
77.   OVER RECHTSPERSONEN. *) 

III.   Stichtingen. 

I. 

Het schijnt van zelf sprekend, dat wie inhoud en beteekenis van het begrip 

rechtspersoon tracht te bepalen, de stichtingen niet ter zijde laat. Als het recht 

een zelfde begrip gebruikt in tweeërlei naar het uiterlijk verschillende 

verhoudingen — de vereeniging van meerderen om gezamenlijk eenig doel na te 
streven en de bestemming van een bepaald vermogen voor een zeker doel — dan 

zal de bepaling van het begrip het gebruik in beide gevallen dienen te verklaren. 

Toch schijnt het me dat heel wat beschouwingen over den rechtspersoon 

theorieën van vereenigingsrecht zijn. Haar auteurs zagen enkel naar de 

vereeniging. Gierke's leer geeft daarvan een sprekend voorbeeld. Bij de 

vereeniging zag hij de eenheid in de veelheid en die eenheid vond voor hem haar 
uitdrukking in de persoonlijkheid der vereeniging. De kern der persoonlijkheid is 

haar wil. De wil der vereeniging door het meerderheidsbesluit gevormd is een 

andere dan de optelsom der willen van de personen die aan haar vorming 

meewerkten, zij heeft eigen individueel karakter, op dien grond is de vereeniging 

een levende, reëele persoon. Een kritiek op deze voorstelling geef ik voor het 

oogenblik niet, ik acht haar uitgangspunt, het zoeken naar een realiteit der per-
soonlijkheid buiten het recht principieel onhoudbaar, maar daar zwijg ik over. 

Maar ik begrijp de leer wel. Stel daar nu tegenover Gierke's stichtingleer. Ook 

daar moet de reëele wil de kern der persoonlijkheid vormen. Die reëele wil zou 

dan de in de stichtingsakte voortlevende wil van den erflater zijn. In deze 

gedachte mij te verplaatsen is me onmogelijk, ik vind haar eenvoudig 

onbegrijpelijk; ik kan hier niet anders zien dan een pogen om de bij de ver-
eeniging gevonden ,,realiteit" van een eigen wil ook hier ondanks alles te 

handhaven. Liever dan deze op te offeren, moest zulk een gekunstelde leer 

worden voorgedragen. Het is niet te verwonderen dat Gierke's aanhangers er 

weinig van hebben willen weten en als zij over de stichting te spreken komen of 

aan het bijwerken gaan, óf over de moeielijkheden heenglijden. Michoud1) b.v. 

meent de stichting tot een vereeniging met de destinatarissen als leden te kunnen 
herleiden. De theorie blijft zoo intact, maar te harer wille wordt aan de feiten 

gewrongen en wordt het fundamenteele onderscheid verdoezeld tusschen de 

verhouding vereeniging-lid en stichting-destinataris,  met  eenerzijds  de  

macht van  de leden  van 

*)    Weekblad   voor  Privaatrecht,   Notaris-ambt  en   Registratie  nos.   
2767—2769 (6 Januari  1923 e.v.). ')    I, blz.  185 vlg. 
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het vereenigingsvermogen, anderzijds de uitsluiting van iedere bevoegdheid der 

destinatarissen dienaangaande. 
Het is geen wonder, dat men veel meer naar het verenigingsrecht heeft 

gekeken dan naar dat der stichting. Voor het rechts-leven is de vereeniging 
vooral tegenwoordig van veel grooter belang dan de sporadisch voorkomende 

stichting. Maar er is nog iets anders, dat het verschijnsel waarover we spreken, 

verklaart. 
Het ligt zoo veel meer voor de hand om bij de vereeniging van rechtspersoon 

te spreken dan bij de stichting. Eerst in den laatsten tijd is men aan het gebruik 

van het begrip ook in dit deel van het recht gaan tornen, begint men te 
verkondigen het ook daar te kunnen missen. Voor de stichting is dit reeds veel 

eerder het geval geweest. Het recht op het tot de stichting behoorend vermogen 

werd beurtelings aan belanghebbenden en bewindvoerders toegeschreven. Of 

wel men sprak van subjectlooze rechten en meende daarmee de verhoudingen 

waar het hier om gaat, te kunnen verklaren. En terwijl er een regeling van het 

vereenigingsrecht zonder gebruik van het begrip rechtspersoon, voorzoover mij 
bekend, niet voorkomt, zijn er ordeningen, die het zonder dat begrip stellen bij 

de regeling van de rechtsgevolgen van het blijvend bestemmen van een zeker 

vermogen voor een bepaald doel. Het Engelsche recht kent het begrip stichting 

niet. 
Hoe komt dat? Ik zeide het al: de rechtspersoonlijkheid der vereeniging heeft 

iets vanzelfsprekends dat die der stichting mist. Maar is dit niet een terugkeer tot 
Gierke, in dien zin dat de eerste een „reëele", de tweede een ,,fictieve" 

persoonlijkheid zou zi jn? Wie onze vorige artikelen gelezen heeft, weet dat we 

iedere opvatting die een onderscheid in realiteit zou maken, ten eenenmale 

moeten verwerpen. Het is altijd een vraag van geldend recht, niet alleen dus 

van de wet maar van alle factoren die dit recht bepalen (wet, gewoonte, 

rechtsovertuiging enz.) in hoeverre bepaalde verhoudingen al dan niet met 
behulp van de categorie rechtspersoon geregeld zijn. Is dat geschied, dan is de 

rechtspersoon in al die gevallen even reëel. Een realiteit der persoonlijkheid 

buiten het recht hebben we niet te zoeken. Maar het is wèl waar dat de feitelijke 

verhoudingen in het vereenigingsleven slechts dan de rechts-regeling verkrijgen, 

die zij behooren te hebben, indien de vereeniging tot rechtspersoon wordt 

gemaakt. Het b l i j f t  Gierke's verdienste de eigenaardigheid in deze 
verhoudingen, waardoor nu meer dan minder de vereeniging als geheel 

tegenover de individuen komt te staan, te hebben blootgelegd, de éénheid in de 

veelheid telkens naar voren te hebben gebracht. Voor de vraag rechtspersoon of 

niet, zegt dat nog niets. Het is mogelijk dat deze eenheid er is terwijl de 

rechtspersoonlijkheid ontbreekt. Sommige ver-eenigingen zonder 

rechtspersoonlijkheid zijn er het bewijs van. Maar wel vloeit er dit uit voort, dat 
krachtens deze telkens naar al lerlei  zijden  blijkende eenheid de 

verhoudingen om een regeling 
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vragen waarin zij wordt erkend, en dat geschiedt volkomen door de vereeniging 
tot rechtspersoon te maken. Met andere woorden: het rechtsbewustzijn vraagt 

hier om een regeling die het positieve recht niet anders dan met behulp der 

categorie „rechtspersoon" vermag te geven. Men kan het ook zoo zeggen: het is 

een eisch van richtig recht in den zin waarin Stammler dezen term gebruikt, dat 

de vereeniging rechtspersoon is. De vereeniging verkrijgt niet de regeling die zij 

behoort te hebben, die haar van nature toekomt — als men deze niet 
onberispelijken en door de historie zwaar belasten, maar toch zoo sprekenden 

