
67.   HANDELINGEN VAN ONBEKWAMEN. *) 

I. 

Wil een handeling in rechten gevolg hebben, dan moet zij de uiting zijn van 

iemand, die op het oogenblik van handelen een zekere rijpheid van oordeel bezit, 

bij wien een zekere normaliteit van geest is te vinden, die men juridiek gewoonlijk 

„bekwaamheid" noemt. Is hij door krankzinnigheid, zwakheid, hoogen graad van 

dronkenschap, of waardoor dan ook niet in staat te begrijpen dat hij handelt, mist 

hij daardoor elk inzicht in de gevolgen zijner daad. dan mist deze de juridieke 
beteekenis, die zij anders zou gehad hebben. Bij iedere handeling zou strikt 

genomen een onderzoek naar de hiervoor noodige eigenschappen van den 

handelende moeten plaats vinden, waar het recht echter behoefte heeft aan vaste 

grenzen, die reeds a priori zonder dergelijk onderzoek bepaling der bekwaamheid 

mogelijk maken, heeft het bijzondere rubrieken personen aangewezen, bij wien het 

die onbekwaamheid veronderstelt. Het zijn de minderjarigen en de onder curateele 
gestelden, waarbij dan, zij het op andere gronden, nog a l t i j d  de gehuwde 

vrouwen worden  gevoegd. 
Dit alles is zeer eenvoudig en den lezer van dit Weekblad zeker bekend. Het 

was echter noodzakelijk er aan te herinneren om tot mijn eigenlijk onderwerp te 

komen. Immers met deze eenvoudige tegenstelling is de zaak niet afgedaan. Want 

vooreerst dwingt de werkelijkheid een enkele maal een onbekwaamheid aan te 
nemen bij iemand, die niet tot een der genoemde rubrieken behoort: een handeling 

van een krankzinnige kan nu eenmaal niet altijd in rechten worden erkend, ook al 

is hij niet onder curateele gesteld, en dan is de zaak niet zóó gelegen, dat aan 

iedere handeling van een wettelijk onbekwame de beteekenis die zij anders in 

rechten zou hebben gehad wordt ontzegd, maar gebeurt dit althans naar onze v/et 

enkel voor een bepaald soort handelingen en blijft het voor andere een open vraag. 
Een vraag, waaromtrent weinig overeenstemming in jurisprudentie en literatuur is 

te vinden. Dit dien ik, om het belang van mijn onderwerp duidelijk te maken, wel 

even toe te lichten. 
Voor het aangaan van overeenkomsten is de zaak geregeld. Art. 1366 B. W. 

somt de bekende gevallen van onbekwaamheid op. Wel spreekt de wet zich niet 

uitdrukkelijk uit. in hoever een overeenkomst op grond van krankzinnigheid — 
buiten curateele om — kan worden aangevallen, maar omtrent de wettelijke ge-

vallen van onbekwaamheid laat zij  geenerlei twijfel. 
Wat de tweede voorname bron van verbintenissen betreft, de onrechtmatige 

daad, geeft de wet zelf niet een uitdrukkelijke uit- 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en R e g i s t r a t i e  nrs. 2197 e.v. (1912). 
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spraak. Toch kan men niet zeggen, dat dit naar ons recht een punt van twijfel is. 
Vrijwel algemeen neemt men aan, dat de wettelijke gronden van uitsluiting hier 

niet afdoen, (art. 1483 B.W.) dat dus getrouwde vrouwen, minderjarigen, onder 

curateele gestelden onrechtmatige daden kunnen begaan, mits de daad hun slechts 

kan worden toegerekend. Op het bestaan der schuld, in art. 1401 B.W. geëischt, 

komt hier alles aan. Alzoo het onderzoek in concreto, anders door de wettelijke 

tegenstelling overbodig gemaakt, moet hier nog wel geschieden. Het is — het 
mag in het voorbijgaan wel even worden opgemerkt — een onderzoek naar de 

toerekenbaarheid voor een bepaalde daad. Of iemand ,.toerekenbaar " is, is niet in 

het algemeen uit te maken, het kan alleen voor een bepaalde daad worden beslist 

' ) .  Het is voor ons niet de vraag, of eenig persoon abnormaal is, ook niet of die 

abnormaliteit zulk een hoogte heeft bereikt, dat zij over de streep komt waar de 

medicus de grens trekt tusschen al of niet krankzinnig, enkel of de afwijking van 
dien aard is, dat ten aanzien van deze bepaalde daad moet worden gezegd, dat het 

begrip, dàt hij handelde of het inzicht in het meest nabij liggend gevolg der 

handeling der betrokken persoon ten eenenmale heeft ontbroken. Dit punt raak ik 

in het vervolg van dit opstel nog aan, ik wilde deze opmerking echter reeds hier 

plaatsen, omdat juist hier door de nabijheid van dit privaatrechtelijk terrein aan 

het strafrechtelijke zoo licht misverstand dreigt. Overigens is het niet verzet tegen 
de leer omtrent het bekwaamheidsvereischte bij de onrechtmatige daad die mij tot 

het schrijven van dit opstel bracht. 
Doch er is nog een reeks andere handelingen, die verbintenissen kunnen doen 

ontstaan, hoe staat het daarmee? Hoe staat het met die andere reeks, die tot het 

uitvoeren van overeenkomsten worden verricht, hoe met die, welke naar 

aanleiding daarvan kunnen geschieden (goedkeuring der tegenpraestatie, in 
gebreke stelling enz. )?  Hoe met processueele daden? Hoe met handelingen van 

familie- of erfrechtelijken aard? kunnen ook al deze nimmer door minderjarigen, 

onder curateele gestelden, gehuwde vrouwen worden verricht? 
Een algemeen antwoord op deze vragen is in de wet niet te vinden. Er zijn hier 

en daar bijzondere voorschriften, misschien bij analogie elders toe te passen, een 

algemeene regel is er niet. Ook in literatuur en jurisprudentie is eenstemmigheid 
ver te zoeken. Haast ten aanzien van elk bijzonder geval heerscht strijd en on-

zekerheid. 
Geven we enkele voorbeelden. 
Het testament is nog een der best geregelde. Voor den leeftijd 

1 ) Zooals Eggcr. Kommentar zum schweizer, Zivilgesctzbuch. blz. 48, het u i t d r u k t :  
..Die Frage nach der Urtcilsfabigkeit ist keinc Vorfragc, die unabhangig von dem 
Thatbestand. der zur Untersuchung überhaupt Veranlassung giebt, zu pr i i fen    ware." 
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wordt de grens bepaaldelijk aangegeven (art. 944), getrouwde vrouwen kunnen 

testeeren (art. 173), wie op het oogenblik, dat hij een testament maakt, zijn 

verstandelijke vermogens niet bezit, is uitgesloten (art. 942). Maar hoe is het met 
onder curateele gestelden? Voor den verkwister bestaat weer een afzonderlijk 

voorschrift (art. 500), maar degeen, die wegens krankzinnigheid of zwakheid van 

vermogen onder curateele is gesteld? ook bij den eerste en zeker bij den tweede 

kan het toch voorkomen, dat een onderzoek naar de verstandelijke vermogens op 

het oogenblik van het testament maken niet tot het resultaat van onbekwaamheid 

leidt. Is het testament geldig of niet? Land ') en Diephuis2) verklaren zich voor de 

geldigheid, Opzoomer'), Meijers') en de H. R. 5)  voor de nietigheid. Wie heeft 
gelijk? 

Zelfs voor het huwelijk bestaat geen zekerheid. Is het huwelijk van een niet 

onder curateele gestelde krankzinnige geldig? Land0) betwist het, Asser ') twijfelt, 

maar helt er toe over voor de geldigheid partij te kiezen, ik zelf s) heb in mijn 

bewerking van zijn boek gelijke meening wat meer positief uitgesproken, 

Opzoomer") verklaart zich zeer beslist voor de geldigheid. En hoe staat het met de 
geldigheid van iemand onder curateele gesteld wegens zwakheid van vermogens? 

Heeft hij toestemming van zijn curator noo-dig? Ja volgens de meesten 10), neen 

volgens het Hof te 's-Graven-hage in een recent arrest"). En is het huwelijk 

vernietigbaar op grond van art. 143 B. W.? Het wordt haast algemeen ontkend12), 

maar  Diephuis '3)   denkt er toch  anders over. 
Neem het proces. Faure ") decreteert dat onder curateele gestelden en 

minderjarigen niet partij in het proces kunnen zijn. Enkele rechtscolleges hebben 

wel eens bij een tegen een onbekwame gericht verzoek om faillietverklaring 

anders geoordeeld15), de H. R. heeft zich daarmee nimmer vereenigd ni), maar hij  

is in de 

') III,   biz.   62   (2e  druk). 
'-) VIII.  blz.  207. 
;l) IV.   hlz.   222. 
4) Asser-Meijers.  IV, blz.  74   (eerste d r u k ) .  
"') Arrest  van   18  December   1908,  W.   8784.   W. P. N. R.   2049. 
") I,   blz.   91    (anders   Star   Busmann   t .a .p. ) . 
7) I   (3e  druk.  blz.   147. 
s) I   (4e d r u k ) ,   blz.   143. 
") I.   blz.   178.   noot   2.   in   den  derden  druk   (Grünebaum)   blz.   218. 
'") Zie b.v. mijn bewerking van Asser. I. blz. 163. Grünebaum bij Opzoomer. 

