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54. D E C O D I F I C A T I E - G E D A C H T E V Ó Ó R H O N D E R D 
JAAR E N T H A N S . * ) 

1. O n s Burgerlijk Wetboek is een rustig bezit. Het is deze ge-
dachte, die zich opdringt, als wij ons rekenschap willen geven van 
de beteekenis van deze codificatie voor ons rechtsleven. Wij weten 
wel, dat dit Burgerlijk Wetboek van thans niet meer is dat van 
honderd jaar geleden. Er is aan bijgewerkt en gemoderniseerd; 
stukken zijn weggebroken en door andere vervangen, vooral het 
eerste boek is duchtig onder handen genomen en de wenschen 
naar verder ingrijpen zijn talrijk; het Wetboek omvat niet meer 
de burgerlijke wetgeving in haar geheel, nieuwe wetten vulden het 
aan; ôm het Wetboek heen is een werk aangelegd door juris-
prudentie en doctrine, dat meer dan de wet zelf het rechtsleven 
op belangrijke gebieden beheerscht; de opvattingen over de be-
teekenis van een wetboek zijn anders dan vroeger, de codificatie 
heeft een andere, stellig een mindere plaats in de rechtsbedeeling, 
dan haar voor een eeuw was toegedacht — toch mogen wij zeggen: 
het Burgerlijk Wetboek is een rustig bezit. W a n t het denkbeeld 
zelf der codificatie van het privaatrecht wordt door niemand be-
streden, en hoezeer onze juristen mogen verschillen in het oordeel 
over de vraag wat en hoe aan het B. W . moet worden gewijzigd, 
ook de radicaalste voorstanders van verandering wenschen niets 
anders dan een herziening, niet een nieuw wetboek. 

Dit verdient de aandacht, als wij ons tot een herdenking zetten. 
Zij vraagt overpeinzing van wat bleef uit het verleden; niet de ver-
andering op zichzelf, maar de verandering in het blijvende, staat 
op den voorgrond. Wij zoeken dat blijvende nader te bepalen. 
Dit ligt in de codificatie-gedachte zelf èn in haar belichaming in 
het Burgerlijk Wetboek van 1838. Dit stuk is aan de eerste gewijd. 
de laatste wordt slechts hier en daar geraakt. Haar hebben al de 
volgende opstellen uit dezen bundel tot onderwerp. Zou ik hier 
het blijvende van het Burgerlijk Wetboek van 1838, waarde en 
beteekenis van het Wetboek voor ons willen vastleggen, het zou 
niet in een opstel, dat aan het begin van den bundel staat, moeten 
geschieden, maar in een aan het slot, dat de voorgaande samen-
vat, de conclusies trekt en het eindoordeel velt. Deze taak moet 
gelaten worden aan hem, die het gedenkboek critiseert en het ge-
heel overziet. Wij behandelen thans slechts de codificatie-gedachte 
zelf. Doch het is niet de codificatie-gedachte in abstracto, maar die 
gedachte zooals zij zich in de rechtshistorie van vóór honderd jaar 
en heden afteekent, waarmee wij ons bezighouden. En wel in de 
historie van het privaatrecht, meer in het bijzonder van het bur-
gerlijk recht. 

*) Artikel in ..Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838—1938" . onder redactie 
van Prof. Mr. Paul Scbolten en Prof. Mr. E. M. Meijers. 
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2 P. SCHOLTEN 

2. Voor ons rechtsleven is de codificatie een vast, niet meer 
omstreden, gegeven. Deze gedachte wordt in iedere beschouwing 
over recht in het algemeen ondersteld, zij spreekt vanzelf. Hierin 
staan wij niet anders dan onze voorouders in 1838. Het blijkt niet. 
dat dezen ook maar één oogenblik aan het nut van codificeeren 
hebben getwijfeld. Savigny's aanval van 1814, die toch voor de 
theorie van het recht, voor ontleding en bepaling van zijn wezen 
iets geheel nieuws bracht, die ook nu nog de moeite der analyse 
en overweging ten volle waard is, miste voor het Nederland van 
1838 alle practische beteekenis. Van eenigen indruk op onze wet-
gevende wereld is geen spoor te bekennen. Wi j hadden sinds de 
Fransche overheersching een codificatie, wij dachten er niet aan 
die los te laten, de vraag was slechts welke: de Fransche of een 
eigene. 

Evenmin echter als van oppositie blijkt van warme waardeering. 
De noodzakelijkheid van codificeeren was iets vanzelfsprekends. 
zij werd niet bestreden, maar behoefde ook niet te worden be-
toogd; emoties wekte het denkbeeld niet, allerminst politieke. 
W e l lag en ligt de verplichting tot codificatie van het burgerlijk 
recht in de Grondwet verankerd, maar reeds in 1838 was dit een 
van die dingen, die een Grondwet vasthoudt als herinnering aan 
een strijd in het verleden, doch die actueele beteekenis missen. 
Een rustig bezit reeds toen — de onverschilligheid van de poli-
tieke beweging in dit opzicht kan zelfs niet meer gematigd worden 
genoemd. Men spreekt van doode letters in een grondwet als haar 
voorschriften niet worden geëerbiedigd, zij kunnen ook dood zijn 
in dien zin, dat haar opvolging geen enkelen weerstand vindt. 

Eens is het anders geweest. Codificatie was eens, althans in 
Frankrijk, deel van een politiek program, een factor in den strijd 
van de politiek. Politiek raakt in meerdere of mindere mate de 
massa, zij roept emoties wakker. De codificatie-gedachte deed dat. 
omdat zij haar plaats had in den strijd voor de eenheid en het cen-
trale gezag, dien eerst de koning, later de regeeringen der revo-
lutie voerden tegen de tendenzen tot zelfstandigheid der provin-
cies. De koninklijke macht en het groeiend nationaal besef van 
het Fransche volk verzetten zich tegen het eigen recht van eenig 
deel, tegen d-e hopelooze verbrokkeling van de coutumes. Naar -
mate het verkeer tusschen de deelen toenam werd die eenheid ook 
zaak van practisch belang. Codificatie was streven naar eenheid. 
En daarnaast kwam een ander denkbeeld naar voren, dat van de 
rechtszekerheid. Ik meen nu niet in den zin van berekenbaarheid 
van elke beslissing — dit is het punt dat straks nader onze aan-
dacht zal vragen, het is de vlag van iedere codificatie — doch het 
is een zaak, die de massa moeilijk in beroering brengt, een juristen-
vraag, die zelden van politieke beteekenis wordt, ik denk nu aan 
de zekerheid als waarborg tegen de willekeur van den rechter. 
Men behoeft slechts van Kan's te weinig gekend boek over de ge-
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schiedenis van de pogingen tot codificatie in Frankrijk ' ) door te 
zien, vooral slechts te lezen wat hij met zoo grooten ijver uit de 
cahiers van 1789 heeft bijeengebracht en zoo overzichtelijk heeft 
samengevat, om overtuigd te worden, dat de wensch naar codifi-
catie toen wèl politieken inslag had. De willekeur, het arbitraire 
in de beslissingen van den rechter, daartegen richtte zich het verzet. 

Het is moeilijk dat verzet op zijn juiste waarde te schatten. Dit 
om velerlei redenen. Vooreerst wordt de zekerheid als waarborg 
tegen den rechter niet scherp gescheiden van de zekerheid als be-
rekenbaarheid van de uitspraak. Die voorstelling past zóó goed in 
het rationalistisch denken der 18e eeuw, dat zij ook buiten juristen-
kringen weerklank vond, zich als vanzelf vermengde met den 
eisch, dat de rechter zich gebonden zou rekenen, niet naar eigen 
goedvinden, misschien wel naar eigen belang, recht zou bedeelen. 
In de tweede plaats worden burgerlijk- en strafrecht in de grieven, 
die men aanvoert, niet steeds uit elkaar gehouden — de rechts-
veiligheid, de 'zekerheid in de wet tegen den rechter, wordt altijd 
meer verlangd tegen het ingrijpen van den strafrechter, dan in de 
beslissing van burgerlijke geschillen. Vooral als het de persoon-
lijke vrijheid, de onaantastbaarheid van den eigendom tegenover 
de staatsmacht betreft, wil men nauwkeurige begrenzing van 
's rechters bevoegdheid. Voor het strafrecht hangt de codificatie-
gedachte ten nauwste samen met het „nulla poena sine praevia 
lege poenali". En dit was voor de verlichting der 18e eeuw, was 
tot op onze dagen in sommige landen, een politieke eisch van pri-
mair belang. Het verlangen naar de codificatie van het privaat-
recht groeide in de schaduw daarvan. Tenslotte: als over willekeur 
van den rechter wordt geklaagd, vindt die klacht veelal meer zijn 
grond in de procesregeling, dan in de toepassing van het materieel 
recht. He t is altijd moeilijk te verduwen, als een materieel goed ge-
fundeerde zaak op processueele gronden wordt verloren. Toch is de 
kans daarop de noodzakelijke, zij het steeds zooveel mogelijk te be-
perken, consequentie van ieder procesrecht. Spoedig wordt zulk 
een uitspraak voor een willekeurig spelletje van rechters en advo-
caten gehouden. Geldt dit in het algemeen, deze argwaan krijgt 
sterker voedsel, naarmate de procedure omslachtiger en onbegrijpe-
lijker is. De klachten over het privaatrecht zullen stellig voor een 
deel ten laste van het procesrecht moeten worden geboekt. Er is 
dus wel reden de stelling, dat codificatie ook van het privaatrecht 
politieke eisch was ter bestrijding van de willekeur van den rechter, 
eenigszins critisch te bezien. Doch ondanks dit alles kunnen wc 
bij lezing van de grieven der cahiers ons niet aan den indruk ont-
trekken, dat inderdaad de strijd tegen de macht van den rechter 
mede den wensch naar codificatie heeft bepaald en dezen een 
plaats in het politiek program der revolutie gegeven. 

' ) Les efforts de codification en France C1929). 
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Op één ding moet daarbij nog worden gelet. De strijd heeft een 
dubbel karakter. Eenerzijds richt de aanval zich tegen de rechter-
lijke macht als macht. Men wil de centraliseering van het gezag — 
rechterlijke beslissingen, die niet tot den wil van dat centrale gezag 
kunnen worden herleid, doen als willekeur aan. Zij zullen vaak wel 
niet beter geweest zijn. Men vergat echter, dat de mogelijkheid 
daarvan met het bestaan van een rechterlijke macht zelve — die dan 
iets anders is dan de ondergeschikte, die Montesquieu in sommige 
van zijn uitspraken van haar wilde m a k e n 1 ) — is gegeven en dat 
juist die macht een waarborg is voor den burger tegen de wille-
keur van het centrale gezag. Men vergat ook, dat krachtens den 
aard van haar werk en haar plaats in de samenleving juist deze 
macht minder snel wordt misbruikt, dan die van wetgever of 
regeerder. Hij, die meer dan een ander de man van de Fransche 
codificatie — en daarmee indirect van de onze — genoemd kan 
worden, Portalis, zag dat in, toen hij opmerkte: On ne saurait 
comprendre combien cette habitude de science et de raison adou-
cit et règle le pouvoir (Discours blz. 11, uitgave 1844). 

Doch in de tweede plaats gaat de strijd niet tegen de rechter-
lijke macht als macht, maar tegen geheel het bedrijf der juristen. 
Men acht hun geheelen arbeid overbodig en schadelijk. Ook daar-
bij loopt de strijd voor zekerheid als berekenbaarheid door het 
verzet tegen de macht, die werd aangevallen. Teekenend is daarbij 
de uitspraak in de tiers état van Mirabeau: a) ,,Les nouveaux codes 
doivent être tels, que chaque citoyen puisse connaître les lois de 
son pays sans être obligé d'avoir recours à la funeste érudition 
des gens du palais qui . . . . citent pour détruire la loi positive des 
actes de notoriété, des usages, des maximes, des jurisprudences, des 
règlements, des arrêts, l'opinion d'un commentateur, d'un Grec, 
d'un Romain, d'un Chinois, et qui de cette manière égarent et 
ruinent les clients ". De juristen, ,,les gens du palais" worden be-
schouwd als de vijand, die zich plaatst tusschen het volk en zijn 
in de wet neer te leggen recht. Hun érudution, wel verre van tot 
betere rechtshandhaving te leiden, schijnt een struikelblok, dat 
wordt opgeworpen tegen hem, die op zoek naar zijn recht is. Voor 
juristenooren een pijnlijk verwijt, het is ons gemakkelijk het niets-
waardige ervan in te zien, niettemin is het goed het af en toe te 
hooren, om het dienstbare van al ons werk goed te beseffen. De 
juristen, zoo heet het, hebben terwille van hun intellectueel spel-
letje, misschien wel terwille van geldbejag of vraag naar aanzien 
en roem, een wetenschap gemaakt, die nergens toe dient, dan om 
het klare inzicht in de toch zoo eenvoudige zaken van recht te ver-
duisteren. Het is precies dezelfde klacht, die een dertig jaar later 

1) In sommige, de bekende: ,.I.es juges de la nation ne sont que la bouche, qui 
prononce les paroles d: la loi. des êtres inanimés, qui n'en peuvent modérer ni la 
force ni la rigueur," ("Esprit des Lois XI, 6 vgl. het geheele hfdst.), niet in aile. 

