
63.   HET NIEUWE ZWITSERSCHE BURGERLIJK WETBOEK.*) 

I. 

Geschiedenis van het ontstaan der wet. 

Den lOen December 1907 werd èn in den Nationalrat èn in den Standerat — 
de beide deelen van de Zwitsersche Wetgevende Macht — het Ontwerp 

Burgerlijk Wetboek met algemeene stemmen aangenomen. Van de naar 

Zwitsersch Staatsrecht bestaande bevoegdheid een volksstemming (referendum) 

over de nieuwe wet uit te lokken werd geen gebruik gemaakt. Daarmee was het 

Ontwerp wet geworden en zal op 1 Januari 1912 — den datum voor het in 
werking treden van het wetboek bepaald — ook Zwitserland tot de landen 

behooren, die een codificatie rijk zijn. Een codificatie, merkwaardig ook voor 

niet-Zwitsers zoo om zich zelf als om de wijze, waarop zij ontstond. 
Het is al dadelijk merkwaardig, dàt in dezen tijd een codificatie ontstaat en — 

algemeen met instemming wordt begroet. Immers éénheid van opvatting over 

wat in groote trekken als recht behoort te worden erkend, is in dezen tijd, 
schijnbaar althans, ver te zoeken. Hoort men het niet dagelijks verkondigen, dat 

tusschen op verschillende wijze af te bakenen groepen van het volk in geheel de 

beschaafde wereld, een diepgaande niet te overbruggen scheiding bestaat, naar 

idieele (religieuse) kenmerken volgens den een, naar economische volgens den 

ander, een scheiding die tot geheel tegengestelde meeningen zou leiden omtrent 

hetgeen recht behoort te zijn in zake familie en huwelijk, eigendom en arbeid? 
En toch legt in dezen zelfden tijd een volk, waar die partijtegenstelling toch niet 

minder is dan elders met instemming van alle partijen zijn recht voor langen tijd 

vast. Wel iets wat te denken geeft. 
Maar voor den jurist is dit feit nog in een ander opzicht leerri jk.  De tijd, dat 

van een codificatie voor het recht alle heil werd verwacht, ligt ver achter ons. 

Dat het codificeeren ook zijn slechte zijde heeft, wordt weer meer en meer 
ingezien. Overheersching van het recht door de wet, die zelfs tot identificatie 

van beide leidt, van rechtswetenschap door wetsinterpretatie, stilstand in de 

rechtsvorming zoo door de moeilijkheid de pas gemaakte codificatie te wijzigen 

als door de belemmering in de vorming van nieuw recht buiten haar om, het zijn 

alles nadeelen, die het codificeeren met zich brengt. In de 19e eeuw is dit maar 

al te zeer gevoeld. Ik denk er niet aan dit tegen te spreken en geloof zelfs dat die 
nadeelen 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Re g is t ra t ie  3 October 190':. cv.,  nrs.  2023 

c.v. 
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eerder worden ónder- dan overschat. Maar het is toch goed ook eens naar den 
anderen kant te kijken, men leert dan inzien dat een codificatie op een gegeven 
oogenblik voor een volk onvermijdelijk is en het niet de vraag is óf men haar zal 
tot stand brengen ondanks al die nadeelen maar slechts hoe men dien verkeerden 
invloed zoo veel mogelijk beperkt. En dien anderen kant, de rust van 
rechtseenheid en rechtszekerheid, wordt men indachtig, als men ziet, hoe een 
volk, dat bij al zijn democratie een groote gehechtheid aan het overgeleverde, 
nationale toont, zonder weifeling die tradities aan eenheid en zekerheid van recht 
opoffert en daarmee een deel van de vrijheid, die oude regelen in zooveel hooger 
mate geven dan een nieuwe al t ijd toch in zekere mate vreemde, opgelegde wet, 
een vrijheid waarop zeker weinigen zoo gesteld zijn als de Zwitser. Trouwens 
een starre codificatie, die alles wil voorzien en in pretentie alles te regelen zich 
zelf ten troon heft is de Zwitsersche allerminst. Maar daarover later. 

Om het onvermijdelijke van een codificatie voor Zwitserland te begrijpen, 

bedenke men, dat in dit land, niet veel grooter dan het onze en lang niet zo dicht 
bevolkt, niet minder dan 26 verschillende rechtsordeningen bestaan en zelfs 
sommige kantons niet eenmaal rechtseenheid bezitten, zoo geldt b.v. in de eene 
helft van het kanton Bern de Fransche Code Civil, in de andere een oud, speciaal 
Bernsch wetboek. En die regelingen verschillen niet slechts in kleinigheden, 
maar huldigen dikwijls lijnrecht tegengestelde beginselen. Zoo zal, om een enkel 
voorbeeld te noemen, in Bern, als bezuiden de grenslijn tusschen de twee 
rechtsgebieden iemand sterft met achterlating van vrouw en kinderen, de vrouw 
de geheele nalatenschap verkrijgen, woonde de man ten noorden van die grens, 
dan erfde zij geen centime. Zoo is het in het eene kanton geoorloofd over al zijn 
hebben en houden bij testament te beschikken, in het andere is de 
beschikkingsbevoegdheid zóó beperkt, dat zij haast gezegd kan worden in het 
geheel niet te bes taan 1) .  En zoo meer. In een tijd als de onze, waar de 
menschen, zelfs in Zwitserland, zich hoe langer hoc minder aan hun 
geboorteplaats gebonden voelen, naar elders trekken en met elders wonenden in 
aanraking komen, wordt die toestand onhoudbaar. Eenheid door codificatie is de 
eenige uitweg. Voor het eigenlijke verkeersrecht, waar de behoefte uit den aard 
der zaak het sterkst is, voor het verbintenissenrecht werd deze in 1881 door de 
vaststelling van een ..Obligationenrecht" voor geheel Zwitserland veroverd, m?ar 
voor het overige deel van het privaatrecht, het zaken-, familie- en erfrecht, waar 
de behoefte aan gelijkvormigheid niet zóó sterk is en de gehechtheid aan het 
traditioneele zooveel grooter, is die hervorming eerst thans tot stand gekomen. 
En nog zou dat niet gebeurd zijn.  als  Zwitserland  niet op  een  man  kon  
bogen,  die  als 

)    Zie Cimiir.   W.is bringt  uns ctas schwcizcrschc Zivilgesetzbuch ?   blz.   
19. 20. 
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weinigen den wil en de geschiktheid bezat het werk te beginnen en tot een einde 
te voeren. Die man is de Bernsche hoogleeraar Eugen Huber. 

Want dit is toch het merkwaardige in de wijze waarop het Zwitsersche 
wetboek tot stand is gebracht, dat, al hebben nog zooveel personen er aan 
meegewerkt, al heeft men hulp en raad gezocht waar die maar te vinden was, er 
toch ten slotte één man is geweest, die de zaak in handen hield. In het 
studeervertrek en de bureaux, in commissie- en wetgeversvergadering is er niets 
aan het ontwerp gedaan, niets gewijzigd of geredigeerd of Huber was er bij. Hij 
was geen enkel oogenblik buiten de zaak, in alle stadiën die zij doorliep. En 
daaraan zullen wel de vele deugden te danken zijn, waarom het werk van alle 
zijden wordt geprezen. Men heeft het goede inzicht gehad te begrijpen, dat. 
hoezeer tegen eenzijdigheid en subjectiviteit moet worden gewaakt, een wetboek 
slechts dan één superieur geheel kan worden, als er één man is, in wiens handen 
alle draden weer samenkomen, die elke bepaling mede heeft opgesteld en 
geredigeerd. Maar naast dat goede inzicht hebben de Zwitsersche autoriteiten het 
geluk gehad den man te vinden, die tegen dat werk opgewassen was. Een 
zeldzaam geluk inderdaad, want zoo'n man moet niet alleen een kenner zijn van 
het geldend r e c h t 1 ) ,  ook van het buitenlandsche, iemand met een open oog voor 
de behoeften van zijn  volk, voor wat blijvend is in nieuwe rechtsgedachten, wat 
niet rijp, voor wat verouderd is en wat moet worden gehandhaafd, maar een man 
ook, wien de zeldzame stijl van een wetgever is geschonken en die de kracht en 
de energie heeft zijn werk tegen aanvallen te handhaven zonder de koppige 
eenzijdigheid die alles wat van anderen komt afwijst. Als zoon man wordt ons 
Huber en zeker niet door den eerste den beste, maar onder anderen door iemand 
van de beteekenis van den Straatsburger hoogleraar Paul Laband")   geprezen. 

Ook wij hebben alle bewondering voor zijn werk. Maar daarvan zal nog 
blijken. Wij moeten eerst nog enkele punten van de wordingsgeschiedenis 
aanstippen. 

In 1898 werd bij volksstemming een wijziging in de Grondwet aangenomen, 
waardoor de Bond de bevoegdheid verkreeg het geheele civiele recht te regelen 
— tot toen was dit een voorwerp dat de kantons aan zich hadden gehouden. Maar 
toen die grondwetswijziging werd uitgelokt, was de zaak al aan den gang. In 
1893 waren door het departement van Justitie aan de regeeringen van de kantons 
vragenlijsten omtrent hoofdpunten, door Hubev opgesteld, rondgezonden. Ook 
had men de goede gedachte het ..Bundesgericht"   (het  hoogste  
rechtscollege)   om   zijn  meening  te 

')    Huber is de schrijver  van een  veel  geroemd  leerboek  over  liet   
t h an s   geldend Zwitsersche  privaatrecht. 

-)    Deutsche  Juristen  Zeitung   1908  no.   15. 
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vragen. De ingekomen antwoorden werden in handen van Huber gesteld, die ze 
gebruikte bij het ontwerpen van drie wets-fragmenten omtrent de onderwerpen 
die men als de moeielijkste beschouwde: de werkingen van het huwelijk, het 
erfrecht en de hypotheek, over deze „Teilentwürfe" werden door hem telkens met 
twee andere juristen voor de vaststelling beraadslaagd, vervolgens werden ze in 
handen van verscheidene personen, rechtsgeleerden en andere deskundigen (voor 
de hypotheek b.v. hypotheekbankbestuurders, bankiers en zoo) gesteld om 
advies. Al het zoo verzamelde materiaal diende Huber bij het opstellen van het 
geheele ontwerp-wetboek, of liever van drie ontwerpen betreffende familie-, 
zaken- en erfrecht, die telkens anders samengesteld, met een niet talrijke com-
missie van drie of vier leden werden besproken. Het departement vereenigde deze 
ontwerpen en publiceerde ze in 1900 met Erlàu-terungen door Huber 
geschreven.1) 

In 1901 werd hierop een groote commissie benoemd (31 rechtsgeleerde leden 

met telkens nog drie specialiteiten, niet-juristen voor elk onderdeel), die het 
geheele wetboek zou doorzien, Huber stond die commissie als ,,referent" ter 
zijde. Vrucht van haar arbeid was een gewijzigd ontwerp, door een uit haar 
midden gekozen commissie van redactie, waarvan Huber natuurlijk weer lid was, 
vastgesteld. De Bundesrat nam dit ontwerp ongewijzigd over en diende het bij de 
Bundesversammlung in ( 1 9 0 4 ) - ) .  Hierop mag wel even de aandacht vallen, 
zou ons departement van Just i t ie zoo'n ontwerp ongewijzigd hebben laten 
passeeren? Of zou het er zelf ook wat aan hebben willen doen? — In de 
wetgevende kamers werd het ontwerp in 1905 en 1906 behandeld, door Huber 
verdedigd en zoo goed als onveranderd gelaten. 

Voor men echter tot de eindstemming overging, werd het nog eens aan een 
commissie van redactie toevertrouwd, die het nogmaals taalkundig zou napluizen. 
Is het a l t i jd  gewenscht, dat aan de taal van een wet de noodige zorg wordt 
besteed, in Zwitserland is dit dubbel noodig. waar het wetboek in drie talen moet 
worden geschreven, welke teksten gelijkwaardig naast elkaar staan, zoodat geen 
als de vertaling van de andere kan worden beschouwd. De ontwerpen door Huber 
in het Duitsch geredigeerd werden daarom dadelijk in het Fransch overgebracht 
en bij de kamerbehandeling stond naast Huber ook een Franschsprekende 
referent. In het Italiaansch. slechts door een klein deel der Zwitsersche bevolking 
gesproken, werd het ontwerp eerst na de behandeling in de wetgevende 
vergadering vertaald. Dat deze veel-taligheid bijzondere moeite voor het 
samenstellen der wet moest geven, is duidelijk, men wilde dat iedere tekst op zich 
zelf aan alle eischen zou   voldoen   en   toch   moesten   de   teksten   
van   inhoud   volkomen 

')    Uitgegeven te Bern in  1900  (Kommission-verlag van Schmid-Francke  1900). 
-)    Uitgegeven   te   Bern   in   1904   bij   A.   Franckc. 



118 P. SCHOLTEN 

gelijk zijn ' ). Letterlijk vertaald heeft men niet, het valt bij lezing dadelijk op, de 

uitdrukkingswijze en zinvorming verschillen. In hoever de eischen van ieder 

taaieigen tot hun recht zijn gekomen is een vraag die wij niet in staat zijn te 
beantwoorden, al wenschen we in het vervolg nog wel eenige opmerkingen over 

de taal der wet in het algemeen te maken. Hier is het slechts ons doel te doen 

uitkomen, met hoe pijnlijke nauwkeurigheid de arbeid is verricht. Waar we 

gelegenheid zullen hebben op het ,.breede". forsche van het werk te wijzen was 

het goed er ook de aandacht op te vestigen dat die breedheid niet is bereikt door 

het werk met haastigen slag af te doen. maar alles zoo precies mogelijk is 
overwogen en gezift. Zoo in drie talen werd het ontwerp aan de eindstemming 

onderworpen met het resultaat in den aanhef van dit opstel vermeld -). 
Tot zoover over de wijze waarop de wet tot stand kwam. Weenden wij ons 

thans tot het wetboek zelf. 

II. 

Wetstcchnick.   i'ergelijking   van   de  Zwitsersche   wet   met   

nieuwe Nederlandsche  wetten. 

Allereerst dan eenige opmerkingen over de techniek der wet. 
Ruim opgevat is techniek der wet synoniem met de wijze, waarop de 

rechtsgedachte is geuit. Het begrip omvat dan zoowel de systematiseering der 
stof (de indeeling der wet) de verwerking van die stof (in enkele abstracte regels 
of in opeenvolging van concrete voorschriften) als woordenkeus en stijl van den 
wetgever. Men moet over deze uiterlijke zijde der wet niet te gering denken. Het 
mag waar zijn, dat het ten slotte toch de vraag is, wat de wet inhoudt, welke 
gedachte achter haar woorden leeft, als die inhoud inoeielijk is vast te stellen 
door gebruik van een duistere terminologie, als de hanteering wordt belemmerd 
door een gebrekkige systematiek, als het bevel der wet door de wijze waarop het 
is ingekleed geen weerklank vindt bij hem tot wien het zich richt, is het gevaar 
groot dat van den prijzenswaardigen inhoud van de wet heel wat verloren gaat 
op den weg van wetsuitvaardi- 

1 ) Huber wijst tegenover dal bezwaar op het voordeel dat de noodzakelijkheid van vertaling tot 

nogmaals overwegen van elk woord in den tekst dwong. Erlüuterungen blz.   17. 
'-') Bij A. Franckc verscheen een duidelijk gedrukte uitgave in de drie talen ( 1 9 0 8 ) .  Aan ieder 

Zwitscrsch burger werd een exemplaar der wel in ziin taal v.\n   regeeringswege  toegezonden. 
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ging tot werkelijke toepassing ' ) .  En niet hoe de wet op papier is, maar hoe zij 

werkt in de samenleving is van belang. 
Nu is er maar één roep over, dat juist deze uiterlijke zijde van het Zwitsersche 

wetboek voortreffelijk is. En onze eigen omgang met het werk — hoe 
oppervlakkig hij uit den aard der zaak moest blijven — doet ons vermoeden dat 

die roep niet onverdiend is. Het schijnt ons de moeite waard iets nader te 

onderzoeken, hoe de Zwitsersche wet dat goede resultaat heeft bereikt, een 

onderzoek dat echter geheel aan de oppervlakte moet blijven, al was het alleen 

omdat de waardeering van de taal voor een vreemdeling, die die taal niet als zijn 

eigen voelt, niet goed doenlijk is. Maar vooral voor den Nederlander is het toch 
van belang bij de wetstaal iets ianger stil te staan. Want als wij Nederlandsche 

producten van wetgeving van den laatsten tijd uit dit oogpunt vergelijken met 

het Zwitsersche werk, dan kunnen wij niet anders dan beschaamd staan. Het is 

meermalen gezegd, maar het mag nog wel eens herhaald worden, in de techniek 

van wetgeving hebben wij het al heel weinig ver gebracht. Tegenwoordig is het 

mode, weinig goeds te zeggen van onze rechterlijke macht, ook de balie moet nu 
hier dan daar een veer laten en allerminst voel ik me geroepen die aanvallen te 

weerleggen, zeker niet hier en nu, maar als er één tak is van ons rechtsgeleerd 

bedrijf, die zwak is, dan is het toch wel de techniek der wetgeving. Leg eens het 

Zwitsersche Wetboek naast onze kinderwetten bijvoorbeeld, en gij zult het mij 

onmiddelli jk  moeten toegeven; dââr helderheid, kracht, het geheel gemakkelijk 

te overzien, aangenaam om te lezen, bij ons een wanhopig makende soep van log 
op elkaar volgende zinnen, waarin met alle mogelijke mogelijkheden is rekening 

gehouden, maar juist daarom zonder heerlijkheid of kracht, niet te lezen van 

saaiheid en in elkaar gezet op een wijze alsof het doel was, een overzicht vooral 

niet gemakkelijk te maken. 
Hoe komt dat? Ik meen niet: hoe is dit psychologisch of historisch te 

verklaren dat de Zwitser wel, de Nederlander van thans niet geschikt lijkt voor 
het wetgeverswerk, dat kan ik hier niet nagaan, maar van waar die verschillende 

indruk? Kunnen we de eigenaardigheden van den Zwitserschen stijl van 

wetgeving en van den onzen nader aanduiden en daardoor begrijpen, waarom 

het eene werk zooveel prettiger indruk maakt dan het andere? Er zit in stijl, zelfs 

in wetgevers-stijl a l t i jd  iets persoonlijks, dat niet te ontleden is en men zeker 

niet moet trachten na te doen. maar de stijl van een wetgever is niet als die van 

een litterair auteur, er 

'] Er mag in Gierke's bewering: Wcnn auf irgend eincm Gebict. so erweist sich auf dem 
Rechtgebiet der sprachKche Ausdruck nicht blos als das Kleid. sonder als die wahre 
Leiblichkeit des Gedankens (Der Entwurf eines B. G. B. in Schmollers Jahrb. 1888 blz. 
71) veel overdrevens z i t t en ,  er is toch zeker iets van   waar. 
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zijn wel uiterlijke hulpmiddelen; welke gebruikt de Zwitsersche wetgever 
waardoor hij zooveel meer bereikt dan de onze? 

Doch eerst nog een andere vraag. Ik heb eenvoudig als mijn indruk 

meegedeeld dat de Zwitsersche wet technisch veel hooger staat dan onze wetten 

van den laatsten tijd en ik ben niet bang. dat velen, die de proef van vergelijking 

nemen die ik hun aanried, mij zullen tegenspreken, maar ik verlang toch dat men 

dit resultaat niet enkel op mijn verklaring aanneemt, ik zal trachten het wat nader 
uiteen te zetten, waarom de Zwitsersche wet hooger staat. Aan welke eischen 

behoort een wet uit technisch oogpunt te voldoen, is dan de vraag die we ons 

stellen moeten. 
De wet is een bevel, zij geeft — wat het privaatrecht meer in t bijzonder betreft 

— een regeling voor het gedrag van de haar onderworpen personen. Het 

probleem, tot wien dat bevel zich richt: direct tot de betrokken personen, — 
zooals meest wordt aangenomen, — of tot den rechter, wien ze dan een instructie 

voor de beslissing van eventueele processen zou geven — zooals enkelen 

meenen, kan ik ter zi jde laten. Gesteld toch, dat de laatste opvatting juist zou 

zijn — wat ik niet geloof — dan kan het bevel toch beschouwd worden indirect 

tot de justiciabelen gericht te zijn, omdat dezen verstandig zullen doen, willen ze 

niet van den rechter ongelijk krijgen, overeenkomstig het bevel der wet te 
handelen. Een bevel nu wil gehoorzaamd worden, daartoe is vóór alles noodig dat 

het begrepen, verstaan wordt. De wet dus moet begrijpelijk zijn. 
Begrijpelijk, verstaanbaar, voor iedereen, volkstümlich, als de Duitschers 

zeggen? Hier raken wij een moeilijk probleem. De wet. die toch op het oogenblik 

van haar vaststelling uiting moet zijn van het rechtsbewustzijn van het volk, 

wordt slechts door zeer weinigen gekend. Hoe dat nu rechtsfilosofisch te 
verklaren is, is een vraag die we hier zelfs niet kunnen aanroeren. We houden ons 

aan de uiterlijke zijde der zaak. Voor de meesten is de wet een gesloten boek, en 

als zij al een enkele maal door de omstandigheden worden gedwongen er kennis 

mee te maken, dikwijls onbegrijpelijk. Nu zegt men wellicht: al is dit zoo. het 

behoorde anders te zijn, die misstand behoort hoe eerder hoe beter te worden op-

geheven. Het schijnt dat de Zwitsersche autoriteiten iets dergelijks verwachtten, 
toen zij iederen burger het nieuwe wetboek thuis zonden. Dat is waan, een 

illusie die niet verwezenlijkt kan worden. Niet nog zoozeer, omdat de 

beschaafde, ontwikkelde burger, wien men wetskennis wil bijbrengen, 

onverbeterlijk is en eigenlijk onwillig, maar vooral omdat een goede wet niet 

voor ieder verstaanbaar kan zijn. Zij moet begrijpelijk zijn en zij mag het niet 

zijn. Een wet, die voor ieder gemakkelijk te begrijpen zou zijn, — gesteld dat 
ware mogelijk — zou een slechte wet zijn. Want algemeen te begrijpen is slechts 

het concrete, een wet moet zijn abstract. Zoodra een wetgever een regel opstelt, 

— althans van privaatrecht — geeft hij een voorschrift voor een reeks van 

gevallen, in 
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die gevallen, elk uit een complex van feitelijke omstandigheden bestaande, ziet 

hij slechts een bepaald element waardoor zij overeenstemmen, van de 

bijzonderheden abstraheert hij. En die abstractie is voor een wet in meerdere mate 

noodzakelijk, dan voor een niet-deskundige dadelijk is te verwerken. Het 

concrete dadelijk te zien als hem een abstracte regel wordt voorgehouden is den 
leek niet gegeven, en evenmin weet hij, voor de oplossing van een concreet geval 

staande, dadelijk tot den algemeenen regel — en vandaar weer tot een nog 

algemeeneren — op te klimmen. Zegt men den leek dat wie gekocht heeft den 

koopprijs moet betalen, hij zal u dadelijk begrijpen, maar minder duidelijk zal het 

hem zijn, als ge hem voorhoudt dat een overeenkomst tot wet strekt, vertelt ge 

hem, dat hij de rente van hypothecaire schuld moet betalen, dan moet hij al 
geheel buiten het zakenleven staan om niet te begrijpen, dat anders zi jn huis 

wordt verkocht, maar als ge spreekt van het „zakelijk recht" van zijn crediteur, 

zal hij allicht niet weten wat ge bedoelt. En zoo meer. Abstraheert nu een wet zoo 

weinig mogelijk, dan heeft ze gevaar in een opsomming van casuïstiek te 

vervallen, dan mist ze algemeene beginselen, waarnaar niet direct genoemde 

gevallen kunnen worden beslist, door veelheid van regels wordt ze moeielijk te 
overzien en toch is ze in hooge mate onvolledig. Abstraheert ze te veel, dan is ze 

zoo goed als onverstaanbaar. Een geven en nemen van beide zijden, een 

doorzeilen tusschen beide klippen, is noodzakelijk. Voor den jurist, die immers 

aan abstractie gewoon is, bestaat er gevaar dat hij eerder te veel, dan dat hij te 

weinig van het concrete afwijkt1). Maar niet dat de wet voor ieder begrijpelijk, 

slechts dat zij zooveel mogelijk begrijpelijk zij, kan geëischt worden. En daarbij 
dient alles vermeden, wat onnoodig het gemakkelijk verstaan in den weg staat. 