I.  blz.   203. 
11 ) 2 Juni  1909, W. 8897, W. P. N. R.  2086. 
'-) Vgl. H. R. 11 Dec. 1903, W. 8003. W. P. N. R. 1779. mijne bewerking 

van  Asser.  I,   blz.   144,   Land—Star  Busmann.   ad  art.   143. 
'■<) IV,   blz.   123. 
") I,   blz.   177. 
'■"') Vgl.  Hof  Den  Bosch.  29  Dec.   1896.  W.  6905,  Hof  Den  Haag  24  Oct. 

1900, W.  7506. 
lB) Vgl. H. R. 5 Febr. 1897. W. 6925, H. R. 15 Febr. 1901, VV. 7560 (zie 

vooral  concl.   proc.-gen.   Polis). 
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toch hier mede nauw samenhagende vraag, of nu de minderjarige (onder curateele 

gestelde) dan wel de voogd (curator) failliet moest worden verklaard, zich zoo 

weinig gelijk gebleven, dat hij eerst in 1897 1 ) voor de eerste meening, daarna in 
1904 2) voor de tweede, en nu onlangs in 1910 wederom voor de eerste partij 

heeft gekozen11). Overigens zijn er sommige processueele handelingen, die 

ondanks de vooropgestelde beschouwing ongetwijfeld door een zoogenaamde 

onbekwame kunnen, ja moeten geschieden, zoo het verzoek om opheffing der 

curateele, van meerderjarig-verklaring. En voor andere is het toch minst genomen 

twijfelachtig. Stel dat een vrouw tegen haar onder curateele gestelden echtgenoot 

echtscheiding wil vorderen. Wien moet zij dagvaarden? Den curator? 
vertegenwoordigt die den man ook in dergelijke zaken? Of moet men aannemen 

dat een dergelijke vordering in het geheel niet kan worden ingesteld? Land schijnt 

deze conclusie te aanvaarden'), een dergelijk afsnijden van iedere mogelijkheid 

van echtscheiding buiten de wet om, zal velen bedenkelijk voorkomen, de 

rechtspraak oordeelde dan ook een en ander maal in anderen zin 5). 
En hoe staat het met de ontkenning van de wettigheid van een kind? hoe met 

de erkenning van een natuurlijk kind? hoe met de ouderlijke macht? Mijn 

mede-redacteur Van den Dries heeft er nog onlangs aan herinnerd, hoe onzeker 

het is. wie het beheer der gemeenschap heeft, indien de man onder curateele komt 

van een ander dan zijn vrouw"). 
En dan — om ook nog eens een niet familierechtelijk onderwerp te noemen — 

de zaakwaarneming door de getrouwde vrouw. Wordt zij al dan niet gebonden? 
Ook daarvoor geeft de wet geen uitsluitsel, ook dat is bestreden ' ) .  

Dit alles moge genoeg zijn om aan te toonen, dat in deze materie groote  

onzekerheid   heerscht8).    De   lezer   zal   ook   zonder   nader 

')    Arrest  van  2 April   1897.  W.  6950. 
-)    Arrest geciteerd  in  noot   17 pag.  210.  anders conclusie  proc.-gen. 
:i)    Arrest  van  23 Sept.   1910.   W.  9064. 
')    Vgl.   I,    (Ie   d r u k ) ,    blz.   444.   en   I,   blz.   379,   2e   druk:    het    

beginsel   is algemeen,   anders   Busmann.   tap. 
5)    Amsterdam.    8   Maart    1864,    W.   2580.    bev.   door   Hof   

Noord-Holland. 22 Dec.  1864. W.  2712. Dordrecht 22 Nov.   1899.  W.  7426. 
°)    Zie  Rechtsvraag  in  W. P. N. R.   2153. 
")     Zie  mijn  bewerking  van   Asser.   1.   (v ierde  d ruk )    blz.   215. 
s)    Deze  is zoo sterk,  dat Opzoomcr blijkbaar zonder  het  te  bemerken  - 

zich zelf ten aanzien van een der bedoelde gevallen ronduit tegenspreekt. Op hl/. 194 van het 2c deel (2c 

druk) stelt hij de vraag, of de curandus zelf de e r k e n n i n g  van een natuurlijk kind kan doen? Het 

antwoord luidt: ..Mij dunkt, art. 500. § 2, maakt het toekennen dier bevoegdheid onmogelijk. Dit moge 

den naam van ongerijmd verdienen, die ongerijmdheid is door de wet gewild". Op blz. 503, noot 3, van 

hetzelfde deel daarentegen heet het: ..Voor .... de erkenning van natuurlijke kinderen is zijn cur teelc hem 

dus evenmin als den minderjarige zijn minderjarigheid  in  den  weg". 



HANDELINGEN VAN ONBEKWAMEN 217 

bewijs wel willen aannemen,  dat de voorbeelden  gemakkelijk zijn te 
vermeerderen. 

Maar, werpt men mij wellicht tegen, wat de auteurs betreft, moge Uw 

bewering waar zijn, doch dan ligt dit aan hen, niet aan de wet. Deze is duidelijk 

genoeg. Zegt art. 500 B. W. niet, dat alle handelingen door den onder curateele 

gestelde nietig zijn en leeren de artt. 441 en 506 B. W. niet, dat de voogd (de 

curator) den onbekwame in alle handelingen vertegenwoordigt? 
Ik merk op, dat dan toch dergelijke algemeene uitspraak voor de getrouwde 

vrouw ontbreekt en dat de speciale bepalingen omtrent haar onbekwaamheid heel 

wat punten onbeslist laten. Voorts, dat ik aan de afdoendheid der woorden eener 

wet tegenover de groote oneenigheid onder hen die geacht worden er over te 

kunnen oor-deelen en onder hen die er over moeten oordeelen weinig geloof sla. 

Maar bovendien: al wordt het beroep op het woord alle in bovenstaande 
wetsvoorschriften geregeld gedaan, als het er op aankomt de ongeldigheid eener 

bepaalde handeling te verdedigen, in haar volle consequentie wordt deze 

woord-uitlegging door niemand aanvaard. Algemeen wordt voor de 

onrechtmatige daad een uitzondering gemaakt. De artt. boven geciteerd slaan 

alleen op rechtshandelingen, heet het dan. Zie b.v. het arrest van den H. R. van 18 

Dec. 1908: ,,het testament van een wegens zwakheid van vermogens onder 
curateele gestelde is nietig ..vermits het maken van een testament een 

rechtshandeling" is." 
Is met deze tegenstelling: onrechtmatige daad — rechtshandeling, bij de eerste 

onderzoek naar concrete bekwaamheid — bij de tweede altijd onbekwaamheid 

van onder curateele gestelden en minderjarigen ons probleem opgelost? Ik ben 

zoo vrij het te betwijfelen. Ik laat de eerste helft der. tegenstelling voorloopig 
rusten en bepaal mij tot de tweede. Dat niet van iedere handeling, die men 

gewoonlijk tot de rubriek rechtshandelingen brengt, vertegenwoordiging door 

voogd of curator is toegelaten, is toch eigenlijk niet te betwisten (men denke aan 

huwelijk, testament), het beroep op de woorden der wet is reeds daarmede 

vervallen. Wat echter van meer principieel belang is: ik betwist dat onze wetgever 

met het woord handelingen het begrip rechtshandelingen heeft willen aanduiden, 
zooals wij thans gewoon zi jn  dit te hanteeren. En dit wel op den eenvoudigen 

grond, dat nergens blijkt dat onze wetgever dat begrip heeft gekend en het veeleer 

waarschijnlijk is, dat hij het niet heeft gekend. Tegen de wetenschappelijke 

waarde van het begrip is daarmee niets gezegd en evenmin is uitgemaakt, dat het 

in deze materie onbruikbaar is, maar wel volgt er uit dat de tekst van artt. 500 en 

441 niet gelezen mag worden alsof er stond rechtshandelingen, dat wij dus op 
grond der woorden der wet tot een onbekwaamheid hebben te besluiten, overal 

waar van een „rechtshandeling" kwestie is. 
De juistheid van het begrip en z i jn  bruikbaarheid in deze materie 
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moet dus alsnog worden aangetoond. Voor ik deze onderzoek echter nog een 
kort woord over zijn geschiedenis tot toelichting mijner bewering van zooeven. 

Daarover echter een volgende maal. 

II. 

..Handelingen" in de artt. 500 en 441 B. W. is niet ,,rechtshandelingen" zeide 
ik, het begrip ..rechtshandeling" heeft de wetgever niet gekend. Dit dient nog 

even te worden toegelicht. De zaak is zeer eenvoudig. Het geheele begrip 

„rechtshandeling" is betrekkelijk nieuw, de Romeinen kenden het niet, hun meest 

alge-meene term was „negotium", maar dit heeft geen vaste technische 

beteekenis, nu eens heeft het den engeren zin van handelingen in het 
bedrijfsleven, van „business" als tegenstelling van schenking, dan weer omvat 

het ook processueele handelingen '). Evenmin vinden we term of begrip bij latere 

auteurs vóór de 19e eeuw, om systematiek gaven die niet veel, aan een 

algemeenen term die alles omvatte wat wij onder rechtshandelingen samen 

brengen hadden zij geen behoefte. Pothier, die de minderjarigen enz. uitsluit van 

de „actes civils hechtte evenmin eenigen technischen zin aan dezen term, 
ontleding van wat daaronder te verstaan is zoekt men ook bij hem te vergeefs. 