term wil gebruiken — dan indien zij rechtspersoon is. Met de stichting is dat 

geheel anders. De verhoudingen waar het hier om gaat, de doeleinden die daarbij 

in het rechtsleven worden nagestreefd, kunnen een goede regeling erlangen 

zonder daarbij van het begrip rechtspersoon gebruik te maken. Vandaar dat hier 

de rechtspersoonlijkheid ons veel meer als iets kunstmatigs aandoet. 
We zullen even stilstaan bij een ordening waar dit is geschied. De beteekenis 

der rechtspersoonlijkheid der stichting naar Neder-landsch recht zal er 

duidelijker door worden. Ik noem het Engelsche instituut van de trust. In onze 

rechtslitteratuur is dit zoo dikwijls beschreven '), dat ik mij van een verplichting 

dat nogmaals te doen, ontslagen mag rekenen, terwijl het voor een dieper op de 

zaak ingaan, hier de plaats niet is. Slechts een enkel punt wil ik releveeren. Het 
is dit, dat het geheele instituut volkomen onbegrijpelijk b l i j f t ,  indien men niet 

let op de tegenstelling naar Engelsch recht tusschen equity en common law, op 

het dualisme van twee naast elkander staande rechtsordeningen waardoor een en 

dezelfde verhouding wordt beheerscht, een dualisme, dat aan ons recht vreemd 

is. 
Dit onderscheid is voor de geheele Engelsche rechtsontwikkeling van 

fundamenteel belang geweest en nergens komt dit misschien beter uit dan in het 

instituut der trust. Met behulp dier scheiding is het mogelijk geweest telkens 

weer nieuwe gedachten tot ontwikkeling te brengen, zonder ook maar eenigszins 

aan de grondslagen van het recht te wrikken. Men zie slechts naar den oorsprong 

van de trust die ontstaan is uit de onmogelijkheid over zijn vermogen na doode 

te beschikken; de Engelschman uit de Middeleeuwen die dit niettemin doen 
wilde, gaf het goed bij zijn leven weg, met opdracht daarmee na z i jn  dood te 

handelen zooals hij het begeerde. Naar common law werd de begiftigde eigenaar 

in equity, voor de met de Equity-rechtspraak belaste Chancery kon degeen te 

wiens bate de overledene deze handeling had verricht, zijn rechten handhaven. 

Er was tweeërlei rechtsordening, de equity corrigeerde de common law, gelijk 

het praetorische recht het jus civile bij de Romeinen, maar de „law" bleef wat zij 
was, onverzettelijk, de equity brak haar niet. Aanvankelijk  gepaard met 

j    Het   uitvoerigst   in   hel   proefschrift   vjn   I).   It   Winkel 
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een dualisme van rechtspraak is de tegenstelling blijven bestaan, toen deze, na 
eeuwen te hebben geduurd, werd opgeheven. Ook heden ten dage geldt nog 

hetzelfde. Talrijk zijn de gevallen waarin goederen in handen van trustees 

worden gesteld. Om op ons gebied te blijven, als een Engelschman een stichting 

wil maken, benoemt hij trustees, wien hij de goederen toevertrouwt om voor het 

aangewezen doel te beheeren; verreweg de meeste vereenigin-gen zijn niet 

,,incorporated", niet rechtspersoon, door trustees nemen zij aan het rechtsverkeer 
deel; ja de gebouwen en bezittingen der kerken — behalve dan de Anglicaansche 

— zijn in handen van trustees. In al die gevallen is naar common law de trustee 

eigenaar, eenig en volkomen eigenaar. De rechten der belanghebbenden worden 

in equity gehandhaafd. De trust moet ter wille van personen bestaan of zij moet 

een liefdadig doel hebben (charity), buiten dit gebied is het wijden van het goed 

aan een onpersoonlijk doel uitgesloten, het begrip charity wordt echter ruim 
genomen1). In het laatste geval wordt door de Staatsàutori-teiten gezorgd, of 

moet althans gezorgd worden, dat het vermogen overeenkomstig zijn doel wordt 

gebruikt. Bij de trust ten behoeve van personen kunnen dezen zelf voor hunne 

rechten in equity opkomen. De Engelsche juristen spreken ook hier van 

eigendom, ownership, de ,.ownership in equity", van het ownership in common 

law onderscheiden. Bij een club die rechtspersoonlijkheid mist, zijn de trustees 
eigenaars volgens de wet, de leden naar equity. Dit laatste eigendom is een zeer 

eigenaardig eigendom, zóó eigenaardig, dat Maitland") vraagt, of men hier nog 

wel van eigendom mag spreken. Immers: het is niet vervreemdbaar, crediteuren 

mogen er geen beslag op leggen, het valt niet in het faillissement van het lid, het 

vervalt, indien het lid zijn  contributie niet betaalt of wordt ontzet uit zijn 

lidmaatschap, het groeit en vermindert met afneming of toeneming van het aantal 
der leden enz. In één woord, dit eigendom naar equity is niet anders dan wat wij 

het recht van het individueel lid bij een vereeniging zouden noemen. Maar het 

gebruik en het begrip eigendom schaadt niet, omdat daar waar het aankomt op de 

afpaling van eigendomsbevoegdheden, als het,gaat om de vraag wie over de zaak 

beschikken mag en de zaak vertegenwoordigt, het enkel de ownership naar 

common law is, waarop het aankomt. En die komt geheel, volkomen en met 
uitsluiting van anderen aan de trustees toe. Gaat het om diefstal van het onder 

trustees geplaatst vermogen, de trustee revindiceert, moet het land tegen eenigen 

inbreuk worden beschermd, hij treedt op en noch in het eene, noch van het andere 

geval wordt er van trust gesproken. De trustee treedt op in eigen naam, precies 

zoo als ten aanzien van zijn persoonlijk vermogen :i). 

1)    Maitland.  Collected  Papers,  III,  blz.  358. 
'-)    T.a.p. blz. 377/8. 
3)    Maitland.  t.a.p..  blz.  368. 
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Van dit Engelsche recht kunnen we twee dingen leeren. Vooreerst dat de bouw 
van het privaatrecht — en dat geldt van het Engelsche zoo goed als van het onze 

— altijd weer eischt, dat in ieder geval een eigenaar wordt aangewezen. 

Mogelijk is het allerlei goed voor zekere doeleinden te bestemmen, het tot 

,.doelvermogen" te maken, maar de techniek eener rechtsorde, die het recht van 

eigendom in het middelpunt heeft gesteld — en dat doet ieder privaatrecht — 

verlangt dat van dat vermogen de eigenaar wordt genoemd. Ook voor ons geldt 
wat Maitland van het Engelsche recht zegt 1 ) :  „Ownership supposes an owner. 