Maar daarover zoo straks meer. Eerst nog een anderen eisch die uit het karakter 

der wet als bevel  kan worden afgeleid. 
Wie beveelt, legt zijn wil aan een ander op. De toegesprokene moet door het 

bevel in zoo'n gemoedstoestand komen, dat gehoorzamen hem iets vanzelf 

sprekends is. Het bevel moet ..pakken". ..aanslaan", anders wordt het een wensch. 
die degeen tot wien ze gericht is kan opvolgen, maar ook naast zich neer kan 

leggen. Wie beveelt moet kort zijn, niet meer woorden gebruiken dan noodig is, 

zijn zinnen moeten naast elkaar staan, niet door slappe ver-bindinkjes worden 

aaneengeregen. Alle bijkomstigheden, alle over-bodigheden moeten worden 

vermeden. Dit alles geldt ook voor een wet. Wel is door enkele inachtneming van 

dit alles een goede wets-stijl nog niet verkregen, daartoe behoort meer, maar een 
wet, die deze voorschriften niet volgt zal zeker niet goed van stijl zijn. En nu 

zegge men niet dat verwaarloozing van dit aesthetisch element er weinig toe doet, 

omdat daarmee toch niets aan den zin der wet 

])    Vgl.  Kohier in zijn  Encyclopaedic  I.  blz.   566. 
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wordt veranderd, want dat is niet zoo. Wie de wet leest moet van de door haar 
gedragen gedachte worden doordrongen en hoe beter die gedachte is uitgedrukt, 

hoe meer kans daarvoor bestaat. Opwekking van ergernis of verveling is niet het 

geschikte middel voor een wet om een kans te krijgen, door den rechter goed te 

worden toegepast. Eerst psychologische ontleding van de werkzaamheid van een 

rechter kan doen zien van hoeveel belang dit element is, ik kan dat hier natuurlijk 

niet doen, maar zooveel is zeker dat de indruk dien de wet op den rechter maakt, 
de gemoedsstemming waarin bestudeering van den tekst hem brengt wel degelijk 

hun invloed doen gelden op de wijze waarop hij zijn werk van wetstoepassing zal 

verrichten. De best gestyleerde wet heeft de meeste levenskracht in de practijk. 
Gelden deze regels voor ieder wetsvoorschrift op zich zelf, zij gelden ook voor 

het geheel der wet. Ook de verwerking der voorschriften tot een geheel, hun 

plaatsing in de wet moet aan gelijksoortige eischen voldoen. Zij moet zóó zijn, 
dat het overzicht gemakkelijk is, dat er gang in de wet zit. Herhalingen moeten 

worden vermeden, ook het tusschenschuiven van regels in een verband waar ze 

niet passen. 
Toetsen wij thans de Zwitsersche wet en ter vergelijking enkele nieuwe  

Nederlandsche wetsvoorschriften aan deze regels. 

III. 

Wetstechniek, vergelijking van de Zwitsersche wet met nieuwe Nederlandsche 
wetten.   (Vervolg). 

Nemen we als voorbeeld een eenvoudig onderwerp, waar een eenvoudige 

duidelijke regeling niet zoo erg moeielijk moet zijn — naar men althans a priori 

zou oordeelen — de toestemming der ouders tot het huwelijk hunner kinderen. 

Hier hebben we met wetsvoorschriften te doen, waarmee een groot deel der 

bevolking wel eens in hun leven in contact komt, wetsvoorschriften bovendien, 

wier handhaving en dus ook uitlegging in handen is van niet-ju r id i ek  
geschoolde ambtenaren. Men zal wel niet betwisten, dat de rechts- en wetskennis 

van den ambtenaar van den burgerlijken stand, ten plattelande vooral, niet hoog 

kan worden aangeslagen. Reden te meer dus om eenvoudig en begrijpelijk te zijn. 

Aan dien eisch voldoet zeker art. 98 van het Zwitsersche Wetboek, dit luidt: 

..Unmündige Personen können eine Ehe nur mit Einwilliging ihres Vaters und 

ihrer Mutter oder des Vermundes eingehen. Hat zur Zeit der Verkündigung nur 
einer der Eltern die elterliche Gewalt, so genügt dessen Zustimmung." Dat is alles 

over de geheele stof. Leg daar nu eens naast de gewijzigde artt. 92 vlg. B. W. 

Bepaal u dan tot de minderjarige echte kinderen, bedenk, om niet onb i l l i j k  te 

worden tegenover onzen wetgever, dat hij ook materieel 
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de zaak minder eenvoudig regelt dan de Zwitsersche, de huwelijks-toestemming 

niet onafscheidelijk maakt van de ouderlijke macht ea ook aan de grootouders 

zekeren invloed toekent, erken het volle gewicht dezer bedenkingen, toch, welk 

een onderscheid in vermogen van gedachteuiting! Ik beweer, dat geen enkele 
ontwikkelde leek in staat zal zijn na lezing dezer artikelen hun inhoud weer te 

geven, te zeggen, hoe dat onderwerp bij ons geregeld is. En of het den meesten 

juristen beter zou gelukken? ') 
Bezien we onze bepalingen nog even nader. Tegen het eerste lid van art. 92 

bestaat, daargelaten 't minder gelukkige ,,echte" — waarom niet ,,wettig", anders 

de term der wet! — geen bezwaar. Daaraan sluit zich het derde lid aan, men zou 
het misschien overbodig kunnen noemen, maar daarover willen we nu niet 

twisten. Doch nu was een regeling noodig voor het geval van ontzetting. De 

wetgever wilde in beginsel ook dàn het vereischte der toestemming behouden, 

maar toch ten bate van het kind zekere beperkingen maken. Wat was nu noodig 

geweest? Toch zeker dat het beginsel voorop was gesteld, men achtte dat echter 

overbodig, hoewel het in andere landen niet ge ld t " )  en het zeker niet van zelf 
spreekt, dat een vader die ontzet is uit de ouderlijke macht nog een woordje over 

het huwelijk van zijn kind mag meespreken. Men onderstelt het beginsel, spreekt 

het niet uit. maar gaat dadelijk tot de beperking over: Art. 92, 2e lid. Maar in 

plaats dat dit voorschrift dan ten minste dadelijk door zijn beginwoorden doet 

zien waarover het handelt, vangt het aan met de woorden: ..indien slechts een 

der ouders toestemming heeft verleend" en wordt de hoofdzaak, de ontzetting, 
eerst in de tweede plaats genoemd. Het artikel regelt het geval dat de ontzette 

ouder zijn toestemming weigert. — wie. die naar de beslissing van dat geval 

zoekt, zal op het eerste gezicht begrijpen dat hier het antwoord op zijn vraag 

staat? En zeker zal het hem niet duidelijker worden als hij nà art. 92 ook art. 93 

leest en bemerkt dat ook het tweede lid van dat artikel voor hem van belang is. 

Art. 92 verklaart dat bij weigering van toestemming door den ontzetten ouder de 
kantonrechter verlof kan geven tot het aangaan van het huwelijk en art. 93 zegt 

hetzelfde nog eens. Hoe zit dat? De zaak is doodeenvoudig, zal een uitlegger der 

wet u zeggen, art. 92 regelt het geval dat de eene ouder ontzet is en de andere de 

ouderlijke macht uitoefent, art. 93 geldt voor de mogelijkheid dat bij ontzetting 

van den een ook de ander ontheven is, of wel al overleden was of ook ontzet. Het 

is mogelijk dat dat inderdaad zeer eenvoudig is, maar wie den elders geplaatsten 

regel dat bij ontzetting de andere ouder van   rechtswege   de   ouderlijke   
macht   alleen   uitoefent,   niet   kent. 

't    Vgl.    Limburg   Supplement   op   Asser   1    blz.    66-   67:    
..een    vrij   verward kluwen,   dat   met   groote   omzichtigheid   moet    
worden   afgewonden." 

'-')    Vgl.   b.v.   art.   1  der Fransche   wel   van    24  Febr.   1889.   j".   
Art.   148  C. 
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zal de tegenstelling niet uit deze voorschriften halen. Nu geeft men twee keer 
denzelfden regel, en niets is beter dan dat om te doen twijfelen of het gelezene 

wel goed begrepen is. Ik zou zoo door kunnen gaan, kunnen wijzen op het 

onduidelijke en leelijke ..diens" in art. 92, op het zonderlinge zinnetje in art. 93 

dat met .mits" begint, naast art. 92 overbodig, op het ontbreken van elke 

aanduiding, dat ondanks ontheffing uit de ouderlijke macht de 

huwelijkstoestemming vereischt blijft, maar ik mag in dit opstel niet al te veel 
over onze wetsartikelen uitweiden. Nog slechts één opmerking. Zij betreft art. 93, 

Ie lid. Op de redactie van dit voorschrift heb ik alleen aan te merken dat het 

noodeloos wijdloopig is, onbegrijpelijk of slecht gestyleerd is het op zichzelf niet. 

Maar juist daarom is het niet onbillijk hier een vergelijking met de Zwit-sersche 

wet te maken, hetzelfde nu wat de inhoud van ons voorschrift uitmaakt bevat de 

Zwitsersche wet in de toevoeging bij de toestemming van de ouders der woorden: 
,,oder des Vermundes". Dat is misschien minder precies, maar is het niet 

verkieslijker? Laat men toch eens bedenken, dat alles voorzien toch onmogelijk is 

voor een wetgever en dat deze beter doet aan de praktijk van het leven wat over te 

laten dan te trachten elke moeielijkheid van te voren op te lossen. Dàt kan tóch 

niet. Zoo heeft de gedetailleerde regeling van art. 92 al tot de vraag aanleiding 

gegeven, wat rechtens is als de vader én afwezig is én ontzet, of dan art. 92 laatste 
lid moet gelden of het tweede lid? 1) Hoewel abstract blijvend, wil men eiken 

..casus" voorzien, vandaar het verwijt van abstracte casuistiek door Gierke met 

zooveel klem tegen het eerste ontwerp van het Duitsche Burgerlijk Wetboek 

aangevoerd J) en dat ook hier zou treffen. De fout der casuistiek b l i j f t ,  de 

lichtzijde, het concrete, begrijpelijke der regels, valt weg. Alle kwesties uit te 

sluiten is nu eenmaal onmogelijk en ik vrees daarom dat de aanhangige novelle 
op de Kinderwet — hoeveel goeds ze overigens ook moge brengen — op dit punt 

op den verkeerden weg is. De wetgever wordt te hulp geroepen om allerlei vragen 

uit de practijk van een nieuwe wet, wier oplossing beter aan de jurisprudentie 

werd overgelaten. uit te maken, maar tegelijk wordt noodzakelijkerwijze de 

mogelijkheid van nieuwe geschillen in het leven geroepen. Wat meer durven, 

durven overlaten, durven zich zelf te laten gaan, het zou zoo gelukkig wezen. De 
Zwitsersche wetgever doet het. 

Kortheid vooral is een deugd der Zwitsersche wet. Het bleek al uit het 

geciteerde art. 98. gelijk gezegd de regeling van het geheele onderwerp. Bij het 

neerschrijven zijner wet heeft Huber zich er stelselmatig aan gehouden geen 

artikel uit meer dan drie leden te doen bestaan, elk lid uit zelden meer dan één 

zin. Slechts 

M Zie Limburg t.a.p. blz. 69. Vergelijk de scherpe maar gerechtvaardigde kritiek, die 
deze schrijver doorloopend op de redactie der burgerlijke kindcruv: uitoefent. 

'-)    Zie  Das   Entwurf.   blz.   58. 
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enkele opsommingen, b.v. van de handelingen waartoe een voogd machtiging 

noodig heeft e. d. zijn langer. Een verstandige tactiek, lange artikelen maken het 

overzicht moeielijk en door gebrek aan overzicht krijgt men ook geen inzicht. 

Maar voor onzen wetgever — van den tegenwoordigen tijd althans — schijnen 

lange artikelen een lust en een vreugde. In de novelle wordt voorgesteld aan art. 

374c een nieuw lid toe te voegen van ongeveer een halven kolom druks, kleine 
letter, van dit Weekblad1), behalve dit heeft het artikel nog zes leden, art. 374<i 

heeft er zelfs acht, art. 374/i ook acht. Art. 440a. dat al zes leden heeft en 

ongeveer een bladzijde inneemt in de uitgaaf van Fruin. schijnt ook nog niet lang 

genoeg, althans het ontwerp stelt voor de tweede kortste alinea's, de derde en 

vierde, door twee van wat passender lengte te vervangen. En zoo meer. En nu 

spreek ik nog alleen over de lengte, niet eens over den bouw der zinnen, over de 
tenzij's, mitsgaders, evenwels en niettemins ~)  waarvan zij wemelen. 

Een enkele maal heeft de Zwitsersche wet haar kernige kortheid tot het 

scheppen van een rechtsspreuA: weten op de voeren. Zoo art. 14: Heirat macht 

mündig. In de rechtsspreuk is de gedachte in zulken vorm gegoten, dat deze 

inkleeding de eenig mogelijke lijkt, in de spreuk is geen enkel woord overbodig, 

ze heeft een rythme waardoor ze zich vanzelf in het geheugen prent en zoo lerend 
recht bl i j f t .  De spreuk is het hoogste waartoe de vorm van het recht kan komen. 

Maar hier blijkt ook het gevaar dat de vorm den inhoud overheerscht. De spreuk 

is gevaarlijk, omdat juist door dezen vorm een rechtsgedachte langer en in ruimer 

gebied invloed kan doen gelden dan haar naar inhoud toekomt. Zoo licht wordt 

die inhoud als vanzelf sprekend geaccepteerd, waar twijfel gepast zou zijn en een 

beroep op den regel gedaan in gevallen waarvoor hij niet geschreven is. 
Trouwens in een spreuk als de bovengenoemde is dat gevaar niet goed denkbaar, 

eerder is dat te vreezen als de spreuk minder concreet is, vooral als zij minder een 

algemeene dan wel een juristen-, een rechters-, een pleitbezorgersovertuiging 

samenvat. Ik behoef slechts te herinneren aan de spreuk: En fait de meubles la 

possession vaut titre, in art. 2279 van den Franschen Code Civil — overigens ook 

een wetboek van uitnemenden vorm — opgenomen. Dit voorbeeld maakt het 
gevaar du idel i j k  dat als de realiteit achter de woorden niet goed meer wordt 

gezien, de spreuk wordt tot een stoplap, niet begrepen en toch voortdurend te pas 

gebracht'). Maar dat is een gevaar, dat voor 

1 )    Zie het ontwerp in W.  P. N.  R.  2004. 
-)    Het d i en t  erkend dat het ontwerp novelle h ierin  minder zondigt dan de wet. 
:l) Onze wetgever heeft den spreuk-vorm bij zijn ver ta l in g  niet weten te behouden, de 

in voegin g:  ..die niet in rechten bestaan noch enz." maakte het onmogelijk, trouwens het 
..met betrekking tot" in den aanhef past ook niet in de spreuk. Overigens is de slechte 
werking van art. 2014 bij ons stellig niet minder dan die van  2279 O bij de Franschen. 
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onzen hedendaagschen wetgever waarlijk niet bestaat. Voor dat hij tot een 
rechtspreuk zou komen! 

Aan de rechtspreuk sluit zich aan het gebruik van uitdrukkingen als ,,Weib und 

Kind", ,,Weg und Steg", ,,Wald und Weide", „ungeteilt und insgesamt". zulke 

dingen geven kleur aan de a l t i jd  wat dorre rechtstaal. Ook met het gebruik van 

voorbeelden bij abstracte regels bereikt men een dergelijk effect, de term ,,Der 

Kultur nicht fàhiges Land' zegt voor velen heel weinig, wat er mee bedoeld is, 
wordt hun duidelijk als zij er bij lezen: ..wie Felsen und Schutt halden, Firnen und 

Gletscher": soms wordt zelfs niet getracht de verschillende gevallen in een 

abstract begrip samen te vatten, maar worden eenvoudig eenige voorbeelden 

genoemd en daar het ,.en dergelijke" aan toegevoegd, zoo: ..Leitungen für 

Wasser, Gas. electrische Kraft und dergleichen", ..Hutten, Buden. Baracken und 

dergleichen" wat ook al weer tot de begrijpelijkheid kan meewerken. Overigens is 
de Zwitsersche wet in haar terminologie zeer precies, angstvallig is er naar 

gestreefd voor hetzelfde begrip steeds datzelfde woord te gebruiken. Die Praxis 

hat ge-nugsam gelehrt. zegt Huber '), in welche Verlegenheiten eine vom 

Gesetzgeber gar nicht beabsichtigte Abweichung in den Form solcher Wendungen 

den Richter bringen kann'. Een voorbeeld van een dergelijk onderscheid in de 

terminologie geeft weer de Burgerlijke Kinderwet. In art. 374d, 5e lid (de lange 

artikelen dwingen telkens het ,,lid" ook te citeeren!) wordt de rechtbank de 
bevoegdheid gegeven hangende een procedure tot ontzetting, „de uitoefening van 

de ouderlijke macht geheel of gedeeltelijk te schorsen", in art. 374/ wordt van den 

officier van justitie gezegd dat hij. op grond van feiten, die tot ontzetting van de 

ouderlijke macht aanleiding kunnen geven minderjarigen. ..voorloopig aan de 

macht van hem, die de ouderlijke macht uitoefent (fraai Hollandsch, die macht 

van den mac/if-uitoefenaar?) kan onttrekken." Men denkt aan verschil, — niet 
hier, doch een eind verder in de wet, in art. 385 b, 2e lid blijkt echter dat deze 

onttrekking schorsing ten gevolge heeft -). 
Ook in de keus van woorden voor nieuw gevormde of scherper afgescheiden 

begrippen schijnt de Zwitsersche wet, die trouwens in het bestaande recht allerlei 

typische archaische maar nog goed bruikbare woorden vond. gelukkig te zijn 

geweest. Ik zeg ..schijnt" omdat juist hier meerdere taalkennis dan waarover ik 
beschik ter zelfstandige beoordeeling noodig zou zijn. Daarom slechts een enkele 

opmerking over het gebruik van bepaalde woorden voor nieuwe rechtsbegrippen, 

het ijken tot technische termen dezer woorden, in het algemeen. Aansluiting bij 

het spraakgebruik is daarbij wenschelijk; vooral waar twee woorden twee 

rechtsbegrip- 

1 )    Frlauterungcn   blz.   16. 
■-)    Zie Houwing W. P. N. R.  1866. 
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pen moeten aanduiden die verwant zijn maar juist daarom scherp moeten worden 

gescheiden, moet in den algemeenen. dus niet technischen, zin van het woord al 

het onderscheid liggen. Gelukkig is onze wetgever, om ook eens iets goeds van 

hem te releveeren, b.v. geweest in de tegenstelling van ontzetting en ontheffing 
van de ouderlijke macht. In ontheffen zit het afnemen van een last, ontzetten van 

een ambt wordt altijd in malam partem gebruikt. In de termen komt dus uit, dat 

het eene slechts met toestemming van de te ontheffen persoon kan geschieden, 

het ander gevolg is van handelingen, waarbij zijn goede naam niet ongerept is ge-

bleven. Maar ondeugdelijk uit dit oogpunt is de tegenstelling die de wet op het 

arbeidscontract in de artt. 1639 o en 1639u maakt tusschen dringende en 
gewichtige redenen 1 ) om de dienstbetrekking te doen eindigen. Wie, die geen 

studie der wet heeft gemaakt, zal verschil vinden tusschen een dringende en een 

gewichtige reden om den arbeider te ontslaan? Voor het gewone spraakgebruik is 

het precies hetzelfde, hoogstens kan men zeggen dat er gering gradueel verschil 

bestaat, ,.dringend" een tikje zwaarder klinkt dan ,,gewichtig". Ik beklaag den 

advocaat, die in de toekomst zijn cliënt zal moeten uitleggen, dat hij niet 
eigenmachtig zijn dienstbode mocht ontslaan, maar wel zich tot den 

kantonrechter kan wenden om een einde aan de dienstbetrekking te maken, op 

grond dat de reden die hij heeft wel gewichtig, maar niet dringend is. De 

bedoeling was dat in het eene geval de reden in min of meer afkeurenswaardig 

gedrag van den ontslagene zit. in het andere niet, maar die bedoeling wordt door 

den gebruikten term niet weergegeven, een dergelijk en terminologisch 
onderscheid, dat niet in het spraakgebruik wortelt, maakt de taal der wet tot iets 

geheimzinnigs, alleen voor ingewijden begrijpelijk, een ..Geheimsprache" als 

Huber") in een ander verband zegt. Zulke dingen komen in de Zwitsersche wet 

niet voor. 
In één opzicht heeft de Zwitsersche wet opzettelijk niet scherp onderscheiden. 

Zij maakt niet door vaststaande termen verschil tusschen dwingend en aanvullend 
recht. Zij wil de practijk vrij laten dit zelf te beslissen, omdat — en dit is 

merkwaardig — de meeningen daaromtrent gedurende het bestaan der wet 

kunnen veranderen en het niet wenschelijk zou zijn den tekst zoo te formuleeren, 

dat voor zich wijzigende opvattingen geen plaats zou zijn. De mogelijkheid van 

een met den tijd veranderende interpretatie, dat dus een uitlegging nu juist kan 

zijn die vroeger onjuist was, wordt hier uitdrukkelijk erkend. Dit hangt samen 

met de Zwitsersche opvatting over de verhouding van rechter en wet. Maar 
hierover een volgende maal. 

l)    Het  ontwcrp-Loeff  gebruikte   ..grondige"   voor  . .dringende",    al  
even  weinig gelukkig. 

-)    Inl.  blz.   16. 
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IV. 

Verhouding van rechter en wet. 