-) Geciteerd bij van Kan t. a. p. 245. 
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in Engeland Wordt herhaald door Bentham als hij daar zijn strijd 
voor codificatie begint. Ook voor hem is ,,the profession" (les gens 
du palais) de tegenstander, die uit eigen belang zijn toch zoo een-
voudige wensch naar een codificatie tegenhoudt. Aan hun stand 
wijt hij de mislukking. Ook voor zijn geest is recht vinden een een-
voudig, rationeel werk. En ook hier zag Portalis dieper. Hij wist 
dat de jurisprudentie — in den dubbelen zin nu van rechtsweten-
schap èn van op die wetenschap gebouwd rechterlijk recht — on-
misbaar was. Zie slechts de aanwijzing van de taak van den rechter 
tegenover die van den wetgever, in het terecht klassiek genoemde 
Discours préliminaire sur le Code Civil. De eigen, de zelfstandige 
beteekenis van rechtswetenschap en van jurisprudentie wordt ge-
teekend op een wijze, die wij thans nog wel kunnen amendeeren, 
niet principieel verbeteren. De welsprekendheid van den redenaar 
met zijn telkens herhaald: ,,il est trop heureux", en de lofprijzing op 
de jurisprudentie, rekent met de voorstelling, dat eenvoudige en 
klare wetten rechtspraak en wetenschap overbodig zouden maken 
definitief af. Had men het later, in de 19e eeuw, maar wat beter 
in gedachte gehouden! T e meer valt dat te waardeeren, nu de 
codificatie, waarover Portalis sprak, voor een goed deel zijn eigen 
werk was en hij dus licht geneigd zou zijn haar te overschatten, 
nu bovendien achter die codificatie een macht stond, waaraan ook 
Portalis zich geheel had overgegeven en die zeker niet geneigd was 
een ander gezag dan het eigene te eerbiedigen, Napoleon. 

Maar ik treed zoo door deze historische uiteenzetting reeds in 
een beschouwing en waardeering. Daarvoor is het hier nog niet 
de plaats. Doch ik moest deze dingen hier vermelden om het poli-
tieke element in den Franschen strijd voor de codificatie nader te 
bepalen. In iedere revolutie zit een verzet tegen recht en rechts-
wetenschap, ledere codificatie is een overwinning op bestaande 
jurisprudentie en doctrine, zij roept onvermijdelijk nieuwe in het 
leven. Deze beiden, verzet tegen het bestaande recht, verzet tegen 
de rechterlijke macht, ontmoetten elkaar bij het tot stand brengen 
van den Code. Maar het is tijd, dat wij na deze uitweiding over 
Frankrijk tot ons land terugkeeren. 

Bestond ook ten onzent de politieke drang tot codificatie? Zeker, 
in zooverre ónze politiek consequentie van de Fransche, in waarheid 
dus Fransch was. Doch kon zij zich ook op ervaring in eigen land 
beroepen? W i j weten er weinig van. Gereedelijk mogen wij aan-
nemen, dat de eenheidsdrang ook hier bestond. Ook hier was ver-
brokkeling en onzekerheid door plaatselijk verschil. De Bataafsche 
republiek dankte mede aan dien drang haar bestaan, geen wonder 
dat zij daarom de codificatie ook onder haar eischen opnam 
(Staatsregeling 1798 art. 28 ) . Maa r was ook hier het verzet tegen 
de rechterlijke macht, de politieke weerzin tegen den juristenstand? 
W e kunnen er niet veel van zeggen. Een geschiedenis van het 
streven naar Codificatie in ons land ontbreekt vooralsnog. W»* 
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van Kan voor Frankrijk deed, is voor ons land nog niet gedaan. 
Het is de vraag, of een onderzoek van deze kwestie belangrijke 
resultaten zou opleveren. Het zal moeilijk zijn daarbij te onder-
scheiden, wat zuiver Nederlandsch, wat Fransch import moet 
heeten. Doch wat daarvan zijn moge, dit is zeker: in 1838, of liever 
al van 1813 af, is daarvan niets meer te bespeuren. Voor de poli-
tiek is de codificatie ook voor ons een verworven bezit geworden, 
aan de Fransche revolutie te danken, daarna niet meer bestreden. 

Een bezit, dat men geniet, maar waarover niet wordt gepraat. 
Zóó was het in 1838. Is het nu niet nog precies hetzelfde? Geen 
staatkundige richting wenscht verandering. Ook in extremistische 
landen is de codificatie van het burgerlijk recht deel van de staats-
inrichting gebleven of geworden. 

3. Politiek stond en staat de gedachte van de codificatie van het 
burgerlijk recht onaangetast. Hoe is het rechtstheoretisch? Leefde 
het betoog van Savigny in zijn al meer genoemd ,,Vom Beruf uns-
rer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft", zoo niet voor 
de juristen, die de codificatie samenstelden, dan toch voor hen, die 
haar theoretisch hadden te bezien? H a d het in dit opzicht ten 
onzent op de wetenschap invloed? Er valt niets van te bespeuren 
ondanks de hooge waardeering, die Savigny's streven overigens 
ook hier vond. Toch ontheft ons dat niet van den plicht het betoog 
nader te beschouwen. Immers in de geschiedenis der rechtsweten-
schap is dit programma van de historische school wèl een moment 
van beteekenis. In de rechtswetenschap was de invloed van den 
stoot, dien Savigny gaf, een diepe en een blijvende. W i j hebben 
dus den samenhang van zijn manifest voor een nieuwe rechtsbe-
schouwing met zijn afwijzing van de codificatie nader te ontleden. 
Onaangenaam is die taak niet. Savigny is, als Portalis, lectuur, die 
ook bij herlezing telkens weer boeit en imponeert. 

Savigny richt zich tegen hen, die in de wetgeving de eenige bron 
van het recht zien. Hun rechtsopvatting herleidt het recht öf tot 
het gezag van de overheid, van den Staat, die de gedragsregels aan 
het volk oplegt, óf tot de rede, waaruit die regels als vanzelf voort-
vloeien. Aan de scheppers van codificaties is de gedachte van ver-
eeniging van deze beiden niet vreemd; het wetboek is de door de 
rede gedicteerde regeling van het recht, die het overheidsgezag 
vastlegt. Daartegenover stelt Savigny zijn opvatting van het recht 
als deel van het volksleven; in dat leven zelf, in handel en wandel 
èn in gedachten en gevoelsleven, is het recht te vinden; daaruit 
kan het door de juristen, in wie zich het rechtsbewustzijn van het 
volk concentreert, worden afgeleid. 

Het is hier niet de plaats deze rechtsbeschouwing zelf nader te 
bespreken, we hebben haar verband met de afwijzing van de codi-
ficatie te bezien. Die afwijzing is gedeeltelijk een afwijzing alleen 
voor het Duitschland van 1814: zij staat vijandig tegenover den 
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Code, wat hooghartig tegenover Pruisisch Landrecht en Oosten-
rijksch Wetboek , zij ontkent de geschiktheid der rechtsweten-
schap van dien tijd voor de veelomvattende taak van rechtsbe-
schrijving, die in de codificatie ligt. Doch in wezen is zij een af-
wijzing voor alle tijden en alle landen. Immers zij meent, dat het 
recht zich niet codificeeren laat, zij richt zich tegen de beteekenis 
van de wetgeving voor het recht in het algemeen. De wet fixeert 
wat vloeiend moet blijven, zij heeft dan ook eigenlijk alleen waarde, 
waar fixatie onvermijdelijk is, bij termijnen, vormvoorschriften en 
dergelijke. Zoodra zij verder grijpt heeft zij gevaar de ontwikke-
ling van het recht, die immers in het volk dagelijks voortgaat, tegen 
te houden. 

Landsberg ' ) heeft drie dingen als kenmerkend voor Savigny's 
rechtsbeschouwing aangewezen: zij is empirisch, evolutionnis-
tisch, romantisch. Empirisch, omdat zij het recht niet wil kennen 
door rationeele afleiding uit vooropgezette beginselen, maar door 
ervaring uit historische en maatschappelijke gegevens, evolution-
nistisch omdat het recht afhangt van den volksgeest, die onafge-
broken zich ontwikkelt, en eindelijk romantisch. Daarbij sta ik 
wat langer stil, vooreerst omdat wij zullen zien dat het empirische 
en evolutionnistische ook andere rechtsbeschouwingen eigen is, 
die in onzen tijd van beteekenis zijn, het romantische daarentegen 
in den vorm, waarin het bij Savigny voorkomt, grootendeels is 
voorbijgegaan en omdat juist dat romantische met de verwerping 
van de codificatiegedachte nauw samenhangt. 

Dit romantische zit in een tegenzin tegen abstracties, tegen al-
gemeene regels, een voorliefde voor het concrete, in een terug-
grijpen naar een geidealiseerden ouden tijd en een pogen het ar-
chaïsche nieuw leven in te blazen, in verheerlijking van de kleurige 
bijzonderheden, die het recht van iedere streek een eigen beeld 
geven. Savigny zelf was niet alleen, niet geheel de romanticus — 
in hem zat ook een dogmaticus. Het zou de moeite loonen deze 
beide zijden van zijn figuur nader uit te werken, doch het is hier de 
plaats daartoe niet. Hier kan ik volstaan met het dubbele in zijn 
program juist in verband met de codificatie aan te wijzen. Het ligt 
in de verhouding tot de gedachte der nationaliteit. Verheerlijking 
van de eigen nationaliteit is een bijzonder romantische eigenschap 
— de eigen voorouders krijgen een aureool, hun scheppingen, dus 
ook hun recht een bijzondere waarde omdat ze de hunne zijn. Ook 
Savigny is vol van het bewustzijn van Duitschland's bijzondere 
beteekenis — toch is het niet het oude Duitsche, maar het Ro-
meinsche Recht, dat hij ten troon heft. De jurist, die het specifiek 
juridische, het dogmatisch scherpe bewondert, is hier den roman-
ticus de baas. Het is bekend op hoe gekunstelde wijze die aan-
prijzing van het Romeinsche Recht als recht, dat in Duitschland 

*) Geschichte der Deutsche Recbtswissenschaft III, 207 e. v. 
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gold en moest blijven gelden, met de theorie moest worden ver-
eenigd: het Romeinsche Recht heet dan uitdrukking van Duitsch 
rechtsbewustzijn door middel van de juristen. In zooverre zijn de 
Germanisten in Duitschland zuiverder vertegenwoordigers van 
Savigny's historische rechtsbeschouwing dan hijzelf en zijn naaste 
aanhangers. Maar ook bij hen is het dubbele ten aanzien der na-
tionaliteit te vinden. Het is niet het algemeen Duitsche, maar het 
is het specifiek Thuringsche of Beiersche of Schwabische of wat 
dies meer zij, dat hun aandacht en bewondering heeft. Zij zijn 
Duitsch, maar zij zijn vóór alles de mannen van hun streek, het 
nationale wordt teruggedrongen voor het locale. 

Beiden, Romanisten en Germanisten, komen in hun romantiek 
tegenover het streven naar codificatie te staan. W i e in het Corpus 
Iuris het volmaakte recht ziet, wenscht niet een ander wetboek, 
wie daaruit ,,das heutige Recht" wil afleiden en verder ontwik-
kelen, ziet wetboeken als de dood voor het ware recht. Maar ook 
de Germanist — en in hem de romanticus der historische school 
— staat afwerend: het bijzondere, locale gaat verloren als er één 
wetboek komt. Zoo komt de eenheid van recht — die toch voor 
den nationaal-gezinden romanticus ideaal is, omdat de kracht van 
zijn volk er zich in uit — in gevaar. Het is merkwaardig hoe dit nog 
nawerkte, toen Savigny's afwijzing van codificatie haar tijd had 
gehad en onder den druk van de gebeurtenissen van 1870/71 het 
ééne wetboek als nationale eisch werd gevoeld. Typeerend daar-
voor is de houding van Ot to Gierke tegenover het eerste ont-
werp van een Duitsch burgerlijk wetboek. T e eerder mag ik hem 
hier noemen, omdat hij meer dan iemand Savigny's opvolger in 
het primaat der Duitsche juristen mag heeten. Na de verschijning 
van het ontwerp bond hij den strijd aan, een strijd, die wel niet tot 
een wetboek in zijn geest heeft geleid, maar die toch het wetboek 
van 1896 een ander voorkomen heeft gegeven, dan het ontwerp 
had. Die strijd was een strijd tegen de Pandecten-wetenschap. 
vóór het specifiek Duitsche. Ik moet dit laten rusten, doch één 
ding is belangrijk. Gierke, zelf vól van het machtsbewustzijn van 
het Duitschland na 1870. wil liever de eenheid van recht, de ge-
heele codificatie prijs geven, dan er een aanvaarden, die zoozeer 
het eigene miskent. Hij gaat verder, hij wil niet een volledige een-
heid, aan de verscheidenheid naar locale gebruiken moet plaats 
worden gelaten. W i e het nationale ten koste van het particuliere 
te streng wil doorvoeren, is niet meer nationaal maar kosmopoli-
tisch. 1) Een codificatie, die dien weg opgaat, is verwerpelijk. Deze 
romantiek, de aanprijzing van het plaatselijke boven het nationale. 
is onzen tijd vreemd, in ons land wist men daarvan al niet meer in 
1838. Deze zijde van den aanval op de codificatie is voorbijgegaan. 

l ) Vgl. O. Gierke. Der Entwurf eines bürecrlichcn Gesetzbuchs (1889) blz. 
7 e. v., blz. 572 e. v.. in het bijzonder 575. 583. Hier uitdrukkelijk: liever geen 
wetboek dan een codificatie als dit ontwerp. 
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4. Doch hoe Staat het met de andere kenmerken in Savigny's 
rechtsopvatting, die Landsberg aanwees, het empirische en het 
evolutionnistische? 