We cannot put ownership into an indefinite mass of men; and according to our 

English ideas we cannot put ownership into a Zweck". Het Engelsche recht 

bevredigt dien eisch door den trustee eigenaar te maken. Maar in de tweede 

plaats leert het ons dat deze oplossing alleen mogelijk is, dank zij het dualisme 

common law— equity en dat deze oplossing ten onzent uitgesloten is. De 
gedachte ook ten onzent de bewindvoerders als eigenaars te beschouwen bij een 

stichting, stuit op onoverkomelijke moeilijkheden. Met den grondslag van ons 

rechtsstelsel is zij niet vereenigbaar. Immers één van tweeën: of de 

bewindvoerder is eigenaar, maar dan is de bescherming dergenen, te wier bate de 

stichting is gemaakt, enkel verbintenis-rechtelijk en dus onvoldoende, óf die 

bescherming wordt inderdaad consequent doorgevoerd, beschikkingen van de 
trustees buiten hunne bevoegdheid worden ongeldig beschouwd, het goed wordt 

geacht voor hun schulden niet aansprakelijk te zijn, het gaat niet over op hun 

erfgenamen, het is in één woord volkomen gereserveerd voor het doel waarvoor 

het is bestemd, maar dan is het in ons rechtsstelsel ook hun eigendom niet meer. 
We worden wel tot een andere opvatting gedrongen. Ik wil, om dit aan te 

toonen, de zaak nog van een andere zijde bezien. 

II. 

Voor den rechtsbeoefenaar is de ontwikkeling van het recht van de stichting in 
Nederland in de 19e en 20e eeuw een merkwaardig verschijnsel, al was het 
alleen omdat deze geheel naast de wet heeft plaats gehad. Uit de wet kan niet 
meer worden afgeleid, dan dat zij het bestaan van stichtingen erkent, maar zelfs 
de alles-beheerschende vraag of dat nu alleen betreft de in 1838 reeds bestaande 
stichtingen, dan wel of in die erkenning ook de mogelijkheid ligt opgesloten 
nieuwe stichtingen op te richten, kan uit de wet niet worden beantwoord. 
Omtrent vorm en rechtskarakter, omtrent   de   rechtsgevolgen   van   zulk   
een   handeling,   bewaart   de 

!)   T.a.p., blz. 358. 
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wet een volkomen stilzwijgen. Slechts voor de stichting die armenzorg ten doel 

heeft, is dit sinds 1912 anders. Niettemin heeft de rechtspraak van het oogenblik 

af dat zij met de vraag in aanraking kwam, de mogelijkheid stichtingen onder ons 
tegenwoordig recht op te richten, onvoorwaardelijk erkend en aan de rechts-

persoonlijkheid dier stichtingen niet getwijfeld. Dit is te merkwaardiger, omdat 

van gezaghebbende zijde deze opvatting herhaaldelijk is bestreden. De bezwaren 

kwamen van twee .kanten. Vooreerst zag men in de stichtingen een gevaar uit 

staatkundig en economisch opzicht. Men vreesde ophooping van goederen in de 

doode hand, men wilde controle van staatswege over de aan particuliere 
beschikking onttrokken vermogens. In Frankrijk had de revolutie alles wat er aan 

stichtingen bestond tot onderdeden der Staatsadministratie gemaakt en de wind 

woei ook ten onzent in dezelfde richting. Wèl kwam er reactie, een strooming 

voor behoud van een afzonderlijk beheer, vrij van overheidsinmenging van zulke 

vermogens: het decreet van 18101) schorste de Fransche wet op dit gebied en liet 

ten aanzien der instellingen van weldadigheid alles bij het oude. Willem I haastte 

zich de oude stichtingen die ondersteuning van studenten ten doel hadden, de 

beurzen en „leenen", te herstellen en meende bevoegd te zijn deze bij enkele 

Koninklijke besluiten te reglementeeren'-), maar niettemin bleef men zeer 

huiverig voor het instituut, zag er iets staatsgevaarlijks in, wat mede samenhangt 

met de kerkelijke kleur van sommige dier instellingen. De strijd tegen de fondsen 

was vroeger veelal een strijd tegen de kerk en daarvan toont nog de 19e eeuw 
reminiscenties. De oppositie tegen de stichting is duidelijk terug te vinden in de 

toelichting voor en de discussies over de wet van 1855 over de vereeniging. Veel 

van wat daar tegen de vereeniging werd aangevoerd, geldt minstens zoo goed 

tegen de stichting en was dan ook in dien geest bedoeld. Met dit bezwaar verbond 

zich de bestrijding op gronden van rechts-theoretischen aard. Met de heerschende 

leer over de rechtspersoonlijkheid was de opvatting dat stichtingen door enkele 
wilsverklaring kunnen worden opgericht zonder inmenging van den Staat, niet 

goed vereenigbaar. Die mogelijkheid werd op dezen grond dan ook door figuren 

als Ol iv i e r ' )  — die daarbij geheel bleef in de lijn van niemand minder dan zijn 

grooten vriend Thorbecke zelf — en Goudsmit') uitdrukkelijk ontkend, zij vonden 

in de rechtslitteratuur s t e u n ' ) .  En 

'1    Van   18 Oct.   1810.  bij   Fortuijn.   II I.    blz.   191. 
2)   20 Dec.  1818. S. 48, 2 Dec.  1823, S. 49.  21   Dec.   1837.  S.  70. 
:i)   Themis   1844.   blz.   110. 
')    Pandecten,  I,  blz.  75. 

5) Typisch de diss, van F. A. P. van Lanschot, Leiden. 1856: voor oprichting van 
stichtingen is i n m en g in g  van den wetgever noodig. hij spreekt van het . .wonderli jk  
beginsel" van art. 1690. noemt dat . .tegen alle regelen van recht in",  blz.   111. 
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toch, de rechtspraak was onwrikbaar, onder de auteurs die aan haar zijde stonden, 
behoort Diephuis') genoemd te worden; als gewoonlijk stemt zijn gevoelen 

overeen met dat wat ten slotte in de practijk won. Éénmaal zijn arbiters2) een heel 

eind den weg gegaan die tot ontkenning der mogelijkheid van oprichting eener 

stichting bij testament moet leiden, maar overigens was en is het een constante 

jurisprudentie dat de stichting zonder Staatsinmenging kan worden opgericht en 

dat zulk een stichting rechtspersoonlijkheid bezit. Voorzoover ik kan nagaan, was 
het voor het eerst in 1882 dat de Hooge Raad') zich zoo uitsprak, maar de lagere 

rechter was hem voorgegaan en hij zelf bleef zich in zijn latere uitspraken trouw. 

Terecht mocht de adv.-gen. Ledeboer er op wijzen in zijn conclusie bij de laatste 

beslissing der reeks, waarop ik doelde4), dat hier door een constante 

jurisprudentie recht is geschapen. Éénmaal, nog in 18995), trachtte de afdeeling 

contentieus van den Raad van State de administratieve rechtspraak in andere 
richting te leiden, maar de Minister Goeman Borgesius bood gelukkig weerstand. 