Eerst de Duitsche schrijvers van het begin der 19e eeuw (Hugo, Tibaut) '-), 

hebben in hun behoefte aan systematiseeren opgemerkt dat contracten en andere 

handelingen tot een algemeener begrip waren te herleiden. In het algemeene deel, 

dat zij vóór in hunne pandecten-leerboeken stelden, kreeg de leer van het 

„Rechtsgeschaft" van de „Willenserklàrung" die een rechtsgevolg beoogde, haar 
plaats, een plaats die zij tot in het Duitsche Wetboek behouden heeft. Tot welke 

omvangrijke litteratuur het vraagstuk aanleiding heeft gegeven, is bekend 

genoeg. Uit Duitschland is het begrip bij ons gekomen, gelijk het van daar ook in 

Frankrijk is geïmporteerd. Wel is de handeling ex officio zeer beperkt gebleven 

— Goudsmit :i) heeft het er natuurlijk over. maar ook Diephuis ') bespreekt het 

— maar onze geheele juridieke literatuur is van deze abstraheerende wijze van 
zien als doortrokken, wij ontmoeten de rechtshandeling r') telkens en telkens, 

voortdurend wordt er mede gewerkt, er is haast geen juridiek geschrift of het 

woord komt er in voor. Nu is echter die invoering zeker na 1838   geschied,   

onze  wettenmakers  van   1820-—1833   geven   nooit 

')    Vgl. Regelsberger. Pandekten, blz. 488. Mittcis. Röm. Privatrecbt I, blz. 136. 
")    Vgl.   Manigk.   Willenserklàrung   und   Willensgescbàft,   blz.   27. 
:!)    Pand.   I.   §  53. 
')    II.   blz.   45. 

5) Men denke er bij raadpleging van Duitsche l i t t e ra tuu r  aan dat „Rechts-handlung" 
daar niet synoniem is met ons rechtshandeling, wat wij zoo noemen, heeten  de  
Duitschcrs  óf   ..Rechtsgeschaft"   óf ook   wel   „Willenserklàrung". 
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blijk van eenige bekendheid met nieuwe literatuur, als zij al schrijvers 
raadpleegden, waren het Fransche als Toullier, en tot dezen was het nieuwe 

begrip ook nog niet doorgedrongen. Als dus bij ons het begrip gebruikt wordt 

niet alleen tot systematiseering der stof maar ook tot interpretatie der wet, dan 

mag dat al of niet ge-wenscht zijn — daarover zoo straks — uit het voorgaande 

volgt wel, dat het dan een interpretatie wordt, waarbij iets in de wet wordt 

gelegd, niet een aanduiding van de beteekenis die de wet aan een term geregeld 
hecht. In onze materie mogen wij dus niet zeggen: als de wet van ,,handelingen" 

spreekt, meent zij per se ..rechtshandelingen", wij staan hier dus niet voor een 

woorduitlegging. voor een duidelijk letterlijke uitspraak der wet, waaraan men 

terecht of ten onrechte, ten onzent meestentijds zich onderwerpt. 
Voor wij de bruikbaarheid van het begrip „rechtshandeling" voor ons 

onderwerp nu verder onderzoeken, moeten wij nog een andere onderscheiding 
bespreken, die men wel in onze materie maakt. 

Even zeker als men er op rekenen kan. dat schrijver of rechter die uitmaakt 

dat eenige handeling niet door een onder curateele gestelde kan geschieden zich 

op art. 500 B. W. beroept onder aanvoering dat dit art. alle rechtshandelingen op 

het oog heeft, even zeker vindt men bij dengeen die dit art. in kwestie in eenig 

geval niet toepasselijk acht, de bewering dat de wetsbepalingen in kwestie enkel 
op vermogensrechtelijke handelingen slaan. Zóó b.v. de Hooge Raad in zijn 

arrest van 11 Dec. 1903 ') over het huwelijk van de wegens zwakheid van 

vermogens onder curateele gestelde, zóó het Hof van den Haag bij arrest van 2 

Juni 1909") over art. 506 en zijn toepassing in dezelfde materie, zóó Grünebaum 

in zijn bewerking van Opzoomer:!), zóó Land ') en anderen. 
Wat hiervan te denken? 
Ik wil wel toegeven, dat het waarschijnlijk is dat de makers der wet in 

hoofdzaak aan het vermogensrecht hebben gedacht, toen zij deze bepaling 

neerschreven. Maar toch heb ik tegen de onderscheiding bezwaar. Wij kunnen de 

vraag splitsen: Vooreerst is het juist den onbekwame voor elke — niet 

bijzonderlijk uitgezonderde — handeling van vermogensrechtelijken aard 

onbekwaam te verklaren en dan: bestaat buiten het vermogensrecht de 
onbekwaamheid niet — voorzoover die niet uitdrukkelijk is voorgeschreven? 

Aan de laatste vraag knoopt zich dan nog deze vast, of vertegenwoordiging door 

voogd of curator buiten het vermogensrecht absoluut moet zijn uitgesloten. 
Wat de eerste vraag betreft, het is stellig in den zin der wet, den onder voogdij 

of curateele staande van elke beschikking over zijn vermogen uit te sluiten. Is 

echter ..handeling van vermogens- 

]) W.  8003.  W. P. N. R.   1779. 
■-) W. 8897, W. P. N. R.  2086. 
:,ï I, blz. 219. 
'j I,  blz.  444   de dru k) .  
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rechtelijken aard" met beschikking van vermogensrechten synoniem? Of zal men 
daaronder ook die handelingen moeten begrijpen die zonder beschikking te zijn 

toch op het vermogen invloed hebben? Is b.v. de nakoming van een 

arbeidsovereenkomst, stellig voor het vermogen van den arbeider van belang, een 

handeling van vermogensrechtelij ken aard? Hoe staat het met bezitsdaden, hoe 

met occupatio of verlating van eigendom? hoe met aanmaning of goedkeuring 

van een praestatie? Het komt mij voor, dat er geen grond bestaat het verrichten 
van elk dezer daden door een onbekwame reeds a priori onmogelijk te verklaren. 

Waarom zou een verkwister, waarom een zwakkeling, waarom zelfs een 

krankzinnige niet een arbeidscontract kunnen uitvoeren? Geeft men toe, dat het 

wel kan. dan is met de onderscheiding tusschen handelingen al of niet van 

vermogensrechtelijken aard niet het laatste woord gezegd en zal men tusschen al 

de voor het vermogen belangrijke daden weder moeten onderscheiden. 
Belangrijker nog zijn mijn bezwaren tegen de tweede uitspraak in de bedoelde 

onderscheiding opgesloten, tegen de beperking van onbekwaamheid en 

vertegenwoordiging tot het vermogensrecht. Voor den verkwister is zij zeer 

aannemelijk. Zijn onbekwaamheid is niet dan gevolg van het feit dat beschikking 

over zijn vermogen hem onttrokken is. De techniek der wet brengt mee dat in den 

, orm van een curateele te doen, waardoor zeker de onbekwaamheid zich al verder 
uitstrekt dan haar doel noodzakelijk maakt. Waar de wet echter dit niet 

uitdrukkelijk doet, is er alle grond in Je uitlegging zoo beperkend mogelijk te 

werk te gaan. Voor hem :s dus onze onderscheiding bruikbaar. Voor een zwakke 

van geestvermogens wellicht ook, dat zou nog onderzocht moeten worden. Maar 

voor minderjarigen en krankzinnigen? Hi<:r ligt de zaak stellig anders. De 

onbekwaamheid dezer personen moet niet enkel worden gezocht in hun 
ongeschiktheid tot vermogensbeheer, hunne handelingen worden ook daar buiten 

niet als volwaardig erkend. Zij missen de bekwaamheid tot oordeelen, tot het 

nemen van een besluit die het recht bij elke handeling onderstelt. De voogd oi 

curator heeft niet alleen voor het vermogen, ook voor de personen te zorgen en dit 

laatste wil niet enkel zeggen, dat voor lichamelijk en geestelijk welzijn zooveel 

mogelijk moet worden zorg gedragen, ook dat. waar noodig en mogelijk, in 
rechten zijne persoonlijke belangen moeten worden gehandhaafd. Ik wil daarmee 

niet zegge:i. dat deze categorie van personen nu tot iedere rechtens relevante 

handeling onbekwaam is, nog minder dat zij bij ieder handelen of optreden in 

rechten vertegenwoordigd kunnen worden door voogd of curator, maar wel dat de 

onderscheiding handelingen al of niet van vermogensrechtelijken aard hier niet in 

alle opzichten afdoende is. 
Noch dus met de onderscheiding: rechtshandeling — niet rechtshandeling,  

noch met die van vermogenrecht  tegenover  de  andere 
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deelen van het privaatrecht is onze kwestie uit te maken. Bruikbaar mogen zij 

beiden zijn, op zich zelf beslissend zijn zij niet. Met de wetsbepalingen komen 

wij niet verder. In haar algemeenheid zijn zij onbruikbaar. Hoe het vraagstuk nu 

op te lossen? 
Mij dunkt wij hebben ons daarbij tweeërlei af te vragen. In de eerste plaats 

hebben wij na te gaan, waarom de wetgever bepaalde rubrieken personen bij 
sommige handelingen onbekwaam verklaart en te onderzoeken, in hoever er nu 

bij andere handelingen grond bestaat die onbekwaamheid ook toe te passen, maar 

in de tweede plaats zullen wij moeten trachten te vinden, welken invloed de 

psychische factor, die de onbekwamen of sommigen hunner ontbreekt, voor het 

rechtens belangrijke der handeling heeft. Immers eerst door door te dringen in de 

vraag, van welken aard de ,,handelingen" zijn, waaraan het recht zekere gevolgen 
verbindt, zal uit te maken zijn of voor de analogische toepassing van voor andere 

daden geschreven regels aanleiding bestaat. Een systematiseering op den 

grondslag der wet van al wat in den ruimsten zin als ..handeling" in het recht kan 

voorkomen is daarvoor noodig. Vangen wij met dit laatste werk aan, is dit 

eenmaal verricht, dan is het andere eenvoudig en kunnen de conclusies voor de 

reeks der in ons opstel genoemde gevallen gemakkelijk worden getrokken. 

