  geen  rekening.  Aan  den  kern   van  het  betoog  doet  dit  niet  

af. 
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termijn. (Art. 171 Einf. Gesetz.). Dan vermijdt men althans de toepassing der 
nieuwe wet in die gevallen, waar de betrokken personen zich niet aan haar 

konden aanpassen. Eenvoudiger schijnt het mij echter datgene voor te schrijven, 

wat naar ik heb trachten aan te toonen, naar den aard van de overeenkomst in 

deze zou moeten gelden: toepasselijkheid van de nieuwe wet van af het 

oogenblik van de invoering op bestaande verhoudingen en op de na die invoering 

daaruit ontstaande rechten en verplichtingen. Dan blijft de oude wet van kracht 
voor de vraag óf een verhouding van patroon en arbeider bij de invoering 

bestond en zoo ja, voor hoe langen tijd, dan zullen alle bevoegdheden en 

verplichtingen vastgeknoopt aan feiten vóór de invoering geschied naar de oude 

wet beoordeeld worden, maar van at de invoering wordt elke daarna uit de 

verhouding voortvloeiende bevoegdheid door de nieuwe wet beheerscht. Dan zal 

dus een verboden beding evengoed nietig zijn als naar de nu voorgestelde 
overgangsbepaling, maar de nietigheid begint dan niet op het oogenblik dat het 

beding gemaakt was, maar op het oogenblik dat de wet gaat werken en zal van 

eene navordering der straf geen sprake kunnen zijn. Dan zal een beslag, gelegd 

vóór de wetswijziging, eerst van af het oogenblik dier wijziging beperkt blijven 

tot het volgens de nieuwe wet voor beslag vatbaar deel van het loon. Dan zal een 

;ieke naar art. 1638c loon kunnen vorderen, maar slechts van af den dag  der 
invoering dezer bepaling.  En  zoo voorts. 

Daarnaast zal dan een zuiver transitoire regeling voor de minderjarigen als het 

Ontwerp voorstelt — maar dan ook voor de getrouwde vrouwen, op haar plaats 

zijn. Zóóals de overgangsbepaling er ligt, schijnt zij  mij  echter onhoudbaar. 

IV. 

Na al het voorgaande kan ik over de quaesties van intertemporaal recht, 

waartoe de Kinderwetten aanleiding geven, kort zijn. Zij, die mij tot nog toe 

gevolgd hebben, zullen ook zonder uitvoerige toelichting wel begrijpen in 
welken geest ik eventueele moeielijkheden zou willen oplossen. 

Slechts een enkel voorbeeld om nog eens in het licht te stellen, hoe alleen 

ontleding van feiten en rechtsregel, een nauwkeurig vaststellen aan welk feit het 

rechtsgevolg wordt vastgeknoopt hier tot goede resultaten leidt. Het betreft de 

vraag of ontzetting uit de voogdij of ouderlijke macht ook kan geschieden op 

grond van feiten vóór 1 December j.l. voorgevallen, ook indien onder de oude 

wet een ontzetting niet mogelijk was. Zoo algemeen gesteld levert de vraag niets 
bijzonders op en moet zij zeker ontkennend worden beantwoord. Aan de feiten 

werd door de wet, waaronder ze gebeurden,  geenerlei  rechtsgevolg ten 

aanzien  van 
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ouderlijke macht of voogdij verbonden, in dezen negatieven rechtstoestand kan 
een latere wet geen verandering brengen; ontzetting door den burgerlijken 

rechter uit de ouderlijke macht op grond van een vóór 1 December gewezen 

strafvonnis acht ik b.v. onmogelijk '). Maar bij de ontzetting op grond van slecht 

levensgedrag kan zich een eigenaardige complicatie voordoen. Beter dan in 

abstracte termen kan ik die duidelijk maken door mededeeling van een geval, dat 

aan het oordeel der Amsterdamsche Rechtbank werd onderworpen. Er werd 
ontzetting gevraagd van eene voogdes op grond van slecht levensgedrag. Een 

getuigenverhoor werd bevolen en daarbij kwamen verscheidene feiten aan het 

licht, van dien aard, dat naar de meening der Rechtbank het bestaan van het 

slechte levensgedrag moest aangenomen worden. Die feiten hadden echter plaats 

gehad vóór 1 December 1905. Was het nu noodig ook te onderzoeken of zij ook 

als ,.bekend" slecht levensgedrag in den zin van art. 437 (oud) B. W. waren te 
qualificeeren, of dus ook onder de oude wet ontzetting mogelijk was geweest? 