Stichtingen op te richten is mogelijk en de stichting is rechtspersoon, dat zijn 

thans bij ons regelen van recht. Ook het laatste. Eenmaal de eerste dezer 

stellingen aanvaard, wordt de tweede als van zelf sprekend beschouwd; juist op 

grond van de tweede, werd de eerste bestreden. Hier is het ontwerp 1816 in ons 

land baanbrekend geweest. Terwijl het uiterst moeielijk is uit te maken, welke 
plaats het oud-Holl. Recht, dat de stichting zeker kende, aan haar in het 

rechtssysteem gaf, plaatste het Ontwerp 1816 haar op één lijn met de vereeniging 

als een rechtspersoon, en die plaats heeft zij in de doctrine tot heden behouden. 
Men vraagt wellicht, waartoe dit historisch overzicht? Dàt stichtingen 

opgericht kunnen worden, betwist tegenwoordig niemand meer, en voor haar 

rechtskarakter is het toch niet van belang, hoe de rechtspraak haar opvatte? Ik zou 
meenen, dat dit hier inderdaad wel van belang is, dat men deze constante en 

consequent doorgevoerde opvatting niet zonder meer kan ter zijde stellen. Het is 

hier juist zoo mee als met de vraag of we gebonden zijn aan het standpunt dat de 

wetgever ten aanzien van een theoretische quaestie inneemt. Trouwens, we staan 

hier even goed voor de laatste vraag, nu stellig sinds de Armenwet van 1912 de 

rechtspersoonlijkheid der stichting door den wetgever is uitgesproken. Men zegt 
— en volkomen terecht — aan de theoretische constructies van den wetgever zijn 

we niet gebonden. Als de wet verklaart dat de stichting rechtspersoon is dan 

hebben we alle rechtsgevol- 

') I. blz. 411. 
-) W. 2754. 
:l
) 30 Juni 1882, W. 4800. 
'') Arr. 11 Dec. 1914, N. J. 1915. 238; W. 9755, W. P. N. R. 2360. 
■">) Zie W. 7252. 
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gen te aanvaarden die in die uitspraak liggen opgesloten, maar als we die 
rechtsgevolgen met behulp van een ander begrip beter kunnen verklaren zijn we 

daarin volkomen vrij. En hetzelfde geldt als het niet de wetgever, maar de hier 

als rechtsbron erkende jurisprudentie is die het begrip heeft gebruikt. 

Gebondenheid bestaat in deze niet. Maar wèl zal de theoreticus die zulk een 

instituut wil verklaren en in het rechtssysteem een plaats aanwijzen zich goed 

hebben af te vragen, of voor verwerping der constructie van zijn rechtsbron 
inderdaad afdoende reden bestaat. Hier doet zich weer het nauwe verband 

tusschen recht en rechtswetenschap, tusschen den regel en de theorie gevoelen. 

De theoretische voorstelling wordt opgenomen in den regel zelven. Door aan de 

voorstelling te gaan tornen wrikt men aan den regel zelf, ontneemt hem zijn 

vastheid. Laat ik een sterk voorbeeld geven. Eeuwen lang en bij alle volken 

heeft men de voorstelling gehuldigd dat de minderjarige eigenaar is van hetgeen 
zijn vader hem heeft nagelaten en dat zijn voogd dit voor hem beheert en hem in 

handelen en procedeeren vertegenwoordigt. Nu komt een geleerde als Hol-der, 

die verklaart — op grond van zijn begrip van subjectief recht — dat die 

voorstelling niet deugt en dat men moet zeggen dat de voogd ambtelijk eigenaar 

is van dat vermogen en in de uitoefening van de daaruit voortvloeiende 

eigendomsrechten gebonden aan het doel waarvoor dat vermogen bestemd is, 
n.l. de belangen van de minderjarige. Nog eens a priori is zulk een voorstelling 

niet verwerpelijk. Indien inderdaad de gebruikelijke bij analyse onhoudbaar 

blijkt en deze de verschijnselen waarom het gaat verklaarbaar maakt mogen we 

haar aanvaarden. Maar wel hebben we te bedenken dat zulk een voorstelling 

toch slechts in het uiterste geval kan worden geaccepteerd. Immers ze leidt 

onvermijdelijk tot verdere vervreemding van rechtswetenschap en recht, van de 
theoretische beschouwing en de voorstelling omtrent rechtsverhoudingen bij de 

betrokkenen. We zullen dus moeten vragen, of niet elders iets hapert als de 

gangbare opvatting niet meer bevredigt, moeten zoeken haar begrijpelijk te 

maken, d.w.z. naar eenheid te streven tusschen haar en onze andere instellingen 

en mogen eerst als we overtuigd zijn van de onmogelijkheid om dit te bereiken 

tot zulk een verwonderlijk aandoende opvatting als die van Holder overgaan. Nu 
is dit. ik zeide het, een sterk voorbeeld en ik denk er niet aan te beweren dat 

hetzelfde geldt voor een leer die weigert in een stichting langer een 

rechtspersoon te zien. Maar van denzelfden aard, zij het in geringer mate is het 

bezwaar toch wel dat tegen iedere opvatting bestaat, die hier de 

rechtspersoonlijkheid ontkent. De rechtswetenschap is als het recht uit haar aard 

conservatief. Het eenmaal bestaande heeft alleen omdat het bestaat iets voor, 
nieuwlichterij is hier geheel uit den booze. De voorstelling ,,de stichting 

rechtspersoon" moet, indien er geen onoverkomelijke bezwaren tegen bestaan, 

worden gehandhaafd. 
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Immers met. die voorstelling is een stel rechtsregels gevormd, waarmee de 
praktijk zich redt. Voor ieder nieuw begrip bestaat het gevaar, dat het in een 

voorloopig niet voorzien geval onbruikbaar zal blijken. De aanpassing is altijd 

moeilijk. Of zijn de bezwaren van het bestaande inderdaad onoverkomelijk? Van 

twee zijden is deze vraag te bezien — uit het oogpunt der theorie, als beweerd 

wordt dat de voorstelling ,,de stichting rechtspersoon" onvereenigbaar is met 

onze begrippen van personen en van subjectief recht, van practische zijde als 
men zegt dat zij tot niet te aanvaarden consequenties leidt. Over het laatste, het 

belangrijkste, zoo straks meer. Staan we eerst bij het theoretische bezwaar stil. 
Men zegt dat we hier in de realiteit met subjectlooze rechten te doen hebben, 

en dat we nu wel van rechtspersonen spreken, wat de een ter wille van het 

gemak geoorloofd, de ander verkeerd acht, maar dat hier in werkelijkheid nooit 

eenig persoon is, wien een recht toekomt. Naast de aan personen toekomende 
zouden we de voor een zeker doel bestemde vermogens hebben en daarvan is de 

stichting het treffendst voorbeeld. Een persoon is iemand die handelen kan, zijn 

wil is voor het hem onderworpene beslissend, daarin zou juist de 

eigenaardigheid van het subjectieve recht gelegen zijn. Het is met deze ons door 

de realiteit gegeven waarheden in strijd ook de stichting persoon te noemen. 
Ik heb tegen beschouwingen in dezen geest zooals men ze b.v. — om enkel 

Hollanders te noemen — bij Hora Siccama') en bij Star Busmann") vindt vele 

bezwaren. Het hoofdbezwaar is dit, dat zij mij ondanks hun herhaald beroep op 

de realiteit irreëel en ondanks hun anti-dogmatische strekking doctrinair 

voorkomen. Immers het is niet de realiteit der rechtsordening, de eenige waar-

mee de rechtstheorie te maken heeft, waarop zij zich beroepen, als zij betoogen 

dat hier in ,,werkelijkheid" geen persoon zou zijn, en het is niet een ontleding 
van het subjectieve recht, zooals de rec/itsordening en het rec/ifsleven dat toont, 

die tot de conclusie leidt, dat hier van subjectlooze rechten moet worden 

gesproken, maar het is een vooropgezette stelling, dat persoon is degeen wiens 

wil wordt geëerbiedigd in rechten en dat het subjectieve recht in wilsmacht 

bestaat. Het is al ti jd  weer de fout dat het begrip ,.persoon" niet door analyse 

van rechtsverhoudingen wordt gevonden maar van de buiten het recht in het 
..menschenverkeer" bestaande persoonlijkheid wordt uitgegaan. Als Hora 