III. 

Ik vrees, dat ik aan het slot van mijn vorig opstel te veel heb toegezegd. Een 
systematiseering van wat als handeling in rechten van belang is, zeide ik te willen 

geven. Neemt men dat letterlijk, dan zou dat een werk zijn, waaraan ik mij niet 

gaarne zetten zou en dat ik zeker niet in dit Weekblad zou volbrengen. Mijn be-

doeling was bescheidener dan het zinnetje dat ik aanhaalde zou doen denken. Het 

is mijn voornemen enkel een aanduiding te geven van de wijze waarop het 
rechtens belangrijke menschelijke handelen in verband met de bekwaamheid van 

den handelende behoort te worden onderscheiden. Een systematiseering dus van 

het handelen, maar alleen in verband met ons onderwerp en op den grondslag 

onzer wet. 
Immers men bedenke, dat onze vraag is van zuiver positief rechtelijken aard. 

Het is niet de kwestie, hoe in het algemeen het handelen der menschen in rechten 
kan worden onderscheiden, enkel hoe dat naar positief recht behoort te 

geschieden. En al kan dan daarbij rechtsvergelijking instructief werken, alleen 

die opvatting die positief rechtelijken grondslag heeft, kan hier ten slotte worden 

aanvaard. 
Toch moet ik beginnen met een onderscheiding, waarvoor ik geen enkel 

wetsartikel of rechterlijke uitspraak kan aanvoeren. Zij is echter zoo van zelf 
sprekend, dunkt mij, dat zij ook zonder dat 
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wel door een ieder zal worden geaccepteerd. Juist daarom heeft men het niet 
noodig geacht, vermoed ik, haar door uitdrukkelijke uitspraak te sanctionneeren 

en is erkenning door den rechter al evenmin verlangd. Voor een goed inzicht in 

het geheel is het echter noodig haar hier met een enkel woord te vermelden. Ik 

meen de tegenstelling tusschen die daden, bij welke het psychisch element 

rechtens volkomen onverschillig is en die bij welke dat niet het geval is. Er zijn 

n.l. daden, waaraan het recht gevolgen hecht enkel om haar resultaat, om het 
materieele feit dàt de handeling gebeurt, maar waar de vraag naar inzicht en 

begrip bij den handelende juridiek volkomen zonder belang is. Zoo de nakoming 

eener arbeidsovereenkomst. De daad is rechtens relevant, heeft rechtsgevolg, 

maar hoe de handelende zelf stond tegenover de daad is onverschillig. Of een 

metselaar het begrip van wat hij verrichtte heeft gemist, doet er niet toe, mits hij 

slechts gemetseld heeft. Of de musicus, die in een concert werkzaam is, in een 
toestand van hypnose de viool bespeelde, voor zijn recht op loon is het vol-

komen onverschillig. Tot deze soort handelingen behooren ook de ,,daad van 

een eigenaar" bedoeld in art. 663 B. W., het doen van een uitgaaf, bedoeld in art. 

633 B. W., de werkzaamheid waardoor men ,,auteur" wordt in den zin van art. 1 

der Auteurswet en zoo meer, al datgene, waar het recht aan de handeling zelf 

geenerlei eisch stelt, haar uitsluitend om haar resultaat invloed toekent. 
Tegenover deze rubriek staat nu de ruimere van al die handelingen, waar de 

psychische factor rechtens wèl van belang is, waar dus de onbekwaamheid van 

invloed is. Willen we in deze nu trachten te onderscheiden, dan hebben wij 

daarbij van de uitdrukkelijk in de wet tegenover elkaar gestelde gevallen uit te 

gaan om te trachten daarin een algemeener beginsel te vinden. Vast staat dan. 

dat de wet haar bepaalde rubrieken van onbekwamen uitsluit van het aangaan 
van overeenkomsten (art. 1366), ook dat die zelfde rubrieken wèl in staat 

worden gerekend tot het verrichten van onrechtmatige daden (art. 1483), tot het 

verkrijgen van bezit (an. 595), tot het doen van handelingen als lasthebber (art. 

1835). Als vaststaande mag ook worden aangenomen, dat de wet met de 

toelating der contractueel-onbekwamen tot deze handelingen niet eiken eisch 

van een psychisch element heeft laten vallen, bij bezit staat dat uitdrukkelijk 
(art. 595: zinneloozen kunnen geen bezit verkrijgen) bij de onrechtmatige daad 

ligt het, naar men algemeen erkent, in het schuldvereischte opgesloten, en ook 

bij de lastgeving zal wel niet anders worden geoordeeld. We hebben hier dus te 

doen met handelingen, die zeker inzicht bij den handelende — telkens naar 

omstandigheden te beoordeelen — vereischen, maar waarvan niet bepaalde 

rubrieken personen a priori als onbekwamen zijn uitgesloten. 
Trachten wij nu uit deze bepalingen het beginsel op te sporen, dat  de  wet 

bij  zijn  onderscheiding  beheerscht,  dan  kan  het  niet 
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enkel zijn dat der rechtshandeling. De leer: onder curateele gestelden, getrouwde 
vrouwen en minderjarigen zijn tot rechtshandelingen onbekwaam is met art. 

1835 B. W. in strijd. Ook de lasthebber die voor een ander koopt doet een 

rechtshandeling in tra-ditioneelen zin. Bedenken wij voorts den grondslag 

waarom het contracteeren door de ,,onbekwamen" niet mogelijk is, dan ligt dat 

daarin, dat de wet aanneemt dat het inzicht in eigen belang, het begrip omtrent de 

gevolgen van de handelingen voor den handelende zelf, aan deze personen 
ontbreekt1). Het is een bescherming tegen zich zelf. Uit de uitwerking van den 

regel, de nietig-heidsregeling blijkt dit. In de contractsvrijheid wordt de 

souvereini-teit van het individu over eigen belangen erkend, deze eindigt, waar 

voldoend begrip van dat eigen belang niet mag worden aangenomen. Houdt men 

dit in het oog en let men dan op datgene wat de groep van handelingen, in de 

geciteerde wetsbepalingen bedoeld, onderscheidt, dan blijkt dat de wet tegenover 
elkaar stelt de handeling, door welke de handelende eigen rechtstoestand bepaalt 

en die waarbij dat het geval niet is. De handeling van den lasthebber beoogt niet 

op eigen rechtsverhoudingen in te werken, bij de onrechtmatige daad en het bezit 

is de inwerking er wel. maar deze is er, onafhankelijk of zij al dan niet is beoogd 

of voorgesteld "). 
Trekken wij uit deze tegenstelling een conclusie voor de niet geregelde 

gevallen, trachten we dus den ongeschreven regel te bepalen, dien we als 

grondslag van het wettelijk systeem mogen aannemen, dan is het niet deze, dat 

iedere rechtshandeling door onder curateele gestelden, minderjarigen en 

gehuwde vrouwen verricht nietig of vernietigbaar is. Dat staat — als men zich 

ten minste met onze ter zijde stelling van art. 500 B. W. vereenigt — nergens en 

is ook uit geen enkele wetsbepaling af te leiden, maar dan kan de conclusie geen 
andere zijn dan deze, dat die nietigheid in het algemeen wordt bedreigd tegen die 

handelingen van de genoemde personen, waarbij bewust krachtens eigen inzicht 

eigen rechtsverhoudingen worden bepaald. Die conclusie zou ik overal willen 

toepassen, waar niet bijzondere voorschriften of de bijzondere aard der 

verhouding in kwestie tot afwijkende beslissing noopt. Dit dient nog te worden 

onderzocht. 
Voor een reeks handelingen is de toepassing van onzen regel eenvoudig. 

Voor aanbod, goedkeuring van een prestatie, voor in gebrekestelling, erkenning 

schuldplichtigheid en dergelijke is voor twijfel weinig plaats.  Zij behooren  

zeer zeker tot de rubriek van 

') Of d.it — wat de gehuwde vrouw b e t r e f t  - dat i n z i c h t  niet afdoende is.  nis de  man  er  

niet   mee samenstemt. 
-) Wat nu de psychische f a c t o r  is ,  waaraan be tcekenis  wordt gehecht, wil. voors te l l ing :  in 

hoeverre deze moet gebleken zijn en door derden begrepen en dergelijke vragen, laat ik t.'r zijde. Hoe 

men ze oplost lijkt mij voor ons onderwerp  niet  van  belang. 



224 P. SCHOLTEN 

de overeenkomst. Gelijk daar vormt ook hier degeen die zulk een verklaring 
aflegt, krachtens eigen wilsbepaling, eigen recht. Het inzicht daarin is vereischt, 

acht de wet dit voor het aangaan van een overeenkomst bij de genoemde 

personen uitgesloten, dan kan zij het hier evenmin aannemen. Anders 

daarentegen ligt het met de zaakwaarneming. Bekend is, dat men meestentijds 

de mogelijkheid dat een minderjarige of getrouwde vrouw als zaakwaarnemer 

optreedt  en  daardoor  zich  zelve bindt,  voor uitgesloten  houdt1). 
Het is een rechtshandeling, zegt men en acht daarmee de zaak uitgemaakt. 