Er zijn weinig vragen, die de rechtsgeleerden thans zóó vervullen als die van 

de verhouding van rechter en wet. Voor vrijheid van den rechter, vrijheid om 

gapingen te erkennen in de wettelijke regeling en deze door zelf geschapen recht 

aan te vullen, vrijheid ook om bij zijne wets-interpretatie zich nog door andere 

overwegingen dan door woord-uitlegging alleen te laten leiden, om daarbij naar 

de billijkheid om te zien, vrijheid ten slotte zelfs tegenover de wet, als zij hem 
verouderd schijnt of onbillijk, weerklinken telkens luider stemmen. Aan de 

andere zijde wordt met onwrikbare starheid aan de leer vastgehouden, dat 

toepassing, enkel toepassing op het bijzondere van het door de wet in het 

algemeen gegevene 's rechters taak is. Dieper schouwende geesten zien, dat het 

hier niet enkel om de verhouding van twee organen van den staat, den wetgever 

en den rechter gaat, maar om het recht van de lang almachtig geloofde wet zelf. 
Recht en wet, niet rechter en wet is het probleem. Immers als toegegeven moet 

worden — en mij schijnt dat niet meer betwistbaar1) — dat een rechter nog iets 

anders doet en uit den aard van zijn taak doen moer als de wet toepassen, als het 

aan den anderen kant vast staat, dat het toch recht moet zijn dat hij uitspreekt, 

iets anders dan willekeur, dan zijn subjectieve meening, dan moet er ook een 

recht zijn buiten de wet en dan rijst de vraag, hoe de wet, die dan niet met het 
recht mag worden geïdentificeerd, zich tot dat recht verhoudt. De fundamenteele 

quaestie van den aard van het recht zelf komt dan in het spel. 
Vrees niet lezer voor een filosofische beschouwing. Het komt niet in mi) op, 

deze vraag hier te behandelen. Gesteld al, dat ik daartoe neiging had, dan zou dit 

Weekblad er zeker niet de plaats voor zijn. Ik wijs er slechts op, tot welke 

fundamenteele quaesties de vraag der verhouding van rechter en wetgever moet 
leiden om te verklaren, waarom ik het nuttig acht in het kort aan te geven, hoe 

de Zwitsersche wet tot deze vraag staat. 
Laat mij daarbij één ding vooropstellen. Wat de wet over de taak des rechters 

bepaalt, is slechts betrekkelijk van belang, is nooit beslissend. Immers als de 

rechter niet onvoorwaardelijk aan de wet gebonden is. kan geen wetsbepaling 

het hem maken. Iedere wetsbepaling dus. die die gebondenheid regelt, hetzij hij 
haar als "bsoluten regel voorschrijft, hetzij hij den rechter in meerdere of 

mindere mate vrijheid geeft, onderstelt de gebondenheid, de suprematie van de 

wet, haar vermogen het recht in zijn geheelen om- 

')    Ik  neem  de vri jheid  daarvoor  te  verwijzen  naar mijn  rede over  
..D.'   waarde van het Romeinsche Recht", zie hieronder p.  170. 
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vang te regelen. Maar juist die suprematie is betwistbaar en betwist. Door een 
wetsbepaling kan die strijd nooit worden uitgemaakt. Dat neemt niet weg, dat 
het interessant is, al was het alleen maar als een teeken des tijds, te onderzoeken, 
hoe een wetgever zich die verhouding heeft gedacht. En zulk een teeken des 
tijds, een weerslag dier nieuwere stroomingen, die vrijheid en zelfstandigheid 
voor den rechter opeischen, geeft de Zwitsersche wet zeker. En dat wel in 
tweeërlei opzicht: in de eerste plaats door haar algemeene regeling, die, hoezeer 
als elke wettelijke regeling dezer materie, van de onderworpenheid van den 
rechter uitgaande, hem toch met ruime hand vrijheid geeft, binnen zekere 
grenzen zelfs als den gelijke der wet erkent, maar in de tweede plaats — en dat 
is misschien nog wel zoo belangrijk — door bij allerlei onderwerpen telkens in 
bijzonder ruime mate de nadere preciseering der algemeen  gehouden regels 
aan hem over te laten. 

Den algemeenen regel geeft art. 1 van het Wetboek. Het luidt: Das Gesetz 

findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder 
Auslegung eine Bestimmung enthàlt. Kann dem Gesetze keine Vorschrift 
entnommen werden, so soil der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch 
ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufsteJlen 
würde. Er folgt dabei bewahrter Lehre und Ueberlieferung. 

Merkwaardig is deze wetsbepaling zeker. Vooreerst wel om de openlijke 
erkenning, dàt er hiaten bestaan in de wettelijke regeling, dat het mogelijk is dat 
de rechter komt te staan voor de beslissing van rechtsvragen, in de wet niet 
voorzien en vooral door het voorschrift dat hij dan op geen andere wijze tot 
oplossing kan komen dan door zich in de plaats van den wetgever te denken. De 
taak van den rechter in zekere mate parallel aan die van den wetgever. het is 
eigenaardig dat een wet dit uitspreekt. Intusschen geheel nieuw is die opvatting 
niet, zelfs bij wetgevers van vroeger is een vrijwel gelijke bepaling terug te 
vinden. De negentiende eeuwsche wetenschap is zóó doordrongen geweest van 
de waarheid dat de rechter enkel is de mond, waardoor de wetgever spreekt, de 
man die door een logische operatie het geval brengt onder den door den 
wetgever opgestelden regel, dat als vanzelf de voorstelling ontstaan is, dat ook 
bij de codificaties in den aanvang der eeuw tot stand gebracht, van deze stelling 
is uitgegaan. Toch kan dat niet algemeen worden volgehouden. Wel geldt het 
voor het Pruisische Landrecht, dat in zijn § § 46 vgl. uitdrukkelijk decreteerde, 
dat er geen recht bestond buiten de wet, maar niet voor het Oostenrijksche 
Wetboek, niet voor ons Ontwerp 1820. zelfs niet voor den Fran-schen Code. 
Wel zwijgt de Code over de vraag, wel noemt hij, als onze wet op de Algemeene 
Bepalingen, het een ..prétexte" te beweren dat ten aanzien van de rechtsvraag 
,.silence ou insuffisance de la loi" zou bestaan (art. 4) maar een zijner auteurs, 
Portalis, erkende die mogelijkheid uitdrukkelijk  en verwees den rechter in 

'i 
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een dergelijk geval naar de équité et le droit naturel '). In de wet zelf heeft de 
Oostenrijksche wetgever dezelfde meening neergelegd; kan de rechter geen baat 

vinden in analogische wetsuitlegging dan moet hij beslissen naar ,,natürliche 

Rechtsgrundsâtze" (§7) en in denzelfden zin bepaalde art. 73 van ons Ontwerp 

1820: „Wanneer ook op deze wijze (d. i. door analogie) de beslissing van de 

zaak in geschil niet kan gevonden worden, beslist de regter volgens de 
voorschriften der natuurlijke billijkheid". Blijkbaar staan deze codificaties nog 

onder invloed van het natuurrecht, maar als nu naar de leer van het natuurrecht 

de wetgever moest trachten dat uit de natuur van den mensch voortvloeiende 

recht in zijne voorschriften zooveel mogelijk te benaderen, en als ook de rechter 

in geval van zwijgen der wet naar hetzelfde natuurrecht wordt verwezen, is de 

taak van den een dan niet gelijk aan die van den ander? Practisch is dus het 

verschil tusschen deze wetten en de Zwitsersche wet niet groot, de Zwitsersche 
wet legt den nadruk op den aard van 's rechters taak bij zwijgen der wet, maar 

geeft hem geen steun als hij voor de vraag komt, hoe nu een wetgever behoort te 

handelen, uit welke bron hij (en dus ook de rechter) moet scheppen. De oudere 

wetten wijzen de bron wel aan, maar ook voor hen b l i j f t  het in het vage, waarin 

dat natuurrecht zou bestaan; in zooverre komen beide bepalingen wel op 

hetzelfde neer. In de erkenning van dat bijzondere karakter van het werk van den 
rechter ligt een bevrijding voor hen die zich de slaven der wet rekenden, maar de 

moeielijkheid is daarmee niet opgelost. Integendeel thans begint zij eerst recht. 
Maar nog andere bijzonderheden van het artikel moeten worden gereleveerd. 

In de eerste plaats de beteekenis die zij aan het gewoonterecht toekent. De 

rechter, die een rechtsgeschil heeft uit te maken, waarvan de beslissing niet door 

de wet wordt gegeven, is slechts dan bevoegd zelf den regel, dien hij behoeft, te 
vormen. als ook geenerlei regel van gewoonterecht hem helpen kan. De 

volgorde is dus: wettelijk recht, gewoonterecht, door den rechter gevormd recht. 

Nu moet bij de verhouding van gewoonte en recht tweeërlei beschouwing scherp 

worden gescheiden. Men kan historisch een onderzoek instellen naar den 

invloed der gewoonte op de rechtsvorming, nagaan dus in hoeverre 

overtuigingen omtrent hetgeen behoort te geschieden worden beheerscht door 
waarneming van hetgeen geregeld geschiedt. Dat die invloed bestaat, kan niet 

worden betwist, al zal men het over beteekenis en omvang daarvan niet spoedig 

eens worden. Zoo zal ook de rechter, die voor een nieuwe, door de wet niet 

besliste rechtsvraag staat, in meerdere of mindere mate. den invloed dier 

gewoonte ondergaan, of hij zich dat bewust is of niet. Maar van geheel andere 

beteekenis wordt die gewoonte voor hem, als hij  gehouden is haar als bron van  
recht 

')    Zie Code Civil et  mo t i f s  II. blz.  17, 34, 46. 



HET  NIEUWE  ZWITSERSCHE   BURGERLIJK  WETBOEK        

131 

te erkennen en zich dus, neemt h i j  eenmaal het bestaan van een dergelijken 
regel aan, onvoorwaardelijk aan haar moet onderwerpen. De Zwitsersche wet nu 
schenkt aan het gewoonterecht uitdrukkelijk een dergelijke positieve kracht. Of 
dat echter in de practijk van veel belang zal blijken, valt nog af te wachten. 
Zwitsersche schrijvers hebben er over gestreden, of hier onder ..gewoonte" ook 
locale gebruiken of alleen voor het geheele land oeldende gewoonten moeten 
worden begrepen, de meeste nemen op ook ons inziens juiste gronden het laatste 
aan '). Maar als dat zoo is, dan is het waarschijnlijk, dat van toepassing der 
,.gewoonte" in de eerste tijden, niet veel zal komen, dat nu de codificatie jong is, 
niet veel gewoonterecht omtrent buiten de codificatie gebleven vragen zal 
bestaan. Met zekerheid is dit niet te zeggen, maar het is uiterst waarschijnlijk, 
het bestaande gewoonterecht is gecodificeerd, waar zou de stof zijn, 
waaromtrent algemeene, meer dan plaatselijke, gewoonten, zouden zijn aan te 
wijzen? Dan zal zich dus, slechts in een verre toekomst dergelijk gewoonterecht 

kunnen vormen, maar dan zullen juist de vragen, waar het hier om gaat, reeds 
herhaaldelijk voor den rechter gekomen zijn, en herhaaldelijk door hem naar zelf 
gevormd recht, de derde rubriek van art. *1, zijn beoordeeld, vóór zich de 
overtuigingen tot gewoonte kunnen hebben gezet. Dan zullen ook juist op de 
vorming van die gewoonte de rechterlijke uitspraken van overwegenden invloed 
zijn, immers zijn zij afwisselend, nu eens in dezen dan in dien zin gewezen, dan 
zal daaruit al kunnen worden afgeleid dat er een ..gewoonte" recht niet bestaat, 
zi jn  zij daarentegen telkens gelijkluidend, wordt de een of andere stelling 
geregeld door verschillende rechters als onomstootelijk aangenomen, dan 
kunnen zij niet alleen als bewijs van gewoonterecht dienen, maar dan hebben zij 
zeker zelf het ontstaan van die algemeene volksovertuiging in belangrijke mate 
mede veroorzaakt. Dan komt ook het gebonden zijn van den rechter aan het 
gewoonterecht neer op een plicht van een vaste, constante jurisprudentie niet af 
te wijken. Maar daarbij komt men in botsing met den laatsten zin van het artikel: 
Er (Der Richter) folgt dabei bewahrter Lehre und Ueberlieferung (met de 
Ueber-lieferung is de jurisprudentie bedoeld). Immers het ..folgen" dat hier den 
rechter wordt opgelegd is niet een binden van den rechter, dat b l i jkt  uit den 
Franschen tekst, die van ..s'inspirer des solutions consacrées par la doctrine et la 
jurisprudence" spreekt. Den rechter wordt opgelegd van de jurisprudentie, 
gel i jk  ook van de wetenschap, kennis te nemen, zich er rekenschap van te 
geven of hij van haar uitspraken afwijkt, maar bindend zijn deze voor hem niet. 
En dat is gelukkig ook. daar anders de voor gemakzuchtige rechters toch al zoo 
gevaarlijke ..praejudiciën cultus" door de wet zou zijn 

1)    Vgl.  Gmür. Die Anwcndung des Rechts  nach art.   1  des schweiz.  Zv.  
Ges. Buch, blz. 85 vlg. 
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gesanctionneerd. Slechts dan kunnen de in die uitspraken neergelegde meeningen 
die bindende kracht volgens het tweede lid verkrijgen, indien de jurisprudentie 
niet alleen een door de rechterlijke colleges gevolgde is, maar zij tot 
volksovertuiging, tot gewoonte is geworden. Of zich dat spoedig voor zal doen? 
Het is gevaarlijk voorspellingen te doen, maar zooveel schijnt mij wel zeker, dat 
het schuiven der gewoonte tusschen wet en rechterlijk recht de ontwikkeling van 
het laatste niet ernstig zal belemmeren. 

Ik zeide, dat ten slotte de vraag, welke rechtsbronnen naast de wet staan, niet 
door de wet kunnen worden beslist, ook dat het voorschrift in art. 1 niet zoo 
fonkelnieuw is als wel is beweerd. Maar ik wil daarmee geenszins betoogd 
hebben, dat de bepaling naar mijne meening beter ware weggelaten. Al zou zij 
alleen het nut hebben de toch ook in Zwitserland aanwezige juristen, die aan de 
alomvattendheid der wet gelooven. tot bezinning te brengen, dan reeds ware zij 
genoegzaam gerechtvaardigd. De wet kan niet decreteeren, dat zij op elke 
rechtsvraag het antwoord geeft, maar door zelf het tegendeel te erkennen, leert zij 
den rechts-beoefenaar begrijpen, dat er recht moet zijn buiten de wet, leert zij htm 
afzien van alle mogelijke kunstjes om toch maar nieuwe stof onder oude regels te 
brengen, wekt zij hem op, zijn kracht nog in iets anders te zoeken. Reeds 
daardoor sticht zij goeds. De hiaten zijn er altijd, maar men moet ze leeren zien en 
juist de Zwitsersche wet voedt ook nog op andere wijze den rechter in deze 
richting op. Zij dwingt hem telkens zelf den regel waarnaar hij vonnissen moet te 
zoeken door telkens weer allerlei punten, en waarlijk niet alleen details, aan hem 
over te laten. Zij geeft hem ook een vingerwijzing hoe in dergelijke gevallen te 
handelen door in art. 4 te bepalen: ,,Wo das Gesetz den Richter auf sein Ermessen 
oder auf die Würdiging der Umstande oder auf wichtige Gründe ver-weist hat er 
seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen". Dit ..Recht und 
Billigkeit" en de ..Regel die er als Gesetz-geber aufstellen würde" van art.  1  
zal wel ongeveer hetzelfde zijn. 

Noemen we enkele voorbeelden der groote macht van den rechter. Bekend is 
de moeielijkheid of het recht het zoogenaamde ,,con-stitutum possessorium" moet 
erkennen, waar het gevaar bestaat dat daardoor crediteuren benadeeld worden. 
Iemand verkoopt zijn inboedel aan een familielid, maar behoudt het 
vruchtgebruik voor. hij onttrekt het goed daardoor aan zijn crediteuren. Is dit, 
afgezien van de actio Pauliana (1377 B. W.) met haar moeielijk bewijs, geldig? 
Der Richter entscheidet hierüber nach seinem Ermessen' (,,Le juge apprécie") 
antwoordt art. 717 van het Zwitsersche wetboek. Men zie verder art. 29, als 
iemand zich eens anders naam aanmatigt is hij tot schadevergoeding verplicht en 
bovendien, wo die Art der Beeintrachtigung es rechtfertigt. tot betaling van een 
geldsom als satisfactie. Bij verbreking der verloving ,,ohne wichtige Gründe" of 
als de verloofde schuld heeft aan den grond dan moet 
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hij den ander, diens ouders of zelfs derden een ,,angemessenen Ersatz" voor de 

met het oog op het huwelijk gemaakte kosten geven art. 92). Lijdt de verloofde 

door het verbreken ,,eine schwere Verletzung in seinen persönlichen 

Verhaltnissen" dan kan de rechter hem een geldsom als Genugtuung (réparation 
morale zegt de Fransche tekst) toewijzen (art. 93). Een dergelijk voorschrift voor 

echtscheiding geeft art. 151. Hoe bij scheiding van tafel en bed (Trennung) het 

vermogen geregeld wordt, beslist, als niet Güter-trennung gevraagd is, weer de 

rechter naar eigen goedvinden, (art. 155). Sterker nog: de geheele „Gestaltung der 

Elternrechte" is bij echtscheiding zoowel als bij de Trennung geheel aan den 

rechter overgelaten, positief is alleen bepaald, dat de echtgenoot, wien de 
kinderen ontnomen zijn, toch verplicht is in het onderhoud bij te dragen, maar dat 

hij ook recht behoudt op zekeren omgang met de kinderen. Overigens beslist de 

rechter alles (art. 156). Merkwaardig is ook de bepaling van art. 171, waardoor de 

rechter bevoegd wordt, als de man de zorg van vrouw en kinderen verwaarloost 

de schuldenaars der echtgenooten te bevelen, hunne betalingen geheel of 

gedeeltelijk aan de vrouw te doen. En zoo zouden we door kunnen gaan, we 
gelooven echter dat deze enkele voorbeelden voldoende zullen zijn om te doen 

inzien, dat de Zwitsersche rechter een groote mate van vrijheid is gelaten, waar 

hij binnen door de wet zeer ruim gestelde grenzen zelfstandig de normen moet 

vaststellen, waarnaar hij oordeelt. Juist in verband met art. 1 leek ook dit mij 

merkwaardig genoeg, om er op te wijzen. Hier er verder over uit te weiden  gaat 

echter  niet. 
Na zoo op enkele trekken ter karakteriseering van het wetboek gewezen te 

hebben, wordt het thans tijd dat ik van den inhoud den lezers het een en ander 

vertel. 

V. 

Indeeling.  Geen  algemeen  deel.  Personenrecht. 

Het wetboek is verdeeld in vier deelen: Personenrecht, Familierecht, Erfrecht, 
Zakenrecht. Vooraf gaat een korte, uit tien artikelen bestaande inleiding. Behalve 

den al vermelden regel over de toepassing van het recht bevat deze enkele 

voorschriften over de goede trouw en de rechterlijke vrijheid, verder over de ver-

houding van landsrecht en kantonaal recht, over de algemeene bepalingen van het 

verbintenissenrecht (art. 7), waarop ik zoo dadelijk terug kom, en over bewijs. 

Uit deze opsomming reeds blijkt, dat deze inleiding niet kan gelden als een 
„algemeen deel", gelijk het Duitsche Wetboek bevat. Dit ontbreekt. Wat den 

oppervlak-kigen beschouwer nog meer zal treffen, ook het verbintenissenrecht is 

niet opgenomen. De verklaring is eenvoudig. Het verbintenissen- 
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recht is reeds sinds 1881 gecodificeerd in Zwitserland, nu was het oorspronkelijk 

de bedoeling een herziening van dat wetboek van 1881 als vijfde boek in het 

Burgerlijk Wetboek op te nemen, een ontwerp voor die herziening is in 1904 
verschenen, maar om de totstandkoming van het wetboek niet noodeloos te 

vertragen, besloot men met de vaststelling niet te wachten, totdat ook die her-

ziening zou zijn afgeloopen. Men hoopt daarmee vóór de invoering van het 

wetboek gereed te komen. 
Is het ontbreken van een „Algemeen deel" een nadeel? Ik geloof het niet. 