„Empirisch" en „evolutionnistisch", deze woorden roepen voor 
den hedendaagschen jurist niet in de eerste plaats herinneringen 
aan de historische school op, maar doen hem denken aan de socio-
logische rechtsbeschouwingen van onzen tijd. Het is geen wonder 
dat deze woorden ten aanzien van beiden worden gebezigd: tus-
schen beiden bestaat een duidelijk aanwijsbaar verband, de socio-
logische richting grijpt in veel terug naar de historische school. 
Eugen Ehrlich, haar voorman en nog altijd haar belangrijkste 
figuur, heeft het uitdrukkelijk erkend. ' ) Nieuwe stroomingen in 
geesteswetenschappen komen steeds weer op oudere gedachten 
terug, het nieuwe ligt in de combinatie, in het geheel, veeleer dan 
in de deelen. Trouwens het vragen naar empirie, onderzoek van 
de bestaande rechtsinrichtingen, kan ook al bij sommige vertegen-
woordigers van het natuurrecht worden geconstateerd: naast de 
,,natuur" als door 's menschen rede bepaald, stond de ,,natuur" 
in ervaring te erkennen. Het verschil ligt hier vaak in woorden, 
wat bij de natuurrechtleeraars ,.natuur" heette, was bij de histo-
rische school „volksgeest" en „volksleven", het is thans veelal 
„werkelijkheid". 

Doch dit tusschen haakjes. Staat deze sociologische rechtsleer 
even afwijzend tegenover de codificatie als Savigny, hoe is het 
verband ten aanzien van dit punt? Wi j hebben het te onderzoeken. 

Savigny's aanval is hier een verwerping van de wetgeving in het 
algemeen en van de codificatie in het bijzonder (zie boven n. 3 ) . Zij 
is van zijn historische rechtsbeschouwing een integreerend deel. 
Niet, dat deze beschouwing, die het recht ziet als deel van het volks-
leven, in dit rechtsleven voortdurend zich ontwikkelend, op zichzelf 
daartoe dwingt, doch het wordt anders, indien zij haar wetenschap-
pelijken kijk tot den eenig-mogelijken verklaart en van haar inzicht 
een rechtsnorm voor de practijk maakt. Dit was Savigny's fout. 
W i e het recht zoo beziet stelt zich zooveel hem mogelijk is er 
buiten, hij bestudeert de maatschappij en beschrijft haar gang. In-
grijpen in dien gang schijnt hem eigenlijk niet goed mogelijk en 
in ieder geval ongeoorloofd.'") Het is een „unorganischer Ein-
griff". Hijzelf wil er zich van onthouden. Doen anderen het, dan is 
dat het inbrengen van een vreemd element in het lichaam, dat weer 
moet worden afgescheiden, een afscheiding, die niet zonder schade 
geschiedt. Men moet het dus laten. W i e zoo redeneert vergeet, dat 
al ondergaat wetenschappelijke beschouwing den invloed van het 
oordeel over wat behoort te geschieden en al is omgekeerd de drang 
daartoe weer met de wetenschappelijke beschouwing verbonden, 

*) Soziologie des Rechts (1913) blz. 11. 
2 ) Vgl. Landsberg t. a. p. blz. 203. 
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toch beide in dien zin gescheiden moeten worden, dat de een niet 
aan den ander zijn methode mag voorschrijven. De rechtshistoricus 
mag niet de plaats van den rechtsschepper innemen, evenmin ech-
ter nieuw recht op grond van de historie verbieden. Tenslotte is 
dat onhistorisch: ook de drang naar nieuw recht, op te leggen door 
hem, die daartoe de macht heeft, is historisch verschijnsel, dat be-
schrijving, niet veroordeeling vraagt. Niet ten onrechte heeft men 
de historische school quietisme, machtelooze berusting bij de 
rechtsvorming verweten. In zooverre was Gierke een andere figuur 
dan Savigny en zijn volgers: zijn strijd tegen het eerste ont-
werp van het B. G. B. was mede een klacht over niet genoeg in-
grijpen in het bestaande, in hem zat een drang naar recht, dat 
,.socialer" zou zijn dan zijn tijd kende. En in zooverre is ook 
Savigny's gedachtenwereld niet door de sociologen voortgezet, al 
zullen wij er iets van terugvinden. 

Daarover zoo straks. Eerst nog iets over Savigny's houding. In 
zijn afwijzing van de codificatie komt nog iets anders, aan het 
vorige nauw verwant, naar voren. Als wetenschappelijk man wil 
hij het recht wetenschappelijk uit de gegevens afleiden, daartoe 
laten zoowel het Pandecten systeem, als de bronnen van het ge-
woonterecht vrijheid. Hij wil niet gebonden worden, de wet is 
voor den jurist iets minderwaardigs, zij dwingt hem, om met Baco 
te spreken, tot het „sermocinari e vinculis" (Vom Beruf blz. 24) . 
Er zit hier iets van de hoogheid in van de wetenschap, die zich-
zelf verheft. Het is duidelijk dat dit haar ongeoorloofd is. Als 
het recht aan de wet gebonden is, heeft de wetenschap dat te aan-
vaarden, als dit voorts nuttig en wenschelijk is, mag zij zich niet 
ter wille van haar belangen verzetten. Zij is — ik herinnerde er 
boven aan — dienares, niet meesteres van het recht. Savigny 
overschatte haar of liever zag haar plaats niet goed. Dat wordt 
ook van een andere zijde duidelijk, als men let op de schoolmeester-
achtige wijze, waarop hij de makers van den Code kapittelt omdat 
zij oud-Romeinsche instellingen niet goed hadden begrepen, alsof 
het daarop aankwam bij de vervaardiging van een wet! 

5. Van dit alles zijn de sociologisch ingestelde juristen zeker 
vrij. Toch is er wel eenige overeenstemming van hun beschouwing 
van de wet, met die der historische school. Zij maken niet de me-
thodische fout van verwarring van historische rechtswetenschap 
en rechtsvorming, maar zij hebben met hun voorgangers een 
zekere houding tegenover den wetgever gemeen. Voor èèn ding 
moeten wij hun dankbaar zijn, zij behooren tot degenen, die ons 
opnieuw hebben doen zien, dat het recht niet in de wet opgaat, 
dat wij het recht mede in het maatschappelijk leven en in den 
mensch, gelijk hij in dat leven staat, hebben te zoeken. Zij hebben 
de enge formule van een lang tijdperk, dat recht wet zou zijn, ver-
broken en ons veelal nieuwe uitzichten geopend. M a a r onder 
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volle erkenning hiervan moet er worden bijgevoegd, dat zij toch, 
als de historische school, de wet te laag hebben gewaardeerd. Zij 
kwamen niet op het denkbeeld, dat wetgeving uit den booze is, 
maar zij hebben de wet toch onderschat. Ook dat kan aan Ehrlich 
worden gedemonstreerd. Ehrlich maakt een scherpe scheiding 
tusschen Recht en Entscheidungsnorm, eenerzijds het geheel van 
leefregels der maatschappij, in contracten, vereenigingen, testa-
menten, in handel en wandel van iederen dag der menschen te 
vinden, anderzijds de geformuleerde regel, waarnaar de rechter 
beslist. Voor de laatste heeft de wet — met andere factoren — betee-
kenis, voor de eerste niet. l ) Het eigenlijke rechtsleven raakt zij niet. 

Naar mijn meening kunnen hier tegen de sociologische rechts-
beschouwing zoowel als tegen de historische school drie bezwaren 
worden ingebracht, bezwaren die juist de waarde en de beteekenis 
van de codificatie doen kennen. Het is miskenning van het gezag 
van den wetgever, miskenning van de /ormu/een'ng van het 
recht, miskenning van de systematiek. Men begrijpe mij goed. 
Ik weet — met sociologen en historici — hoe deze drie zijn over-
schat, doch dit neemt niet weg, dat zij waarde èn beteekenis heb-
ben. Deze komt nergens zoozeer uit als juist in de codificatie. 

Miskenning van het gezag van den wetgever. Er ligt in deze 
geheele rechtsbeschouwing een opvatting over de verhouding van 
recht en staat, die wij niet kunnen deelen. Terecht geeft zij aan 
het recht zelfstandige beteekenis tegenover den Staat, doch in af-
weer tegen de voorstelling, die telkens weer terugkomt, dat recht 
staatswil is, ziet zij niet dat het recht aan den staat gebonden is, 
gelijk de staat aan het recht. Savigny was een te goed Duitscher 
van zijn tijd om niet voor het staatsbevel in het recht te buigen, 
doch hij drong er bij de overheid op aan het bevel niet te geven 
en zijn betoog had succes. De nieuweren verklaren evenzoo, dat 
de staat wel bevelen màg geven, maar zij meenen, dat die bevelen 
maar zeer weinig uitwerken. Daarbij vergeten zij, hoezeer de wet-
gever met zijn wetten niet alleen maar in naam, maar in werkelijk-
heid in het maatschappelijk leven ingrijpt. Het is wel merkwaar-
dig, dat juist in den tijd. waarin dit in ieder land en op elk gebied 
meer en meer geschiedde, de leer opkwam, dat de wetgever on-
machtig was (l 'impuissance des lois) — terwijl de tijd. waarin die 
macht vrijwel ongebruikt lag. zijn almacht proclameerde. Mis-
schien moeten wij dat zóó verklaren, dat wij naarmate wij die 
macht meer ondervinden, sterker pogen haar grenzen te zien. 
Ehrlich wist van dit ingrijpen wel, doch zijn scheiding van Ent-
scheidungsnorm en Recht is niet juist, de Entscheidungsnorm wil 
niet anders zijn en is niet anders, dan de geformuleerde rechtsregel 
in Ehrlich's zin; door nieuwe Entscheidungsnormen verandert dat 
recht zeker. Immers het maatschappelijk leven past zich bij nieuwe 

1 ) t. a. p. blz. 97 e. v. 
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wetten aan. Zeker, het is juist, dat er daaronder zijn, die doode 
letters blijven, dat in het maatschappelijk leven wegen worden 
gevonden om langs die nieuwe wetten heen te gaan, dat haar doel-
einden veelal niet worden bereikt, doch al mag men daarvoor niet 
blind zijn, toch blijft het waar, dat die nieuwe regels het leven 
veranderen, zij het veelal nu niet juist zoo, als zij, die haar op-
stelden, zich hadden gedacht. W a n n e e r wij de opeenstapeling van 
wetten, ook op het gebied van het privaatrecht, uit de laatste veer-
tig jaar overzien, kunnen wij dat niet ontkennen. Alleen het woord 
arbeidsrecht zegt in dit verband genoeg. 