Acht men haar daardoor niet beslist — en speciaal bij de getrouwde vrouw is 

daar toch weinig reden voor — past men de gedachte hier toe. die wij boven 

aangaven, dan komt men tot andere conclusies. Wie eens anders zaak 

waarneemt, regelt niet eigen maar anderer rechtsverhoudingen. Er is geen reden 

de mogelijkheid daartoe uitgesloten te achten, als een speciale opdracht 
ontbreekt, bij personen, die mèt zulke opdracht daar wel toe in staat worden 

gerekend. Dat de handeling nu hier ooA: voor den handelende gevolgen kan 

hebben (verplichting er mede door te gaan, schadeloos te stellen) is secundair, 

het verandert den aard der handeling niet. Een bewustzijn van eigen 

gebondenheid, een inzicht daarin wordt hier niet vereischt, het ontbreken daar-

van is hier dus niet van invloed. Juist daarin ligt de tegenstelling met art. 1835, 
waar de eigen gebondenheid van den lasthebber op de overeenkomst, niet op de 

ter uitvoering daarvan verrichte handeling berust. 
Moeielijker is het de in ons eerste opstel opgeworpen vragen van familie- en 

erfrecht te beantwoorden. Daar komt een ander element in de kwestie. De vraag 

rijst of, indien de onbekwame niet bevoegd is, zijn voogd of curator voor hem 

kan handelen, m. a. w. hoever de wettelijke vertegenwoordiging reikt. Ook 
buiten het familierecht trouwens kan dit punt tot moeielijkheden aanleiding 

geven, men denke b.v. aan de niet onbelangrijke vraag, in hoever een vader of 

voogd zijn kind of pupil lid kan maken eener vereeniging. Ontkenning van de 

bevoegdheid van den vertegenwoordiger kan aanleiding zijn niet te snel 

onbekwaamheid aan te nemen. Vandaar moeielijkheden, waarvoor men in het 

verbintenissenrecht niet te vreezen heeft. Daar komt nog bij dat wij hier telkens 
stuiten op bijzondere regels voor bepaalde gevallen van onbekwaamheid die ook 

voor andere niet zonder invloed moeten zijn en voorts, dat er hier grond bestaat 

en de wet ook aanleiding geeft tusschen de verschillende gevallen van 

onbekwaamheid, voor de verbintenis scheppende overeenkomsten over één kam 

geschoren, onderscheid te maken. Het doel de onbekwaam-verklaring, haar  

grondslag,  voor het vermogensrecht  vrijwel onverschillig,  is 

')   Vgl.   b.v.   Dicphuis,   IV,   blz.   177.   Hof  Haag   22  Juni   
1883.   W.   4855. Baudry—Lacantiner ie    et   Hougues—Fourcadc,   Traite   
III,   no.   2211. 
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nier mede van beteekenis. Absolute doorvoering van onzen voor het 
vermogensrecht opgestelden regel is daarom niet aan te raden. Gaan we nu de 
verschillende rubrieken van personen na die hier in aanmerking komen. In de 
eerste plaats de krankzinnigen. Hierover een zeer kort woord. Is de 
krankzinnigheid van dien aard, dat het inzicht in het handelen zelf en het naast 
liggend gevolg geheel ontbreekt dan mist iedere handeling, die niet behoort tot 
de boven eerst afgezonderde groep van daden, waar het recht zich enkel om het 
materieele feit, niet om het psychisch element bekommert, het rechtsgevolg, dat 
zij anders zou gehad hebben. Dat inzicht eischt buiten de bedoelde gevallen elk 
handelen, elke rechtshandeling en ook iedere onrechtmatige daad. Slechts bij het 
huwelijk schijnt de bepaling van art. 140 B. W. tot andere conclusies te leiden. 
Dat laat nietigverklaring enkel op grond der speciaal genoemde gevallen toe en 
daartoe behoort de krankzinnigheid niet. Ook over de minderjarigen kan ik kort 
zijn. Wat het verbintenissenrecht betreft gaf ik den regel reeds aan, wat familie- 
en erfrecht betreft heeft haast iedere handeling zijn bijzonderen regel (huwelijk, 
huwelijksvoorwaarden, erkenning natuurlijk kind, testament enz.). Dat snijdt alle 
moeilijkheden af. Slechts over het proces dient nog iets te worden opgemerkt. Dit 
doe ik echter liever aan het slot van dit opstel. 

Volgt de gehuwde vrouw. Ten aanzien van haar handelen in 
verbintenis-rechtelijke verhoudingen staat zij, de bijzondere uitzonderingen 
daargelaten, indien zij de vereischte machtiging mist, met de minderjarigen op 
één lijn. Voor daden van erfrechtelijken aard als aanvaarding, boedelscheiding 
geldt de algemeene regel, boven aangeduid, de artt. 1092 en 1126 komen dat 
bevestigen. Voor testament bestaat een speciaal voorschrift. Ook hier geeft de 
regeling van het proces tot enkele opmerkingen stof, zij is zeer eigenaardig, de 
man die overigens de vrouw slechts bijstaat, treedt hier voor haar op, heeft macht 
tot vertegenwoordiging. Hoe ver gaat dat? Ook dit punt wordt echter beter aan 
het slot behandeld. Blijven voor thans slechts ter bespreking de moeilijkheden 
die de gevallen opleveren waarin de vrouw als wettelijk vertegenwoordigster 
optreedt. Voor de voogdij hebben wij thans een bijzondere regeling in art. 387 B. 
W., voor het aannemen van het ambt behoeft de vrouw toestemming, heeft zij 
die, dan is zij verder tot elke voogdijhandeling bekwaam. Maar hoe staat het met 
de uitoefening der ouderlijke macht? hoe met de curateele? Wat de ouderlijke 
macht betreft, wordt veelal geleerd, dat de vrouw tot het verrichten van 
rechtshandelingen de machtiging van den man. respectievelijk van den rechter 
behoeft '). Naar mijne meening ten onrechte. Maken wij ons los van de 
traditioneele, maar geenszins 

')    Men  vergelijke over deze vraag Limburg  in  mijne  beweiking  van  Asser.  
I, blz.   411,  Land—Star Busmann,  I,  blz.  462. 

15 
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door de wet gestaafde voorstelling dat voor iedere rechtshandeling die 
machtiging noodzakelijk is, dan is daarvoor geen enkele grond aan te nemen. Uit 

den regel dien wij hierboven uit de in de wet voorziene gevallen afleidden volgt 

het tegendeel. Alleen van de handelingen die verandering van eigen 

rechtsverhoudingen beoogen is de gehuwde vrouw uitgesloten. Met het doel van 

haar onbekwaam-verklaring stemt deze conclusie volkomen, het inzicht van den 

man wil de wetgever in beider vermogensverhoudingen beslissend doen zijn, 
vandaar dat hij dat der vrouw als onvoldoende ter zijde stelt. Een 

onbekwaamheid voor anderen op te treden is daaruit niet af te leiden, al mag 

dergelijke handeling indirect op het vermogen invloed hebben 

(aansprakelijkheid bij slecht vervullen der taak). Voorts mag worden opgemerkt, 

dat een opdracht van de uitoefening der ouderlijke macht zonder bevoegdheid 

die uitoefening zelfstandig te verrichten vrij zonderling zou zijn. Waar is, dat 
naar deze opvatting art. 387, lid 2 B. W. overbodig is, uit die omstandigheid 

alleen kan echter moeilijk een overigens door niets gemotiveerde conclusie 

worden getrokken, vooral niet waar die conclusie juist naar diezelfde bepaling 

van art. 387, al. 2 al heel weinig rationeel zou zijn. 
Is de gehuwde vrouw curatrice over anderen dan over haar man dan geldt 

volgens art. 506 ook daarvoor art. 387, bij curateele over den man zelf valt het 
verlof van dezen tot het aanvaarden van het ambt weg (art. 505). Zoowel op 

grond van het bovenstaande als van de geciteerde artikelen zal ook hier haar 

volkomen bevoegdheid tot handelen moeten worden aangenomen. Een vrouw 

curatrice over haar man zal toch niet minder bevoegdheid hebben als een vrouw 

curatrice over derden. 
Eindelijk de onder curateele gestelden. Hierover een volgend artikel. 

IV. 

Bij de onder curateele gestelden behooren wij mede te vragen naar den grond 

der ondercurateelestelling. Er bestaat — de zwakzinnigen voorloopig ter zijde 

gelaten — onderscheid tusschen de ondercurateelestelling wegens 

krankzinnigheid en wegens verkwisting. 
Volgens de wet mogen verkwisters huwen (art. 506), zij kunnen testament 

maken (art. 500) en hunne ondercurateelestelling heeft op de vóór de rechterlijke 

uitspraak verrichte handelingen geenen invloed (vgl. art. 501). Dit alles hangt 
samen met doel en beteeke-nis der rechterlijke uitspraak: in het eene geval is dit 

het consta-teeren van een bestaande onbekwaamheid tot het verrichten van 

rechtens relevante handelingen, in het andere het ontnemen eener 
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bevoegdheid tot beschikking over eigen vermogen. Wie wegens verkwisting 
onder curateele wordt gesteld, heeft getoond niet waardig te zijn over eigen 

vermogen te beschikken en dat vermogen te beheeren, aanleiding die 

onbekwaamheid ook buiten het vermogensrecht uit te breiden, bestaat er niet. 