Welke stof plaatst de moderne systematiek en in navolging daarvan het Duitsche 
Wetboek hier? In de eerste plaats de regeling van rechtssubject en rechtsobject, 

van personen en zaken. Aan het eerste onderwerp, waartoe veel behoort wat verre 

van ..algemeen", integendeel zeer ,,bijzonder", speciaal is, wijdt de Zwitsersche 

wet een afzonderlijk boek, het tweede behandelt het in het zakenrecht, wat voor 

een goed begrip zeker wenschelijk is. Anders wordt uiteengerukt wat bij elkaar 

behoort. Verder worden tot het algemeen deel gerekend de leer der 

rechtshandelingen (bekwaamheid, wilsverklaring, overeenkomst, voorwaarde, 

tijdsbepaling, vertegenwoordiging, toestemming) die van termijnen en verjaring 

en van de bescherming der rechten. Nu is het zeker wetenschappelijk mogelijk en 

ook noodzakelijk in het bijzondere het algemeene te zoeken, daardoor eerst wordt 

kennis van het recht tot wetenschap en ook voor de verdere vorming van het recht 

kan dit schoone vruchten brengen. Ook Huber erkent dit uitdrukkelijk bij zijn 
verdediging van het niet opnemen van een algemeen deel'). Maar daaruit volgt 

geenszins dat die generaliseering ook in de wet moet geschieden. Gaat een 

wetgever er toe over, dan zal de wetenschap toch de abstracte schema's door hem 

over begrippen als wil, verklaring, rechtshandeling opgesteld, moeten aanvullen 

en toetsen aan de levende stof der bijzondere bepalingen en eerst uit algemeene 

en bijzondere bepalingen samen het rechtsbegrip mogen vormen. In zooverre is 
het voordeel der generaliseering, — dat korter in één regel wordt gezegd wat 

anders uit vele zou moeten worden afgeleid — a l t i jd  slechts relatief, en het is 

minder naarmate de regels algemeener zijn gehouden. Vandaar dan ook, dat het 

veel eenvoudiger is en ook loonender een algemeen deel enkel van het 

vermogensrecht op te stellen dan een dat mede het familierecht omvat, vandaar 

verder dat de algemeene bepalingen van het Duitsche Wetboek voor het 
familierecht van zoo weinig belang z i j n 2 ) .  Men kan de bepalingen over 

wilsverklaringen moeielijk zoo stellen dat ze ook op het aangaan van huwelijken 

kunnen worden toegepast en al geeft men een regeling voor de dwaling, dan zal 

toch de dwaling bij het huwelijk weer afzonderlijk moeten worden 

')    Zie Erl.  blz.  24. 
'-')    Zie  DcrnburR.   Bury.   Recht   IV   blz.   2. 
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omschreven. En zoo meer. Het kan een deugd van een wet zijn algemeene regels 

te geven, maar hoever zij daarbij gaan moet is niet a priori te zeggen, het is een 

kwestie van min of meer en het opstellen van een algemeen deel brengt licht tot 

de fout, in de generaliseering te ver te gaan, doctrinair te worden èn 
onbegrijpelijk. Want aan de verstaanbaarheid van een wet is een algemeen deel 

weinig bevorderlijk. Het is bij den grooten nadruk, in Zwitserland op het laatste 

gelegd, verklaarbaar dat men een anderen weg is uitgegaan en heeft verkozen 

iedere stof te behandelen daar waar zij practisch van de grootste beteekenis is en 

dan elders daarnaar te verwijzen. Zoo de leerstukken der rechtshandeling in het 

verbintenissenrecht. Vandaar de bepaling van art. 7 der wet: Die algemeinen 
Bestimmungen des Obligationenrechts über die Ent-stehung. Erfüllung und 

Aufhebung der Vertrage finden auch An-wendung auf andere Zivilrechtliche 

Verhaltnisse. Er mag iets vaags in dit voorschrift liggen, en het geheele systeem 

mag logisch niet zeer fraai zijn, het zou mij niet verwonderen als het practisch tot 

goede resultaten leidde. Als de wetgever zich zelf maar de ongeschreven 

algemeene regels uit zijn werk af te leiden voortdurend voor oogen heeft 
gehouden en er niet zonder grond van is afgeweken, schijnt het mij geen nadeel, 

dat hij ze niet uitdrukkelijk formuleerde. 
Het Personenrecht omvat de natuurlijke en de rechtspersonen. Uit de 

voorschriften omtrent de natuurlijke personen verdient vooreerst de streng 

doorgevoerde onderscheiding tusschen „Handlungs-fahigkeit" en 

„Urteilsfahigkeit" de aandacht. Handlungsfàhig, bekwaam is ieder die mondig is, 
(wat hij op zijn 20e jaar wordt (14) ) en urteilsfâhig (13) '), de laatste eigenschap 

bezit ieder, wie niet ..wegen seines Kindesalters oder infolge von 

Geisteskrankheit, Geistesschwache, Trunkenheit oder àhnlichen Zustanden die 

Fahigkeit mangelt, vernunftgemass zu handeln (16). Aan de handelingen van 

hem, die tbt oordeelvorming niet in staat is. kan geen rechtsgevolg worden 

gehecht (18) .  wie er wel toe in staat is, maar minderjarig is of onder curateele 
gesteld (entmündigt) kan zich slechts met toestemming van zi jn  wettelijken 

vertegenwoordiger door zijn handelingen verbinden. Zonder die toestemming kan 

hij voordeelen verwerven zonder tegen-praestatie en rechten uitoefenen, die hem 

ter wille van zi jn  persoonlijkheid toestaan (droits strictement personnels zegt de 

Fransche tekst). Uit onrechtmatige daad wordt hij wel gebonden ( 1 9 ) .  Voor ons 

is deze regeling merkwaardig, omdat zij van wat ten onzent geldt, afwijkt. Wel 

kan men ook ten onzent niet buiten een onderscheiding tusschen diegenen die 
absoluut onbekwaam zijn een wilsbesluit te nemen en hen. die enkel door de wet 

onbekwaam worden verklaard, immers het verschil  dat dezen  wèl.  genen  

niet  door eigen onrechtmatige 

')    De  nummers   geven   de  artikelen   der   Zwitserschc   wet   .ian. 
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daad worden gebonden, bestaat ook bij ons1), maar bij ons laat de wet na de grens 
te trekken, evenmin kennen wij de bevoegdheid van den onbekwame, die wel 

oordeel des onderscheids bezit, met toestemming van den wettelijken 

vertegenwoordiger zelf te handelen of zijn bevoegdheid voordeelen te verwerven 

of de zoogenaamd hoogst persoonlijke rechten zelf uit te oefenen. Voor 

Zwitserland is dit laatste echter niets nieuws, het is een bevestiging van de al 

bestaande toestanden, ook het Duitsche recht kent een dergelijke onderscheiding 
met analoge gevolgen tusschen „Geschàftsunfâhig-keit" en „beschrânkte 

Geschàftsfâhigkeit" -) ; van deze regeling verschilt de Zwitsersche doordat zij 

krankzinnigen niet voor absoluut onbekwaam verklaart, maar ook voor hen 

aanneemt, dat het mogelijk is dat zij op bepaalde oogenblikken en ten aanzien van 

bepaalde punten tot het vormen van een oordeel in staat zijn. Boven onze regeling 

acht ik de Zwitsersche zeker verkieselijk. een zonder meer onbekwaam verklaren 
van iederen minderjarige of onder curateele gestelde is in strijd met wat het 

werkelijk leven ons vertoont, de mogelijkheid dat de minderjarige zelf handelt 

met toestemming van zijn vertegenwoordiger behoort te worden erkend, trouwens 

reeds het Romeinsche recht deed zulks, ook de gelegenheid zelfstandig voordeel 

te verwerven, hem door dit nieuwe recht gelaten was daar reeds bekend. Dat hij 

eindelijk voor wat hoogst persoonlijk is zelf heeft op te komen, dat b.v. een 
wegens verkwisting onder curateele gesteld persoon zelf echtscheiding moet 

kunnen aanvragen, schijnt mij juist door dat „hoogst persoonlijke" van die rechten 

geboden. Uit dit persoon zijn vloeit naar Zwitsersch recht naast een bijzonder 

recht op den naam een zeer algemeen gehouden bevoegdheid voort om als 

zoodanig te worden erkend. Wat den naam betreft bepaalt art. 29 dat hij, wiens 

recht tot het voeren daarvan wordt bestreden, de beslissing van den rechter kan 
inroepen. Matigt iemand zich eens anders naam aan, dan kan deze vorderen dat 

hij worde veroordeeld dat na te laten, waarbij tegelijk schadevergoeding kan 

worden geëischt en naar omstandigheden daarenboven nog een geldsom als 

satisfactie. De algemeene bepaling op welke ik doelde is die van art. 28. Wij 

schrijven die woordelijk af: ..Wer in seiner persönlichen Verhaltnissen 

unbe-fugterweise verletzt wird, kann auf Beseitigung der Störung klagen. Eine 
Klage auf Schadenersatz oder auf Leistung einer Geld-summe als Genugtuung ist 

nur in den vom Gesetze vorgesehenen Fallen zulàssig". Ik wil wel erkennen dat 

de strekking van dit voorschrift mij niet recht duidelijk is. De Erlàuterungen 

geven geen opheldering en verder materiaal staat mij niet ten dienste. In het 

ontwerp 1900 had het voorschrift veel wijder strekking, daar werd naast  een  

recht  op  „Beseitigung  der  Störung"  een  vordering  tot 

')    Vgl.  art.   1488.  Land-Lohman  IV blz. 422.  
315. -)    Vgl.  B. G. B.   §   104  vlg. 
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schadevergoeding en naar omstandigheden op een geldsom ook verdere 

satisfactie gegeven. Rümelin ') maakt de juiste opmerking dat zoo bij aanranding 

van den persoon schadevergoeding verschuldigd zou zijn ook buiten schuld, het 

ontwerp 1904 beperkte daarop de verplichting tot schadebetaling tot het geval 
van schuld, de wet geeft het recht op vergoeding alleen als het elders wordt 

erkend. Wat is nu aanranding van den persoon? Men schijnt er mee bedoeld te 

hebben een aanval op z i jn  lijf, vrijheid, eer, naam enz., al die moeilijk af te 

grenzen bevoegdheden die uit het persoon zijn zelf voortvloeien, wat de 

Duitsche, vooral de Germanistische, theorie „Persönlichkeitsrecht" noemt. Een 

vergoeding van schade in dergelijke gevallen zal nu alleen verschuldigd zijn. als 
de wet het uitdrukkelijk zegt, niet ten onrechte dunkt mij, het zullen juist de 

aanvallen op deze rechten zijn die als onrechtmatige daden, delicten zullen 

worden getroffen, bij een behoorlijk ruime redactie van het onrechtmatige 

daadbegrip is een afzonderlijk voorschrift als het Ontwerp 1900 gaf onnoodig en 

gevaarlijk, daar dan de kans bestaat dat de schadeplicht te ruim zal worden 

uitgebreid. Maar wat beteekent het nu den regel dat men ook als men geen 
schadeactie heeft tot „Bïseitigung der Störung" mag ageeren? Welke gevallen 

heeft men daarmee willen voorzien? Helder is het mij niet. 
Bij dezen enkelen greep in het recht van de natuurlijke persoon zullen wij het 

laten. Wat rechtspersonen xbetreft staat de wet op het standpunt van Gierke. De 

Erlàuterungen toonen dat Huber diens theorie ten volle aanvaart. De corporatie is 

juist op dezelfde wijze persoon als de enkele mensch, zegt hij, de rechtsorde doet 
in beide gevallen hetzelfde, erkennen wat feitelijk is'-). Rechtspersonen hebben 

evenzeer handelingsbevoegdheid als de natuurlijke, de bestuurders hebben 

dezelfde functie als de ledematen van den mensch, zij zijn organen: l) .  Alle 

rechten die niet door den aard van den mensch bepaald z i jn  kan de 

rechtspersoon evenzeer hebben '). In de practijk van den wetgever heeft deze leer 

voornamelijk twee consequenties: zoodra een vereeniging met de bedoeling als 
corporatie op te treden tot stand is gekomen, heeft zij rechtspersoonlijkheid, ook 

zonder eenige uitdrukkelijke erkenning door den Staat èn de vereeniging wordt 

door onrechtmatige daden harer bestuurders evenzeer als door hunne 

rechtshandelingen gebonden. Ik wil niet gezegd hebben dat wie deze regels 

aanvaardt nu ook de theorie als juist moet erkennen, maar het omgekeerde is wel 

waar, wie de theorie aanhangt, kan aan deze consequenties niet ontkomen. 

Hoogstens kan hij een zekere inmenging van den Staat  bij  de  oprichting  
van  vereenigingen   als  controlemiddel  ter 

1) Der Vorentwurf  zu   cinem   schweizeriseben   Zwelgesetzbuch   blz.   9. 
2) Erl. blz.  43. 
3) Erl. blz. 44. 
4) Erl. blz.  45 zie ook art.  53. 
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wille van derden toelaten. De Zwitsersche wet erkent naast publiekrechtelijke 
corporaties en inrichtingen elke vereeniging die corporatief georganiseerd is 

zonder meer als rechtspersoon, mits zij niet een economisch doel heeft; heeft zij 

dat wel, dan moet zij ter verkrijging van de persoonlijkheid in het 

handelsregister worden ingeschreven (52 vgl. ook 6 4 ) ,  ook kerkelijke en 

familiestichtingen zijn rechtspersonen. Slechts tot onzedelijke of onrechtmatige 

doeleinden opgerichte vereenigingen missen de persoonlijkheid. De wet spreekt 
verder van de handelingsbevoegdheid der rechtspersoon (.54) en verklaart dat de 

organen (men lette op den term) de rechtspersoon zoowel door 

rechtshandelingen als door hun ,,sonstiges Verhalten" binden. 
Aan het laatste voorschrift wordt toegevoegd dat ,,voor hun Verschulden" de 

handelende personen ook individueel aansprakelijk zijn (55). Dit is ongetwijfeld 

juist al meent men bij ons wel, dat de aansprakelijkheid van de rechtspersoon die 
van het individu uitsluit. De moeielijkheid is slechts uit te maken wanneer per-

soonlijke, wanneer corporatie-aansprakelijkheid bestaat, wanneer beide '). Van 

de verdere bepalingen over deze materie wijzen wij nog op de volgende. 

Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid worden evenals in het Duitsche 

recht met maatschappen gelijk gesteld (62), een bepaling die wellicht minder tot 

bezwaar zal aanleiding geven als in Duitschland het geval was, nu hier de ver-
krijging der rechtspersopnlijkheid zooveel gemakkelijker is. Trouwens een 

afdoende regeling van dezen tusschenvorm schijnt zeer bezwaarlijk. Omtrent de 

statuten worden een reeks bepalingen gegeven, die deels gelden als niet anders 

bepaald is, deels dwingend recht zijn. Tot de laatste behooren de toekenning aan 

de algemeene vergadering van het recht om op gewichtige gronden de organen te 

ontslaan (65), het verbod voor leden om mede te stemmen over 
rechtshandelingen of processen met hen zelf, echt-genooten of verwanten in 

rechten lijn (68), ook verandering van het doel tegen den wil van een lid is niet 

geoorloofd (74 ,,Eine Umwandlung des Vereinszweckes kann keinem Mitglied 

aufge-nötigt werden), noch mag de bevoegdheid worden uitgesloten de 

geldigheid van besluiten op grond van stri jd met wet of statuten bij den rechter 

te betwisten (75).  Daarentegen is de vereeniging vrij te bepalen of de ontzetting 
van leden zal gebeuren op bepaalde gronden of zonder gronden op te geven. 

Betwisting van de ontzetting bij den rechter is niet geoorloofd (73). Consequent 

aan de leus dat het bestaan der vereeniging zijn rechtspersoonlijkheid ins lui t  

wordt aan de overheid de bevoegdheid gegeven om als het doel wederrechtelijk 

of onzedelijk blijkt de ontbinding der vereeniging — en niet de ontneming der 

rechtspersoonlijkheid als wij kennen — bij den rechter te vorderen. In het 
algemeen maakt deze 

')   Erl. blz. 72 
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regeling   althans  bij   oppervlakkige   beschouwing   wel   den   

indruk eenvoudig en goed te zijn. 
Wat de stichtingen betreft releveeren wij, dat zij bij authentieke akte of 

uitersten wil worden opgericht (81). Zij staan onder toezicht der kantonale 

overheid ( 8 4 ) ,  wordt haar doel onbereikbaar dan worden zij opgeheven (88). 
Het vermogen moet dan voor een zooveel mogelijk analoog doel worden 

gebruikt (57). Bij opheffing van stichting of vereeniging wegens de 

onrechtmatigheid van het doel komt het vermogen aan den Staat (57). Een 

doeltreffende bepaling! 

VI. 

Werpen wij thans een vluchtigen blik op het familierecht. 
Het punt waarop onze belangstelling zich voornamelijk richt, is de vraag der 

rechtsverhouding van de getrouwde vrouw. In hoever heeft de Zwitsersche 

wetgever toegegeven aan de moderne stroomingen, die voor de vrouw zoo in 
persoonlijke verhouding als ten aanzien van het vermogen een zelfstandiger 

positie in het huwelijk opeischen? Vóór wij deze vraag trachten te 

beantwoorden, willen we, het systeem der wet volgende, nog op enkele andere 

zaken de aandacht vestigen. 
Ten aanzien van het huwelijk zelf, den vorm (burgerlijke stand), de 

beletselen, de nietigheid en dergelijke, schijnt het, dat tusschen de 
rechtsovertuigingen van de volken van het vaste land van Europa vrijwel 

overeenstemming bestaat en de opvattingen die de Fransche Code daaromtrent 

bracht nog altijd voor juist worden gehouden. Natuurlijk is er wel onderscheid, 

al was het alleen omdat verschillende redactie verschillenden inhoud brengt, 

maar im Grossen und Ganzen verschilt het Zwitsersche recht niet van het onze 

maar evenmin van het Fransche of Duitsche. Een enkele bepaling slechts wil ik 
hier releveeren: het verbod aan gescheiden echtge-nooten weder samen te huwen 

(ons art. 90) kent de Zwitsersche wet niet, integendeel het verbod om te 

hertrouwen gedurende zekeren tijd, aan een gescheiden man of vrouw op te 

leggen, kan worden verkort door den rechter, als het een huwelijk met den 

vroegeren echtgenoot geldt ( 1 0 4 ) .  Voorts kan het den Neder-landschen lezer 

treffen dat een afzonderlijke afdeeling aan de verloving is gewijd, voor den 
Duitscher hebben deze bepalingen weinig bijzonders, zij gelijken op die van zijn 

wetboek (vgl. artt. 90—95 Zivilg. met §§ 1297—1302 Duitsch B.G.B.), alleen is 

de verplichting tot schadevergoeding bij verbreking der verloving wat ruimer 

gesteld. Wat de nietigheid van het huwelijk betreft trekt de regeling van 

nietigheid op grond van dwaling, bedrog en geweld onze opmerkzaamheid. Niet 

alleen dwaling in den persoon, maar ook dwaling in persoonlijke eigenschappen 
kan een grond opleveren 
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om het huwelijk te betwisten, zij moeten echter van zoodanige beteekenis zijn, 
dat den anderen echtgenoot ..die eheliche Gemein-schaft nicht zugemutet werden 

darf" (123). Ook hier was de Duitsche wetgever voorgegaan (§ 1333). Het moeten 

dus persoonlijke eigenschappen zijn waaromtrent gedwaald is, niet familie-

verhoudingen of vermogenstoestand. Huber noemt als voorbeelden: sexueele 

misvormdheid, afschuwwekkende ziekte, p rost i tu t ie 1 ) .  Naast eigen 

onwetendheid omtrent die punten zal de echtgenoot die vernietiging vraagt 
hebben aan te toonen, dat de eigenschap van dien aard is, dat naar objectieven 

maatstaf redelijkerwijze van hem geen voortzetting van het huwelijk kan worden 

geëischt. Men vergelijke ook de uitdrukking van § 1333 Duitsch B. G. B.: 

..Eigenschaften . . . die ihn bei verstandiger Würdigung des Wesens der Ehe von 

der Eingehung der Ehe abgehalten haben würden". Ook hier weer is de macht van 

den rechter groot, ook hier is het weer aan hem den eigenlijken inhoud aan de 
bepaling te geven en uit te maken, wanneer nu de voortzetting van 

huwelijksgemeenschap niet kan worden geëischt. Dit laatste geldt ook voor de 

bepaling omtrent het bedrog"), ook hier is dezelfde eisch gesteld. Hier gaat 

overigens de Zwitsersche wet niet zoo ver als de Duitsche. Terwijl deze (§ 1334) 

enkel dit vereischte (dat bij verstandige overweging omtrent het wezen van het 

huwelijk de verbintenis zonder het bedrog niet zou zijn aangegaan) heeft en 
slechts speciaal bedrog over vermogenstoestanden uitsluit:i), eischt de 

Zwitsersche wet dat óf het bedrog betrof de ,,Ehrenhaftigkeit" van den anderen 

echtgenoot óf een ziekte geheim gehouden is gevaarlijk voor de gezondheid van 

den ander of de nakomelingen (125). Als nu art. 125 een uitbreiding is tegenover 

art. 124 — en was het dit niet dan zou het voorschrift geen zin hebben, bedrog 

sluit dwaling in — dan is dus ,,Ehrenhaftigkeit" ruimer dan ,,Eigenschaft". Wel 
een bewijs dat dit laatste vooral niet te ruim mag worden uitgelegd. Anders zou 

wellicht en de ..Ehrenhaftigkeit" en ook de ziekte er onder gebracht kunnen 

worden. Aan een huwelijksverbod wegens ziekte, als thans wel van medische 

zijde bepleit wordt, heeft de wetgever niet gewild, hij kent de ziekte alleen 

beteekenis toe als zij voor den ander opzettelijk geheim is gehouden. Uit de 

nietig-heidsregeling releveer ik nog dat de nietigheid op grond van het ontbreken 
van toestemming van ouders en voogden niet meer kan worden gevraagd als de 

vrouw zwanger geworden is  (128) en dat 

')    Zie Erl. blz.  128. 
-) Van de rijke Duitsche judicatuur over § 1334 slechts een enkel s t a a l t j e :  nietigheid werd niet 

uitgesproken bij onbekendheid van de vrouw met het feit dat de man een natuurlijk kind had vóór het 

huwelijk, wel bij dwaling van den man  omtrent  de   ..Unbescholtenheit"   der  vrouw. 
,l) Volgens het Reichsgericht kan intusschen bedrog over vermogenstoestanden wél in aanmerking 

komen als het van dien aard is, dat daardoor het karakter van  den bedrieger  in een  bijzonder  

l icht    komt. 
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de kinderen uit een nietig verklaard huwelijk altijd wettig zijn (133). 

Ongetwijfeld een verbetering tegenover het gecompliceerde systeem dat hier 

goede en kwade trouw onderscheidt. De verhouding tus-schen ouders en kinderen 

wordt bij nietigverklaring geregeld als bij echtscheiding. 
Echtscheiding is voor een wetgever altijd een teer onderwerp. Van 

Roomsch-Katholieke zijde geheel verworpen, wordt zij ook door orthodoxe 

Protestanten liefst binnen zoo eng mogelijke perken gehouden, daar tegenover 

wordt — om van het zoogenaamde ,.vrije" huwelijk nu maar te zwijgen — de 

strooming steeds sterker die de mogelijkheid van echtscheiding wil openen in alle 

gevallen, waarin het huwelijk tot een bespotting van een waarlijk samenleven is 
geworden. Hoe licht ontbrandt hier de strijd der hartstochten. Voor een wetgever 

van heden is hier een geven en nemen, een compromis tusschen beiderlei 

opvatting geboden. Toch kan van den Zwitserschen wetgever gezegd worden dat 

hij een stap in de richting van vergemakkelijking der echtscheiding heeft gedaan. 

Hij heeft nl. de echtscheiding principieel los gemaakt van de „schuld" (can de 

huwelijksmislukking) van een der echtgenoo-ten. Onze Staatscommissie van 
1886 hield nog zoozeer aan dat vereischte vast. dat zij zelfs de echtscheiding op 

grond van krankzinnigheid verwierp. De Duitsche wet erkent deze (§ 1569) 

evenals de Zwitsersche (341j, maar de eerste houdt overigens nog aan het 

schuldbegrip vast, wel stelt zi j  naast de speciale echtscheidingsgronden een 

tamelijk ruim gestelde algemeene in § 1568, maar zij b l i j f t  daar toch verlangen, 

dat de ,,so tiefe Zerrüttung des ehe-lichen Verhâltniss, dass dem Ehegatten die 
Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden kan", door één der echtgenooten 

door plichtsverwaarloozing of door eerloos of onzedelijk handelen ,,ver-schuldet" 

is. De Zwitsersche wet gaat verder. „Unehrenhafte Lebenswandel, dass die 

Fortsetzung der Ehelichen Gemeinschaft dem andern Ehegatten nicht zugemutet 

werden darf", is bij haar een speciale echtscheidingsgrond (139) daarnaast is het 

enkele feit de „Zerrüttung des eheliches Verhàltnisses, dass enz. enz. (zie boven) 
voor haar voldoende grond, onverschillig of deze betreurenswaardige toestand 

aan de schuld van een der echtgenooten is te wijten (142). Die schuld is slechts in 

zooverre van invloed, dat als de eene partij „overwegend" schuld heeft aan dien 

toestand, slechts zijn echtgenoot, niet hij zelf echtscheiding mag eischen. Ook 

hier wacht den rechter de belangrijke maar moeielijke taak den naderen inhoud te 

vinden van het opzettelijk vaag gehouden begrip der „Zerrüttung der Ehe". Te 

snel zal hij die niet mogen aannemen, hij zal ook niet in het algemeen mogen 
decreteeren dat dit of dat feit voldoende grond is, maar hij zal steeds voor elk 

bijzonder geval moeten nagaan of inderdaad de verwoesting van het 

huwelijksleven onherstelbaar is. Zoo hoopt men frivoliteit en willekeur buiten te 

sluiten. Wij zi jn  benieuwd wat de practijk van 



M2 F. SCHOLTEN 

dit voorschrift zal maken. De echtgenoot die echtscheiding kan vragen kan de 
Trennung (scheiding van tafel en bed) verkiezen, eischt hij die, dan kan slechts 
deze worden uitgesproken, eischt hij echtscheiding, dan is de rechter bevoegd de 
„Trennung" uit te spreken, als kans op verzoening der echtgenooten bestaat 
(106). Als Trennung uitgesproken is, kan na een zekeren tijd, hoogstens drie 
jaar, ieder echtgenoot scheiding vragen. Merkwaardig is nog de bevoegdheid 
van den rechter om bij het echtscheidings-vonnis den schuldigen echtgenoot te 
verbieden binnen door hem te bepalen tijd, hoogstens drie jaar, te hertrouwen 
(150). 