Sociologen en historici miskennen verder de waarde van de 
formuleering van het recht. Hadden wij het zoo straks over mis-
kenning van de beteekenis van de wetgeving in het algemeen, 
hier komen wij meer in het bijzonder bij de codificatie terecht. 
Codificatie is altijd voor een goed deel formuleering en wel formu-
leering met gezag, van het al bestaande. Daarin ligt vooreerst haar 
beteekenis. Die beteekenis begrijpt men eerst als men bedenkt, dat 
de formule zelfstandige waarde heeft tegenover de stof, die zij 
onder woorden brengt. Het recht als toe te passen regel vraagt 
er om. Het mag waar zijn, dat er recht is vóór de formuleering — 
van het gewoonterecht is dit het eigenaardige kenmerk en de socio-
logische beschouwing heeft het ons overal weer doen vinden 
waar wij het niet vermoedden — doch het is eerst dan volledig tot 
recht geworden, als het geformuleerd is. Immers recht is regel 
die toegepast moet worden — die toepassing vraagt om een in 
woorden uitgedrukt voorschrift. Ik behoef na al wat ik vroeger 
over deze dingen gezegd heb niet te betoogen, dat het recht in den 
geformuleerden regel niet opgaat, dat wij tenslotte nog iets anders 
hebben te zoeken bij onze rechtsvinding in het concrete geva l 1 ) , 
doch dat neemt niet weg, dat recht slechts dan zijn eigen karakter 
volledig toont, als het geformuleerd is. Dat is zijn bestemming. 
Het is typeerend voor het recht tegenover andere verschijnselen 
moraal zoowel als zeden. Door die formule — het brengen van 
den rechtsregel in bepaalde taalbeelden — krijgt de taal macht 
over het recht. In een gemeenschap, die in de taal haar uitings-
vorm vindt, is dit onvermijdelijk. Het is wat men de rechtszeker-
heid noemt, de voorspelbaarheid (tot zekere hoogte) van de rechts-
beslissing, de noodzakelijkheid van de eenvoudige richtsnoeren bij 
de handelingen der menschen, die met de formuleering door de 
codificatie wordt gediend. Dit alles is niet het hoogste goed, maar 
het blijft van beteekenis ook voor hem, die de betrekkelijkheid ei 
van inziet. 

Eindelijk miskenning van de systematiek. Codificatie is niet alleen 
formuleering, zij is ook het in systeem brengen van de gevonden 
formules, de vorming van een geheel. Van die waarde willen ook 

') Zie Algemeen Deel Asser blz. 173 e. v. 
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de sociologen weinig weten, zag Savigny niets. In zooverre was 
de kijk van den man, dien ik hier al meer tegenover hem stelde, 
van Portalis, breeder. Hij begreep Savigny's richting beter, dan 
Savigny de zijne. 

Als men in gedachte houdt dat hij reeds de uitspraak gaf: „Les 
codes des peuples se font avec le temps, mais à proprement parler 
on ne les fait pas" (Discours blz. 17), dan'bl i jkt wel, dat ook 
de codificator, die een systematicus was, eerder de historische 
rechtsbeschouwing de haar toekomende plaats laat, dan een rechts-
historicus als Savigny was, aan de codificatie de hare. 

Bij de beteekenis van de codificatie als systeem moeten we v/at 
langer stilstaan. 

6. W a n n e e r we het recht systematiseeren, rangschikken wij de 
rechtsregels. Wi j trachten het gelijke in een aantal regels aan te 
wijzen, vormen daaruit algemeenere begrippen en gebruiken die 
bij de rangschikking, zoo wordt overzicht mogelijk. Daartoe is ver-
eenvoudiging van de in de concrete beslissingen, in de hande-
lingen liggende regels, noodig, alleen wanneer uit deze de bijzonder-
heden zijn weggesneden, laten zij zich in grooter verband plaatsen. 

Er is niemand, die betwist, dat dit paedagogisch noodzakelijk is. 
Het recht kennen en in zijn geheugen vasthouden wordt daardoor 
zoo al niet eerst mogelijk, dan toch ten zeerste vergemakkelijkt. 
Doch heeft het systeem meer dan paedagogische waarde, betee-
kenis voor het recht zelf? Hier scheiden zich de geesten. Socio-
logisch georiënteerde juristen zijn geneigd het te ontkennen1 ) — 
de codificatie ontleent haar beteekenis juist aan die bijzondere 
waarde van het systeem. 

Het feit reeds van den drang tot codificatie pleit voor die waarde. 
Het is niet alleen de leerling, het is ook de rechter, die haar behoeft. 
Het was de klacht, die in de rechtsgeschiedenis telkens weer her-
haald werd, dat het niet gecodificeerde recht niet te kennen is, 
dat het aantal bronnen zoo overweldigend is, dat de rechter hulpe-
loos staat, als hij moet beslissen, onzeker tast, waar hij met be-
kwaamheid moet kunnen hanteeren. Het was het bezwaar uit den 
tijd van de Fransche revolutie, we zagen het boven al, het was dat 
van Thibaut, Savigny's tegenstander") , wiens pleidooi voor een 
codificatie — het mag dan door zijn antagonist in een hoek ge-
drongen zijn — nog altijd overtuigend klinkt, hij sprak van de 
..ungeheure Massa" van het recht, het is tenslotte de klacht, die 
nu weer in Amerika voortdurend wordt herhaald. 

l) Vgl. Hijmans. De tweesprong der Rechtswetenschap (1933) blz. 8. 
-) Ueber die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutsch-

land (uitgave 1914 blz. 47). Vgl. de uitspraak van Landsberg t. a. p. blz. 80 ,.das 
glanzendste und zugleich das gediegenste was über den Fluch des alten gcmeinen 
Rechts einerseits, über den Segen einer einheitliche Deutsche Kodification ander-
seits, jemals geschrieben ist". 
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En nu zegge men niet, dat deze klacht dan de paedagogie van 
den rechter betreft, een vergemakkelijking van zijn taak, zooals 
registers en commentaren ook doen; wie dat zegt, vergeet, dat recht, 
dat de rechter niet kent, op een gegeven oogenblik ophoudt recht 
te zijn. Recht is altijd regel voor den rechter, doch tegelijk regel 
door den rechter. Recht, dat niet toegepast wordt, verliest de 
eigenschap van recht. Om toegepast te worden moet het recht 
kenbaar zijn. 

En dan: het recht mag niet met zichzelf in tegenspraak zijn. Het 
kan niet gebieden en verbieden tegelijk; van iederen rechtsstrijd 
is maar één oplossing mogelijk. Doch in de rechtsvoorschriften 
is veelal wél tegenspraak en die is er meer, naarmate zij uit tal-
rijker bronnen afkomstig zijn. Het doordenken van het geheel 
waartoe de codificatie dwingt, noodzaakt om die tegenstrijdigheden 
weg te werken. Niet slechts uiterlijke, ook innerlijke eenheid wordt 
bevorderd. 

Doch er is meer. Wij spraken van het beheerschen van de 
rechtsstof, daarmee meenen wij nog iets anders, dan het kennen 
van niet samenhangende regels, daarmee willen we ook aanduiden, 
dat men in staat moet zijn de beslissing van een geval uit de ge-
reedliggende regels af te leiden, moet weten welke regel toepassing 
vraagt, waarom de eene regel in een bepaalde verhouding door 
den ander wordt beperkt. Dit onderstelt, dat tusschen die regels 
logisch verband bestaat, dat zij tot een systeem met hoofdregels 
en uitzonderingen, met classificaties en onder-verdeelingen zijn te 
herleiden. Regels, die met elkaar in tegenspraak zijn verdraagt het 
recht niet, op een of andere wijze moet de tegenspraak worden 
opgeheven. 

Het is niet juist, als men leert dat de werkelijkheid alleen con-
crete regels geeft, abstractie het algemeene daaruit haalt. In het 
concrete ligt het algemeene; in de gebondenheid aan huur en koop 
de gedachte aan contract. Het systeem is niet paedagogisch toe-
voegsel, maar in den aard van het recht gelegen. 

Daaruit volgt, dat de systematiseering, juist als de formuleering. 
niet alleen vastlegt wat is, maar wijzigt. In het systeem gegrepen 
zal de regel ook krachtens het systeem worden uitgelegd en toe-
gepast. Daardoor wordt plaats gemaakt voor algemeene abstracte 
regels. 

W i e recht zegt, zegt regel. Regel onderstelt, dat gelijke gevallen 
gelijk moeten worden besl is t 1 ) , regels vragen logische consequen-
tie: als a zoo is uitgemaakt moet ook b zoo worden beslist. Die 
logische consequentie brengt de eisch van verband, van opbouw 
met zich. Wij kunnen dat ook zeggen: recht berust op auctoritas. 
het berust ook op ratio. Van Vico 2 ) is de uitspraak, dat de aucto-

' ) Vgl. mijn Rechtsbeginselen (Kon. Akademie v. W. 1936) 21 e.v., Ver-
zamelde Geschriften I, 408. 

-) Geciteerd bij Del Vecchio. Feestbundel Geny II, 74. 
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ritas nooit met de ralio geheel in strijd kan zijn, ieder recht heeft 
zijn eigen redeli jkheid1). Iedere beslissing, iedere nieuwe regel 
moet passen in het systeem. In de codificatie erkent de wetgever 
dit alles — daarom is codificatie de hoogste vorm van wetgeving. 

Natuurlijk is hiermee niet gezegd, dat ieder recht gecodificeerd 
moet worden. Tegenover het Anglo-saksische wereldrecht zou 
dit een dwaasheid zijn. Ieder recht vormt een systeem, ook het 
Engelsche, maar het is niet noodzakelijk dat de wetgever dit vast-
legt. Doch juist op dezelfde wijze, als het geformuleerde recht bij 
de toepassing vóór heeft boven het niet-geformuleerde, heeft het 
gecodificeerde vóór boven het niet-gecodificeerde. Ook in het 
Engelsche recht is het de „ratio decidendi" in het besliste geval, 
die den later komenden rechter bindt — doch de Engelschman 
heeft niet de behoefte het geheel vóór zich te zien. fclet is de 
logische zijde van het recht, wel specifiek verzorgd bij den Latijn-
schen geest, die tot hem minder spreekt. Doch het is de vraag of 
het Engelsche recht in dit opzicht niet armer is, dan dat van het 
continent. 

Zulk een codificatie juist van het meest essentieele in het recht, 
zou niet mogelijk geweest zijn, indien niet het systeem door het 
werk van eeuwen gereed had gelegen voor al de volkeren die, wat 
de Engelschen de civil law noemen, een codificatie op Romeinsch-
rechtelijken grondslag volgen. Een recht laat zich alleen codifi-
ceeren, als de doctrine de noodige voorbereiding heeft verricht. 
Men kan niet volstaan met de benoeming van een commissie van 
wetgeving, die ook opdracht krijgt binnen een gegeven tijd het 
werk kant en klaar af te leveren. 

Wi j hadden geen codificatie, indien onze rechtsvorm, de struc-
tuur van onze rechtsbegrippen, niet Romeinsch was en indien de 
Romeinen niet reeds hadden gesystematiseerd en gecodificeerd. 

Daarbij verdient nog één ding opmerking. Van geheel het werk 
van het Corpus Iuris en Justinianus dragen de Instituten het sterkst 
het codificatiekarakter. Hier is een al elders gereed liggende stof 
samengevat en gesystematiseerd als leerboek, tegelijk als wet. De 
Pandecten zijn eigenlijk niet anders, dan de wetenschappelijke toe-
lichting en uitwerking daarvan, de systematiseering van den 
Codex is wel uiterst gebrekkig. Door de eeuwen had het Corpus 
Iuris zijn kracht van codificatie verloren, ook daar, waar het nog 
gold; te veel was er nieuw bij gekomen, te veel buiten gebruik ge-
steld. Er bestond behoefte aan een nieuwe samenvatting, toch ben 
ik overtuigd, dat de Revolutie die niet zonder Domat en Pothier 
had tot stand gebracht. Ligt juist niet in het systematisch door-
denken van den een, in de eenvoudige, maar immer logische 
uiteenzetting van de stof door den ander in bij uitstek heldere 
taal, in wat Geny zijn ,.limpidité" heeft genoemd 2 ) , datgene, wat 

1 ) Vgl. Burckhardt. Methode und System des Rechts 122 e. v. 
2) Livre du centenaire du Code Civil II, 1005. 



16 P. SCHOLTEN 

een Codificatie mogelijk maakt? Ik doe hiermee niets te kort aan 
de verdiensten van de wetgevers van den Code — hadden zij niet 
den geest bezeten, die deze meesters verstond, de Code was niet 
geworden wat hij is. Niet ten onrechte noemt de jongste biograaf 
van Portalis diens soif d'ordre et de symmetrie ' ) . W i e dien dorst 
niet kent, deugt niet voor codificator. 

De waarden van formuleering en systeem in het recht — die 
zijn het, die in de codificatie worden erkend. Het is goed van tijd 
tot tijd er aan te herinneren. 

7. W i e belang stelt in het codificatie-vraagstuk zal goed doen 
den gang van zaken in de Vereenigde Staten te volgen. Ieder dier 
staten heeft zijn eigen privaatrecht, van de 48 is er slechts één, die 
een codificatie heeft, Louisiana. Daar geldt de Fransche Code, 
natuurlijk in sommige opzichten gewijzigd. Overigens is het de 
Engelsche common law, die grondslag van het privaatrecht is. Die 
common law heeft in Amerika haar eigen ontwikkeling gekregen, 
een ontwikkeling, die echter nog altijd onder den invloed van de 
Engelsche rechtspraak staat. Voor ons is vooral van belang, dat 
daarbij de leer van het precedent, de gebondenheid van den rech-
ter aan vorige uitspraken, ten volle is aanvaard. 