Een wetsuitlegging die den verkwister zou verbieden een natuurlijk kind te 

erkennen, de wettigheid van een kind te ontkennen, een echtscheidingsproces te 

veeren als eischer of gedaagde, zou met het doel van het instituut in strijd 
komen. Zij is ook door historische argumentatie te weerleggen. Onze wet wijkt 

hier van de Fransche af, deze gaf den verkwister slechts een raadsman die met, 

niet een curator die foor hem handelde. Onze wetgever heeft dat veranderd, van 

een derge-lijken raadsman wilde hij niet weten, een der redenen die hem daartoe 

leidde was zeker dat hij den toen bestaanden twijfel, tot welke handelingen de 

verkwister onbevoegd werd, wilde afsnijden. Art. 513 Code geeft een vrij 
gebrekkige opsomming van enkele vermogensrechtelijke handelingen waarvan 

de verkwister is uitgesloten en laat het voor andere onbeslist. Maar uit niets 

blijkt dat men de ondercurateelestelling geheel in afwijking van het Fransche 

recht ook buiten het vermogensrecht wilde doen werken, men zocht aansluiting 

bij het oude vaderlandsche recht en ook daar vinden wij telkens alleen van een 

ontnemen van het bewind1) gesproken, men stond voor de vraag of de verkwister 
voor zijn huwelijk toestemming van den curator behoefde, maar dacht er blijk-

baar niet aan, dat hij niet zou mogen huwen. Op zichzelf zegt dat alles weinig, 

maar het toont voldoende aan, dat men er niet aan gedacht heeft het aloude 

beginsel dat wie verkwist, zijn vermogen niet mag beheeren, uit te breiden tot 

een volkomen onredelijken regel, dat wie verkwist, geacht moet worden het 

inzicht in zijn handelingen te missen. Had men dat gewild, het had al bijzonder 
scherp moeten zijn uitgedrukt. 

Op grond van dat alles acht ik het buiten twijfel, dat de wegens verkwisting 

onder curateele gestelde iedere handeling van niet vermogensrechtelijken aard 

mag verrichten. W'at vermogensrechtelijke handelingen betreft geldt ook voor 

hem het de vorige maa! betoogde. Nog deze vraag: Verliest de gehuwde man. 

onder curateele gesteld wegens verkwisting, het beheer over het goed zijner 
echtgenoote, gesteld dat deze niet is curatrice? en: hoe staat het met zijn 

bevoegdheid toestemming te geven tot haar handelingen, waar zij die behoeft? 

Ik zou meenen. dat hij èn het behc-r ên laatstbedoelde bevoegdheid heeft 

verloren. Zoowel de beheersJ.aden als het geven der toestemming zijn als 

vermogensrechtelijke handelingen te beschouwen; niet om de ongeschiktheid 

der vrouw, maar omdat voor  de vereeniging van  belangen,  die  het  
huwelijk 

')    Vgl.  De  Groot.   lal.  I.   11.  4  en  hec  daarop  door  Fockcma   
Andreae  aan-geteckende. 
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medebrengt ook waar de rechten niet worden samengesmolten, de wet enkel of 
hoofdzakelijk het inzicht van den man beslissend acht, wordt den man beheer 

gegeven, is zijn toestemming voor de vrouw van noode. Het beheer van den man 

over het goed der vrouw is niet als het de vorige maal besproken beheer der 

moeder over het vermogen der kinderen, een optreden voor nadere ter wille van 

die anderen, maar een optreden voor anderen ter wille van zich zelf. Op het 

vermogen van de vrouw heeft de man eigen recht. Dit recht behoort tot het 
vermogensrecht. Uitoefening daarvan is den onder curateele gestelden verkwister 

niet toegestaan. In hoeverre de curator het voor hem kan doen is een punt, 

waarvan ik de bespreking liever tot later uitstel. Volgt dat verlies van 

bevoegdheden, tot de maritale macht behoorende, uit den regel, voor de 

ouderlijke macht en de voogdij bevat de wet bijzondere (artt. 507 en 436, 3".), 

waar onder curateele gestelden de uitoefening dezer machten wordt ontzegd. 
Tot zoover de curateele over verkwisters, nu die over krankzinnigen. Voor 

dezen zou men de vraag ook zoo kunnen formuleeren: welke handelingen kunnen 

wegens krankzinnigheid onder curateele gestelden in heldere oogenblikken doen? 

of: voor welke handelingen is de curateele op zich zelf — afgezien van haar 

oorzaak — geen beletsel? Ik zou ook hier willen vasthouden aan het de vorige 

maal opgestelde criterium: nietig is die handeling, waarbij de onder curateele 
gestelde bewust krachtens eigen inzicht eigen recht bepaalt. Tot onderscheiding 

tusschen vermogensrecht en niet-vermogensrecht bestaat hier geen grond. 

Ondercurateelestelling is hier niet een onbekwaam maken maar een constateeren 

dat een onbekwaamheid bestaat, als bij de minderjarigen wordt hier ge-

generaliseerd, de wet vertrouwt het eigen inzicht van deze rubriek ;>.l evenmin 

als dat van den nog niet 21-jarigen. Waar dat eigen inzicht voor de bepaling van 
z i jn  rechtsverhoudingen beslissend is. is onderzoek, of het in concreto aanwezig 

geweest is, uitgesloten. Zien wij de toepassing hiervan op enkele handelingen van 

familie-en erfrechtelijken aard. Vooreerst de erkenning van een natuurlijk kind. Ik 

houd dergelijke erkenning, zelfs indien zij met volkomen bewustzijn geschiedt, 

voor ongeldig. Deze bewering steun ik op het karakter der handeling naar onze 

wet. zij is daar niet een verklaring, waarbij de waarheid omtrent de afstamming 
van zeker kind wordt uitgesproken, maar een verklaring waarbij de handelende 

het natuurlijk vaderschap op zich neemt. Niet slechts de verklaring, cok het 

gevolg is gewild. Eigen rechtsverhouding wordt er door bepaald, een bijzondere 

rechtspositie geschapen. Een wegens krankzinnigheid onder curateele gestelde 

kan dat niet doen. Bij de ontkenning van de wettigheid van een kind is de zaak 

minder eenvoudig, wel wordt het ook hier aan den betrokken persoon overgelaten 
of hij zich het vaderschap wil laten aanleunen of niet, maar hier is eerder  het  

niet-ontkennen  als  het  zelf   bepalen   van   een 
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rechtsgevolg te beschouwen, de ontkenning toch heeft slechts belang ter inleiding 
van het proces, waarin haar juistheid moet worden gestaafd. Deze handeling 

hangt zóó nauw samen met het proces, dat ik haar liever in verband daarmee 

bespreek. Tot andere conclusie dan gewoonlijk, kom ik voor het testament. In 

afwijking van de bij ons en ook in Frankrijk meest aangenomen leer acht ik het in 

lucido intervallo gemaakte testament geldig. In de groepeering van rechtens 

belangrijke handelingen neemt het testament een zeer bijzondere plaats in, over 
eigen vermogensrechten wordt beschikt, maar die beschikking werkt enkel voor 

anderen. Zoo ergens dan is hier aan het vrije inzicht van den handelende het 

vaststellen van rechtsgevolgen, het bepalen van rechtsverhoudingen, overgelaten, 

maar dat oordeel mag werken ten aanzien van wat eigen rechten waren, als het 

rechtsgeding intreedt, zijn zij het niet meer. Niet eigen maar anderer 

rechtsverhoudingen worden ten slotte bepaald. De algemeene onbekwaamheid 

van art. 1366 kan hier niet gelden, van bescherming tegen zich zelf kan geen 
sprake zijn. Ten allen tijde zijn dan ook voor het testament bijzondere regels 

opgesteld, waarbij de onbekwaamheid beperkter werd genomen dan voor het 

aangaan van verbintenissen. Vergelijk ons art. 944 (minderjarigen). 

Vertegenwoordiging is uitgesloten, eigen verklaring moet zoo eenigszins 

mogelijk worden geëerbiedigd. Het resultaat, afgeleid uit den algemeenen regel 

die ik uit de verbintenisrechtelijke bepalingen meende te mogen vormen, vindt 
steun in de bijzondere regels door onze wet omtrent dit onderwerp opgesteld. Eén 

voorschrift pleit er tegen, ik geef het toe, art. 500. 3e lid, geeft alle aanleiding te 

veronderstellen dat personen wegens andere redenen dan verkwisting onder 

curateele gesteld niet geldig kunnen testee-ren. Daartegenover staat echter de 

geheele regeling van de bekwaamheid tot testament maken in de artt. 942 vlg. B. 

W. Ik ben het met Diephuis ' ) eens. dat deze bepalingen het onderwerp blijkbaar 
volledig regelen, en wel op een wijze die van de regeling der bekwaamheid tot 

contracteeren aanmerkelijk verschilt, waaruit volgt dat de voorschriften daarvoor 

gegeven niet hier mogen worden toegepast. Art. 942 begint met te zeggen, dat 

men ,,tot het maken of herroepen van een uitersten wil zijn verstandelijke 

vermogens moet bezitten". Geldt dat voor het aangaan van een overeenkomst 

niet? Niemand die het beweert. Maar waarom het daar dan niet uitdrukkelijk 
gezegd? Blijkbaar omdat men het onderwerp door art. 1366 al voorzien achtte, 

omdat men dus daar op de onder-curateelestelling. hier op den toestand in 

concreto den nadruk legde. Het onderzoek naar den geestestoestand dat art. 1366 

in verband met de bepalingen over de curateele zooveel mogelijk afsnijdt, wordt 

hier noodzakelijk geacht. Dit b l i jkt  ook uit art. 502. alleen voor testamenten 

wordt dat onderzoek ook na doode alge- 

')    VIII,  blz.   207 
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meen toegelaten. Zoozeer wordt gewicht aan den geestestoestand op het oogenblik 

van het testament maken gehecht, mogen we niet nu ook zeggen, dat daar waar den 
toestand goed blijkt, ondanks curateele. de handeling geldig is? Ook de regeling 

van de gevolgen pleit daar voor. M e i j e r s ' )  neemt de toepasselijkheid van art. 