Wat nu de verhouding van man en vrouw betreft, kenmerkt de Zwitsersche 
wet zich door twee algemeene trekken. Zij handhaaft de positie der man als 
hoofd der echtvereeniging, maar daarnaast geeft zij in ruime mate aan de vrouw 
de bevoegdheid den rechter tegen den man te hulp te roepen. Voor het bij de 
voorbereiding onzer Kinderwetten zoo druk besproken en zoo zwaar gewogen 
gevaar, dat de rechter zou treden tusschen man en vrouw en daarmee meer 
bederven dan hij ooit kan goed maken heeft de Zwitsersche wetgever niet veel 
gevoeld. Trouwens alles hangt hier zoo zeer af van de personen, van de 
verhouding waarin het volk tot den rechter persoonlijk staat, dat over het al of 
niet verkieselijke van eenig stelsel in het algemeen moeielijk te twisten valt. Wel 
worden we er telkens van doordrongen, hoe hoog, maar ook hoe moeielijk het 
ambt van een Zwitserschen rechter moet zijn. Dat de man het hoofd der 
gemeenschap (in persoonlijken zin bedoeld) is, zegt art. 160 uitdrukkelijk, het 
blijkt verder daaruit, dat de vrouw alleen met toestemming van den man beroep 
of bedrijf kan uitoefenen (167), dat hij haar de bevoegdheid in zekere mate de 
gemeenschap te vertegenwoordigen kan ontnemen (164), dat zij behalve deze 
bijzondere bevoegdheid de gemeenschap niet vertegenwoordigt dan krachtens de 
toestemming van den man (166). Zij heeft echter in de gevallen van artt. 167 en 
164 beroep op den rechter. Belangrijker nog is de taak dezen in art. 169 op-
gelegd. 1st ein Ehegatte gegenüber der Gemeinschaft pflichtver-gessen oder 
bringt seine Handlungsweise den andern in Gefahr. bchande oder Schaden, so 
kann dieser den Richter um Hülfe angehen. De rechter kan dan den 
plichtverzaker een vermaning toedienen, verder in bepaalde gevallen de 
gemeenschappelijke huishouding opheffen en voor zooveel noodig den eenen 
echtgenoot veroordeelen den ander tot onderhoud zekere bijdragen uit te keeren 
(170) eindelijk ook de schuldenaars van den man gelasten om hunne betalingen 
aan de vrouw te doen (171), alle welke beschikkingen natuurlijk herroepelijk 
zijn. Of dit alles van veel nut zal blijken? Gelijk al gezegd, het betreft hier 
dingen waarover zonder zich geheel in de plaatselijke toestanden in te denken 
moeielijk geoordeeld kan worden. Voor ons schijnt mij dit alles, — het laatste, 
de bepalingen omtrent uitkeeringen en betalingen mis- 
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schien uitgezonderd — vrij onvruchtbaar, even onvruchtbaar trouwens als al het 
gepraat over de wettelijke ondergeschiktheid van de vrouw in het huwelijk, de 
feitelijke persoonlijke verhoudingen zijn hier toch altijd beslissend en de 
wettelijke regels van zeer geringe practische beteekenis. Maar het zou ons te ver 
voeren daarover nu uit te wijden. Wel van practische beteekenis is de vraag der 
handelingsbekwaamheid van de vrouw en de regeling van hare bevoegdheid 
eigen goed en dat der gemeenschap te verbinden. Daaromtrent heeft de 
Zwitsersche wet een zeer gelukkige regeling getroffen. De vrouw is 
handelingsbekwaam, voor huishoudelijke uitgaven verbindt zij voorts de 
gemeenschap. In het laatste geval is het „eheliche Vermogen", dat naar het 
huwelijks-goederenrecht wisselt, verbonden. Voor wat de vrouw buiten haar 
vertegenwoordigingsbevoegdheid doet, verbindt zij zich persoonlijk. Leven 
partijen buiten elke gemeenschap van goederen (Güter-trennung) dan geeft dat 
geen moeilijkheid, alleen op het vermogen der vrouw bestaat verhaal, maar is 

hunne vermogensrechtelijke verhouding anders, dan ligt ook het goed der vrouw 
onder den gemeenschapsband en is zij dus tegenover crediteuren alleen met haar 
..Sondergut" aansprakelijk. Van de huwelijksche voorwaarden dus hangt het af 
of de wettelijke bekwaamheid der vrouw, ook feitelijk van beteekenis wordt. 
Maar pleegt de vrouw een onrechtmatige daad, heeft zij schulden uit een 
contract door den man goedgekeurd of uit haar bedrijf dan is daarvoor ook het 
gemeenschapsvermogen verbonden, zoo ook als zij schuld heeft van vóór het 
huwelijk of de verbintenis door erfgemeenschap op haar is overgegaan (207, 
208, 220, 221). Van de tamelijk uitvoerige regeling zijn dit de hoofdtrekken ]). 
Wij moeten ons echter bekorten. Daarom ook over het huwelijksgoederenrecht 
slechts mededeeling van een enkelen hoofdtrek. De echtgenooten zijn vrij hun 
vermogenstoestand door huwelijkscontract te regelen en dat wel zoowel vóór als 
tijdens het huwelijk (179). Het laatste is voor ons en voor ieder land, waar het 
Fransche recht zijn invloed deed gelden, dus ook voor verschillende Zwitsersche 
kantons een nieuwigheid. Ons schijnt het een verbetering, rechten van derden 
worden door bijzondere bepalingen beschermd, en wat de verhouding tegenover 
elkaar betreft is de voorstelling dat de echtgenooten tijdens huwelijk niet in staat 
zouden zijn vrijelijk over de hun wenschelijk voorkomende regeling te beslissen 
wel wat verouderd"). De vrijheid van partijen is echter in zooverre beperkt dat zij 
al ti jd  één der typen huwelijksregeling door de wet opgesteld moeten kiezen. 
Maken zij geen huwelijksche voorwaarden dan geldt de Giiterverbindung als 
wettelijk huwelijksrecht. Deze lijkt op de  Duitsche Verwaltungsgemeinschaft.  
Het  geheele vermogen 

')    Zie ook  F.rlàutcrungen  blz.  
107. 2)    Zie Rümclin  t.a.p.  blz.  33. 
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der echtgenooten met uitsluiting van het ,,Sondergut" der vrouw is ,,eheliches 

Vermogen" (194),  wat de vrouw heeft ingebracht of door erfenis verworven 

(Frauengut) blijft haar eigendom, de rest van het ,,eheliches Vermogen", dus ook 

de vruchten van het goed der vrouw, behoort den man (190), het ,,Frauengut" 
heeft hij als een vruchtgebruiker te administreeren (200 en 201). Tot het daarvan 

wel te onderscheiden „Sondergut" (waarvan dus de vrouw èn eigendom èn 

beschikking èn beheer heeft) behoort behalve kleeren, beroepsmateriaal enz. ook 

hetgeen de vrouw door haar arbeid verdient (191). Door de laatste bepaling 

wordt de vrouw voldoende beschermd, terwijl toch door het geheele systeem de 

waarheid dat ook het huwelijksvermogen een zekere eenheid vormt, wat stellig 
de opvatting der groote massa is, niet wordt miskend zooals geschiedt door de 

absolute scheiding der vermogens tot regel te stellen. Zoowel algeheele 

scheiding als algeheele gemeenschap, waar dus niet ieder eigenaar is van een 

deel van het huwelijksvermogen maar beiden te zamen eigenaar van het geheel, 

(met uitzondering dan slechts van het ,,Sondergut") kan echter door de 

echtgenooten of de aanstaande echtgenooten worden verkozen. De gemeenschap 
kan zoowel met minderjarige als met meerderjarige kinderen worden voortgezet 

(229) .  Tegenover derden eindelijk gelden zoowel contracten tusschen de 

echtgenooten omtrent hun goed als beschikkingen van den rechter daarover eerst 

als zij zijn ingeschreven in een bijzonder daartoe bestemd register (258 vlg.). Ik 

mag niet te uitvoerig worden en wijd daarover niet verder uit. Daarom ook — en 

zeker niet omdat ik dit minder belangrijk zou achten — sla ik ouderlijke macht 
en verhouding van ouders en kinderen buiten huwelijk en de voogdij over om 

nog slechts even op een speciaal Zwitsersch instituut te wijzen. Ik bedoel de 

..Familiengemeinschaft", waaraan een afzonderlijke titel is gewijd. Deze bevat 

drie afdeelingen over: de alimentatieplicht, de „Hausgewalt" en het 

familievermogen. De ,,Hausgewalt" is het gezag dat het hoofd van een huisgezin 

toekomt, voor minderjarige of onder curateele gestelde leden van het gezin is hij 
die deze functie bekleedt aansprakelijk (333). Familievermogen kan op 

drieërlei wijze bestaan: of er is een familiestichting of er is gemeenschap 

tusschen verwanten of zij hebben een ..Heimstatte" gevormd. De gemeenschap 

tusschen familieleden, meest gevolg van gezamenlijk erven, is een oud 

Zwitsersch instituut, het normale geval daarvan zal het gezamenlijk uitoefenen 

van een bedrijf (boerderij) door de familie zi jn ,  de gemeenschap is echter ook 
mogelijk met opdracht van beheer aan één der leden (339—347). Het is een 

gezamende-handsverhouding, de leden zijn gezamenlijk gerechtigd en 

gezamenlijk (solidair) verbonden (340—342), zoolang de gemeenschap bestaat 

is deeling uitgesloten. Waar als in Duitsch-land de regeling van liet 

maatschap-contract op dezelfde basis berust (de Gesellschaft van het B. G. B. 

tegenover de Gemeinschaft) 
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is aan dit afzonderlijk instituut geen behoefte '). Begrijpelijk is het echter dat de 

Zwitsersche wetgever deze verhouding, waarvoor de maatschapregelen van zijn 

obligatiënrecht niet geheel pasten, niet ongeregeld heeft willen laten. Volgens 

Huber zelf schijnt zij echter te verdwijnen. Met het instituut der Heimstatten 
poogt men verarmde landbouwersfamilies te beschermen tegen economischen 

ondergang in slechte tijden. Wordt een goed, dat niet grooter mag zijn dan 

noodig is om een familie te onderhouden, tot Heimstatte gemaakt (waartoe 

overheidstoestemming noodig is (3 5 2 ) )  dan kan het niet meer bezwaard 

worden, evenmin vervreemd of verpacht en dan is de executie er van uitgesloten 

(354).  Betaalt de eigenaar zijn schulden niet, dan komt het onder een 
bijzonderen bestuurder die met instandhouding van het doel van de Heimstatte 

voor de rechten der crediteuren moet zorgen. Of echter het tot toepassing dezer 

regels zal komen hangt van de kantons af, de wet geeft slechts voorschriften 

voor het geval de kantons tot invoering van het instituut overgaan. Doen ze dat, 

dan zijn die regels bindend. Of het instituut een toekomst zou hebben? 

VII. 

Ook over het Erfrecht slechts enkele korte mededeelingen. Ik kan mij hier te 
eer beperken, omdat in het praeadvies van Tichelaar voor de vergadering der 
Juristenvereeniging in 1902 uitvoerig de regeling van het Zwitsersche Ontwerp 
van 1900 omtrent het intestaat erfrecht is uiteengezet") en de regeling in de wet 
van die in dat Ontwerp slechts weinig verschilt. Ik stip dus slechts aan. dat de 
Zwitsersche wet het zoogenaamde parenteelen stelsel volgt, d.w.z. de 
bloedverwanten worden niet als bij ons naar graden maar naar stammen tot de 
nalatenschap geroepen, eerst komen de nakomelingen van den erflater, dan de 
ouders en in plaats van den vocroverledene zijn nakomelingen (de parenteel of 
stam der ouders) dan de grootouders, eventueel door hunne nakomelingen 
vervangen. Met de stam der grootouders houdt de wettelijke erfopvolging op. 
Slechts hebben over-grootouders, oud-ooms en oudtantes een aanspraak op een 
beperkt vruchtgebruik (457—460). Het natuurlijk kind staat tegenover de 
moeder gelijk met een wettig, erft dus niet alleen van haar maar ook van hare 
ouders of familieleden, tegenover den vader en de familie van vaderszijde heeft 
het slechts erfrecht, als het erkend is, vri jwil l ig  of gedwongen, en krijgt dan 
de helft van een kindsportie. Ten aanzien van den langstlevenden echtgenoot 
bestaat er een gering maar toch niet onbelangrijk verschil tusschen  het 
Ontwerp  1900 en de wet. 

'1    Rümelin   t.a.p.   blz.   
48. '-')    Handelingen blz.  
117. 

10 
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Dàt aan den echtgenoot een intestaat erfrecht moet worden gegeven, betwist wel 
niemand meer, de moeielijkheid echter is gelegen in de vraag, wàt haar te geven: 

eigendom of vruchtgebruik van een deel. Vóór het laatste pleit, dat het volkomen 

rationeel is, dat het vermogen van den man op de vrouw zelf overgaat, maar geen 

enkele reden is aan te wijzen, waarom het na haar overlijden (bij onbeërfd 

huwelijk) aan haar familie en niet aan de zijne zou komen, dat het voorts, als de 
erfportie in eigendom wordt verkregen, mogelijk is door een tweede huwelijk 

iemand er van te doen profiteeren, tot wien de overledene in geen enkele relatie 

stond; tegen vruchtgebruik is aan te voeren, dat de vrouw er dikwijls te zeer door 

belemmerd wordt, vooral bij kleine boedels, terwijl ook economisch een 

dergelijk vastleggen van goederen zeer ongewenscht schijnt. Vandaar 

onderscheid tusschen de nieuwere wetgevingen over deze materie, — wij houden 
ons nog aan het stelsel van 1838: de vrouw-na den bloedverwant in den 12en 

graad — België, Frankrijk geven vruchtgebruik, Duitschland eigendom, Italië, 

Oostenrijk e.a. beide naar gelang er afstammelingen zijn. Ook de Zwitsersche 

wet volgt het laatste systeem, maar terwijl het Ontwerp in geval er kinderen zijn 

den echtgenoot het vruchtgebruik gaf der halve nalatenschap, geeft de wet hem 

de keus óf hij kan dat vruchtgebruik der helft verlangen óf hij kan een vierde in 

eigendom opeischen. Met ouders of hun nakomelingen ervend heeft hij recht op 
drie vierden in vruchtgebruik, één vierde in eigendom, met den stam der groot-

ouders op de helft in vruchtgebruik de helft in eigendom (462) .  Met deze 

bepaling moet in verband gebracht worden die van art. 473, waarbij den erflater 

wordt toegestaan aan den echtgenoot tegenover gemeenschappelijke kinderen het 

vruchtgebruik in de deze laatsten toekomende portie te vermaken en die van art. 

463, dat den langstlevende de bevoegdheid geeft omzetting van het 
vruchtgebruik in een lijfrente te verlangen. Mét andere wettelijke erfgenamen 

ervend heeft de echtgenoot een legitieme portie geli jk aan het deel dat hij in 

eigendom zou krijgen naar de wet, is hij eenige wettige erfgenaam dan bedraagt 

de legitieme de helft van het versterf-deel. Ook ten aanzien van het 

Staats-erfrecht bestaat er eenig onderscheid tusschen het Ontwerp 1900 en de 

wet. Terwijl het in dat Ontwerp reeds veel beperkter was opgenomen dan oor-
spronkelijk in de bedoeling van Huber lag en door hem in een voorontwerp was 

uitgewerkt, heeft de wet het in nog engere grenzen teruggedreven. De 

bevoegdheid namelijk die art. 491 van het Ontwerp reserveert voor de kantons 

om „das Gemeinwesen" (kanton of gemeente) in ruimer mate recht op de erfenis 

te geven dan de wet deed, is in den defintieven tekst niet opgenomen, de publiek-

rechtelijke bevoegdheid successiebelasting te heffen wordt daardoor  niet  
aangetas t 1 ) .   Voor  het  intestaat  erfrecht  verdient  nog 

*)    Vgl.   toelichting  op  Ontwerp   1904.   blz.   50. 
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bijzondere aandacht de bijzondere regeling voor het boerenbedrijf (art. 620—625 

onder de bepalingen over de boedelscheiding geplaatst.) In den laatsten tijd hoort 

men er minder van, maar voor eenige jaren werd ook bij ons wel gesproken over 

de wenschelijk-heid een bijzondere regeling voor de vererving van in eigen 

bedrijf geëxploiteerde boerderijen in te voeren en daardoor te voorkomen dat óf 
het goed in te veel stukken werd verdeeld en daardoor een economische 

uitoefening van het landbouwbedrijf werd onmogelijk gemaakt, óf als één der 

kinderen het bedrijf van den vader voortzette, deze door de aan zijn broers en 

zusters gegeven hypothecaire vorderingen voor het bedrag van de overbedeeling 

te zwaar werd belast, waardoor hij, vooral als hij plotseling voor een verplichting 

tot afbetaling kwam te staan, in slechte tijden, zooals de landbouw ze toen 
doorleefde, moeielijk het hoofd boven water kan houden. Vooral in Duitschland 

en Oostenrijk heeft men zich met deze zaak bezig gehouden. Verscheidene 

Duitsche Staten — want de materie is door het B. G. B. aan het particuliere 

privaatrecht overgelaten — kennen bijzondere regelingen van de vererving van 

„Baurengüter", onderling zeer verschillend, maar alle hierin overeenstemmend, 

dat zij aan één der erfgenamen een bevoorrechte positie, een recht op het goed 
toekennen, waar tegenover de anderen in meerdere of mindere mate moeten 

worden schadeloos gesteld ' ). Want de moeielijkheid ligt hier in de vraag, hoe 

eenerzijds de versnippering der bedrijven met haar economische bezwaren te 

voorkomen en toch de gelijkheid der erfgenamen onderling zoo min mogelijk op 

te offeren. Ook op wetenschappelijke vergaderingen is daar herhaaldelijk over 

gediscussieerd en een uitgebreide litteratuur is over de kwestie ontstaan. Huber is 
zijn eigen weg gegaan, en het kan niet ontkend worden, dat zijn oplossing 

eenvoudig is en veel aantrekkelijks heeft, zij is zonder belangrijke wijzigingen 

uit de ontwerpen in de wet overgegaan. Om haar juist te waardeeren denke men 

aan de hierboven vermelde mogelijkheid, dat de medeerfgenamen vrijwillig 

samen blijven, door de nu te bespreken bepalingen wil de wet mede de 

betrokkenen nopen zulk een gemeenschap te vormen; wij herinneren er aan dat 
zij ook mogelijk is met opdracht van beheer aan één, zoodat de overigen slechts 

recht op deel in de winst hebben. Volgens art. 620 nu heeft, als zich in de 

nalatenschap een ..landwirtschaftliches Gewerbe" bevindt, de erfgenaam, die 

zich bereid verklaart het bedrijf over te nemen, het recht dit met vee, voorraad, 

gereedschappen voor de geschatte waarde toebedeeld te krijgen. Verzet zich een 

der mede-erven of zijn meerderen bereid over te nemen dan beslist de overheid 
over toewijzing, verkoop of verdeeling met inachtneming van plaatselijk gebruik, 

dat in Zwitserland dikwijls schijnt mee te brengen dat de jongste  zoon   den  

vader  opvolgt,   wat  ons  eigenaardig   in   de 

')    Vgl.  Erlauterungcn.  blz.  330  vig. 
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ooren klinkt. Wie het goed zelf wil exploiteeren gaat boven de anderen; als de 
zoons er niet toe genegen zijn kan ook een dochter of haar echtgenoot in 

aanmerking komen (621 ). Zou de overnemer door uitkeering der deelen aan de 

anderen zoozeer bezwaard worden, dat ter waarborg daarvan zijn onroerend 

goed, de bestaande hypotheken medegerekend, voor meer dan % der waarde, 

waarvoor het toebedeeld is, zou worden belast, dan is hij bevoegd uitstel van de 

scheiding te vorderen en vormen de gezamenlijke erven een (gedwongen) 
..Ertragsgemeinderschaft" (622) .  Hij zelf kan die gemeenschap te allen tijde 

opzeggen, de anderen slechts, wanneer degeen, die het bedrijf heeft 

overgenomen, in staat is af te lossen (623).  Dezen zijn echter bevoegd ten allen 

tijd hun aandeel in een door hypotheek op het gemeenschapsgoed te verzekeren 

vordering op te eischen. voor zoover echter aan die vordering het goed voor 

meer dan drie kwart zou worden bezwaard, heeft degeen die in het bedrijf zit het 
recht de schuld in den vorm van een rente, ..een ..Erbengült" te kleeden, voor 

minstens 10 jaar niet opzegbaar en met beperkten rentevoet (6 14 ) .  Ziehier de 

hoofdzaak van dit nieuwe instituut dat zeker een bestudeering overwaard is. Ook 

hier meet worden afgewacht, wat de practijk er van maakt. 
Bij het testamentair erfrecht stond de wetgever in Zwitserland voor een 

bijzonder moeielijke taak, omdat juist ten aanzien van dit punt tusschen de 
kantons de grootste verscheidenheid van recht bestond. Er waren er zelfs die 

haast elke beschikking uitsloten. De wet heeft dit standpunt niet ingenomen, zij 

kent beschikkingen zoowel bij eenzijdigen uitersten wil als bij overeenkomst 

(Erb-vertrag) en beperkt den erflater niet veel meer dan de onze. Slechts hebben 

ook broers en zusters een legitieme, voor zooveel de kantons althans niet een 

afwijkende regeling maken (471, 472). Van de legitieme-bepalingen haal ik nog 
art. 476 aan. dat bepaalt, dat de „Rückkaufswert" van levensverzekeringen ten 

behoeve van een derde op het oogenblik van den dood van den erflater tot het 

vermogen van den erflater wordt gerekend. De erfgenaam moet tevreden zijn als 

hij het bedrag zijner legitieme, zij het als legaat, ontv a n g t 1 )  (arg. art. 522) 

maar z i jn  vordering tot inkorting is niet als in het Duitsche recht enkel een 

obligatorische tegen de ingestelde erfgenamen, doch voor het deel dat hij 
opeischt is hij mede-erfgenaam. Dit staat wel niet met zooveel woorden in de 

wet. maar volgt uit de regeling in haar geheel. — ..Erbvertrage" zijn 

overeenkomsten, waarbij de erflater zich verplicht zijn medecontractant of een 

derde zijn nalatenschap of een legaat te vermaken, daardoor is enkel de 

bevoegdheid om over het vermogen bij wijze van schenking of bij testament te 

beschikken, niet het verder vervreemden, beperkt (494). Omgekeerd is het ook 
mogelijk, dat een erflater met een erfgenaam een  ..Erbversichtvertrag" 

')    Zie  Rümelin  t.o.p.  blz.  63. 
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sluit (495),  waardoor deze afstand doet van zijn recht als erfgenaam. Wat den 
vorm betreft kent het Zwitsersche recht drie soorten testament: het openbaar, het 
mondelinge en het olographische. Het mondelinge is het testament in geval van 
nood als het onmogelijk is een anderen vorm in acht te nemen, dan is 
mondelinge verklaring voor twee getuigen, door dezen op te schrijven, vol-
doende (606 vlg.). Ook het Erbvertrag moet in den vorm van een publiek 
testament worden opgemaakt. 