Het is hier niet de plaats om de leer van het precedent te ana-
lyseeren, haar voor- en nadeelen af te wegen. Dit staat echter wel 
vast: eenerzijds is zij zooals zij in Engeland en Amerika bestaat 
een hindernis voor rechts-vorming, geeft zij — meer dan een codi-
ficatie — een starheid aan het bestaande recht, die hinderlijk kan 
zijn. Er zijn precedent-regels in Engeland, die algemeen verwerpe-
lijk worden gevonden en die toch blijven. Anderzijds ligt gebon-
denheid aan uitspraken, althans van den hoogsten rechter, in den 
aard van het recht en vertoont zij zich dus evenzeer in landen, die 
haar officieel verwerpen, juist krachtens het codificatie-beginsel2). 
Het is slechts de vraag hoe voor de Anglosaksische verstarring te 
waken. Engeland voelt ook wel. dat er iets hapert, toch is daar het 
verzet nog altijd zwak, in Amerika is het anders — daar is een 
sterke oppositiebeweging tegen de leer gaande. 

Er zijn verschillende feiten te noemen, die dit verschil min of 
meer duidelijk maken: de andere positie van de rechterlijke macht, 
in Engeland enkele rechters met maatschappelijk hooge autori-
teit, in Amerika vele rechters zonder het gezagsaureool van den 
Engelschen magistraat: in Engeland in verhouding weinig, in 
Amerika veel processen, voorts: in Amerika — wat van veel be-
lang is — is de positie van de rechterlijke macht en daarbij ook de 

') Lydie Adolphe. Portalis et son temps (1936) 185. 
-') Vgl. Algemeen Deel blz. 114 e. v. en Perreau. Technique de la jurisprudence 

i 1923) I. 67. Juist dit wordt in Amerika, door hen. die zich van die gebonden-
heid willen bevrijden niet ingezien, zoo b.v. niet dôor Michel Franklin. Harvard 
law Review 1934. 
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precedent-leer een element in den politieken strijd geworden in 
verband met de werking van dit beginsel in de constitutioneele 
vragen, door de toetsing door den rechter van de wet aan de grond-
wet, in het leven geroepen. In Engeland is daar geen spoor van. 
Hoofdgrond echter voor den drang naar codificatie ligt in de niet 
meer te overweldigen massa van beslissingen, die alle als precedent 
voor den rechter bindend gezag hebben. Fabelachtige cijfers wor-
den genoemd. Uitgerekend is, dat als een jurist zijn normalen werk-
dag alleen maar aan het lezen van die bindende beslissingen zou 
besteden, hij ieder jaar niet verder zou komen dan het wanhopig-
makende resultaat, dat hij steeds meer achterop raakt en zijn leven 
te kort zal blijken om dit ooit in te halen l ) . Daarbij komt dan nog 
dat de vonnissen door overlading met aanhalingen uit precedenten 
onleesbaar en onverstaanbaar worden. Ook hier is Amerika het 
land van de groote cijfers, een aanhaling van 351 vroegere uit-
spraken als motiveering van een vonnis doet den jurist, wiens land 
het precedent niet kent, zich afwenden met een gevoel van ver-
luchting, dat hem dat tenminste bespaard is. 

Voeg hier nog bij, dat bij het verkeer tusschen de Staten meer 
en meer behoefte aan eenvormigheid van recht wordt gevoeld, 
en de reactie in de richting van codificatie is begrijpelijk. Men be-
gaat daarbij twee wegen. Vooreerst zijn er talrijke materies, die in 
lois uniformes, voor alle staten geldende wetten, worden geregeld *). 
Maar in de tweede plaats wordt er een codificatie op touw gezet 
door wat men , .restatements" noemt. Voorloopig is er niet anders, 
dan een particuliere beweging van juristen. T h e American Law 
Institute heeft commissies benoemd, die voor bepaalde onderwer-
pen het recht pogen vast te leggen, zij geven de regels in een vorm 
van wetsvoorschriften met toelichtingen. Deze onderwerpen zijn 
tot heden de volgende: agency, business associations, criminal 
procedure, conflicts of laws, contracts, property, torts, trusts. Ik 
heb daarvan alleen het restatement over contracts in handen ge-
had — het is breed opgezet, bestaat uit een aantal paragraphen 
met een toelichting, die meer dan toelichting bedoelt te zijn, zelf 
ook aanspraak maakt op autoriteit. Ik las enkele critieken. Daarbij 
troffen mij een paar dingen, waarop ik hier wil wijzen. Ik doe dit 
met al het voorbehoud, dat past als men slechts oppervlakkig van 
een omvangrijke materie heeft kennis genomen. 

In de eerste plaats dan verdient de aandacht een ander ver-
schijnsel in de rechtswetenschap daarginds, dat al met dit streven 
naar codificatie parallel loopt, een jonge beweging, die geheel 
sociologisch georiënteerd is. Een beweging in tegengestelde rich-
ting tot zekere hoogte, zij is pragmatisch in philosophie, naturalis-

' ) Vgl. Goodhart. Essays in jurisprudence and the Common Law (1931) 
biz. 65. 

2 ) Zie opsomming in het artikel van Michel Franklin in de Gèny-bundel II 
blz. 46. 
2 
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tisch met marxistischen inslag in rechtsbeschouwing. De wat goed-
koope herleiding van rechtsvragen tot belangentegenstellingen en 
klasse-opvattingen, is bij haar schering en inslag. In de codificatie-
vraag stelt zij weinig belang. Zij meent haar aanval te moeten 
richten tegen de heerschappij van woorden in het recht — het 
streven naar codificatie gaat van het inzicht uit, dat in het recht 
de taal een rol moet spelen. Van de maatschappelijke beteekenis 
van dat streven zien de jongere sociologen niet vee l 1 ) . Doch 
ook van de zijde van oudere juristen komt tegen het restatement 
oppositie. De beweging voor codificatie vindt dus dadelijk tegen-
wicht, waarbij klanken worden gehoord, die aan Savigny herin-
neren: vereenvoudiging van recht is geen voordeel op zichzelf — 
het recht kàn niet worden vastgelegd, omdat het voortdurend ver-
andert . W a t in het restatement staat is dikwijls zoo abstract, dat 
het zonder belang is (een algemeene contractsomschrijving), of het 
is verouderd: het recht was eens zóó, als wordt gecodificeerd, maar 
is al anders '") . En zoo meer. 

De juistheid dezer opmerkingen zal wel niet kunnen worden 
betwist. Toch kan de buitenstaander, die oppervlakkig kennis 
neemt van het Amerikaansche recht, zich niet aan den indruk ont-
trekken, dat de behoefte aan codificatie sterk is. Doch hem wordt 
ook duidelijk, dat, wat nut en beteekeins van de restatements mogen 
zijn, deze toch niet een van staatswege op te zetten codificatie 
kunnen vervangen. Codificatie is beschrijving, maar beschrijving 
van recht is altijd tegelijk rechtsvorming. Mist de schrijver de 
autoriteit om verder te gaan dan wat positief reeds is aanvaard, 
dan blijft hij zeker achter bij wat al is bereikt. Hij zal bang zijn 
eigen oordeel of nieuwe, nog niet algemeen aanvaarde, opvattingen 
voor te schrijven als recht — wat hij beschrijft wordt juist daarom 
licht het recht van gisteren. 

Als elders is ook in Amerika, althans voor het contractenrecht, 
de autoriteit van het aan de codificatie-poging voorafgaande leer-
boek groot. Hier was het dat van Williston. Dit is door Clarke 
juist gezien. Vragen wij verder, wat is het doel van de restate-
ments? Zij zullen voor den rechter het precedent moeten vervan-
gen, doch dan moeten zij bindende tekst zijn, moet het dus niet 
mogelijk zijn, dat de rechter ze — zooals nu al met zooveel woor-
den is gebeurd — eenvoudig ter zijde stelt. Dan zal de tekst ook 
los gemaakt moeten worden van wat er als toelichting is bij gezegd. 
Niet in dien zin, dat deze toelichting niet gezag kan hebben als 
interpretatiemiddel, maar wel, dat zij achterstaat bij den tekst zelf. 
Die tekst moet iets anders, iets meer zijn dan doctrine, zelfs dan 
gezaghebbende doctrine. Dat is het restatement niet. W e kunnen 
dit alles samenvatten hierin: codificatie eischt gezag bij den codi-

1) Vgl. Michel Franklin. Harvard Law Review t. a. p. 
2) Vgl Clarke, Yale Law Yournal. XLII, 1932—1933. biz. 654. 
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ficator, anders wordt het doel niet bere ik t 1 ) . Het is altijd vast-
leggen van wat vloeiend was. Dat kan alleen als hij, die het werk 
doet. daartoe autoriteit heeft. Een Amerikaansche jurist van grooten 
naam, Roscoe Pound, heeft dat begrepen; wie stabiliteit wil, moet 
zich houden aan een ideaal van gezag, is zijn ui tspraak") . 

Doch zulk een codificatie met gezag van staatswege komt niet 
alleen tot stand ter wille van de behoefte van den juristenstand. 
Achter haar moet politieke drang zitten. Wi j hebben af te wach-
ten in hoeverre de zoo bij uitstek belangrijke politieke beweging, 
die in de Vereenigde Staten gaande is. er toe zal leiden. 

8. Leert vergelijking met Amerika de waarde kennen van de 
codificatie door duidelijk te maken wat men mist, als men haar 
ontbeert, vloeit haar beteekenis blijkens onze onder 6 gegeven 
analyse voort uit den aard zelf van het recht, het is noodig daar-
naast uitdrukkelijk de relativiteit van de waarde, de beperking van 
die beteekenis te zien. 

Die grens ligt hierin, dat als eenerzijds het recht steeds om for-
muleering en systematiseering vraagt, het anderzijds zich nooit 
geheel laat formuleeren en systematiseeren. Dat er m. a. w. altijd 
recht is buiten de wet — recht, dat ook de beste doctrine niet kan 
vastgrijpen en eens voor altijd vastleggen. Een historisch verschijn-
sel als het recht dat, ook al blijft de wet onveranderd, in voort-
durende verandering is, laat zich niet fixeeren. 

Ik mis de ruimte dat hier uit te werken, verwijs naar mijn Alge-
meen Deel. Doch wie, als wij thans, een codificatie van honderd 
jaar overziet kàn niet anders, dan deze stellingen ondeischrijven. 
En het moet met klem worden herhaald, dit te eerder, omdat juist 
aan het denkbeeld der codificatie de gedachte van een gesloten 
systeem, van een uitputtende regeling der rechtsstof, gelijk men 
tegenwoordig nog al eens zegt. veelal wordt verbonden. W i e het 
burgerlijk recht overziet van 1838 tot heden, moét de fout op-
merken. Geen regeling is uitputtend. Van een bepaalde stof in een 
bepaalde wet niet, omdat die wet staat in het geheel der wetgeving 
en dus altijd mede door die andere regels, die op haar interpre-
tatie en toepassing invloed hebben, wordt bepaald. Geen uitputting 
ook van de geheele stof in een codificatie, omdat er altijd recht 
is buiten de wet, omdat het systeem de stof niet kàn omvatten. 
Veel wanbegrip in de 19e eeuw, veel onrecht ook, is gevolg van 
miskenning van deze waarheid geweest. 

W e hebben de codificatie alle eer willen geven, die haar toe-
komt; dit neemt niet weg, dat zij schromelijk is, en nog veelal 
wordt overschat. Het was de houding van wat men de school van 

1 ) Vgl. over gezag en codificatie J, D. Meijer. De Ia codification en général et 
de celle de l'Angleterre en particulier, blz. 20. 

*) Harvard Law Review 1933/34 1 bl7. 11. 
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de exegese genoemd heeft, van de 19e eeuwsche commentatoren in 
Frankrijk, België en bij ons. De oudsten, die nog onder het vorige 
recht gewerkt hadden, mannen als Merlin en Toullier, wisten beter. 

En ook — ik heb er al meer aan herinnerd — Portalis overschatte 
de codificatie niet. Hij was te goed jurist om niet te weten, dat zijn 
regeling niet volledig was. Hij heeft het geenszins begeerd. Ik moet 
al heb ik reeds rijkelijk veel citaten uit zijn Discours aangehaald, 
er nog twee noemen: ,,A défaut de texte précis sur chaque matière, 
un usage ancien, constant et bien établi, une suite pas interrompue 
de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, prennent 
lieu de loi. Quand on n'est dirigé par rien de ce qui est établi ou 
connu, quand il s'agit d'un fait absolument nouveau, on remonte 
aux principes du droit naturel. Car si la prévoyance du législateur 
est limitée, la nature est infinie; elle s'applique à tout ce qui peut 
intéresser les hommes." (Discours, blz. 9 ) . Is het zoo veel anders 
dan het terecht geprezen art. 1 van het Zwitsersche Wetboek? 
Daarnaast: ,De là, chez toutes les nations policiées, on voit toujours 
se former à coté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du 
législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui 
s'épure journellement par la pratique et par le choc des débats 
judiciaires". Hier is men wel mijlen ver van de zoo vaak onder-
stelde almacht en alwijsheid van den codificator. Hier is de verschei-
denheid van rechtsbronnen volledig erkend. 