501 B. W. op het testament aan, van zijn standpunt volkomen consequent. Hij 

wijst er daarbij op, dat in dit geval de nietigverklaring noodzakelijk is. Volkomen 

juist ,  eenmaal aangenomen dat dit art. moet worden toegepast kan enkel aan 

nietigverklaring, niet aan nietigheid worden gedacht. Maar als dit het geval is, bij 
toepassing van het voorschrift omtrent de handeling vóór het ver-leenen der 

curateele verricht, moet dan niet hetzelfde gelden als de handeling tijdens het 

bestaan der curateele geschiedde? Art. 501 is toch slechts een uitbreiding van 

hetgeen omtrent laatstbedoelde handelingen geldt. Ik meen dus te moeten 

aannemen dat in Meijers' stelsel, bij betwisting der geldigheid van een testament 

op grond der curateele, nietigverklaring noodzakelijk is. Maar komt de geachte 
schrijver zoo niet in strijd met het stelsel der wet, dat juist bij testamenten aan het 

ontbreken van de wettelijke eischen nietigheid verbindt? En wie zou die 

nietigverklaring kunnen vorderen? De nietigheid kan altijd, door een ieder worden 

ingeroepen, voor de nietigverklaring zal wel een beperking noodzakelijk zijn — 

anders heeft immers de tegenstelling geen zin — maar waarop zou deze hier 

steunen, hoe zou zi j  hier moeten geschieden? De omstandigheid, dat de curateele 

vernietigbaarheid mogelijk maakt, dat de gebreken van een testament zijn 
nietigheid ten gevolge hebben, is mede grond aan te nemen dat de curateele niet 

als zulk een  gebrek  in  aanmerking  kan  komen'-). 
Wat de curateele wegens zwakheid van vermogens betreft, staan we voor de 

moeilijkheid of deze met die wegens krankzinnigheid dan wel met die van den 

verkwister is gelijk te stellen. Onze wetgever aanvankelijk voornemens den  

zwakzinnige niet onder cura- 

1 )    Tap.  bl/.  78. 
-) Wat het argument uit de parlementaire geschiedenis b e t re f t ,  zij pleit zeker niet voor mijn 

o p v a t t i n g .  Veel waarde hecht ik er niet aan. maar merk nog het volgende op. Het is waar dat de Kamer 

in 1823 het vraagpunt omtrent de bevoegdheid aan de onder c ura tee le  gestelde om in heldere 

oogenblikken testament te maken ontkennend heeft beantwoord. Van invloed dezer beslissing op de wet 

blijkt echter n ie t s .  Het beroep op a r t .  974 Wetboek 1830 en de weglating van het tweede lid bij de 

herziening in 1832—33 (Meijers. blz. 77) gaat niet op. Dit voorschrift zag in de benoeming van een 

raadsman niet en bewijs van onbekwaamheid : in de cura tee le  blijkbaar wel. Maar de vraag is niet in 

hoever de cura tee le  kan worden ingeroepen om de onbekwaamheid waarschijnlijk te maken. — :k erken 

de kracht van het vermoeden er in gelegen — maar wel of het testament nie t ig  zal zijn. ook al staat vast 

dat het gemaakt is op een oogenblik toen de e r f l a t e r  volkomen begreep wat hij deed. Degene die de 

geschiedenis wat verder op wil halen dan de tot standkoming onzer wet of van den Code die zij copieerde. 

kan vergelijken Demolombc. Cours de Code Napoleon. Deel 8. no. 642. Dcz.' oudere  geschiedenis  

pleit   niet  tegen   mijne  conclusie. 
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teele te brengen maar hem een raadsman toe te voegen, heef; toen hij na 1830 tot 
een ander stelsel overging, niet genoegzaam bedacht dat hij tweeërlei curateele had 

en hij dus moest aangeven tot welke van beide de nieuw in te voeren soort zou 

behooren. Vandaar moeilijkheden bij het huwelijk, bij het testament. Voor de 

laatste bestaat als men mijn meening volgt, dat de curateele n.l. nimmer van belang 

is, geen grond, maar wel kan er reden zijn te twijfelen bij de erkenning van 
natuurlijke kinderen, de ontkenning van de wettigheid, de echtscheiding, in één 

woord al die gevallen waar de aard der handeling den wegens krankzinnigheid 

onder curateele gestelde uitsluit, doch de verkwister — omdat het immers niet om 

zijn vermogen gaat — toelaat. Tot welk van beide behoort nu de curateele wegens 

zwakheid? Of heeft zij haar eigen regels? In de wet zijn deze niet te vinden. Het 

komt mij voor, dat de keus die ons blijft niet moeielijk is en dat de zwakke met den 

verkwister op één lijn moet worden gesteld. Dat deed de Fransche Code, die beide 
een conseil toevoegde1), het Wetboek van 1830 verbrak die gelijkstelling, de 

verkwister kwam onder curateele, voor den zwakke bleef de raadsman. Na 1830 

werd de gelijkheid hersteld, ook de zwakke zou onder curateele komen. Is het niet 

aan te nemen dat hij weer met den verkwister werd gelijk gesteld? Ook de wet 

geeft aan deze opvatting steun, de „belangen", waarover art. 483 B. W. spreekt 

zullen wel vermogensbelangen z i j n - ) .  Ook deze curateele schept een 
onbekwaamheid, ook zij mist invloed op aan de uitspraak voorafgegane 

handelingen. De Hooge Raad is hier in een zonderlinge tegenstrijdigheid 

verwikkeld. Voor het testament stelt hij den zwakke van vermogens met den krank-

zinnige gelijk, voor het huwelijk met den verkwister. Dat schijnt mij in ieder geval 

inconsequent. Zegt men dat de onder curateele gestelde geen testament kan maken 

omdat het een rechtshandeling is, dan moet men voor het huwelijk hetzelfde 
aannemen. Neemt men aan dat voor het huwelijk de curateele wegens zwakheid 

dezelfde werking heeft als die wegens verkwisting — en de meeste voeren dat ook 

ten aanzien der vereischte toestemming van den curator door — dan moet men dat 

ook elders doen, waar niet wettelijke of andere rechtsgrond voor het tegendeel 

pleit. Ik zou niet weten, welke dat zoude zijn. 

') Aan de zwakke althans indien zijn curateele was aangevraagd (art. 4991. Zelf  zijn   
curateele   verzoeken   vermag   hij   n iet .  

-) Het argument dat aan art. 500. 3e lid. tegen mijn meening omtrent het testament van een 
wegens krankzinnigheid onder curateele gestelde kan worden ontleend, raakt de curateele 
van een zwakke van vermogens niet. Immers art. 500, 3e lid, = art. 553 Wetboek 1830. 
Volgens dat Wetboek was een testament door een zwakke, wien een raadsman was 
toegezegd, mogelijk. Het argument a contrario sloeg dus toen  enkel  op  den   
krankzinnige.   Zou   het   nu  anders  zijn 
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V. 

Het is niet mijn bedoeling alle ons onderwerp rakende vragen uitvoerig te 

bespreken. Slechts over twee punten nog een enkele opmerking: ten eerste over 
het proces en dan over de bevoegdheid van voogd of curator tot 

vertegenwoordiging. 
Voor het proces ontbreekt elke algemeene regel in de wet. Uit dat stilzwijgen 

mogen wij niet afleiden, dat, waar een tot contracteeren onbekwame tot andere 

handelingen bekwaam is, hij nu ook de procedures, waartoe die handelingen 

aanleiding kunnen geven, mag voeren. Integendeel, het verrichten van 
processueele handelingen wordt blijkbaar door de wet beschouwd als te zijn het 

door eigen wil bepalen van eigen rechtstoestand, dat in het algemeen den 

onbekwamen niet is geoorloofd. Gedeeltelijk terecht. Verscheiden processueele 

handelingen zijn er zeker toe te brengen: het instellen van een proces, het 

erkennen van een vordering. Het past geheel in het systeem der wet om, al bindt 

een onrechtmatige daad den minderjarige, een erkenning daarvan in het proces 
alleen dan als geldig te beschouwen, indien zij door den vader of voogd is 

geschied. De wet gaat echter verder, zij neemt onbekwaamheid aan, niet voor 

bepaalde, maar voor elke processueele daad als p a r t i j  en dat zelfs waar buiten 

proces de rechtsverhouding geheel van eigen wil kan afhangen. Ook bij ons geldt 

wat § 52 van de Duitsche Civilprozessordnung en § 1 van de Oostenrijksche met 

wat andere woorden zeggen: Wie zich niet contractueel kan verbinden, kan in het 
algemeen niet procedeeren. Dit kan vooreerst afgeleid worden uit art. 254, 2"., 

Rv., dat schorsing van het rechtsgeding voorschrijft bij verandering in den 

persoonlijken staat van een dei-partijen, maar blijkt overduidelijk uit de regeling 

van het proces der getrouwde vrouw. Zelfs waar deze wel bevoegd is tot handelen 

kan zij niet procedeeren, art. 165 B. W. zegt het uitdrukkelijk, de enkele door de 

wet gemaakte uitzonderingen bevestigen den regel. Ja sterker, haar 
onbekwaamheid, die anders bijstand of toestemming van den man noodig maakt, 

kan hier zóó absoluut worden, dat zij in het geheel niet handelend optreedt, maar 

door den man wordt vertegenwoordigd. Mij dunkt waar dit van de gehuwde 

vrouw geldt, mogen wij zeker aannemen, dat ook minderjarigen en onder 

curateele gestelden in het algemeen de bevoegdheid missen om voor den rechter 

te staan, zooals de Romeinen het noemden, juist gezegd om processueele 
handelingen als partij te verrichten of te doen verrichten. 