Siccama betoogt:l) dat het een ethische en niet een logische vraag is of een 

rechtsordening de rechtssubjectiviteit verleent, en dat niet logische maar 

ethische bezwaren zich b.v. tegen de erkenning van dieren als rechtssubjecten 

verzetten,  heeft hij  volkomen gelijk.   Dan gaat het om  de 

')    In  zijn  dissertatie  over  de  geestelijke en   kcikcli jkc  goederen,   
Utrecht,   1905. 2)    In zijn bewerking van Land, I. :')    Blz.   191. 
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vraag wat recht behoort te zijn, wat behoort te geschieden. Maar het is wel een 
vraag van theoretischen, wil men logischen, aard, hoe we — als eenmaal de 

rechtsorde die rechtssubjectiviteit heeft verleend en of dit geschied is kan alleen 

onderzoek van het positieve recht uitmaken — haar moeten begrijpen. En dan is 

het wel een vraag, die we enkel door ontleding van den aard van het subjectieve 

recht kunnen beantwoorden, of zulk een recht subject-loos kan worden gedacht. 

Met een waarneming van realiteiten, dat wil in dit verband zeggen buiten het 
recht liggende werkelijkheden heeft dit niets te maken. Siccama zegt1) een recht 

kan alleen geldend gemaakt worden door een mensch maar deze kan dit doen 

voor iemand, zich zelf of een ander (vertegenwoordiging) of voor iets. Ik heb 

tegen deze beschrijving geen bezwaar, maar als de Schr. daarop laat volgen: als 

die rechtsuitoefening geschiedt voor iets dan heeft men een subjectloos recht, 

dan geeft hij een verklaring, die vooreerst niet begrijpelijk maakt dat degeen die 
het recht uitoefent mag spreken alsof hij wel een subjectief recht had, dat wie 

revendiceert eigendom bij de stichting mag beweren, en die in de tweede plaats 

een tegenspraak in zich zelf bevat. Het ,,recht" (in subjectieven zin) is een 

betrekking en onderstelt daarom even goed een subject als een object, en kan 

zonder deze niet worden gedacht. In een slotartikel van deze reeks hoop ik 

hierover nog iets te zeggen. Hier meen ik met de opmerking te mogen volstaan, 

dat wie op grond van zijn voorstelling van „persoon" en ,,recht" tot het bestaan 
van subjectlooze rechten meent te moeten concludeeren, liever dan zulk een 

onhoudbare tegenspraak met zichzelven te aanvaarden, had moeten onderzoeken 

of het niet aan gebreken in zijn voorstelling omtrent persoon en recht lag dat hij 

tot zulk een conclusie kwam. 
En als Star Busmann mij tegenwerpt'2) dat ,,hoe moeielijk het dan ook 

sommigen moge vallen, we ons vertrouwd moeten maken met de gedachte dat 
er voorwerpen zijn welke worden aangewend niet ten behoeve van met name 

aan te wijzen menschen, die er eigenaars van kunnen heeten, doch ten goede 

komen aan een wisselende groep of aan de menschheid in haar geheel" dan 

antwoord ik, dat wij niet de minste moeite hebben met die gedachte vertrouwd 

te geraken. Dat wist ik heusch ook wel. Maar daar gaat het niet om. Het is niet 

de vraag of er voorwerpen zijn, die ,.aangewend worden voor" of ,,ten goede 
komen aan" een groepje of de geheele menschheid, het is de vraag in welke 

vormen de rechts-ordening de mogelijkheid schept van verwezenlijking van die 

doeleinden. Star Busmanr. constateert een feit, geeft een sociologische 

beschrijving, hij spreekt een taal die geen rechtstaal is, als hij het heeft over ,,ten 

goede komen" of „aanwenden", maar het recht stelt 

')   Blz. 188. ■')   
Blz. 770. 
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de vraag wie is eigenaar van dat voorwerp, wie crediteur of debiteur. Het is de 
taak der rechtswetenschap vragen als deze uit het feitelijke in het juridische over 

te brengen. Uit hetgeen ik schreef volgt reeds dat het recht die taak op 

verschillende wijze kan volbrengen, verschillende antwoorden kan geven op de 

vraag, waar het hier om gaat. In Engeland luidt dat antwoord: ,.trust", eigenaar 

en schuldeischer of schuldenaar is de trustee, bij ons: „stichting", eigenaar is de 

stichting als rechtspersoon. Andere antwoorden zijn denkbaar. Maar dat ook het 
antwoord subjectlooze rechten daartoe behoort, ontken ik. Het is niet ,,gemak" of 

„beeld" als wij van rechtspersoonlijkheid der stichting spreken, het is het gebruik 

maken van de eenig juiste categorie, waarmee deze feiten van onze 

rechtsordening worden beschreven. 

III. 

,,Voor een deel aangewend worden", ,,ten goede komen" zijn niet-juridische 
omschrijvingen van de verhouding van een rechtssubject en een object. Zoo 

luidde ons betoog. Wie dit wil inzien bedenke dat niet alleen verschillende 

rechtsordeningen verschillende vormen kennen waardoor die bestemming kan 

worden verwerkelijkt, maar dat ook binnen den kring van een en dezelfde 

rechtsorde daartoe verscheidenheid van vormen bestaat. Stel naast elkaar de 

making met een last voor een niet-persoonlijk doel en de stichting en dat blijkt 
duidelijk. 

Ik heb het genoegen voorzitter te zijn der Amsterdamsche 

Uni-versiteits-Vereeniging. Naast haar eigen gelden bezit deze vereeni-ging een 

gelegateerd kapitaaltje, waarvan de rente voor een bepaald doel moet worden 

gebruikt. Maar bovendien is de vereeni-ging bestuurster van twee stichtingen. 

Het doel dezer beide en dat van het onder een last vermaakte kapitaal stemmen 
overeen, alle drie beoogen steun aan begaafde studenten, al zijn er in de nadere 

omschrijving der voorwaarden, waarop die steun zal worden verleend, 

verschillen, die hier niet ter zake doen. Doel dus van denzelfden aard, de 

personen die uitmaken hoe de rente der fondsen voor het aangegeven doel zullen 

worden gebruikt zijn ook dezelfden, in alle gevallen de bestuurders der 

Universiteits-Vereeniging. Maar juridisch is er verschil, een verschil dat wij niet 

anders kunnen omschrijven dan door te zeggen: van het eerste fonds is de 
vereeniging eigenaar, de beide andere vormen rechtspersonen. Dit juridische 

verschil komt in de terminologie van Star Busmann niet tot uitdrukking en op dit 

juridische verschil komt het juist aan, zoodra we de zaak van rechtsoogpunt 

bezien. Eventueele processen moeten als ze het eerste fonds betreffen op naam 

der vereeniging, bij de beide laatste op dien der stichtingen 

:3 
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worden gevoerd. Tusschen de stichtingen en de vereeniging zijn 
rechtsbetrekkingen denkbaar, de stichting kan créditrice zijn der vereeniging of 