Zóó oordeelde de groote figuur van de Fransche wetgeving, zoo 
dachten ook anderen in zijn land. En ten onzent was het niet 
anders. Reeds in 1819, toen, naar destijds geliefde methode, een 
prijsvraag over de verhouding van wetenschap en wetboeken in 
de taal des lands werd uitgeschreven, werd veel gediscussieerd 
over de vraag, of aanvulling van leemten door beroep op vroeger 
recht, met name op het Romeinsche, moest geschieden, dan wel 
door de rede uit het natuurrecht — men zie de antwoorden van 
H. W . Tydeman en G. de W a l en een advies van F. Frets bij de 
eerste — maar de mogelijkheid van leemten werd niet ontkend, 
in:egendeel uitdrukkelijk aanvaard. W e l duikt soms, ook in deze 
geschriften, de gedachte op, dat ten aanzien van de in de wet-
boeken geregelde stof de jurist nog slechts een geringe taak zal 
hebben, doch de leiders der wetenschap wisten beter. V a n H a l l 1 ) 
en den Tex beiden b.v. waren van de uitgebreide taak van de 
rechtswetenschap naast de wet overtuigd. In de Jaarboeken van 
1839 vindiceert de laatste voor de wetenschap het goede recht tot 
verklaring, aanvulling en toepassing der wetboeken. Verklaring, 
want — zegt hij — ,,het getal bepalingen, dat een Wetboek kan 
opnemen is steeds hoogst gering in vergelijking met de duizenderlei 
gedaanten, in welke de handelingen der menschen in het burger-
lijk leven voorkomen; en bijna nimmer zal men voor een gegeven 

') Vgl. Jaarboeken V, 334 e. v. 
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geval een wettelijk voorschrift in het Wetboek aantreffen, het-
welk uitsluitend daarop toepasselijk is". Aanvulling, want — ,,de 
ervaring heeft overtuigend bewezen, dat volledigheid met geen 
mogelijkheid te bereiken is." Toepassing, want „de wetgeving 
heeft de wetenschap noodig als een onontbeerlijke medehelpster, 
ten einde een système d'application te vormen, dat in verband met 
de stellige Wetgeving door den tijd den geheelen omvang van het 
bestaande Recht uitmaakt." (t. a. p. 21—27) . De laatste uitspraak 
is niet van den Tex zelf, hij ontleent haar aan de Bosch Kemper, 
die in 1838 als jong substituut-officier van Justitie een brochure 
..Gedachten over de Beoefening en Toepassing der aanstaande 
Nederlandsche wetgeving" het licht deed zien, waarin hij onder 
meer de vraag besprak, of bij het zwijgen der wetten, de burger 
voor den regterstoel de toekenning zijner rechten moet vragen, óf 
,,op grond van de billijkheid, óf op grond van het natuurrecht, óf 
van de algemeene rechtsgeleerdheid, zoodanig als zij door de ge-
schiedkundige en wijsgeerige studiën wetenschappelijk is gevormd, 
óf van het juristenrecht. óf wel op grond van de oudere rechts-
geleerdheid." Men ziet het. de problemen van methode, die ons 
belang inboezemen, zijn dezen auteurs niet vreemd. Er was een 
rijker wetenschappelijk leven in die dagen, dan wij thans veelal 
meenen. De vervlakking is van later datum. 

W e l was het een Nederlandsch rechtsgeleerde, J. D. Meijer, 
die Bentham steun bood en Savigny bestreed (De la Codification 
1830), wel stond hij dichter bij de gedachte van de al-omvatténd-
heid der Codificatie als de andere genoemden, doch ook hij hief 
deze gedachte door een grondige ontleding op hooger plan, zag 
in haar tenslotte niet anders dan een noodzakelijke fictie (blz. 161 
e. v.) , ook hij erkende dat ,,le jurisconsulte soupçonne toujours 
avec raison son opinion ne pas être juste, lorsqu'il la trouve en 
opposition avec le droit naturel et l'égalité" (171). Dat is iets 
anders dan later Opzoomer b.v. zou leeren. 

Doch aan dit alles moeten toch nog twee dingen worden toege-
voegd. Vooreerst dit: dat. anders dan men als waarschijnlijk ver-
moedde en dan zeker ook Portalis en zijn Hollandsche mede-
standers ten deze voorzagen, dit niet geformuleerde en gecodi-
ficeerde recht niet maar ligt in een uithoek bij uitwerking in details 
van overigens goed geregelde verhoudingen, maar integendeel in 
dàt stuk van het recht, dat het meest het dagelijksch gedrag der 
menschen raakt, het sterkst het karakter van privaatrecht draagt, 
meer dan iets anders afhankelijk, eenerzijds van de maatschappe-
lijke gedragingen, aan den anderen kant van moreele opvattingen, 
— in het verbintenissenrecht, en wel in de meest essentieele deelen 
van dat recht. Art. 1374 en 1401 B. W . zijn belangrijker dan alle 
overige regels van verbintenissenrecht te zamen. En nu zegge men 
niet, dat zoo toch B. W . artikelen worden genoemd, een beroep op 
de codificatie wordt gedaan. Deze wetsartikelen geven door de 
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gebondenheid uit te spreken aan „de goede trouw" en door het 
verbod van „onrechtmatigheid" door den H. R. gemaakt tot „wat 
in het maatschappelijk verkeer niet betcamt", juist niet geformu-
leerde rechtsregels, zij maken een opening in het systeem, waar-
door altijd weer nieuw recht kan binnenvloeien. Het is mogelijk 
en soms noodig, dat aldus gevormd recht weder vast te leggen, 
zooals regeling van de bijzondere contracten voor een goed deel niet 
anders is, dan zulk een vastlegging van wat de Romeinsche juristen 
uit de bona fides afleiden ' ) , doch dit mag er vooral niet toe bren-
gen van zulk een vastlegging beëindiging van de bijzondere taak 
van algemeene voorschriften als deze te hopen. Naast de vaste 
beddingen behoeft het recht vloeibaarheid. Nu reeds jaren wordt 
door de rechtswetenschap een strijd gevoerd, die — gezien 's Hoo-
gen Raads rechtspraak — nog niet volledig is gewonnen, met de 
principieele erkenning van deze vloeibaarheid als einddoel. Prin-
cipieel d. w. z. niet alleen tegenover het verleden, ook tegenover 
de toekomst. W e moeten het recht vloeiend houden. 

Let men hier op, dan ziet men, dat de waarde van codificeeren 
nooit anders dan betrekkelijk kan zijn. Het is een misvatting als 
thans b.v. weer Burckhardt") als ideaal ziet dat de wetgever, en 
indien deze tekort schiet, de rechtswetenschap het recht zooveel 
mogelijk systematiseert, dat, als dat maar geschied is, voor rechts-
vinding buiten de wet geen plaats meer is. Uit mijn geheele betoog 
volgt wel, dat ik de waarde, ja de noodzakelijkheid daarvan inzie. 
Formuleering en systematiseering b.v. van wat wij thans aan recht 
over de goede trouw en de onrechtmatige daad hebben, schijnt mij 
wenschelijk ter wille van het overzicht, en zelfs tegelijk een behoefte 
voor zekerheid en hanteerbaarheid, als we maar niet meenen, dat 
zulk een formuleering een afsluiting zou kunnen zijn, als we maar 
begrijpen, dat de rechtsontwikkeling voortgaat en niet alleen voort-
gaat doordat er nieuwe regels door den wetgever worden uit-
gevaardigd, maar voortgaat ook bij behoud van den regel, dagelijks 
door gedragingen, overeenkomsten, processen, rechtspraak, ook 
door bezinning, wetenschap. Daarvoor moet opening blijven. Dit 
is de vrucht van een denken, dat sinds Savigny door historische 
school, door sociologische rechtsopvatting, ook door anders ge-
kleurde wetenschap tegenover de codificatie een andere, een bree-
dere beteekenis voor het recht, dan die van door het staatsgezag op-
gelegde regel, heeft veroverd. Die kunnen we niet meer prijs geven. 

Ieder positief recht is een open systeem") . 

9. Een open systeem — het schijnt een contradictio in terminis; 
ik gebruik den term om uit te drukken, dat de stof, die gesyste-
matiseerd wordt, zich niet systematiseeren laat, omdat wat in be-

') Vgl. Mcijers. Medcdeelingen Kon. Akademie van Wetenschappen 1937. 
-) t. a. p. hlz. 121/2. 
: ' ) Asser. Alg. Deei. blz. 100 c v . 
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weging is niet kan worden gefixeerd. Volledige systematiseering 
zou de stof geweld aandoen. 

Gevolg hiervan is ook, dat de systematiseering nooit meer is dan 
een poging, altijd gebrekkig is. Het logische element in het recht 
maakt, dat wij systematiseeren kunnen en moeten — het irrationeele. 
historische, dat dit systematiseeren nooit volledig slaagt. Het 
systeem ligt in den aard van het recht. Maar het omvat het recht 
niet. Het systeem van de, in de wet samengevoegde, rechtsregels 
is een poging intellectueel te beheerschen, wat zich niet beheer-
schen laat. Er zit systeem in het recht — het recht is niet een 
volmaakt systeem. W e spannen als het ware een net over de rechts-
stof, maar niet alleen is dat net nooit groot genoeg, blijft er altijd 
stof buiten, het is ook zoo geknoopt, dat er altijd weer stof door 
de mazen heen perst. Het systeem ,,past" nooit geheel. 

Het gebrekkige van de systematiseering van het burgerlijk recht 
blijkt juist in de codificatie duidelijk. Immers in de codificatie wordt 
getracht niet een onderdeel als geheel, maar het geheel samen te 
vatten. Dit is zóó moeilijk, dat wij altijd weer aangewezen zijn op 
de schema's, die de Romeinen en de Romanistische wetenschap na 
hen maakten, terwijl de gebreken daarvan in het oog springen. Ter 
illustratie hiervan zij er alleen op gewezen, dat er geheele stukken 
rechtsregeling door de wet zijn, die in onze codificatie geen plaats 
hebben gevonden en niet hebben kunnen vinden. Ik noem in de 
eerste plaats het recht van vereeniging en rechtspersoonlijkheid, in 
de tweede dat op immaterieel goed: auteursrecht, merkenrecht, 
octrooi en wat dies meer zij. Het laatste kenden de Romeinen niet. 
het eerste drongen zij zooveel mogelijk binnen het kader van het 
verbintenissenrecht (societas), de rechtspersoonlijkheid en het ge-
heele recht van vereeniging en stichting is zoo goed als geheel na-
Romeinsche ontwikkeling. Voor beiden is geen plaats in de codi-
ficatie. Het is wel duidelijk, dat plaatsing in een ,.Algemeen Deel ", 
als het Duitsche Wetboek doet, of samenkoppeling met het alge-
meene in het recht der menschelijke persoonlijkheid, gelijk het Zwit-
sersche, toch maar schamele pogingen zijn om het euvel te verhelpen. 
Zaken-verbintenissen-erfrecht, dat gaat, al zijn de criteria niet scherp, 
al komen de moeilijkheden als puntje bij paaltje komt. Familierecht 
op zichzelf ook, de regels groepeeren zich als vanzelf om huwelijk 
en ouderschap. Familierecht in verband met zaken- en verbintenis-
senrecht (huwelijks-vermogensrecht, erfrecht) is al moeilijk, maar 
wàt met de talrijke vormen van vertegenwoordiging en rechtsbe-
voegdheid bij samenwerking? Hoe met het inwendige vereenigings-
recht in zijn zoo gedifferentieerde vormen? De oude systematiek 
scheurt overal — en we hebben geen nieuwe. Het jongste ontwerp 
van onzen wetgever betreft de stichtingen, de minister stelt voor 
een afzonderlijke wet. niet opneming in de codificatie. Waarom? 
toch eigenlijk alleen, omdat nergens een behoorlijk plaatsje is te 
vinden. 
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Zal de codificatie-gedachte zich blijven handhaven, dan is nieuwe 
systematiek noodig. Of zullen we moeten zeggen, dat het er toch 
weinig toe doet of regels in wetboeken of afzonderlijke wetten zijn 
geplaatst en dus de codificatie, de regeling voorzoover zij iets 
anders dan de traditioneele stof betreft, maar moeten laten schie-
ten? Het antwoord ligt in hetgeen wij boven over de waarde van 
de codificatie betoogden. Moeilijkheden als die door de verhou-
ding van den titel over zedelijke lichamen, de wet van 1855 op 
vereeniging en vergadering, en die van 1925 op coöperatieve ver-
eenigingen b.v. rijzen, illustreeren dat. Ook kan daartoe bijdragen 
de omstandigheid dat ingrijpende en moeilijke vragen van ver-
eenigingsrecht, b.v. dat over de nietigheid van vergaderingsbeslui-
ten, slechts incidenteel voor een bepaalden en wel zeer eigenaardi-
gen vereenigingsvorm, de naamlooze vennootschap, zijn geregeld 
en zoo de twijfel blijft of daaruit voor andere vormen van ver-
eeniging conclusies mogen worden getrokken. De vraag naar een 
codificatie van het vereenigingsrecht is al eens een enkele maal 
gesteld, zij zal meer naar voren komen. 