De Rechtbank overwoog daaromtrent: '2) 

,.dat op deze gronden de ontzetting moet worden uitgesproken, zonder 

dat de Rechtbank behoeft te treden in een „onderzoek, of bewezen is de bij 

het requisitoir gestelde, door ,,de wet vóór de op 1 December 1905 in 
werking getreden wijzi-,,ging vereischte  ,.bekendheid van  het slechte  

levensgedrag"; 
..dat toch de ten processe gebleken feiten, ook al dagteeke-,,nen zij van 

vroeger dan 1 December 1905 niet zelf opleveren ,,gronden tot ontzetting 

— in welk geval op bedoeld onderzoek ,,moest worden ingegaan — maar 

deze feiten, in verband met ,,de vaststaande omstandigheid, dat van een 
ommekeer in het ..leven van de betrokken persoon niet is gebleken, 

vermoedens ..aan de hand doen, waaruit de Rechtbank afleidt, dat van 

„gerequireerde kan worden gezegd, dat zij op het oogenblik ,,van het 

instellen der vordering en thans nog een slecht levensgedrag leidt". 

Waar ik zelf tot het geven dezer beslissing heb medegewerkt, meen ik niet in 

een bespreking er van te moeten treden. Ik geloof echter, dat zij duidelijk maakt, 

dat alles hier op de verhouding van recht en feiten aankomt. Is men van meening, 
dat het levensgedrag (als bij de verjaring het bezit) een over een zeker tijds-

verloop vallend gebeuren is, waarvan elk onderdeel op zich zelf meewerkt tot en 

onmisbaar is voor het rechtsgevolg, dan komt men 

1) Anders J. A. van Hamel. Handleiding bij de praktijk der Kinderwetten blz.  157. 
-) Beschikking van 2 Maart 1906. gegeven door Mrs. R. L. Scholtcn, W. F Bijlcveld  

en  Paul  Scholtcn   (plv.) 
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tot een ander resultaat dan de Rechtbank. Meent men echter, dat het ,,een slecht 

levensgedrag leiden" een qualificatie is van een op een gegeven oogenblik 

bestaande houding van eenig individu tegenover de maatschappij, zij het ook dat 

die houding mede wordt afgeleid uit vroeger voorgevallen omstandigheden, dan 

moet men de beslissing der  Rechtbank juist achten 1 ) .  
In een critiek van de Overgangsbepalingen der Kinderwet zal ik hier niet 

treden. Trouwens de meeste geven daartoe geen aanleiding. Alleen een enkele 
opmerking over art. 8, dat de nieuwe wet niet toepasselijk verklaart op de 

vorderingen tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed, aanhangig op het 

tijdstip van het in werking treden der Kinderwet. Limburg 2) keurt deze bepaling 

af en had de nieuwe wet toegepast willen zien voor wat betreft de definitieve 

regeling van het gezag over de kinderen. Terecht naar mijne meening. Het bij 

wetswijziging hangend proces levert buitengewone moeielijkheden op voor de 
leer van het intertemporaal recht. Volgens die leer zal al wat onder de oude 

proceswet gebeurd is, geëerbiedigd moeten blijven, maar de nieuwe wet 

onmiddellijk ook voor de hangende gedingen moeten gelden; immers iedere 

handeling wordt in zijne rechtsgevolgen beoordeeld naar de wet waaronder zij is 

geschied en principieel zal dit ook voor processueele handelingen moeten gelden. 

Intusschen daaruit kunnen groote bezwaren voortkomen, de eenheid der 
procedure zal worden verbroken. Begrijpelijk is het daarom, dat de wetgever 

dikwijls geneigd is eenvoudigheidshalve op de hangende processen zijn nieuwe 

regeling niet te doen werken3). En dat was ook het motief van onze bepaling4). 

Maar de zaak, waar het hier om gaat, is niet van processueelen aard. Het betreft 

hier niet een regeling tijdens proces, strikt genomen zelfs niet een beslissing van 

een al aanhangig proces, maar een door die beslissing, de ontbinding van het 
huwelijk of de scheiding van tafel en bed, noodzakelijk geworden regeling van 

de gevolgen van dit ingrijpen van den rechter in den toestand van partijen. Waar 

dus hier het feit waaraan het rechtsgevolg wordt verbonden, de beslissing (het 

constitutief vonnis) onder de nieuwe wet geschiedt, behoorde het ook in zijn 

gevolgen (de regeling van het gezag over de kinderen) naar de nieuwe wet te 

worden beoordeeld. Met een alleszins gerechtvaardigd streven de bepalingen zoo 
spoedig mogelijk te doen werken is het besproken* voorschrift van den wetgever 

in lijnrechten strijd. 
Ten slotte moet ik wel met een enkel woord partij kiezen in den strijd voor 

eenigen tijd in dit Weekblad gevoerd over eenige vragen van intertemporaal 

recht in verband met de invoering der 

')    Vgl.  ook  Af folter,  System blz.  298. -)    

Supplement  op Asser blz.   193. 
:') Niet alzoo onze wetgever van 1838. deze stelde zich op het principieel ju is te  si.indpunt,  art.   