omgekeerd, bij het „fonds" is van dit alles geen sprake. Voor de schulden der 

vereeniging is het eerste fonds gebonden, de beide andere niet; liquidatie der 

vereeniging maakt een verder gebruik van het eerste fonds voor het aangewezen 

doel onzeker, het hangt van bestuurders af, of zij daarvoor maatregelen treffen, 

daarentegen raakt het teniet gaan der vereeniging het bestaan der laatste fondsen, 
de stichtingen en dus ook het aangewend worden der gelden voor het bepaalde 

doel, niet. Hoezeer een verschil als dit practisch van beteekenis kan worden 

blijkt als men denkt aan het geval van een pensioenfonds door een naamlooze 

vennootschap voor haar personeel gevormd. Is dit fonds eigendom der 

vennootschap gebleven, heeft zij enkel maar aan een deel harer bezittingen een 

bijzondere bestemming gegeven, dan sleept de ondergang der vennootschap ook 
dit deel mede. Als ik me niet vergis, hebben wij zoo iets reeds in de crisis onzer 

dagen beleefd. Crediteuren kunnen er de hand op leggen. Is daarentegen het 

fonds tot stichting gemaakt dan wordt deze zelfs door het faillissement der 

vennootschap niet aangetast en kan zij juist bij zulk een nood den 

belanghebbenden van nut zijn. 
Of nu een dergelijk „fonds" al dan niet een stichting is zal, waar naar ons 

recht ieder vormvoorschrift en daarmee ieder uiterlijk criterium ter afbakening 

ontbreekt hiervan afhangen of uit de regelen die omtrent beheer, bestemming, 

aansprakelijkheid enz. gesteld zijn valt af te leiden, dat het vermogen geheel van 

dat der vennootschap die haar vormt is gescheiden. Het is dan een vraag die 

geheel van denzelfden aard is als die, of eenige kerkelijke instelling 

rechtspersoonlijkheid bezit en die of deze kwaliteit aan eenig staats-instituut, aan 
de Rijkspostspaarbank b.v. toekomt. Het beste criterium schijnt mij daarbij 

steeds dit, of volgens de organisatie der instelling rechtsbetrekkingen, die in 

rechten te handhaven zouden zijn, tusschen het instituut waarvan de 

zelfstandigheid wordt beweerd en de organisatie, die het in het leven geroepen 

heeft, denkbaar zijn. Beantwoordt men die vraag bevestigend, dan is het bestaan 

van een rechtssubject aangetoond. Moet men haar ontkennen, dan mag men 
wellicht kunnen spreken van een vermogen dat voor een bepaald doel moet 

worden aangewend, de zelfstandigheid daaraan toegekend is dan toch niet zoo 

groot, dat tot een bestaan van een nieuwe rechtspersoon mag worden geconclu-

deerd. Voor het privaatrecht is. zeide ik boven, de vraag van den eigendom 

centraal. Bij het legaat onder last zoekt men verwezenlijking van het doel langs 

de wegen van het verbintenissenrecht, bij de stichting wordt de eigendom 
gescheiden van dien der bestaande personen, voor het recht dus een nieuwe 

persoon geschapen. 
Maar, zal men wellicht aanvoeren, het komt toch voor dat een 
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vermogen niet het vermogen is van eenig bestaand persoon, mensch of 

rechtspersoon, en dat toch niet van een nieuwe persoonlijkheid wordt gesproken. 

Daar heeft men dan toch zuiver met een ,.doelvermogen" te maken, waarom zou 
dat bij de stichtingen anders zijn? Ik denk aan de gevallen, die in de litteratuur 

over de rechtspersonen telkens terugkeeren van de onbeheerde nalatenschap en 

van den nasciturus.1) Ik meen dat men in deze gevallen te maken heeft met een 

eigendom dat onzeker is, maar dat wel degelijk aan een bepaald persoon 

toebehoort. Men mag dus op deze gevallen geen beroep doen ter bestrijding 

onzer opvatting. Zoowel bij het bewind over een onbeheerde nalatenschap als bij 
de instelling van den curator ventris hebben we te doen met maatregelen door het 

recht getroffen ter wille van de onzekerheid, wie de rechthebbende op een 

bepaald vermogen is. Komt de erfgenaam op, dan blijkt hij eigenaar te zijn van 

het nagelaten vermogen, op dezelfde wijze en van hetzelfde oogenblik als hij die 

zich onmiddellijk na den dood van den erflater aanmeldt. Komt niemand op en 

wordt dus de Staat in het bezit der nalatenschap gesteld (art. 880 B. W.) dan 

wordt deze eerst van dat oogenblik rechthebbende op het hem toebedeelde saldo, 

dan is er dus inderdaad achteraf beschouwd een vermogen, dat sinds den dood 

niet meer het eigendom van den erflater was en vóór de aanvaarding evenmin dat 

van den Staat. Echter alleen achteraf beschouwd; zoolang de nalatenschap onder 

den curator bleef werd zij gerekend het eigendom te zijn van den onbekenden 

erfgenaam en trad de curator voor deze op. Aan een rechtspersoon bestond geen 
behoefte. De rechtsverhoudingen worden met het begrip vertegenwoordiging 

voldoende verklaard. Eerst op het oogenblik dat de Staat in het bezit wordt 

gesteld wordt er geacht geen door de wet geroepen erfgenaam te zijn. Zoo meen 

ik de instellingen waarop ik hier doel voor ons recht te kunnen verklaren. Ik 

herinner er evenwel nog eens aan, dat het altijd een vraag van uitlegging van 

positief recht is of in een bepaald geval rechtspersoonlijkheid moet worden 
aangenomen. Naar ons recht is de hereditas jacens het niet, daarmee is niet 

gezegd dat zij het nooit kan zijn. Zulk een uitspraak mag men niet geven. 
Uit de omstandigheid dat we het bij de onbeheerde nalatenschap zonder 

rechtspersoonlijkheid kunnen stellen valt dus niet af te leiden dat voor de 

stichtingen hetzelfde zou gelden. Ook van deze zijde beschouwd blijkt het 

theoretisch bezwaar tegen die rechtspersoonlijkheid onhoudbaar. 
Maar nu het practische. Het is van grooter beteekenis. Zou het immers juist 

zijn, dat de voorstelling stichting-rechtspersoon tot practisch, d. i. voor ons 

rechtsbewustzijn onverdragelijke conclusies dwingt, dan is zij daarmee 

veroordeeld. En het zijn uitspraken van 

*)    Misschien  zou  hiertoe ook de   „inzameling"  te  brengen  zijn,  maar daar  
is de rechtspositie veel  minder zeker, ik laat dit dus ter zijde. 
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den Hoogen Raad, waarin die conclusies werden getrokken '). Een stichting bij 
uitersten wil in het leven te roepen en haar tegelijkertijd tot erfgenaam of 

legataris in te stellen zou niet mogelijk zijn; immers, zoo luidde de redeneering, 

voor het ontstaan van een stichting is afzondering van goederen noodig, de 

stichting onfstaat dus op het oogenblik van den dood, om te kunnen erven moet 

men echter op dat oogenblik reeds bestaan. Aan de stichting kan niet worden 

vermaakt, wat tot haar wezen behoort. Met andere woorden: om te kunnen erven 
moet men reeds persoon zijn op het oogenblik van den dood en de stichting bij 

testament geschapen en tegelijk begiftigd verkrijgt die persoonlijkheid eerst op 

datzelfde oogenblik. Het schijnt een vicieuse cirkel waar niet uit te komen is. Het 