En wat het recht op immaterieel goed betreft, het verband der 
regelingen onderling en van alle te zamen met die van den eigen-
dom en met art. 1401 B. W . kan eerst bij samenvatting tot zijn 
recht komen. De rechtshandhaving op dit gebied zou er zeker mee 
zijn gebaat. 

Nu kunnen we ongetwijfeld onderstellen, dat deze rechtsmate-
ries in de codificatie worden opgenomen, in abstracto is het denk-
baar, dat een nieuw systeem gevonden wordt. Ik ga verder, althans 
voor de rechtswetenschap is de arbeid aan zulk een systeem nood-
zakelijk. Maar voorloopig is het er nog niet en ook al zou het tot 
stand komen, gebrekkig zou ook dat zijn. Dat zou slechts dàn 
anders zijn, indien het recht niet alleen logische lijnen van struc-
tuur toonde, maar uit enkele, of eigenlijk uit één algemeen be-
ginsel, rechtlijnig zou kunnen worden afgeleid. Zóó zien wij het 
recht niet. 

10. Het positieve recht een open en gebrekkig systeem — hier 
ligt een grens voor de beteekenis der codificatie. Er is nog een 
andere. Het is deze: een codificatie veroudert, de inhoud moet ge-
wijzigd worden en wordt gewijzigd, daardoor vermindert haar 
waarde als codificatie. Nieuwere wetgeving doet onvermijdelijk aan 
de codificatie afbreuk. 

Het bewijs dezer stellingen is aan den Code en het B. W . ge-
makkelijk te leveren. Van de verheerlijking van het Wetboek , zoo-
als vroeger tijden die kenden, zijn wij mijlen ver weggeraakt. Lezing 
van een uitspraak als van T r o p l o n g 1 ) : ,,Le droit, dont le Code 
est l'expression, me parait le plus parfait, le plus digne d'un peuple 

' ) Vente. Préface blz. XIII. 
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civilisé qui jamais ait été écrit", dwingt ons een glimlach af. W e t s -
wijziging is, in Frankrijk als bij ons, niet van de lucht, de periode 
van vrijwel volstrekte handhaving van het Wetboek, is gevolgd 
door één van al haastiger, uitgebreider, ingrijpender wijziging. 

In Frankrijk is dit onlangs voor Ripert aanleiding geworden tot 
een felle, bittere aanklacht tegen den wetgever 1 ) . 

Nu betreft dit den inhoud van de wet, doch in hoever raakt het 
de codificatie-gedachte, het wetboek als wetboek? 

Het is niet te ontkennen, dat ook die worden getroffen. Daar is 
vooreerst de vorm, die wordt geschonden. De Code en het B. W . 
zijn werken uit één stuk, die eenheid wordt verbroken. Dit is te 
bespeuren aan den stijl. De Code heeft stijl, het B. W . minder, 
maar toch ook wel — nieuwere wetten zijn ginds en hier veelal 
stijlloos, langdradig, onleesbaar. Denk aan de kinderwetten — 
merkwaardiger wijze heeft Ripert soortgelijke grieven ten aanzien 
van Fransche wetten over hetzelfde onderwerp (n. 14). Zeg niet, 
dat dit bezwaar aesthetisch is, hoogstens paedagogisch, het recht 
zelf niet raakt en met de waardeering van de codificatie als zoo-
danig niet te maken heeft. Het recht is niet zonder zijn vorm, wat 
paedagogisch niet deugt, is voor het recht zelf schadelijk. W a t 
slecht is geformuleerd, kan niet goed begrepen worden, wat niet 
kan worden geleerd en onthouden, wordt geen blijvend bezit. 
(Zelfs de nummering met letters of Latijnsche telwoorden, waartoe 
de invoeging dwingt, schaadt al.) De wetgever, die zich niet weet 
uit te drukken, verliest gezag. W a t in den stijl der wet niet past. 
wordt niet gemakkelijk in het geheel opgenomen en verwerkt. En 
het is immers mede doel der codificatie, de verspreide voorschriften 
tot een geheel te maken? W e l blijft het postulaat der eenheid — 
dat is er ook zonder codificatie —, de rechtswetenschap moet haar 
zoeken, doch de codificatie maakt het haar minder gemakkelijk, 
naarmate zij die eenheid minder vertoont. De noodzakelijke inner-
lijke eenheid der rechtsordening (zie boven n. 6) lijdt schade, de 
rechtsvinding verliest haar geleidelijken gang, zij wordt hortend en 
stootend, heeft gevaar ongelijkmatig te worden. 

Voorts wordt door de veranderingen het systeem zwakker. De 
verhouding der voorschriften onderling wordt onzeker, vooral in-
dien de veranderingen nu eens een nieuwe stof invoegen, dan 
weer een oude er uit lichten. De consequenties daarvan zijn niet 
altijd doordacht. 

Onze wet op het arbeidscontract van 1907 is in het B. W . inge-
voegd. Terecht zonder twijfel, zij verving een, zij het zeer primi-
tieve, regeling van datzelfde onderwerp in het Wetboek, invoeging 
poogde te doen beseffen, dat het privaatrecht zelf werd vernieuwd. 
Echter, in de nieuwe ingevoegde regeling lag al het begin van den 
breuk met de codificatie. Er kwam een artikel over het collectieve 

) I.c regime démocratique et le droit civil moderne (1936). 
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arbeidscontract, dat collectieve arbeidscontract paste slecht in onze 
wetgeving. Toen dat slappe artikel door uitvoeriger en ingrijpender 
regeling moest worden vervangen, ging de stof uit het Wetboek. 
De wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten van 1927 vormt 
er geen deel van. En de mogelijkheid van verbindendverklaring 
sinds 1937 maakt den afstand grooter. Door die collectieve con-
tracten wordt de maatschappelijke beteekenis van de regeling in 
het wetboek sterk beperkt. 

Sinds dit jaar is iets dergelijks te zeggen over de wettelijke rege-
ling van de huur. Huur is na koop wel de traditioneele verbintenis 
uit overeenkomst van ons recht. Toch plaatst de nieuwe pachtwet 
van 31 Mei 1937 de maatschappelijk zoo belangrijke huur voor 
landbouwdoeleinden buiten het wetboek. 

Valt met dit alles niet een belangrijk stuk van de codificatie-
gedachte? Ik constateer het feit zonder het te critiseeren. Ik wil 
voor het oogenblik niet betwisten, dat de nieuwe inhoud der rege-
lingen moeilijk kon worden gepast in het bestaande kader. Het 
komt er nu slechts op aan, dat dit kader wordt verbroken en daar-
mee aan waarde verliest. 

Natuurlijk blijft het mogelijk, dat de codificatie-gedachte zelf 
zich handhaaft, dat wij alleen andere codificaties krijgen, van 
arbeidsrecht b.v., dus niet arbeidscontract met huur en koop samen, 
maar met ongevallenverzekering en werkloozenzorg, of van agra-
risch recht, pacht dan met hypotheek voor landbouwdoeleinden 
en cultuur-regelingen. Misschien, ik sta afwachtend hier tegen-
over, wat sceptisch. Arbeidscontract en pacht zijn overeenkomsten 
— zij blijven aan de algemeene regels van contracten- en verbinte-
nissenrecht gebonden. 

Ik zeide, dat het Wetboek in een nabije toekomst voor een goed 
deel der huurregeling niet meer de in de eerste plaats toepasse-
lijke normen zal geven. Doch hoe staat het met dat andere typische 
burgerlijke contract, den koop? Hier geen wetswijziging, ook geen 
roep om een nieuwe regeling in een afzonderlijke wet, doch hier 
in hooge mate invloed van het verschijnsel, waarop ik boven al wees: 
men gaat niet tegen de codificatie in, men gaat er langs. W e heb-
ben dikke pakken kaarten en boekjes met rechtspraak over de ver-
plichtingen van den kooper en den verkooper, laat men eens na-
gaan hoeveel van deze talrijke uitspraken op de interpretatie van 
de wetsvoorschriften betrekking hebben, waarnaar ze worden ge-
registreerd. Het getal zal blijken miniem te zijn. Hier vooral vinden 
we het recht buiten de wet. waarop we boven (n. 8) wezen. Doch 
er is één ding, waarom we er juist in dit verband nog eens aan 
moeten herinneren. Voor den maatschappelijk zoo belangrijke koop 
van den groothandel zijn er wél geformuleerde, in wetsvorm ge-
goten voorschriften, doch die zijn niet van den Staat, maar van 
de handelsorganisaties afkomstig en die varieeren met den tak van 
handel. Het kooprecht is uiteen gevallen in een voorloopig onover-
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zichtelijke menigte van koopregelen. De codificatietjes doen de 
codificatie schade. 

Ik mag deze paragraaf niet afsluiten zonder te wijzen op het 
Ontwerp van Schaik over de Kinderwetten (1937). Het is eenigs-
zins een reactie tegen het in deze paragraaf geschetste streven. 
De uitbanning van alle procesrechtelijke regelingen uit het B. W . , 
de scherpere redactie der voorschriften, zijn terugkeer tot de codi-
ficatie-gedachte. Een verheugend verschijnsel — niettemin blijft 
het beeld, dat ik ontwierp, juist. 

11. Alzoo afbrokkeling van de codificatie, onttrekking van be-
langrijke stof aan haar gebied, innerlijke verzwakking door wijzi-
gingen, nieuw inzicht, waardoor haar beteekenis wordt beperkt, 
haar ideaal van volledigheid geen ideaal meer is, haar noodzake-
lijke gebrekkigheid wordt verkondigd — mag tegenover dit alles 
de stelling worden gehandhaafd, waarmee ik dit opstel opende: 
,,Het Burgerlijk Wetboek is een rustig bezit"? 

Ripert is zóó ongerust over den Code, dat hij zich gedrongen 
voelde de wetgevende macht van zijn land in een fel requisitoir 
te lijf te gaan, dat hij de juristen, die bij de mishandeling van dat 
wetboek door den wetgever rustig toezagen, van verraad beschul-
digde. Abdication des juristes, trahison des clercs, heet het (t. a. p. 
Vgl. n. 27, n. 35) . 

Toch blijf ik bij mijn uitspraak, al kunnen ook wij hier en daar 
met Ripert 's fulminaties ons voordeel doen. Immers al, wat ik 
aanvoerde wat tegen onze stelling pleit, mag waar zijn — het neemt 
niet weg, dat het Burgerlijk Wetboek blijft en zijn bestaan geens-
zins is bedreigd. Al, wat beknibbelt en vermindert onderstelt ten-
slotte een kern, die niet wordt aangetast. Heel duidelijk is dit juist 
bij het laatste punt, dat ik aanroerde. En de bijzondere regelingen 
van de practijk voor den koop èn de wetten over pacht en arbeids-
overeenkomst, de collectieve inbegrepen, onderstellen de algemeene, 
in het Wetboek gelegen regeling, die zij aanvullen en wijzigen, 
maar niet opheffen. Voor de honderd en één vragen van wat vol-
doende levering is, geven de wetboekjes van de vereeniging uit-
sluitsel — de vraag óf er overeenkomst is, wat dwaling beduidt, 
blijft de vraag van de wet. Ook de collectieve overeenkomst moet 
overeenkomst zijn wil zij binden. En zoo kunnen we doorgaan. 

Het is mogelijk, dat de verschijnselen, waarop ik wees, nog toe-
nemen, dat zelfs zóó ingrijpend zal worden gewijzigd, dat men 
achteraf zal zeggen, dat wij eerst aan het begin stonden, en dat 
tóch het Burgerlijk Wetboek nog dat van 1838 zal zijn. 

Het Burgerlijk Wetboek staat in dit opzicht anders in het 
rechtsleven dan het Wetboek van Koophandel. Dit is niet anders, 
dan een min of meer willekeurige bundeling van regelen betref-
fende sommige takken van handel. Deze kunnen worden vervan-
gen. Het is zelfs betwistbaar of dit niet reeds in zoo sterke mate 
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is geschied, dat het W . v. K. van nu, niet meer is dat van 1838. 
Het B. W . daarentegen geeft het systeem van het recht, het 
W . v. K. staat niet anders daartegenover, dan de private codifi-
caties, die ik noemde. Het onderstelt het B. W . Het B. W . bevat 
het gemeene recht, de beginselen van rechtsverkeer: huwelijk, ouder-
lijke macht — eigendom — contract — schadevergoeding bij on-
recht — vererving. Daarin zit veel sterker blijvend element, dan 
in de details. De codificatie daarvan wordt niet gemakkelijk door 
een nieuwe vervangen, de rechtshistorie leert het. Daa raan mede 
is te danken, dat bij onze codificatie ook Noord-Neder land al spoe-
dig de voorkeur gaf aan bestendiging van een, zij het gewijzigden, 
Code boven een nieuwe codificatie op Oud-Vader landsch Recht 
steunend. Aan de formules wordt al hierom liever niet geraakt, 
omdat het rechtsleven er op is ingesteld. Nieuwe formuleering 
roept nieuwe onzekerheid in het leven, ook al zou zij beter zijn. 
dan de bestaande. 