Ook hier sla ik veel — en zeker niet het minst belangrijke — over om nog 
even de aandacht te vestigen op de regeling van den overgang der schulden op 
den erfgenaam. Het beginsel van het Ontwerp 1900 was dat van den onbeperkten 
overgang (art. 587 van dat Ontwerp), dat der wet is anders. Immers verklaart de 
erfgenaam zich gedurende den tijd dat hem verwerping openstaat. niet, dan 
wordt hij geacht ,,unter öffentlichen Inventar" aanvaard te hebben (588).  
daarbij is hij niet als bij ons bij aanvaarding onder voorrecht van 

boedelbeschrijving voor de schulden slechts tot het bedrag der activa 
aansprakelijk, maar voor alle schulden, die in den inventaris zijn opgenomen 
(589).  Alleen voor borgtochtschulden is een uitzondering gemaakt, voor deze is 
de erfgenaam slechts aansprakelijk, vcorzoover zij bij een afwikkeling op de 
wijze van faillissement batig zouden zijn gerangschikt (591). De inventaris 
wordt ambtelijk opgemaakt en gaat dus de verklaring blijkbaar vooraf. Zijn 
crediteuren buiten hun schuld niet in den inventaris opgenomen, dan is de 
erfgenaam slechts verbonden, voorzoover hij door de erfenis verrijkt is. Naast 
verwerping en onvoorwaardelijke aanvaarding en de zooeven bedoelde beperkte 
aanvaarding kan de erfgenaam ook ambtelijke liquidatie vragen (593) en ook 
crediteuren zijn in bepaalde gevallen bevoegd die uit te lokken (594) .  blijkt bij 
die liquidatie dat de erfenis ..überschuldet" is, clan volgt afwikkeling door het 
..Konkursambt" naar de bepalingen voor faillissement voorgeschreven (597).  
Bij de ambtelijke liquidatie is de erfgenaam, die haar verlangt, voor schulden 
niet persoonlijk gebonden. Behalve ten bate van crediteuren (denk aan het 
beneficium separationis) schijnt deze wijze van afwikkeling naast die ,.onder 
inventaris" vooral te dienen voor het geval dat geen der erfgenamen geneigd is 
zich met den boedel in te laten. Bij groote soberheid van uitdrukking geeft ook 
hier de wet een rijkdom van rechtsmiddelen, waardoor naar het schijnt èn de be-
langen der erfgenamen èn die van derden behoorlijk zijn gewaarborgd. 
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VIII. 

Eindelijk het zakenrecht. 
Huber maakt in zijn Erlauterungen ' ) de opmerking, dat de omvang der 

codificatie van het zakenrecht door de verschillende kantons te verklaren is uit het 
voorbeeld (het Fransche, het Oosten-rijksche Wetboek enz.) waarnaar zij zich 

gericht hebben. Men zou hetzelfde van zijn codificatie kunnen zeggen. Hier 

vooral is de invloed van het Duitsche Wetboek aan te wijzen. Hoe zou het ook 

anders kunnen? Als twee verwante cultuurvolken in denzelfden tijd tot het 

opstellen eener codificatie komen, hoe zouden zij dan, vooral in het 

vermogensrecht, dat toch altijd minder dan erfrecht of familierecht een nationaal 
karakter heeft, niet tot een gelijksoortig resultaat komen? Trouwens, het 

Zv/itsersche Wetboek heeft nog oorspronkelijks genoeg. Maar als het Duitsche 

heeft ook het Zwitsersche zakenrecht bezit en grondboek tot grondslagen zijner 

regeling gemaakt. 
In de systematiseering is echter verschil. De Zwitsersche wet plaatst bezit en 

grondboek samen in een titel aan het slot van het boek; eerst nà het materieele 
recht, dacht men'2), behoort de regeling van ,,formale Gestalt oder àussere 

Erscheinung" dezer materieele rechten te komen. Is de beteekenis dezer woorden 

ten aanzien van het Grondboek duidelijk, wellicht zal niet ieder dadelijk haar 

strekking voor het bezit vatten. Ook het bezit beschouwt Huber als 

,,sachenrechtliche F o r m " ' ) ,  namelijk ten aanzien van roerend goed. Wie 

daarvan bezitter is, schijnt de gerechtigde tot de zaak, formeel is hij dat, gedraagt 
hij zich als zoodanig tegenover een derde, dan moet die derde daarop kunnen 

vertrouwen, en blijkt later dat de schijn (vorm) niet met het werkelijke recht 

overeenstemde dan moet dat dien derde niet kunnen worden tegengeworpen, — 

precies als het met hem is die aan het grondboek geloof schenkt. Het is dit 

beginsel der beteekenis van het bezit voor den eigendom, een beginsel dat ook de 

Duitsche wet kent en dat ook bij ons, zij het uiterst gebrekkig uitgedrukt, in art. 

2014 B. W. is te vinden, dat voor samenvatting van bezit en grondboek in één 
titel den doorslag heeft gegeven. 

Deze systematiseering is zeker te verdedigen, maar zij heeft toch haar 

nadeelen ook, het gevolg is dat menige bepaling die vóóraan in het wetboek bij 

den eigendom is neergeschreven, eerst in haar eigenlijke beteekenis wordt 

begrepen als zij in verband wordt gebracht met de voorschriften van den laatsten 

titel. Dit bezwaar zou zijn ondervangen, als het recht op roerend goed en dat op 
onroerend geheel was gescheiden. Ik wil niet verhelen, dat mij per- 

')   Blz. 451. '-)   
Erl. blz. 470. ■!)    
Erl. blz. 463. 
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soonlijk een dergelijke scheiding verkieselijk toeschijnt. De maker van het 

Zwitsersche Wetboek heeft er over gedacht maar is er ten slotte niet toe 

overgegaan, vooreerst omdat hij meende dat hij er weinig bij gewonnen zou 

hebben (wat mij onjuist schijnt, zooals ik hieronder nog met een voorbeeld zal 
toelichten) en ook omdat dan hetgeen aan beide deelen gemeen is niet ééns maar 

tweemaal gezegd zou moeten worden waardoor licht het inzicht daarin verloren 

zou gaan. Het laatste bezwaar bestaat, het is niet ontkennen, maar is het van 

zooveel belang? Bij den eigendom wordt een afzonderlijke titel aan den 

grond-eigendom en een andere aan dien van roerend goed gewijd. De aan beiden 

voorafgaande titel bevat als algemeen geldend slechts een 14-tal artikelen, 
grootendeels over het gezamenlijk gerechtigd zijn (Mit-eigentum en 

Gesammt-eigentum) niet over bijzondere eigendomsregels handelend. Pand op 

roerend en hypotheek op onroerend goed zijn reeds sinds lang door alle 

codificaties gescheiden, dienstbaarheden en grondlasten hebben toch alleen op 

het onroerend deel van het vermogen betrekking. Blijft slechts vruchtgebruik en 

een deel der bezitsbepalin-gen. Was het daarvoor nu noodig bij elkaar te houden, 
wat hoe langer hoe meer zich scheidt en eigen ontwikkeling krijgt? Ik betwijfel 

het. 
Bezit kent de Zwitsersche wet als de Duitsche toe aan ieder die tatsàchliche 

Gewalt, maîtrise effective over de zaak heeft (919). Dat daarmee toch niet ieder 

die een zaak, zij het slechts voor een oogenblik, in handen heeft „bezitter" kan 

heeten, dat b.v. de dienstbode die een bord aanreikt, de gast die uit een glas 
drinkt, die zaken niet bezitten, wordt ook naar Zwitsersch recht niet betwist, en 

kan ook moeielijk betwist worden, als men bedenkt dat dat „bezit" bevoegdheid 

geeft zich tegen inbreuk door anderen te handhaven, een bevoegdheid die 

dienstbode of gast bezwaarlijk kan toegekend worden. Daaruit volgt echter dat de 

wettelijke omschrijving de grens, waar bezit ophoudt en een enkel feitelijk 

macht-uitoefenen begint, niet scherp aangeeft. Dat doet de Duitsche wet ook niet, 
zij geeft slechts een vage bepaling blijkbaar speciaal voor gevallen als 

bovengenoemd geschreven (§ 855 B.G.B.). Huber achtte dit voorschrift weinig 

bevredigend en komt na vermelding van enkele pogingen, door hem gedaan om 

een betere formuleering te vinden, tot de conclusie 1) ,  dat het het beste is het 

maar bij den éénen algemeenen regel te laten. Het is mogelijk — maar dan is toch 

de formuleering van dien algemeenen regel weinig gelukkig, zij is algemeener 

dan het voorschrift naar zijn inhoud bedoelt. Dit is wel zeker: zoodra iemand de 
macht over een zaak, die in zijn bezit was, door een ander laat uitoefenen, zoodat 

deze een zelfstandig, hetzij zakelijk, hetzij persoonlijk recht tegen eerstgenoemde 

ten aanzien der zaak verkrijgt, is de laatste bezitter, maar ook degeen van 

')    Erlauterungen   blz.   803.   Daar  ook  een   interessante  casuïst iek. 
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wien hij de zaak ontving, blijft het. De Zwitsersche wet noemt dezen, dengeen 

dus die ,,als eigenaar" bezit, zelfstandig, den ander onzelfstandig bezitter 

(possession originaire, possession dérivée 920). Zoo komt de animus, in art. 919 
de deur uitgewezen, in 920 en nog wel als animus domini terug *). Van de 

bepalingen over bezitsverkrijging noem ik nog 924, dat bezit doet overgaan ook 

zonder overgave, als de vervreemder of een derde krachtens bijzondere 

rechtsverhouding de zaak in zijn macht blijft houden, maar ten aanzien van dien 

derde de overgang van een kennisgeving aan dezen afhankelijk maakt en 925, 

dat overgave van handelspapier voor zaken aan een vervoerder of een veem 
afgegeven met traditie der zaak gelijk stelt. 

Het bezit geeft als in het Duitsche recht twee scherp te scheiden acties, de 

eerste geldt voor roerend èn onroerend goed en dient om den bezitter tegen elk 

storen of onttrekken van zijn bezit te beschermen (926—928), de tweede alleen 

voor roerend goed, geeft den vroegeren bezitter het recht om een zaak die hij 

tegen zijn wil is kwijt geraakt van iederen derde op te vorderen (934 vlg.). De 

eerste actie heeft ten doel eigen richting tegen te gaan, gelijk de bezitter zich met 

geweld tegen eigen richting mag verzetten, zich herstellen in het bezit van den 

grond, waarvan hij verdreven is en de zaak, die hem afgenomen is mag 

terugnemen (926) ,  mag hij ook, als hij het verkieselijker acht niet geweld 

tegenover geweld te stellen, in rechten herstel vorderen'-). De tweede actie is 

van een ander karakter, voor haar is het bezit van roerend goed een zakelijk 
recht; een vroeger bezit, dat niet vrijwillig is opgegeven, kan zich tegenover een 

nieuw verkregen handhaven, en zelfs als dat bezit wel vrijwillig is verloren, is 

de vordering uit vroeger bezit toegelaten tegen hem die te kwader trouw is 

(936).  Blijkbaar is het de bedoeling van de wet dat in de practijk deze 

vordering in den regel de revindicatie van roerend goed zal vervangen. Toch is 

de revindicatie, de vordering dus waarbij de eischer niet op vroeger bezit maar 
op eigendom steunt, niet uitgesloten. In art. 641, waarbij den eigenaar o.a. de 

bevoegdheid wordt gegeven zijn zaak van ieder op te eischen is haar bestaan 

uitdrukkelijk uitgesproken. Maar verder geregeld is zij niet. Wordt zij ingesteld, 

dan wordt de eischer in het bekend moeilijke bewijs van eigendom geholpen 

door het voorschrift van 930. dat de bezitter vermoed wordt eigenaar te zijn. 

Maar geldt nu de verdere regeling van de zakelijke bezitsvordering, vergoeding 
van koopprijs bij gestolen waren op de markt, van den koopman enz. gekocht,  

(ons art. 637), geen terug- 

^) Vgl. ook de tegenstelling tusseben unmittelbar en mittelbat Besitzer van het  
Duitsche  wetboek. 

2) Niet geheel in het systeem past. dat art. 927 den gedaagde uit deze actie 
aangesproken, bevoegdheid geeft zich op zijn beter recht te beroepen, mits hij dit 
onmiddellijk bewijzen kan. Een eigenrich t ing  verbod vraagt niet. wiens recht beter is.  
Het Ontwerp   1900 had  deze uitzondering  niet   (969  Ontwerp). 
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vordering van geld of toonderpapier (934—935) ook voor de eigendomsactie? 

Uit het syteem van de wet is het af te leiden, maar duidelijk gezegd is het niet. 

Juist hier doet zich het bezwaar van het uiteenrukken der bij elkaar behoorende 

stof gevoelen. Practisch zal dit bezwaar wel niet van zoo heel veel belang zijn, 
de gewone opeisching zal wel die uit verloren bezit zijn, de eigendomsactie zal 

wel beperkt blijven tot die gevallen, waar men of een declaratoir omtrent den 

eigendom wil uitlokken óf de eischer zich op een wijze van 

eigendomsverkrijging beroepen moet, die niet met bezitsver-krijging gepaard 

ging en daar nog niet door is gevolgd, b.v. vruchttrekking, overdracht van 

onroerend goed met roerende zaken als hulpzaken, enz. uiterst zeldzame 
gevallen dus. 

Gelijk men ziet is de onderscheiding tusschen vrijwillig en onvrijwillig 

verloren bezit de grondslag der regeling van de opvordering van roerend goed, 

of liever één der grondslagen, want die tusschen goede en kwade trouw is de 

andere. Wie vrijwillig het bezit afstaat heeft geene vordering tegen hen. die te 

goeder trouw de zaak verkregen, zij het van iemand die niet bevoegd was over 
de zaak te beschikken (933) '). Ook het Zwitsersche recht kent den regel Hand 

muss Hand wahren, trouwens de nieuwe wet neemt hem van het 

Obligationenrecht van 1881 over. Hier gelijk elders staat zij geheel op 

Germaanschen bodem en behoudt zelf vrij angstvallig de historisch 

overgeleverde instituten, ook dsar waar menig modern inzicht ze voor /erouderd 

zou houden, zoo de geciteerde bepaling omtrent de vergoeding van den 
koopprijs bij terugvordering van op de markt enz. gekochte goederen. De stap 

ook de bezitter te goeder trouw van gestolen goed te beschermen heeft de wet 

niet gedaan. Slechts wordt deze tot niet meer dan uitleveren der zaak verplicht. 

Schadevergoeding voor normaal gebruik is hij niet schuldig, evenmin als hij 

behoeft in te staan, als de zaak tengevolge van dat normaal gebruik is te niet ge-

gaan  (938). 
Doorloopen wij nog snel de bepalingen over eigendom van roerend goed. In 

de eerste plaats worde gewezen op art. 713. dat als objecten van 

Fahrniseigentum naast roerende lichamelijke zaken ..Naturkrafte" noemt. ..die 

der rechtlichen Herrschaft unterworfen werden können und nicht zu den 

Grundstiicke gehören". de bedoeling is ook electriciteit en dergelijke tot ..zaken" 

in juridischen zin te stempelen. De noodzakelijkheid daarvan kan blijken uit een 

proces voor eenige jaren in Duitschland gevoerd, waarbij de vraag rees of 
iemand die onrechtmatig een verbinding met eens anders electrische geleiding 

aanlegt, voor diefstal kan worden gestraft. Op den voornaamsten regel van de 

eigendomsoverdracht wees ik al: eigendom   gaat  over  door  

bezitsoverdracht,  ook  al  was  de over- 

1)    Vgl.   ook  art.   714,   tweede  lid.   Een   van   beide   voorschriften   
is   naast   het andere overbodig, ook dit is een gevolg van hetzelfde euvel, waarop ik 
zooeven wees 
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drager niet eigenaar (714). Wie dus een eigendomsrecht ontleent aan hem. die den 
schijn had eigenaar te zijn, wordt eigenaar en ook voor hem die een pandrecht 

verwerft, geldt hetzelfde (884).  Maar er zijn nog anderen die dien schijn van recht 

voor het recht zelf kunnen aanzien, in dien schijn vertrouwen en daardoor wellicht 

schade lijden, het zijn al degenen die iemand op grond van zijn bezit voor een 

welgesteld man houden en hem crediet ver-leenen. In tweeërlei geval voornamelijk 
kunnen dezen bedrogen uitkomen, in de eerste plaats als hij die vroeger eigenaar 

was den eigendom heeft overgedragen maar de zaken onder zich gehouden 

(constitutum possessorium). in de tweede plaats als iemand zaken verwerft op 

grond van een titel, die hem normaal tot eigenaar zou maken, maar de vervreemder 

zich de eigendom voorbehoudt, bv. totdat de verkrijger ook zijnerzijds heeft 

gepraesteerd. Beide wijzen van handelen worden door den Zwitserschen wetgever 

door maatregelen ter wille van derden zeer bemoeilijkt. Bij het 
eigen-domsvoorbehoud trouwens niet alleen ter wille van derden, maar ook omdat 

men meende dat bij de zoogenaamde afbetalingscontracten de verkrijger zelf door 

het geding van eigendomsvoorbehoud door den vervreemder wordt uitgebuit. 

Omtrent het constitutum possessorium bepaalt art. 717 dat dit tegenover derden 

ongeldig is, als benadeeling of ontduiking der bepalingen over pand het doel der 

handelingen was. De rechter beslist daarover naar zijn „Ermes-sen". Kan men van 
meening zijn dat hier die vrijheid van den rechter bedenkelijk is — immers óf hij 

houdt zich aan de woorden van het eerste lid en dan is voor „Ermessen" geen plaats 

of hij is wel vrij in zijn beslissing, maar dan wordt hem als het ware voor-

geschreven het met de bepaling van het eerste lid niet te nauw te nemen en dan is 

dat eerste lid vrijwel misplaatst, bedenkelijker nog schijnt de bepaling van art. 715 

over het eigendomsvoorbehoud. Zij luidt: ,,Der Vorbehalt des Eigentums an einer 
dem Erwerber übertragenen beweglichen Sache ist nur dann wirksam, wenn er an 

dessen jeweilige W^ohnort in einem vom Betreibungsbeamten zu führenden 

öffentlichen Register eingetragen ist. — Beim Vieh-handel ist jeder 

Eigentumsvorbehalt ausgeschlossen". Het laatste deel der bepaling beoordeel ik 

niet, dat schijnt specifiek Zwitsersch. maar het eerste voorschrift geeft mijns 

inziens noodelooze moeite en omslag en is toch niet afdoende. De mogelijkheid dat 
de bezitter van een vreemde zaak niet is haar eigenaar wordt niet uitgesloten, op 

geleende, verhuurde, in commissie gegeven zaken enz. slaat het voorschrift') niet. 

slechts indien men wil vervreemden maar de vervreemding van een voorwaarde 

afhankelijk maakt   (bv. 

') De Duitscbe t e ks t  is hier niet overduidelijk, toch blijkt dit uit het gcheele verband der bepaling - 

het tegendeel zou vrijwel absurd zijn — en uit den F'ranschen t e k s t :  I.e pacte en vertu duquel 

l'ulicnateur se reserve enz. Van a l i é ne r  is geen  sprake  bij  huur.   bruikleen, enz. 
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betaling van den koopprijs) doch al het bezit overgeeft, is inschrijving 

noodzakelijk. Wat een omslag en een moeite, elke op afbetaling verkochte 

naaimachine geregistreerd en waarom? Ik vrees dat men zich door de beweging 

tegen afbetalingshandelaars tot een onpractische regeling heeft laten leiden. Het 
Ontwerp 1904 ging zelfs zoover het eigendomsvoorbehoud kortweg te verbieden, 

dat wilde de wetgever blijkbaar niet, maar hij had m.i. beter gedaan tot het 

oorspronkelijk Ontwerp van 1900: vrijlating van voorbehoud van eigendom terug 

te keeren. Vooral omdat hij voor het afbetalingscontract een afzonderlijk 

voorschrift heeft, waardoor het kwaad van het eigendomsvoorbehoud bij zulk een 

contract voldoende wordt ondervangen, dat nl. de eigenaar in zoon geval slechts 
op grond van dat voorbehoud de verkochte zaak terug kan eischen na aftrek van 

een „angemessene Mietzins und einer Entschadigung für Abnutzung"   (716). 
Eigendom van roerend goed wordt verkregen op de van ouds bekende wijzen: 

toeëigening, natrekking, zaaksvorming, vermenging en ook verjaring, bij ons 

onbekend, schoon niet overbodig. Vooral voor niet vrijwillig verloren zaken is dit 

van belang, goede trouw is vereischt. Van de interessante bepalingen over 
gevonden zaken zij hier slechts het voorschrift van art. 724 gereleveerd, volgens 

hetwelk gevonden ,,herrenlose Naturkörper oder Altertümer von erheblichem 

Wissenschaftlichem Wert" eigendom van het kanton worden. De eigenaar van den 

grond is verplicht tegen schadevergoeding uitgraving te dulden. Vinder en 

eigenaar van den grond hebben recht op billijke vergoeding. Ook hier toont de 

Zwitsersche wetgever zijn ruimen blik. 

IX. 

Wat bezit is voor roerend goed, is het grondboek voor onroerend. Het is de 
vorm, waarin het zakelijk recht naar buiten blijkt en aan dien vorm komt 
zelfstandige beteekenis toe. Ook hier volgt de Zwitsersche wet de Duitsche. ook 

haar grondboekstelsel is positief, of wellicht zegt men. naar Mr. I. Cohen in zijn 

onlangs verschenen verdienstelijke dissertatie opmerkt1), beter: quasi-positief. 