53 Wet Overgang. 
')    De  Vries en  van Tricbt.  Geschiedenis  II  blz.  249. 
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Kinderwet. Uitvoerig op de toen breed uiteengezette argumenten in te gaan ligt 
niet in mijne bedoeling. Dit zou wat al te langwijlig worden, door al het 

voorgaande is mijne meening ook voor deze quaestie voldoende gemotiveerd. 
Twee punten waren het vooral die de twistenden bezighielden. Ten eerste de 

vraag, of, nu de wet geen bijzonderen raadsman van de moeder-voogdes meer 

kent, ook vroeger benoemde raadslieden hunne bevoegdheid verliezen. Ten 

tweede de geschilpunten, waartoe de afschaffing der bepalingen van de artt. 405 
en 407 (oud) aanleiding zou kunnen geven. Zal een vader of moeder, die volgens 

die voorschriften de voogdij verloren heeft haar bij de invoering der nieuwe wet 

terugkrijgen? 
Wat de eerste vraag betreft, stel ik mij aan de zijde van den voorstander van 

de nieuwe wet, den heer Gipon '). De benoeming van een bijzonderen raadsman 

was onder de oude wet geldig gedaan, het door hem verrichte blijft van kracht, ja 
zelfs blijft hij bij de invoering der nieuwe regeling zijn positie behouden. Maar 

de inhoud zijner bevoegdheden wordt van dat oogenblik af door de nieuwe wet 

bepaald, evengoed als bij den eigendom; door geheele afschaffing dus van het 

instituut, volkomen uitputting van den inhoud, zal hij dus elke bevoegdheid 

verliezen. Gelijk afschaffing der tienden niet alleen het nieuw vestigen daarvan 

verhindert, maar ook de oude doet verdwijnen, zoo is ook elk recht van den 
bijzonderen raadsman met de invoering der wet opgeheven. 

Wat de tweede vraag betreft, geloof ik daarentegen dat het gelijk geheel is aan 

de zijde van de tegenstanders der nieuwe wet. Door het beschouwen onder de 

oude wet of door het daarbij gepleegde verzuim in het overleggen van den staat 

heeft de vroegere vader of moeder de voogdij verloren. Hun betrekking tot de 

kinderen is verbroken en niet alleen zal dus de reeds benoemde voogd niet zijn 
ambt bij invoering der nieuwe wet verliezen, maar zelfs zal in die gevallen, 

waarin nog geen voogd was benoemd, de benoeming alsnog moeten plaats 

hebben. De in dit Weekblad verdedigde tegengestelde meening is zoozeer in 

strijd met elke gezonde opvatting der verhouding van elkaar opvolgende 

wets-regelen, dat ik hoop dat na mijn betoog verdere bestrijding daarvan 

onnoodig is. Iets anders is het, of de wetgever niet verstandig gedaan zou hebben 
hier in te grijpen, en althans in die gevallen, waar de voogdbenoeming nog niet 

was geschied, Vader of moeder de voogdij te laten behouden. Dit zou zeker het 

toekennen van een terugwerkende kracht geweest zijn, maar het feit, dat de oude 

wetsbepalingen tallooze malen werden overschreden en dus blijkbaar door het 

rechtsbewustzijn van het volk reeds lang werden verworpen gaf daarvoor 

voldoende reden. Intusschen de wetgever heeft  dit   niet  gewild,   de   
Kamer  verwierp  een  amendement   van 

')    Zie W. P. N. R.   1874. 
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Deinse, dat dit beoogde1). De argumenten, waarmee dit voorstel bestreden werd, 

waren zeker niet sterk. Het betoog van den minister Cort van der Linden kwam 

in hoofdzaak hierop neer, dat in dit geval voor een overgangsbepaling geen 

plaats was, omdat deze alleen te pas zouden komen, als door het ontbreken 

daarvan verkregen rechten gekrenkt of opgewekte verwachtingen teleurgesteld 

zouden worden"). Wat naar mijne meening van die verkregen rechten te denken 

is, heb ik boven gezegd. Maar wil men die leer, wil men haar ook buiten het 
vermogensrecht, dan kan men toch moeilijk in één adem het verkregen recht en 

zijn tegenstelling naar de leer, de enkele verwachting, als gelijkelijk te hand-

haven voorstellen. 
Van diepgaande bekendheid met deze materie geeft de geheele 

Kamerbehandeling weinig blijk. Moge dit opstel in bescheiden mate tot een 

bestudeering dezer belangrijke stof hebben opgewekt. 

')    De  Vries en  van Tricht,  II blz.  251. -)    

De Vries en van Tricht, II blz.  253. 
 