is bekend, dat de uitspraken van den H. R. alle de toepassing van het toenmalige 

art. 1 der Successiewet betroffen, ook dat die moeilijkheid intusschen door 

wetswijziging is opgeheven en dat de consequenties dezer opvatting: 
niet-toepasselijkheid der bepalingen van erfrecht, weigering der hereditatis 

petitio en zoo meer nooit door de praktijk zijn aanvaard. Deze vermijdt thans 

veelal de moeilijkheid door dengeen die een stichting bij testament in het leven 

wil roepen den raad te geven dit bij akte onder de levenden te doen en haar dan 

bij testament als erfgenaam in te stellen. Maar die omweg ontheft ons niet van de 

verplichting het bezwaar op te lossen. Het is niet goed indien een handeling een 
anderen vorm krijgt dan die welken het recht daarvoor als de direct bestemde 

heeft aangewezen. Er is altijd gevaar dat het kiezen van zulk een omweg zich 

wreekt. Het bezwaar moet werden weerlegd, of — de leer der 

rechtspersoonlijkheid van de stichting prijs gegeven. Blijft het gelden, dan is 

aangetoond, dat de leer te kort schiet. Immers het is niet enkel de wet, ook de 

inhoud onzer rechts-overtuiging die de gegevens verschaft welke de theorie moet 
verklaren. Een verklaring die tot daarmee strijdige conclusies dwingt kan niet 

worden gehandhaafd. Het mag gelijk ik in mijn bewerking van den vierden druk 

van Asser I voorstelde2) voor een oogenblik verstandig zijn den knoop door te 

hakken en over het theoretische bezwaar plomp weg heen te stappen, een 

wetenschappelijke oplossing is dat niet. 
Suijling meent uit de moeilijkheid te komen door het vreeischte, dat voor 

oprichting van een stichting behalve de aanwijzing van doel en organisatie ook 

het afzonderen van een deel van het vermogen noodig is te laten varen. Men kan 

totaal onvermogende vereenigingen-rechtspersonen scheppen, zegt hij'1), 

waarom zou voor de stichting iets anders gelden? Het argument is begrijpelijk 

tegenover hen die de aanwezigheid van een zeker vermogen ver- 

»)   Arr. 2 Febr.   1894, W. 6462;   12 Juni  1896, W.  6823. W. P. N. R.   1399: 
20 Nov.  1896. W. 6889, W. P. N. R.  1411. 2)   Blz. 657. a)    Inleiding blz. 80. 
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langden omdat zonder dat het doel niet kan worden bereikt. Of daarvoor 

inderdaad gezorgd is, mag men ook naar mijn meening aan den stichter overlaten. 

Maar overtuigend acht ik het argument niet. Ik geef toe, dat voor een stichting 

een zekere rijkdom niet een noodzakelijk vereischte i s 1 ) ,  ik heb een ander 
bezwaar. Een rechtssubject zonder rechtsbetrekkingen is m. i. al evenmin denk-

baar als zulke betrekkingen zonder subject. Wordt de vereeniging opgericht en 

verwerft deze rechtspersoonlijkheid, dan zijn er wellicht nog niet tusschen de 

vereeniging en derden maar wel reeds tusschen de vereeniging en de leden 

rechtsverhoudingen in het leven geroepen. Vermogen is hier dus niet vereischt. 

Een stichter daarentegen die een stichtingsbrief opstelt maar aan die stichting 
geenerlei vermogen verschaft roept geen enkele rechtsbetrekking in het leven. 

Zijn daad is als die van iemand, die een hem gedaan aanbod aanneemt maar die 

aanneming niet verzendt of een schuldbekentenis onderteekent, maar die in zijn 

schrijftafel opbergt. Ik geloof dus inderdaad dat de toewijzing van een bepaald 

vermogen tot de essentieele elementen der stichtingshandeling behoort. Zoo is het 

ook door de Zwitsersche wet begrepen (art. 80) 2). Wie een stichting maakt 
zonder deze te begiftigen kan de handeling ongedaan maken door haar te 

herroepen, eerst als de stichting doordien zij vermogen bezit en dus tot anderen in 

rechtsbetrekking is gekomen werkelijk is ontstaan wordt zulk een inbreuk op een 

rechtsverhouding die dan tusschen derden bestaat hem ongeoorloofd. Aanvaardt 

men deze opvatting, dan is ook de vraag of de stichting door verlies van haar 

vermogen ophoudt te bestaan gemakkelijk te beantwoorden. Op zichzelf zeker 
niet, zelfs faillissement van een stichting is denkbaar, niet op het vermogend zijn, 

meer actief dan passief bezitten komt het aan. Maar is geen enkel object meer als 

het eigendom der stichting aan te wijzen, staat zij niet meer tot iemand in 

rechtsbetrekking, dan heeft zij inderdaad opgehouden te bestaan. Zij is 

geliquideerd. Deze conclusie schijnt ook Suijling te aanvaarden'), ik meen dat zij 

bij mijn uitgangspunt beter past dan bij het zijne. 
Suijling was niet de eerste die de meening verkondigde, dat de stichting ontstaat 

ook indien  haar geen vermogen is geschonken. 

1) Een andere vraag is het. of de wetgever ten einde dreigend misbruik van 

deze rechtsinstelling te keeren, niet zekere eischen van minimum gegoedheid be 

hoorde te stellen. 
2) § 82 van het Duitsch B. G. B. mag men niet tegen onze opvatting aan 

voeren, gelijk Besier in zijn proefschrift over dit onderwerp blz. 68 vlg. doet. 

Deze wetsbepaling verplicht den stichter na de goedkeuring van Staatswege, het 

bij de stichtingshandeling toegezegde vermogen aan deze te overhandigen. Dus. 

zegt Schr., is zij, althans een oogenblik, zonder vermogen. Hij vergeet dat zij 

van het oogenblik dat ze onstaat een vorderingsrecht tegen den stichter heeft. 

Het art. onderstelt integendeel dat bij de akte een vermogen voor de stichting 

is b:stemd. 
:i)    T.a.p.  blz.  82. 
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Diephuis ] ), Land2) en anderen waren hem voorgegaan. Allen staan blijkbaar op 
het standpunt dat het „persoon zijn" aan het rechten hebben voorafgaat, op 

zichzelf kan worden beoordeeld; naar mijn opvatting is, waar we alleen met het 

rec/irsbegrip van persoonlijkheid te maken hebben, tot het persoon zijn enkel uit 

de rechtsbetrekkingen te concludeeren. De mensch komt reeds op het oogenblik 

van zijn geboorte in allerlei rechtsverhoudingen tot zijn ouders en tot derden. 

Voor een rechtspersoon daarentegen zullen de rechtsbetrekkingen waarin zij staat 
moeten worden aangewezen, wil men van een persoon spreken. Maar ,.persoon" 

noemen we toch degeen die rechten kan hebben, niet die rechten heeftl Zeker, die 

rechtsbevoegdheid denken we ons los van ieder bezit van een concreet recht. 