Immers als positief moet heeten het stelsel, dat de ingeschrevene per se eigenaar 

is, dan is dat stelsel niet het Zwitsersche en evenmin het Duitsche, beide geven aan 

de inschrijvingen in het Grondboek naast negatieve (zonder inschrijving geen 
volkomen zakelijk recht) slechts in zooverre ook positieve werking, dat voor ieder 

derde, die te goeder trouw van den ingeschrevene eenig zakelijk recht verwerft, de 

ingeschrevene als eigenaar geldt   (973).  

')    Overschrijving en eigendomsovergang van onroerend goed. Ac. Pr.   (Leiden), 
Deventer  1908. 
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Toch zijn er belangrijke verschillen met de Duitsche regeling. Ik acht het wel 
gewenscht, waar de vraag wat voor ons te kiezen nog steeds onopgelost is, hierop 
de aandacht te vestigen. 

Naar Duitsch recht wordt de eigendom overgedragen door de Auflassung, een 
verklaring van beide partijen voor den grondboek-ambtenaar en door inboeking 
dier verklaring. Men noemt deze Auflassung een abstracte zakelijke 
overeenkomst. Wat wil dat zeggen? Men kan bij den verkoop tweeërlei 
overeenkomst onderscheiden, vooreerst de wilsovereenstemming waardoor de 
verbintenis ontstaat van den één om te zullen overdragen van den ander om te 
zullen betalen, maar daarnaast ook de consensus enkel gericht op den overgang 
van het zakelijk recht, waarbij de een overdraagt, de ander ontvangt. Zakelijk 
contract noemt men nu dergelijke overeenkomst, omdat zij niet op het ontstaan 
van een verbintenis maar enkel op overdracht van zakelijk recht gericht is. Een 
dergelijke overeenkomst heet voorts ,.abstract" als aan haar zelfstandige 
be-teekenis wordt toegekend, los van en ook tegenover de obligatoire 
overeenkomst, die haar grondslag uitmaakt. In het werkelijk leven wordt nooit 
een overdracht gesloten ôm over te dragen, er ligt altijd iets achter, een koop, een 
schenking, inbreng in een vennootschap en dergelijke, waarom men overdraagt. 
Maar nu kan het recht tegenover deze overdracht tweeërlei houding aannemen — 
of liever twee uitersten, want er zijn allerlei tusschenvormen denkbaar — of de 
beide handelingen worden als één geheel beschouwd óf zij worden als geheel los 
van elkaar staande opgevat. Het eerste doet de Fransche wet, het tweede de 
Duitsche. Van de laatste opvatting is het gevolg, dat de overdracht, de Auflassung 
dus, wel zelf als overeenkomst aan zekere vereischten voldoen moet, en op grond 
van het ontbreken dier vereischten kan worden aangevochten, maar dat het voor 
haar geldigheid onverschillig is, of de obligatoire overeenkomst de partijen tot het 
sluiten der Auflassung bracht, haar grond dus (causa) geldig is of niet. 
Vernietiging van deze sleept de Auflassung niet mee. van haar grond wordt ge-
abstraheerd, zij is ,,abstract". Geheel anders de Zwitsersche wet. Deze kent geen 
abstract zakelijk contract. Zij onderwerpt het obligatoire contract zelf aan een 
vorm, dit moet, als het onroerend goed betreft. ,,öffentlich beurkundigt" zijn 
(657),  de inschrijving in het grondboek geschiedt op verzoek van den op dat 
oogenblik als eigenaar ingeschrevene, die daarbij den titel als justificatoir 
bescheid overlegt (965). De kantons bepalen, welke ambtenaar met de 
öffentliche Beurkundigung belast zal zijn, zij kunnen daartoe ook den 
grondboekambtenaar aanwijzen en dengeen die deze taak wordt opgelegd tevens 
opdragen ook voor de inschrijving te zorgen (963). Men ziet hieruit dat de 
Zwitsersche wet het zwaartepunt weer verplaatst naar de obligatoire 
overeenkomst. 

Wat is daarvan nu de beteekenis en welk stelsel is te verkiezen? 
Theoretisch zal men altijd, bij elke overdracht tusschen zakelijke 
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en obligatoire overeenkomst kunnen onderscheiden. Der Vertrag auf 
Eigentumsübertragung, waarvan art. 657 spreekt en waarmee het obligatoire 

contract bedoeld is1), is ook het zakelijk contract, bij analyseering omvat de 

handeling beide elementen2), maar het verschil is nu dat dat zakelijke aan het 

obligatoire onafscheidbaar verbonden is en met dit staat of valt. Is dat nu 

verkieselijk boven het stelsel, waarin van die causa wordt geabstraheerd? Wat is 
daarvan de practische beteekenis? 

Voor het Romeinsche recht, dat ook, althans in zekere mate, zulk een abstracte 

traditie kende, was die beteekenis vooral in de bescherming van derden gelegen. 

Werd toch een overdracht betwist op grond dat een geldige causa ontbrak, dat het 

contract b.v. dat er aanleiding toe gegeven had, met de goede zeden in strijd was 

of wel nietig op grond van dwang, dwaling of bedrog, dan kon de geleverde zaak 
wel worden teruggevorderd (condictio) niet als eigendom van den vervreemder 

worden opgevorderd (revindication dan bestond dus geen verhaal in de derde 

hand. Deze beteekenis heeft het abstraheeren in Duitschland niet meer, omdat dat 

verhaal, voor zoover althans verkrijgers te goeder trouw betreft, toch al is 

uitgesloten door de voorschriften omtrent het grondboek. Maar welke dan wel? 

Vergelijken we om dat te doen zien de werking van nietigheid van het obligatoire 

contract naar Duitsch en naar Zwitsersch Recht. De overeenstemming is dat hij 
die de nietigheid inroept, nóch naar Duitsch nóch naar Zwitsersch recht, zijn zaak 

van een derde verkrijger te goeder trouw kan terugvorderen. Maar nu het verschil, 

het bestaat 1°. tegen dengeen met wien is gecontracteerd en 2°. tegen derden te 

kwader trouw. Tegen den verkrijger heeft de vervreemder naar Duitsch recht een 

persoonlijke, naar Zwitsersch een zakelijke vordering, welk verschil zich vooral 

bij faillissement tegenover de crediteuren van den verkrijger zal doen gevoelen. 
Intusschen door .Vormerkung" — een aanteekening omtrent het bestaan van de 

persoonlijke vordering in het grondboek — kan van het persoonlijk recht 

zakelijke werking geven. Belangrijker schijnt mij het onderscheid in den omvang 

der bescherming van de goede trouw in beide stelsels. Wanneer 

derden-verkrijgers worden beschermd, als zij te goeder trouw zijn, wil dat zeggen 

dat zij met het bestaan van gebreken in het recht van hun auteur onbekend moeten 
zijn. Die onbekendheid betreft nu naar Duitsch recht enkel de Auflassung, naar 

Zwitsersch recht ook de obligatoire overeenkomst. Weet dus de Zwitser dat deze 

nietig is op grond van dwang, of dwaling of strijd met de goede zeden, dan kan hij 

niet beweren te goeder trouw te zijn. Den Duitscher kan gebrek aan goede trouw 

alleen worden tegen- 

') Vgl. blz. 522, Kommcntaar van Wieland (Sachenrecht in den grootcn kommentaar  
van   Egger  c.s.)   ad   art.   657,   714. 

-) Vgl. den Franschen tekst ..contrats ayant pour objet le transfert de la propriété"  en  
den  Italiaanscbcn   . . cont rat te   t ransla t ivo".  
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geworpen als hij bij de verkrijging wist, dat de Auflassung niet in orde was. Dit is 

noodzakelijk gevolg van het stelsel. Aan deze zijde is de Zwitsersche wet 

ongetwijfeld in het voordeel, voor bescherming van zulke derden tegenover den 
gespolieerden (vroe-geren) eigenaar bestaat geen enkele grond. Dernburg1) zou 

het bestaan van dit verschil waarschijnlijk ontkennen, volgens hem zal als de 

koop nietig is op grond van dwang, dwaling of bedrog of van strijd met de goede 

zeden, ook de Auflassung op dezelfde gronden kunnen worden betwist, zijn leer 

heeft echter weinig ingang gevonden, ook door het Reichsgericht '2) is zij 

verworpen. Zij is dan ook moeielijk vereenigbaar met het ook door Dernburg 

erkende abstracte karakter van het zakenlijk contract naar Duitsch Recht en met § 
817 B. G. B., dat bij vervreemding in strijd met de goede zeden uitdrukkelijk een 

actie uit ongerechtvaardigde verrijking (condictio) geeft en dus van de geldigheid 

der overdracht uitgaat. Het feit echter, dat een man als Dernburg, terecht om zijn 

inzicht in wat de practijk des levens eischt veel geprezen, haar verkondigde, dat 

ook zij, die haar niet aanvaarden als het Reichsgericht in de bedoelde beslissing, 

haar toch niet absoluut willen verwerpen, maar in het vage laten hoever zij daarbij 
gaan willen3) toont wel, dat een tot in consequenties doorvoeren van de toch altijd 

gekunstelde volledige scheiding tusschen de opdracht en haar rechtsgrond 

ernstige bezwaren met zich b r e n g t ' ) .  Wij hebben daarvoor, door den invloed 

van die afscheiding op de ,,goede trouw" van den verkrijger aan te toonen, een 

voorzoover ons bekend bij Duitsche schrijvers niet genoemd argument 

aangevoerd. 
Staan nu tegenover dat voordeel van het Zwitsersche stelsel ook nadeelen? 

Ongetwijfeld. 
Vooreerst kan de vraag worden opgeworpen, of het wel ge-wenscht is een 

koop van onroerend goed alleen dan als bindend te erkennen, als hij „öffentlich 

beurkundigt" is. Men voert daarvoor aan dat dit onberaden koopen voorkomt en 

zoo de weinig reëele handel in onroerend goed (Guterschlachterei) wordt tegen-
gegaan '). Het is mogelijk, maar lijdt ook niet de reëele handel? Is een dergelijk 

vormvoorschrift niet te belemmerend? Heeft het tegenwoordig   verkeer   niet   

behoefte   aan   verbintenissen   ter   zake 

')   Burg. Recht III  § 64. 
-)    Zie  Entscheidungen  in Civil  Sachen 63.   179   (van  21   IV   1906). 
;! ) Het Reichsgericht laat de mogelijkheid open dat voor vvoekerzaken een andere regel geldt (zie § 

138. 2 lid B . G . B . ,  ook Entsch. 57, 95): ook Gierke (Deutschcs Privatrecht II. blz. 317 noot 52) zegt: 

Dernburg overschat de bc-teekenis van het obligatoir voor het zakelijk contract, maar ook hij geeft geen 

scherpe afgrenzing. 
') In Duitschland werden die vooral gevoeld ten a a n z i e n  van grondschuld en hypotheek,  om  de  

zaak  niet   te   ingewikkeld   te   maken   laat   ik  dit   ter  zijde. 
■') Wieland tap. blz. 64 § 313 B. G. B. eischt ook wel Beurkundigung, maar d aa r b i j  is de taak van 

den ambtenaar n ie t  een z e l f s t a nd ig  onderzoek naar de geldigheid. 
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van koop van onroerend goed ook vóór de overdracht? Het voorschrift wordt nog 

verscherpt door dat van art. 58 der Invoeringsbepalingen dat — voor zoolang het 

Obligationenrecht niet definitief zal zijn gewijzigd, — den eisch van „öffentliche 

Beurkundiging" ook stelt voor de overeenkomsten om onroerend goed te zullen 
verkoopen (pacta de contrahendo). Dit is zeker niet onbegrijpelijk, anders werd 

het vormvoorschrift licht ontdoken, maar het doet den last van den vorm wel sterk 

gevoelen. En betreft dit de ver-bintenisrechtelijke zijde der zaak, ook voor het 

zakenrecht heeft het systeem zijn bezwaren. Dank zij het abstracte karakter der 

zakelijke overeenkomst is in Duitschland de bevoegdheid van den 

grondboekambtenaar tot een minimum beperkt. Schijnbaar is die in Zwitserland 
niet veel ruimer, men zie art. 965, dat voor ,,Aus-weis" over de rechtsgrond bij de 

inschrijving laat volstaan met het aantoonen dat de vorm in acht is genomen. 

Toch is dit slechts schijn, de contrôle is verplaatst naar het obligatoire contract en 

omvat daar de geheele zaak1), de met de Beurkundigung belaste ambtenaar moet 

de geldigheid der handeling onderzoeken en daarmee heeft men de 

ambtenaarsinmenging in dergelijke zaken — bij ons het bezwaar tegen het 
positieve stelsel, denk aan het Grootboek — in haar geheelen omvang 

binnengehaald. Wel kan ook een notaris de ambtenaar zijn, voor wien de 

Beurkundigung geschiedt, maar de notaris heeft in Zwitserland meer een 

ambtenaarspositie, hij kan ook met het houden van het Grondboek worden belast. 

Of dit bezwaar nu zoo overwegend is, dat het geheele Zwitsersche systeem er om 

moet worden verworpen? ik wil het niet beslissen, ik hoop dat men als het bij ons 
zoover is een oplossing vindt die de voordeelen van beide stelsels in zich 

vereenigt. 
Betreft het vertrouwen dat het publiek aan het Grondboek kan schenken, ook 

den omvang der perceelen? M.a.w. kan hij die krachtens geldigen titel van den 

ingeschrevene eigendom verwerft er zeker van zijn, niet alleen dat hij eigenaar 

wordt van een stuk grond, maar juist van dat stuk grond zooals het omschreven 
is. met zijn kadastrale grenzen? Art. 668 2) bepaalt dat de grenzen door 

grondboekplannen (kadastrale plannen) en feitelijke teekenen worden 

aangegeven, maar dat bij verschil tusschen deze beide het plan vermoed wordt 

juist te zi jn .  Wie zich op het plan beroept heeft dus een vermoeden voor zich, 

een vermoeden dat echter voor tegenbewijs wijkt. Geldt dat laatste nu algemeen 

of moet ten aanzien daarvan een uitzondering gemaakt worden voor derden ver-

krijgers, zoodat voor dezen het plan als deel van het grondboek onomstootelijk  
zou  zijn? Wieland3)   beweert  het  met  nadruk,  uit 

')    Riimelin  blz.  157 verliest dit  uit het  oog.  Zie ook Wieland blz. 65. -)    
Op dit voorschrift werd reeds de aandacht gevestigd door den heer A. C. van Woerden   
in   Tijdschrift   voor  Kadaster   i908   blz.   208. 3)    t.a.p.   blz.   93. 
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de Erlàuterungen l) is het tegendeel af te leiden. Deze zien in de mededeelingen in 
het grondboek omtrent de grenzen evenals die omtrent bebouwing en dergelijke 

slechts feitelijke gegevens zonder de rechtelijke beteekenis van inschrijvingen. 

Het is niet mijn taak uit te maken wie gelijk heeft, maar het is jammer dat de 

wetgever geen onbetwistbare uitspraak heeft gegeven, al is het niet onver-

klaarbaar, nu in Zwitserland de kadstralé meting nog voor een goed deel moet 

geschieden. 
Van belang is ook de regeling van het instituut der „Vormerkungen'. Onder 

„Vormerkungen" verstaat men in een positief stelsel het middel om persoonlijke 

vorderingen ten aanzien van onroerend goed door inschrijvingen een zakelijke 

werking te geven. Elke beschikking over het goed na overschrijving van de 

Vormer-kung is tegenover dengeen die haar bewerkstelligde, krachteloos, 

voorzoover zij op zijn recht inbreuk zou maken. Althans zoo zou men de 
instelling naar Duitsch recht kunnen definieeren, naar Zwitsersch recht wordt 

dezelfde naam ook gebruikt voor de inschrijving waardoor krachtens bevel van 

den rechter de eigenaar in zijn beschikkingsrecht wordt beperkt 

(vervreemdingsverbod, beslag) en voor die van de vordering van hem die 

verbetering in het grondboek eischt. Voor het laatste hebben de Duitschers niet de 

term „Vormerkung", zij noemen dit, om goed te dóen uitkomen dat het hier om 

een zakelijke, bij het eerst bedoelde geval om een persoonlijke vordering gaat, 
,,Widerspruch". Van meer belang echter dan dit terminologisch verschil is een 

zakelijk onderscheid. Het Zwitsersche recht laat een dergelijk zakelijke kracht 

geven aan een persoonlijke vordering aan de eene zijde ruimer, aan de andere 

zijde minder ruim toe dan de Duitsche. Terwijl deze het mogelijk maakte elke 

persoonlijke aanspraak op verkrijging of opheffing van eenig zakelijk recht (of op 

verandering van inhoud of rang van zulk een recht) voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk door een Vormerkung te verzekeren, beperkt de Zwitsersche 

wet de bevoegdheid tot de uitdrukkelijk in de wet genoemde gevallen (959): 

koop, verkoop, wederinkoop en huur. Beperkter dus, maar door ook de huur op te 

nemen laat aan den anderen kant het nieuwe wetboek de Vormerkung toe in één 

geval, waar de Duitsche haar niet kent, immers bij huur bestaat geen aanspraak op 

verkrijging van zakelijk recht. Daardoor wordt de toepasselijkheid van den regel 
van ons art.  1612 B. W. afhankelijk van inschrijving. 

Maar waarom nu die beperking? In hoofdzaak om overlading van het 

grondboek te voorkomen'2). Naarmate meerdere soorten van Vormerkungen 

geoorloofd zijn, wordt het overzicht moeielijker, want het geldt hier niet bepaalde 

kategorieën van zakelijke rechten, waarbij  als  men  maar eenmaal  weet,  

dàt  het  recht  gevestigd  is. 

')   blz. 825. 
'-)   Erl. blz. 830. 
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men ook kan weten wàt nu de belasting van het goed is, maar rechten van alle 
mogelijken, telkens weer verschillenden inhoud. Om dien te kennen zou 

raadpleging van het grondboek zelf niet voldoende zijn, maar de akten te hulp 

moeten worden geroepen. Het grondboek zou zoo zijn doel, duidelijke 

inlichtingen te geven over de rechten op onroerend goed kunnen missen, dat mag 

niet en daarom moeten desnoods, meent Huber, de belangen van hen, die hunne 
rechten door Vormerkungen wildon verzekeren, worden opgeofferd. Lichten we 

het verschil nog door een voorbeeld toe. Partijen willen den eigendomsovergang 

van een voorwaarde afhankelijk maken. Naar Duitsch recht moet de Auflassung 

onvoorwaardelijk zijn (§ 925 B . G. B . ) ,  wil men nu onder opschortende 

voorwaarde verkoopen en overdragen, dan blijft het goed voorloopig op naam van 

den verkooper, maar schrijft de kooper een Vor-merkung in, naar Zwitsersch 
recht zal dit ongeveer evenzoo gaan, is de koop voorwaardelijk, dan mag, naar 

art. 58 der invoeringsbepalingen door toevoeging van een nieuw voorschrift aan 

art. 271 Obl. Recht (271c.)  bepaalt, de inschrijving niet gebeuren, voor de 

voorwaarde vervuld is, maar naar art. 683 kan de kooper een Vormerkung doen 

boeken. Maar nu de ontbindende voorwaarde. In Duitschland draagt men 

onvoorwaardelijk over maar laat de verkooper tegelijkertijd een Vormerkung 

inschrijven, waardoor hij zich zijn recht het goed terug te krijgen bij het intreden 
der bedoelde gebeurtenis ook tegenover derden verzekert. Naar Zwitsersch recht 

kan dat niet, hier is geen der gevallen aanwezig waarin een Vormerkung 

geoorloofd is. Eenvoud in het onroerende goederenrecht wordt daardoor zeker 

bevorderd. Of dit niet geschiedt ten koste van andere beschermenswaardige 

belangen, wil ik niet uitmaken. De regeling verdient alle aandacht, ook uit 

theoretisch oogpunt: de „verzakelijking" van persoonlijke rechten, door het 
instituut der Vormerkungen zoo ruimschoots in de hand gewerkt, wordt   binnen   

engere   grenzen   gehouden. 
Een enkele opmerking nog over de verkrijging van eigendom anders dan door 

overdracht, dus door erfgenaamschap en derge-lijken. Welke beteekenis heeft het 

grondboek daarvoor? Huber had in het Ontwerp 1900 den regel opgesteld: geen 

eigendomsverkrij-ging op welke wijze dan ook dan door inschrijving, ook 
,,Erbschaft, Zwangvolstreckung, Urteil etc." werden als titels beschouwd, 

,,Er-werbsgründe", die een recht gaven op inschrijving maar niet eigendom vóór 

de inschrijving (zie de artt. 659 en 667 van dat Ontwerp). Intusschen dat was toch 

maar schijn, in de toelichting ') moest hij erkennen dat naar het Ontwerp zelf de 

erfgenaam op het oogen-blik van het overlijden van den erflater eigenaar werd, 

alleen zou dat niet de volle „Sachenrechtliche Eigentum" zijn, omdat hij nog  
niet in  het  grondboek over  het goed  kon beschikken.  Maar 

»)   Erl. blz. 521. 

il 
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dit laatste neemt niet weg, dat hij tegenover ieder als eigenaar geldt. De wet heeft 

terecht die schijnbepaling opgeheven; voor te schrijven dat een erfgenaam eerst 

eigenaar wordt door overschrijving scheen niet gewenscht (waarom hem niet 

reeds dadelijk te beschermen?) en eigenlijk ook niet mogelijk (want wie is dan 
eigenaar vóór de inschrijving?) er zijn nu eenmaal talrijke wijzen van 

verkrijging, die buiten het grondboek omgaan en uit den aard moeten omgaan1). 

Thans erkent de wet dit openlijk. Art. 656 der wet noemt als zoodanig: 

Aneignung, Erbgang, Enteignung, Zwang-volstreckung, rechtliches Urteil. 

Wieland^) voegt er nog een ge-heele reeks aan toe, waarvan de boedelmenging 

bij huwelijk (665) : l)  de voornaamste is. Maar in één opzicht voert het 
Zwitsersche recht hier het grondboekstelsel consequenter door dan het Duitsche: 

in het grondboek is hij, die op deze wijze eigenaar geworden is, eerst gerechtigd 

over den grond te beschikken als hij is ingeschreven. Wat dus in Duitschland de 

erfgenaam wel zal doen (zich doen boeken), omdat het zijn belang is, moer hij 

in Zwitserland doen. Mij schijnt het laatste juister. 
Tot zoover de verkrijging van onroerend goed en het grondboek. De zeer 

belangrijke bepalingen over den inhoud van den grondeigendom (burenrecht) zal 
ik niet bespreken, ik hoop gelegenheid te hebben daarop in een afzonderlijk 

opstel terug te komen. Ook de regeling van het water- en bronnenrecht op zich-

zelf interessant, maar voor ons bij onze verschillende bodemgesteldheid niet van 

direct belang, laat ik liggen, eveneens erf-dienstbaarheden, vruchtgebruik en 

grondlasten, waaraan een afzonderlijk artikel is gewijd. Alleen bij pand en 

hypotheek wil ik nog even stilstaan. Daarover een slotartikel. 

X. 