Wil dit nu zeggen, dat elk procedeeren door iedere onbekwame is uitgesloten? 

Dit is niet aan te nemen. Is de onbekwaamheid uitsluitend van 

vermogensrechtelijken aard. dan zal het ook wel enkel het procedeeren over 

vermogensrecht zijn. dat den onbekwame niet vrijstaat. Voor hen. die wegens 

verkwisting of zwakheid van vermogens  onder  curateele  staan   is   
daarmee  de   grens   aangegeven. 
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Kan een zwakke van vermogens huwen, dan is hij ook bevoegd zich tegen een 

stuiting van zijn huwelijk te verzetten — een procedure tot echtscheiding, waarin 

een onder curateele gestelde verkwister partij is, zal voor of tegen hem zelf 

moeten gevoerd worden '). Wat de getrouwde vrouw betreft, haar 
onbekwaamheid, althans haar processueele onbekwaamheid, is niet enkel 

vermogensrechtelijk, zij zal echter wel niet de gevallen omvatten, waar zij in hoe-

danigheid van moeder of voogdes optreedt. Voor zich zelf kan zij niet optreden 

— bevoegdheid tot procedeeren voor anderen, in qualiteit, kan haar waar de 

qualiteit haar uitdrukkelijk wordt verleend, moeielijk worden ontzegd. Ook hier 

geldt wat ik boven opmerkte, dat het niet kunnen handelen voor zich zelf 
onbekwaamheid om voor anderen op te treden niet insluit. Wat eindelijk min-

derjarigen aangaat en onder curateele gestelden wegens krankzinnigheid, voor 

hen zoude ik maar één uitzondering willen aannemen, zij zijn bevoegd tot 

procedeeren als het proces ten doel heeft hunne onbekwaamheid op te heffen 

(verzoek om meerder-jarigheidsverklaring, om opheffing curateele). De hun door 

de wet verleende bevoegdheid deze verzoeken te doen sluit in zich dat zij de 
daarvoor noodige processueele handelingen zelf mogen verrichten. Iets dergelijks 

geldt voor het verzoek door den minderjarige tot den kantonrechter te richten om 

toestemming tot een huwelijk te verkrijgen. Maar naast deze bijzondere 

uitzonderingen lijkt mij de wet niet toe te staan er meerdere te maken. De 

ge l i j kstelling der bekwaamheid tot procedeeren met die tot het aangaan van 

overeenkomsten, leidt tot het resultaat, dat een wegens krankzinnigheid onder 
curateele gestelde zelfs niet in heldere oogenblik-ken een echtscheidingsproces 

kan beginnen, dat een procedure tot inroepen van den staat van natuurlijk kind 

krachtens art. 344 B. W. niet tegen een minderjarige maar tegen zijn vader of 

voogd in hoedanigheid   moet  worden   ingesteld  enz. 
Ten slotte een woord over de bevoegdheid van voogd of curator in dezen. 

\Vaar de minderjarige of onder curateele gestelde bekwaam is, eindigt de 
vertegenwoordiging — dat is dunkt mij duidelijk. Maar mogen wij omgekeerd 

ook zeggen, dat waar onbekwaamheid bestaat'2), de vertegenwoordiger in plaats 

van den aan zijn zorg toevertrouwden persoon mag handelen? Stellig niet, in het 

vermogensrecht mag zulk een regel opgaan, daar buiten is hij niet door te voeren. 

Er zijn handelingen, die zulk een persoonlijk karakter dragen, waar het recht 

zoozeer enkel aan het goedvinden van den handelende  zelf  hecht,  dat  het  
indeplaatsstelling   van  het  in z i ch t  

1) Echtscheiding tegen wegens zwakheid van vermogens onder curateele gestel 

den toe ge la t e n  door Amsterdam 8 Maart 186-1, W. 2580, Hof Noord-Holland 

22 Dec. 1864, W. 2712. H. R. 30 Nov. 1866. W. 2857. Leeuwarden 5 Fcbr. 1891, 

W. 6035. Onjuist: Haarlem 23 Nov. 189/. \V. 7115. ( N ie t igve r k la r in g  huwelijk 

niet tegen   wegens zwakheid  van  vermogens  onder  curateele  gestelden). 
2) Het geven van toestemming tot vermogensrechtelijke handelingen door de 

vrouw  van den  c u r a n d u s   /oud.' ik er  n ie t    toe brengen.   Y el.   hiervoor  p.   227 

file:///C:/Vaar
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van wie ook niet wenscht en elke vertegenwoordiging uitsluit. Men denke aan 
huwelijk, testament, erkenning van een natuurlijk kind. Een opsomming dier 

gevallen te geven, ligt niet in mijn bedoeling, moeielijkheid geven diegene, waar 

de handeling in een procedure bestaat1). Daar komt een element in het spel, dat de 

beoordeeling moeielijker maakt. Daar is een onrecht tegen den curandus of 

minderjarige gepleegd, moet de voogd of curator, verplicht voor zijn belangen te 

zorgen, dit lijdelijk toezien? Stel een man wordt wegens krankzinnigheid in een 
gesticht verpleegd, zijn vrouw bevalt van een kind, de curator heeft de zekerheid 

dat het kind niet is van den echtgenoot, deze is b.v. reeds langer dan den con-

ceptietermijn in het gesticht verpleegd en de vrouw heeft hem daar niet bezocht"). 

Moet de curator zich daar bij neerleggen? De ontkenning vertoont zeker dat 

persoonlijke element, dat vertegenwoordiging uitsluit. En toch, er zit iets pijnlijks 

in, hier dat resultaat te aanvaarden. Noch Opzoomer3) noch Diephuis4) willen 
daar dan ook aan. Beiden voeren echter voor hunne conclusies geen ander 

argument aan, dan dat de curator nu eenmaal den man vervangt, dat hij heeft te 

beoordeelen en te beslissen, wat vroeger stond ter beslissing van den verzorgde. 

Afdoende is dat zeker niet, beide auteurs zouden zeker toegeven, dat deze regel 

niet doorgaat waar het uiterst persoonlijke handelingen als het huwelijk betreft. 

Geldt het hier ook niet zulk een handeling? Opzoomer beroept zich in de noot op 
Demolombe5), deze wil de vertegenwoordiging wèl algemeen erkend zien als het 

een proces betreft. Maar wil hij dan ook den curator de bevoegdheid geven een 

echtscheidingsproces te beginnen? Ook hier is beroep mogelijk op het argument, 

dat den curandus onrecht is geschied door zijn in overspel levende vrouw. Maar 

toch voel ik er iets stuitends in. dat een curator zulk een proces zou beginnen, 

acht ik dat uitgesloten bij de regeling onzer wet, die verzoening der echtgenooten 
door den President wil bevorderen en dus blijkbaar den echtgenoot, tegen wien 

misdaan is, tot vergeving geleid wil hebben. Hoe is dat te denken bij een curator 

tegenover de vrouw van zijn curandus? 
Maar denke men aan den anderen kant dat het niet de onschuldige maar de 

schuldige echtgenoot is. die onder curateele staat. Moet nu zijn vrouw, als hij ten 

gevolge van zijn leven van losbandigheid tot krankzinnigheid is vervallen aan 
hem verbonden blijven, ook als de feiten waarop de eisch gegrond zou worden, 

gepleegd werden, lang vóór die ziektetoestand intrad? Of moet men althans de 

echtscheidingsprocedure tegen den curator toelaten? 

1)   Zie noot 2 vorige bl.idz.ijde. 
-)    Roermond 30 April 1885. W. 5235. Hof den Bosch 14 Sept.  1885. W. 5-135: de man heeft de 

a c t i e  niet. Anders Hof Zeeland  11  Juni  1856. R.  B.   1857. -147. ■'<)    II. blz.   161. M    

V.  blz.  28. ■"•)    V.  blz.   118. 

http://bl.idz.ijde/
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Voor het laatste is zeker veel te zeggen. Het gevolg der echtscheiding is wel 
van den wil van den beleedigden echtgenoot, niet van dien van den ander 

afhankelijk — ten minste als men niet de kracht aan de bekentenis toekent, die de 

rechtspraak er ten onrechte aan hecht. Trouwens ook deze kent uitzonderingen en 

legt soms bewijs op, daar zou hier dan natuurlijk reden voor zijn. Overigens is er 

wel plaats voor twijfel, ik voor mij zou zeker niet een echtscheidingsproces door 

een curator als eischer in te stellen mogelijk willen achten en wat de ontkenning 
betreft, eveneens tot een negatief antwoord overhellen. Maar ik erken dat ik dat 

niet dan na aarzeling doe. Anders wordt het al dadelijk indien de man zelf het 

proces begonnen is, en dan krankzinnig wordt en onder curateele gesteld. Dan 

heeft hij zi jn  wil tot ontkenning aan den dag gelegd en doet de curator niet 

anders dan verwezenlijking daarvan bevorderen. 
In het buitenland zijn deze zaken meest speciaal geregeld, zie b.v. § 612 

Duitsche C. P. O., art. 307 Code, zooals het thans luidt, enz. Bestond er eenige 

kans dat ook onze wetgever de zaak in afzienbaren tijd ter hand zou nemen, dan 

zoude ik over den ge-wenschten inhoud van zulk een regeling nog iets meer 

zeggen. Thans zal ik mij maar bepalen tot het uitspreken van de hoop. dat de 

practijk niet dikwijls voor de hier bedoelde moeielijkheden zal komen te staan. 
 