Maar dit neemt niet weg, dat we het bestaan van een bepaalde concrete 

rechtspersoon enkel kunnen onderkennen aan een bepaalde concrete 

rechtsverhouding. Persoon is niet een wezen dat buiten het recht staat klaar om 
rechten in ontvangst en plichten op zich te nemen, het aanwijzen daarvan is het 

verklaren van een bepaalde rechtsverhouding, d. i. het aangeven door welke 

regels die verhouding beheerscht wordt. Een verklaring, die dan tevens de 

mogelijkheid van het scheppen van nieuwe verhoudingen in zich sluit. Brinz3) 

heeft gelijk als hij polemiseert tegen het zoeken van een „substraat" bij een 

rechtspersoon, hier menschen, daar goederen, een realiteit waaraan de 
rechtspersoonlijkheid wordt toegeschreven. De eenige realiteit waarmee we te 

maken hebben is die van het recht, het eenige noodige dus dat de 

rechtsverhoudingen worden aangewezen, waarin de rechtspersoon wier bestaan 

moet worden aangetoond als subject staat. Zijn deze er niet, dan is er voor het 

recht . . . niets. Op dezen grond, maar ook enkel op dezen, mag men bij de 

stichting de aanwijzing van een vermogen vorderen. 
Houdt men dit in het oog dan is de uitweg uit de impasse, waarin de H. R. de 

stichtingsleer in 1894 en 1896 heeft gebracht, niet moeielijk te vinden. Het 

hoogste rechtscollege importeerde een strijd ten onzent die reeds meer dan zestig 

jaar de Duitsche Pandecten-litteratuur had vervuld. Zijn conclusie herinnert ook 

in de terminologie aan wat Windscheid * ) over de zaak zegt. Gelukkig acht ik 

deze overplanting niet. Ik zeide boven dat het voor de wetenschappelijke 
beschouwing geen oplossing is, als men ter wille der resultaten van de practijk 

kalm weg over de bezwaren die op grond van het door de theorie gevormde 

begrip worden opgeworpen,  heenstapt.  Maar  voor  de  jurisprudentie is  

zulk een 

')   I blz. 414. 
2) I   (Star Busmann)   blz. 839.  noot 2. daar verdere l i t t era tuur .  Busmann zelf 

oordeelt anders blz.  841,  noot   1. 
3) Pand.  III.  blz.  511. 
4) Pand III,  § 549,  ,,ts kann nicht eine Person zum Erben eingesetzt  worden, 

für deren  Existenz  die  Erbeseinsetzung  selbst   Voraussetzung  ist". 
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handelwijze toch verre verkieselijk boven die welke een practisch onhoudbaar 
resultaat aanvaardt op grond eener theoretische beschouwing. De theorie moet bij 

zulk een conflict worden herzien, maar de practijk kan daar niet op wachten, zij 

gaat haar eigen weg, wee haar als zij de vorderingen van het rechtsbewustzijn 

opoffert aan de eischen van een zuivere begripsvorming. Hier was echter zulk 

een trotseeren der theoretische voorstellingen niet noodig geweest, men had er 

zoo gemakkelijk langs kunnen gaan, b.v. door met Gierke1) op grond der historie 
de door de eeuwen erkende mogelijkheid der combinatie van schepping eener 

stichting en gelijktijdige instelling als erfgenaam bij één testament te aanvaarden 

en daarom voor de stichting het bestaan vóór het overlijden van den erflater niet 

te verlangen of, beter nog, door te betoogen dat het tweede lid van art. 946 B. W. 

toch juist de strekking heeft om handelingen, als waar het hier om gaat, geldig te 

verklaren en voor de stichtingen aan den regel van het eerste lid van art. 946 te 
dero-geeren"). Daarbij had men het rechtskarakter der stichting ter zijde kunnen 

laten. 
Is hiermee de zaak voor de rechtspraak afgedaan, voor ons die in dit opstel de 

zaak van de theoretische zijde bezien, blijft de vraag, hoe kunnen we deze 

beslissing vereenigen met den eisch dat men, om te kunnen erven, moet bestaan 

op het oogenblik van den dood. Ik meen dat als men de opvatting volgt over de 
rechtspersoonlijkheid, die ik boven heb uiteengezet, dit niet de minste moeite 

kost. 
Bij de wettelijke regelingen, die het ontstaan van stichtingen van een 

goedkeuring van Staatswege afhankelijk maken, mag het een bezwaar zijn, hoe 

de verhoudingen tusschen overlijden en goedkeuring te verklaren:'), voor ons 

bestaat dit niet. Windscheid"') en ook de H. R. leeren: men kan wel bij testament 
een vermogen afzonderen voor een bepaald doel en zoo een nieuwe 

rechtspersoon scheppen, maar deze niet tegelijk tot erfgenaam instellen. Ik zou 

daartegen willen stellen: wie zulk een vermogen bij testament afzondert voor een 

bepaald doel, maakt juist daardoor de stichting tot erfgenaam of legataris. Het is 

niet anders dan toepassing der categorie rechtspersoon op de erfrechtelijke 

verhoudingen indien we zulk een uitspraak geven. Windscheid wil in te 
apprecieeren streven naar een bil lijk resultaat uiterste wilsverklaringen, waarbij 

een stichting wordt opgericht en als erfgenaam ingesteld, niet nietig verklaren, 

integendeel, het verlangde effect doen hebben, alleen de vermogensovergang is 

niet die van het erfrecht. Ik vraag wat zij anders zou kunnen zijn. 

!)    Deutsches Privatrecht.  I,  blz.  653. 
2)    Zie   (Asser)   Meijers,  blz.   16. 
;1) Dit moet bij raadpleging van Duitsche l i t t e r a t u u r  in het oog worden gehouden. 

Daar schrijft nu het B. G. B. terugwerking van de goedkeuring tot het oogenblik van den 
dood voor, § 84. 

")   T.a.p. 
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Door de stichting erfgenaam of legataris te noemen, maken we het mogelijk 
deze beschikking na doode in te passen in het systeem van erfrecht, zonder 

nieuwe begrippen te vormen. Hier gelijk elders vervult het begrip der 

rechtspersoon de taak door den eisch van wetenschappelijke spaarzaamheid 

gesteld: met zoo weinig mogelijk begrippen de stof beheerschen. En het doet dat 

niet in strijd met eenige voorstelling van erfrecht, als men zich maar losmaakt 

van de gedachte dat de rechtspersoon een bestaan zou hebben buiten de 
rechtsverhoudingen als wier subject ze wordt aangewezen. Denkt men zich zoon 

,.reëel" ,,ding", dan wil men dat hier hebben vóór den dood van den erflater. Ziet 

men in dat we de rechtspersoonlijkheid alleen in het recht hebben te zoeken, dan 

is er geen enkele noodzakelijkheid dat zij al moet bestaan vóór de verhouding tot 

wier verklaring zij gebruikt wordt, een aanvang nam. ,,Aan de rechtspersoon kan 

niet worden vermaakt wat tot haar wezen behoort", heet het. Maar er is geen 
enkele reden waarom datgene wat ,,tot haar wezen behoort", in tijd aan de ver-

houding, waarin zij als subject optreedt (de making) vooraf zou moeten gaan. In 

de rechtsverhouding, door den wil van den erflater op het oogenblik van den 

dood in het leven geroepen, liggen beide conclusies opgesloten: het ontstaan der 

stichting en het overgaan van het vermogen op deze. 
Zoo ziet men, dat onze opvatting ook de verschijnselen die het recht der 

stichtingen ons vertoont bevredigend verklaart. 
 