Wie de hypotheekrechten der thans geldende wetgevingen wil groepeeren, zal 

als criterium van onderscheiding de verhouding van hypotheek en schuld moeten 

gebruiken. Twee uitersten zijn hier denkbaar: de hypotheek enkel accessoir, 

geheel afhankelijk van de vordering èn de hypotheek zelfstandig recht op de 

wrarde der zaak. geheel onafhankelijk van haar oorzaak bestaande. Tusschen 
deze   beide   uitersten   beweegt   zich   het   moderne   

hypotheekrecht. 

') Geheel onjuist is het als Cohen in zijn bovcnaangebaalde dissertatie (blz. 93 I beweert, dat ons 

Ontwerp 1820 hel tegendeel zou inhouden, het art. 1029, waarop hij zich beroept slaat alleen op het 

transport, de overdracht. Cohen noemt een stelsel,  dat voor eiken overgang inschrijving zou eischen 

het ..Germaanschc". Ik betwijfel   of  een   derge l i jk   stcls:l   ooit   ergens  heeft   

gegolden. 
-)    t.a.p.   blz.  60.' 
:l) Deze worden ambtshalve uit het huwelijksgocdrcgister in het grondboek overgeschreven.   Voor   

de   andere   (erfrecht   enz.)   moet  de   verkrijger   zorgen. 
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De eerste gedachte zal men dààr het sterkst vinden, waar het hypotheekrecht tot 

een voorrecht, een privilege is vervormd, waar het beschouwd wordt vóór alles 

een rang te geven aan den schuldeischer, een rang die hem alleen als 

schuldeischer, als dus een schuld bestaat, kan toekomen. Is het vóórgaan van den 
hypothe-cairen schuldeischer boven anderen hoofdzaak voor het recht, dat deze 

gedachte tot haar stelsel heeft gemaakt, — in de wetgevingen, waar de hypotheek 

een zelfstandig recht is op de waarde van het goed, is een dergelijk botsen met 

mede-crediteuren, een innemen van een bijzonderen rang onder hen, niet goed 

denkbaar, immers de hypotheekhouder is als hypotheekhouder geen 

schuldeischer en voor wie dat wel zijn, vormt de waarde van het goed, 
voorzoover althans door hypotheek verbonden, niet meer een deel van het 

vermogen, waarop zij hun aanspraken kunnen executeeren. De hypotheekhouder 

heeft een recht op de waarde van het goed, daarmee is alles gezegd, of hij geld 

heeft gegeven om dat te verkrijgen, is onverschillig. Zoowel de eene als de 

andere opvatting heeft hare voordeden, en het is dan ook merkwaardig, dat, wordt 

de eerste gehuldigd, wordt de hypotheek tot bloot accessoir gemaakt, er toch 
allerlei gevallen opduiken, waarvoor regels worden aangenomen met dat 

accessoir karakter moeielijk vereenigbaar, dat omgekeerd, verbreekt de wet den 

band tusschen schuld en hypotheek geheel, er toch weer een strooming ontstaat 

de zoo verkregen zelfstandigheid niet al te scherp door te voeren. Het eerste zien 

wij gebeuren onder de Fransche en de Nederlandsche wet, van het tweede geeft 

de oppositie tegen het al te abstract opvatten der Duitsche Grundschuld 
b l i j k 1 ) .  Intusschen al valt ook de be-teekenis van dit laatste niet te miskennen, 

toch kan wel gezegd worden dat in de naaste toekomst zeker meer de opvatting 

der -elfstandigheid van de hypotheek dan die van haar volkomen afhankelijkheid 

op den voorgrond zal komen; vooral bij ons waar de wet nog geheel uitgaat van 

de leer van het accessoire karakter mag dit niet uit het oog worden verloren. 
Zelfs onder de Fransche wet, die toch eigenlijk de hypotheek tot een privilege 

(droit de préférence) met zakelijke werking (droit de suite) heeft gedegradeerd2), 

zien we hoe de feiten er toe dwingen de hypotheek toch ook een zelfstandige 

beteekenis los van de schuld te geven. En dit laatste geldt ook voor ons recht. Ik 

wijs vooreerst op de wel practisch niet bijzonder belangrijke maar toch 

karakteristieke bepaling van art. 1438, 2° B. W. (art. 1251 C.) waar een 

voortbestaan der hypotheek (nog wel c\, eigen 

1) Vgl. Dcrnburg. Burg. Recht III !) 64. Verder de ju r i sp rudent i e  en l i t t e ra tuu r  
over den verkoop van bordeclen. Het standpunt van het Reichsgcricht is thans :  ver 
koop (obl. overeenkomst) n i e t i g ,  maar de hypotheek of grondschuld geldig. Zie 
beslissing van 21 April 1906 Ent. 63. 179 daarover Reichel. Jur i s tcn zei tun g  1907 
blz.   109 en  Lencl,  Juristcnzeitung   1907  blz.  454. 

2) Zie mijne bewerking van Asser II.  4e druk. blz.  382 
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goed) wordt erkend nadat de schuld is teniet gegaan1). Maar vooral komt het 
loslaten van het accessoir karakter uit bij de hypotheek voor toekomstige 

schulden in het algemeen en bij de crediethypotheek in het bijzonder. Zoodra het 

bestaan van een hypotheek en daarmee haar rang tegenover volgende wordt aan-

genomen vóór de schuld is geboren, kan men niet meer beweren dat de 

hypotheek enkel is een bijzonderheid, eigenaardigheid van de vordering, enkel is 

,,accessoir". En zeker zal men de laatste opvatting niet kunnen volhouden, als de 
hypotheek wordt gevestigd niet voor een bepaalde vordering, maar voor een 

maximum bedrag, waartoe de schuld uit een bepaalde verhouding kan rijzen. 

Men denke aan het geval dat een fabrikant voor een hem door een bankier 

geopend crediet hypotheek verleent en partijen in rekening-courantverhouding 

staan. De schuld zal voortdurend veranderen, zij kan zelf, als de fabrikant een 

oogenblik ,.credit" komt te staan, geheel verdwijnen, toch blijft de hypotheek en 
zal een op zulk een oogenblik gevestigde tweede hypotheek, die wel zuiver 

accessoir was, na haar komen in rang. Lijkt dat niet op een „afzonderen van een 

deel der waarde van het goed voor den hypotheekhouder", meer haast dan op het 

zeker-stellen van een vordering? '2) 
Maar nu is het merkwaardig, dat het toch juist in dit geval niet doelmatig zal 

zijn hypotheek en vordering geheel los van elkaar te maken. De hypotheek heeft 

hier ten slotte geen ander doel, dan een crediteur meerderen waarborg te geven, 
executie zal alleen kunnen geschieden voor het bedrag dat de fabrikant den 

bankier werkelijk schuldig is, gaf men den laatste een recht op de waarde van de 

zaak onafhankelijk van de vordering, dan zou men gevaar loopen dat hij meerder 

recht kreeg, dan waaraan hij behoefte had, een gevaar, waarvan bij ontrouw of 

deconfiture van den bankier de fabrikant de dupe zou worden. 
Maar wel zal de behoefte aan een dergelijke „abstracte" hypotheek zich doen 

gevoelen, als men de hypotheek voor den crediteur gemakkelijk vervreemdbaar 

wil maken, als de titel der hypotheek tot een verhandelbaar papier moet worden. 

Immers dan moeten de verkrijger geen andere verdedigingsmiddelen kunnen 

worden tegengeworpen, dan die welke óf uit den titel zichtbaar zijn of hem zelf 

betreffen. De Duitsche wet heeft dit trachten te bereiken door ten aanzien van 

zijn normalen hypotheekvorm (de Verkehrs-hypothek) te bepalen, dat het 
vertrouwen, dat het grondboek geniet zich ook tot de vordering uitstrekt, dat dus 

wie te goeder trouw een hypotheek verwerft, er op mag rekenen niet alleen dat 

de hypotheek, maar ook dat de schuld bestaat en zóó bestaat, als zij in het boek 

is vermeld (B. G. B. § 1138) — tenzij de fout van het grondboek uit den 

..hypotheekbrief" is te zien  (§  1140)  — en 

')    Zie mijne bewerking van  Asser II.  4e druk,  blz.  
355. -)    Verg.  Erl.  blz.  620 vlg. 
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door hem voorts in dit vertrouwen te beschermen. Verder nog gaat dezelfde wet 

bij de „Grundschuld en Rentenschuld", die geheel onafhankelijk van de schuld 

bestaat; is ook daarvan een brief afgegeven en deze aan toonder gesteld (§ 1181, 

1198), dan bestaat er niet anders dan een door enkele overgave van het papier 

verhandelbaar recht op zekere geldswaarde, op een grondstuk eventueel te 

verhalen. Zoo is al het individueele uit de schuldverhouding uitgeperst, wil men 
nog van een schuld spreken, dan is dat niet een verhouding tusschen twee 

bepaalde personen, maar een van den eigenaar van het stuk tot den eigenaar van 

den grond, alleen op dien grond te executeeren. Zoo is dan de zakelijk 

verzekerde vordering tot een enkel recht op de waarde geworden. 
Een dergelijke hypotheek ongeveer kent ook de Zwitsersche wet, maar haar 

systeem is veel eenvoudiger en klaarder geformuleerd, het toont ook essentieele 
verschillen, door Duitsche schrijvers als voordeden aan de Zwitsersche zijde 

geprezen. Men verwacht dan ook van haar nieuwe instellingen meer 

levensvatbaarheid in de practijk, dan de Duitsche grondschuld tot nog toe bleek 

te bezitten1), trouwens de Zwitsersche wetgever sluit zich ook hier bij bestaande 

toestanden aan. 
In het Zwitsersche Recht van thans is namelijk een hypotheek bekend, de 

„Gült", waarbij vooreerst persoonlijke aansprakelijkheid niet noodzakelijk is en 

voorts, als zij al bestaat, toch altijd de eigenaar van het goed de schuldenaar is, 

dus met overgang van het goed de debiteur wisselt. Hier knoopt de nieuwe wet 

aan om haar nieuwe voor het verkeer bestemde hypotheek, haar ,Gült" te 

vormen. Deze is als de Duitsche Grundschuld abstract, zij kan alleen op het 

goed verhaald worden; of een persoonlijke verbintenis bestaat en van welken 
aard die is, is onverschillig. Bij vestiging der Gült wordt een brief (Gültbrief) 

afgegeven, deze kan op naam luiden, maar ook aan toonder. De bedoeling is dat 

vooral het laatste zal geschieden, de Gültbrieven zijn voor het verkeer bestemd. 

Om dat te bevorderen heeft de Zwitsersche wet twee eigenaardige regelingen 

omtrent de Gült gevonden. In de eerste plaats schrijft zij ambtelijke schatting 

voor en bepaalt dat de Gült niet voor een hooger bedrag dan een zeker deel van 
de geschatte waarde (wisselend naarmate het voor den landbouw bestemden 

grond dan wel stedelijke terreinen betreft) mag worden gevestigd (848).  Zij 

stelt voorts de kantons voor de schatting aansprakelijk, is deze niet met de 

noodige zorg geschied, dan moeten de kantons de schade vergoeden (849). Het 

Ontwerp 1900 ging in dit opzicht nog verder door de kantons aansprakelijk te 

stellen, tenzij zij aantoonen dat aan de schatting de vereischte zorg was besteed.  

Door de  Gült- 

]) Dit is trouwens wat de toonder-grondschuld betreft gedeeltelijk gevolg der bepaling 
van § 795 B.G.B., dat toonder-papieren niet zonder goedkeuring van Staatswege mogen  
worden  uitgegeven. 
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brieven deze sanctie van Staatswege te geven hoopt men hunne soliditeit en 
daarmee de verhandelbaarheid te verhoogen. Een andere maatregel in dezelfde 

richting bevat art. 860, dat de mogelijkheid opent om bij de uitgave van den 

brief een vertegenwoordiger aan te wijzen, wien betalingen kunnen worden 

gedaan, mede-deelingen beteekend en die in het algemeen zoowel voor de be-

langen van den schuldeischer als voor die van den schuldenaar moet opkomen. 

Deze vertegenwoordiger is niet anders dan wat wij tegenwoordig een ..trustee" 
noemen'), de Erlàuterungen spreken van ,,Treuhander". Als gelijk men hoopt, 

banken zich met deze werkzaamheid zullen inlaten, dan verwacht men zoowel 

voor den schuldeischer als voor den schuldenaar veel gemak en voordeel van 

deze instelling. 
Naast de ,,Gült" kent de Zwitsersche wet nog twee andere vormen van 

hypotheek: de Schuldbrief en de Grundpfandverschrei-bung. De laatste is de 
accessoire hypotheek van ons recht, de Schuldbrief is een tusschenvorm tusschen 

deze en de Gült. Met de Verschreibung komt deze vorm overeen, in zoover ook 

hier een persoonlijke vordering moet bestaan, waarvoor zekerheid wordt gesteld, 

op de Gült lijkt hij, doordat ook hier een brief wordt opgemaakt, ook hier de 

tusschenpersoon mogelijk is (de schatting voor de Gült imperatief kan hier door 

de kantons worden ingevoerd) en voornamelijk doordat voor Schuldbrief en Gült 

beide het recht van hem die op het Grondboek en de daarmee gelijk-luidenden 
titel (b r i e f )  vertrouwt, zal zijn zooals de inschrijving het aangeeft, dat de brief 

dus deelt in het vertrouwen, dat het boek genieten mag. Door de laatste bepaling 

worden beide instituten al zeer dicht bij elkaar gebracht, beiden verleenen den 

verkrijger te goeder trouw volledige bescherming, bij beide heeft hij een zakelijk 

recht ook al bestaat de schuld niet, en het theoretische verschil dat bij den 

schuldbrief de persoonlijke aansprakelijkheid van hem die de schuld vestigt, 
naast het abstracte recht op de waarde bestaat, is van niet groot practisch belang, 

waar door de regeling van de hypotheekoverneming ook bij schuldbrief (832) 

meest de eigenaar van het goed tegelijkertijd de schuldenaar zal zijn. De 

hoofdgrond, waarom de Schuldbrief naast de Gült is gesteld zal wel hierin 

gelegen zijn, dat in sommige deelen van Zwitserland (Zurich) juist deze vorm is 

ingeburgerd en het daarom niet verstandig scheen een instituut dat in de practijk 
voldeed het leven af te snijden. Nu wordt aan de verschillende vormen een kans 

gegeven en zal de practijk moeten uitmaken, in hoeverre zij zich naast elkaar 

kunnen handhaven. 
In één opzicht bestaat een belangrijk verschil tusschen Schuld- 

') De wet noemt hem ..vertegenwoordiger" van beide partijen. Cïfgedacbt is dit begrip 
niet. Er wordt van mogelijkheid van herroeping van ..volmacht" gesproken C860. laatste 
lid) maar toch heeft hij zelfstandige bevoegdheden, vergelijk a contrario art.  880 
hieronder te  vermelden. 
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brief en Gült. De Guit is voor den schuldeischer principieel niet op-eischbaar1), 

slechts bij wanbetaling, misbruik of verwaarlozing van het goed kan 

terugbetaling der hoofdsom worden gevorderd (850).  Zoolang dus de eigenaar 

van het goed zijn verplichtingen nakomt, geeft de Gült enkel een recht op rente, 
in haar Franschen naam „lettre de rente" is dit ook uitgedrukt. In zooverre beant-

woordt zij aan het ideaal van een op den grond verhaalbare schuld dat Moltzer in 

zijn bekend werk over „Landbouw en kapitaalbelegging" voor oogen stond 2), 

anders echter, dan deze wenschte :!) zal zij van de zijde van den eigenaar altijd 

afkoopbaar zijn, mits hij zijn voornemen een jaar te voren aankondigt, de 

bevoegdheid daartoe kan voor niet langer dan zes jaar worden uitgesloten (850). 
Ik zeide reeds dat de vertegenwoordiger van art. 860 lijkt op onzen trustee bij een 

hypothecaire obligatieleening. Dit wordt nog duidelijker als men de toepassing 

bij een dergelijke leening nagaat. Hieraan wijdt de wet een afzonderlijke 

afdeeling. Op drieërlei wijze kan een toonderobligatie door hypotheek worden 

verzekerd. Ten eerste kan een Grundpfandverschreibung gevestigd worden voor 

de geheele leening met aanduiding van een vertegenwoordiger van 
schuldeischers en schuldenaar (875, 1). Dit is geheel gelijk aan de wijze waarop 

onze practijk een dergelijke zaak behandelt. Jammer genoeg geeft de wet geen 

nadere regeling. Ten tweede kan een hypotheek (in één der drie vormen) worden 

gevestigd ten name der Ausgabestelle. den emitteerenden bankier, die dan op 

hare beurt de hypothecaire vordering in pand geeft aan obligatiehouders (875, 2). 

Ook hiervan ontbreekt regeling. Begrijp ik de zaak goed, dan is de bedoeling dat 
in zoon geval de bankier zelf crediteur wordt van dengeen die de leening 

opneemt, maar ook zelf debiteur van de obligatiehouders, voor de laatste schuld 

geldt de hyp. vordering als pand. ïs dat juist ') dan schijnt mij de levens-

vatbaarheid van de constructie zeer gering, immers de bankier zal in den regel 

weinig lust hebben zich persoonlijk tegenover de obligatiehouders te verbinden. 

En eindelijk bestaat de mogelijkheid, ..Schuldbriefe" en „Guiten" in series uit te 
geven. In plaats van één Gült- of Schuldbrief voor het geheele bedrag der leening 

geeft 

')    850.  2c lid  is  blijkens de  tegens te l l ing   met  het   Ie  lid  dwingend   recht. 
-)    blz.   110 vlg. 
::)    blz.   157 vgl. 
') Art. 854 Ontwerp 1900 had zeer zeker deze opvatting: bij de nieuwe redactie zijn de woorden: dat 

..de Ausgabestelle sich als Schuldncrin bezeicb.net" weggevallen, maar hoe is de geheele co ns t r uc t ie  

denkbaar als dat toch niet de veronde rs t e l l ing  blijft? — Het/elfde bezwaar als boven reeds bij 

Rümelin blz. 129. In dit geval wordt de verhouding j u i s t  a ls  bij de pandbrieven. De bank heeft de 

hypotheek maar is zelf deb i t eur .  Voor de pandbrieven maakt de Zwitsersche wet vestiging van een 

pandrecht op de hypotheken mogelijk, zonder uitdrukkelijk contract of anderen vorm van inpandgeving 

(916). Het recht tot vestigen daarvan komt echter alleen aan bepaaidc van Staatswege aangewezen 

inrichtingen toe. art. 875. 2 opent  de mogelijkheid ook  voor anderen  om hetzelfde te bereiken. 

http://bezeicb.net/
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dan de debiteur er meerdere uit tot een bedrag van elk honderd franks of een 
veelvoud van honderd. Deze schuldbrieven vormen echter de onderdeden van één 

leening, vandaar dat aflossingen bij uitloting moeten geschieden, dat het zakelijk 

recht niet in het grond-boek wordt doorgehaald, voordat de geheele leening is 

afgelost en zoo meer. Zonder tusschenpersoon zal zulk een serieleening niet goed 

mogelijk z i j n 1 ) ,  de wet veronderstelt dat partijen daartoe de hulp van den in art. 

860 genoemden vertegenwoordiger zullen inroepen; wordt de emittent zelf met 
deze functie belast, dan zal hij, zoo zegt art. 880, in de verplichtingen van den 

debiteur geen wijzigingen mogen brengen, tenzij hij zich de bevoegdheid daartoe 

heeft voorbehouden"). Zijn macht is hier dus geringer dan in andere gevallen. 
Ook hier zal de practijk moeten beslissen, welke der verschillende wegen, die 

de wet haar verloorlooft te gaan, het verkieselijkst is. 
Uit het vele, wat nog over de Zwitsersche hypotheekregeling zou te zeggen 

zijn, kies ik nog een enkel punt. Iedere hypotheek heeft haar vasten rang, zij 

schuift niet op. Wat de Duitsche wet niet consequent doorvoert, houdt de 

Zwitsersche strak vol: een hypotheek, in welken vorm ook gevestigd, die tweede 

in rang is, behoudt die rang, wordt nooit eerste. Als dus op het goed een eerste 

last rust van 10.000 en een tweede van 5000, dan zal na aflossing van den eersten 

de schuldenaar bevoegd blijven een nieuwe eerste van 10.000 te vestigen, die 
vóór die van 5000 gaat (813—815). In tegenstelling echter met de Duitsche wet 

werkt dit niet-opschui-ven niet bij executie, komt het zoover en mocht toevallig 

de eerste plaats open zijn, dan wordt de tweede betaald, vóór de eigenaar iets in 

handen krijgt. Tegen het bezwaar, dat zóó het vaste plaatsen-systeem werd 

opgeofferd en de tweede hypotheekhouder zonder grond bevoordeeld, meende 

men dat wel het nadeel opwoog der andere regeling, waardoor concurrente 
crediteuren een zekeren rang zouden genieten vóór den tweeden 

hypotheekhouder, want dat de eigenaar zelf het geld in handen zou krijgen zal 

zich in de practijk wel nooit voordoen. Trouwens het geheele geval van executie 

met een voorrang open zal wel tot de zeldzaamheden be-hooren. Door dat vaste 

plaatsenstelsel blijft de Zwitsersche wet buiten het toch altijd gekunstelde 

instituut van de „eigenaars-hypotheek", ook zonder zoo'n last te vestigen kan de 
eigenaar eerst over de tweede plaats en eerst later over de eerste beschikken. Wel 

1) Als een bankier ze emitteert moet hij als ,.vertegenwoordiger" worden aan 
gewezen    (877). 

2) Uit den Duitschen tekst ,,Keine Veranderungen, die nicht bei der Ausgahe 
vorbehalten worden sind" blijkt, dat alleen speciaal aangeduide veranderingen kun 
nen worden gemaakt, uit den Franschcn ,.modifier les engagements que si se droit 
lui a été réserve lors de l'émison" zou men opmaken dat de bevoegdheid te 
veranderen in het algemeen kan worden voorbehouden. De Italiaansche sluit zich 
bij den Duitschen aan, hield men zich letterlijk aan den Franschen tekst dan had 
het  voorschrift  niet  veel  te  beteekenen. 
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is het ten gevolge van het abstracte karakter van de Gült denkbaar dat Gült en 
eigendom in één hand komen, zonder dat de Gült teniet gaat, maar een bijzonder 

instituut van „Eigentümergrundschuld" of iets dergelijks is daardoor niet 

ingevoerd. 

Ik ben aan het slot gekomen mijner beschouwingen. Ik laat veel ter zijde, en 
niet het minst belangrijke. Zoo om slechts nog één ding in verband met het laatst 

besprokene te noemen: het pand op roerende goederen en vorderingen. Ik meende 
echter niet te veel van het geduld van de lezers van dit Weekblad voor het 

onderwerp te mogen vragen. Laat mij besluiten met den wensch, dat ik althans 

enkelen van hen tot bestudeering van het nieuwe wetboek moge hebben 

opgewekt. Zij kunnen er niet dan wel bij varen. De rechtswetenschap zal met dit 

Wetboek rekening moeten houden. Zwitserland mag trotsch zijn op dit werk. Het 

kan anderen ten voorbeeld zijn. 
 