Ik bedoel niet, dat er één artikel in het B. W . zou zijn, dat uit 
zijn aard onveranderlijk zou zijn, maar hoe algemeener het voor-
schrift is, hoe moeilijker het wordt gewijzigd. En ook al zou dat 
geschieden, dan nog bleef het B. W . het oude, zoolang het niet 
in al, wat er fundamenteel aan is, was vervangen. 

Een nieuw Burgerlijk Wetboek ontstaat alleen uit politieken 
drang. En van dezen is ten onzent vooralsnog weinig te bespeuren. 

Wanneer Ripert den Code in gevaar ziet, dan is het, omdat hij 
vreest voor den maatschappijvorm, waarvan het wetboek de juri-
dische uitdrukking is. Niet voor het W e t b o e k op zichzelf, maar 
voor onzen vorm van samenleving vreest hij; hij is beducht wel niet 
voor plotselinge, maar voor geleidelijke verandering. Door de macht 
van het getal, wat voor hem democratie is, ziet hij socialisme, 
syndicalisme, communisme komen, die den Code volledig zullen 
afbreken (n. 222). 

Voor ons land deel ik zijn vrees niet. Ik ben overtuigd, dat ook 
een sterke mate van socialisatie de kernen van ons Burgerlijk W e t -
boek: huwelijk en ouderlijke macht — eigendom — contract en 
schadevergoeding — vererving krachtens familieband en testament, 
niet zouden aantasten. W e l zou er allerlei nieuw recht om heen 
komen, de maatschappelijke beteekenis der instellingen zich wijzi-
gen, maar die instellingen zelf, de rechtsvormen, die het B. W . 
beschrijft, bleven ook dan. Anders zou het zijn, indien het com-
munisme over ons kwam, dan ging dit alles verloren. Dan was 
er geen privaatrecht, neen in wezen geen recht meer. Niemand 
weet wat ons boven het hoofd hangt. Doch als wij als juristen 
spreken, rekenen we niet met de mogelijkheid van revolutie, zoo-
lang die niet in duidelijk aanwijsbaar verschiet ligt. En dat mogen 
we thans toch niet zeggen. Er is geen reden voor ons om alarm te 
blazen. Vrees is altijd een slechte leidsvrouw, wie al maar her-
haalt dat de verschrikking van het communisme komt, roept het 
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schrikbeeld zelf wakker, bevordert waarvoor hij bang is. 
Het Burgerlijk We tboek een rustig bezit. Het is als een oud, 

groot huis. Hier en daar is het vervallen, er is afgebroken en in 
anderen stijl bijgebouwd, er zijn gemoderniseerde vertrekken naast 
oude ruimten, het wordt minder bewoond en is heel wat minder 
waard, dan vroeger. Men wil het blijven verbeteren en moppert 
over de gebreken. Men denkt wel eens over iets nieuws, maar 
weet, dat er toch niet van komt. Bij alle. bezwaren behoudt het 
behagelijkheid, het is er vertrouwd, men is er thuis. Het is een 
rustig bezit. 

Of door maatschappelijke omwenteling een nieuwe tijd zal komen, 
die het zal omwerpen en door iets geheel anders vervangen, die 
vraag ligt buiten den gezichtskring van den eigenaar. 

Om de beeldspraak te laten varen: een nieuwe codificatie brengt, 
ik herhaal het, alleen politieke drang. Zoolang die er niet is, blijft 
de oude. De codificatie-gedachte mag haar glans hebben verloren, 
veel van wat men haar toeschreef mag schijn gebleken zijn, toch 
houdt zij waarde, staat zij nog sterk. Zij — en haar belichaming 
in het Burgerlijk Wetboek van 1838. 



55. O N S BURGERLIJK W E T B O E K H O N D E R D JAAR. *) 

Bij Kon. Besluit van 10 April 1838 werd bepaald, dat het Bur-
gerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, dat van Strafvordering, de W e t hou-
dende algemeene bepalingen van Wetgev ing , die op de samenstel-
ling der rechterlijke macht en het beleid der Justitie benevens nog 
eenige andere wetten zouden worden ingevoerd op den len October 
1838 en van verbindende kracht zijn met den klokslag van midder-
nacht tusschen den 30sten September en den lsten October van 
dat jaar. 

Honderd jaar heeft alzoo het Burgerlijk W e t b o e k gegolden. Van 
de andere wetten en wetboeken spreek ik niet verder, dat van 
Strafvordering is door een ander vervangen, dat van Koophandel 
zoodanig vernieuwd, dat nog slechts een gering deel der oorspron-
kelijke bepalingen gelding hebben behouden. Burgerlijke Rechts-
vordering, Rechterlijke Organisatie, Algemeene Bepalingen, hoe 
belangrijk ook, kunnen toch moeilijk als objecten van herdenking 
worden voorgesteld. En tot herdenking zijn wij hier bijeen. 

Immers de Regeering begeerde zulk een herdenking. Officieel 
en plechtig heeft deze Zaterdag jl. plaats gehad. Doch de door de 
Regeering tot dit doel ingestelde commissie sprak den wensch uit, 
dat ook de Universiteiten een herdenkingssamenkomst zouden be-
leggen. Aan dien wensch gevolg gevend heeft de Senaat ons heden 
samengeroepen. 

O p den hoogleeraar in het burgerlijk recht rust uit den aard 
der zaak de plicht in deze vergadering te spreken, zijn onderwerp 
staat niet tot zijn keus, maar is hem door de omstandigheden op-
gelegd: Ons Burgerlijk Wetboek honderd jaar. 

Ik liet deze korte herinnering voorafgaan, omdat het velen Uwer 
waarschijnlijk niet duidelijk is, waarom wij eigenlijk bij elkaar zijn. 
Het spreekt volstrekt niet van zelf, dat wij den honderdsten ver-
jaardag van het Burgerlijk We tboek vieren. Ook onder de juristen 
zal twijfel aan de rechtmatigheid daarvan niet zeldzaam zijn. Er 
is, dank zij het initiatief van onzen Curator Kruseman. reeds een 
Gedenkboek verschenen. Mij bood dat de stof voor mijn rede 
Als ik auteurs citeer kan men hen daar vinden. Het is naar ik 
vertrouw een belangrijk werk, maar juist als het dat is, komt de 
vraag sterker naar voren: waarom nog eens herdenken? 

De verklaring, hoe wij er toe kwamen, heb ik U gegeven, maai 

*) Rede uitgesproken op 4 October 1938 in de Aula van de Universiteit te 
Amsterdam. 



ONS BURGERLIJK WETBOEK HONDERD JAAR 31 

daarmee is de herdenking nog niet gerechtvaardigd. De rede, die 
ik ga uitspreken, zal die rechtvaardiging moeten brengen. 

W a t herdenken wij? Het is óf een gebeuren, dat reeds op het 
oogenblik dat het plaats vond als gewichtig werd gevoeld. Her-
denken is dan een teruggrijpen naar de gevoelens van het verleden, 
een op nieuw wekken van hetgeen eens door ons of onze voor-
ouders is beleefd. Of het is de ontdekking van hetgeen eens onbe-
langrijk scheen, maar in de verdere ontwikkeling groote beteekenis 
verwierf. Herdenken is dan een bezinning op hetgeen door het her-
dachte feit in het leven geroepen werd. 

Voor een herdenking van de geboorte van het Burgerlijk W e t -
boek in den eersten zin is stellig geen reden. Het is zelfs merkwaar-
dig, hoe volkomen onopgemerkt het B. W . werd ingevoerd. De 
Bosch Kemper vermeldt het feit in zijn toch zoo uitvoerige Ge-
schiedenis van Nederland na 1830 nauwelijks, hij wijdt er minder 
regels aan dan ik noodig had om het zooeven voor U samen te 
vatten. En toch was de Bosch Kemper jurist, had hij zelf voor de 
gelegenheid een — nog altijd lezenswaardige — brochure geschre-
ven „Gedachten over Beoefening en Toepassing der aanstaande 
Nederlandsche Wetgev ing" . Maar hij zag de codificatie blijkbaar 
als een feit, belangrijk voor den rechtsgeleerde uit het oogpunt van 
wetenschap en techniek, niet als een gebeurtenis, die in de staat-
kundige geschiedenis een plaats van eenige beteekenis inneemt. 
En het is wel zeker, dat het gevoels- en gedachtenleven van het 
Nederlandsche volk er zelfs niet aan de oppervlakte door is be-
roerd. Buiten de kringen van balie en magistratuur zal noch de 
aankondiging van April, noch de uitvoering van October 1838 
eenige emotie hebben gewekt. 

Dat kàn anders zijn. Een nieuwe codificatie spreekt dan tot de 
verbeelding van breedere lagen van het volk als het zich daarin zijn 
éénheid bewust wordt, of als een groep daarin een overwinning 
bevocht en zijn overtuiging voor een naar het schijnt onafzienbare 
toekomst vindt vastgelegd. 

De Fransche Code Civil blijft van een codificatie, die zulk een 
nationaal monument is, het voorbeeld. De Code is een belangrijke 
figuur in het geheel van de geschiedenis van het Frankrijk van de 
Revolutie en het Napoleontisch régime. Hij bracht de éénheid van 
het Fransche volk ook voor het burgerlijk recht, de bestaande ver-
brokkeling werd opgeheven. Hij vatte samen, wat het burgerlijke 
Frankrijk zeker onder invloed van de revolutie, maar na de 
revolutie en op een afstand daarvan in vasthouden van wat den 
storm doorstaan had, als richtsnoeren begeerde voor het maat-
schappelijk leven. Hij gaf een gevoel van éénheid èn veiligheid: 
de onzekerheid was verdwenen, aan machtsmisbruik van magis-
traten paal en perk gesteld, de Code teekende in strakke en tech-
nisch bijzonder geslaagde lijnen de regels af, waaraan men zich in 
handel en wandel kon houden. 
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In onzen tijd kan slechts de invoering van het Zwitsersch W e t 
boek in 1907 daarmee vergeleken worden. „Vergeleken" — meer 
kan ik niet zeggen. De triomf van den Code was er niet, een ver-
overing kan het niet genoemd worden, maar voor het voor-oor-
logsche Zwitserland werd een eenheid verkregen, die nog eens 
een opleving was van een samenhoorigheidsgevoel der kantons, 
dat spoedig bedreigd zou worden. 

Bij ons was van dit alles geen sprake. Om het codificatiebeginsel 
zelf ging het bij ons niet. Men bedenke het wel: het Burgerlijk 
Wetboek was niet de eerste codificatie, maar het verving een gel-
dende, de Fransche, door een andere. De éénheid in het burgerlijk 
recht behoefde niet te worden gebracht, zij was er, de ook hier 
bestaande verbrokkeling was, dank zij de Franschen, verdwenen. 
En nieuwheid van inhoud werd niet begeerd. Niettemin hàd er 
toch een element van nationaal leven in de codificatie kunnen zijn, 
als bereikt was, waartoe na het herstel onzer onafhankelijkheid de 
aanloop was genomen, als een Nederlandsch Wetboek het door 
een overheerscher opgelegde had verdrongen. 

Doch ook daarvan was geen sprake. De pogingen tot een eigen 
wetboek te komen waren in het zand verloopen. Ons Wetboek is 
een, zij het vrije, navolging van het Fransche. He t behoort tot de 
groote groep, die als dochters van het Fransche moederrecht kun-
nen worden beschouwd. Hoe kwam dat? Wij moeten er een oogen-
blik bij stilstaan. 

De ontleening van rechtsregels door het eene volk aan het andere 
is een allermerkwaardigst verschijnsel. W i j , menschen van dezen 
tijd, staan er altijd wat verwonderd tegen aan te kijken. Wi j heb-
ben geleerd, dat er nauwe samenhang is tusschen maatschappelijke 
verhoudingen, traditioneele voorstellingen en zedelijke begrippen 
eenerzijds en het recht anderzijds. Hoe dan te verklaren, dat recht 
van andere volken en andere tijden kan worden overgenomen, 
gelden in een anders geaarde samenleving? Turkije heeft na den 
wereldoorlog in 1926 het Zwitsersche burgerlijke wetboek inge-
voerd — mogen en moeten we ons niet afvragen, wat daarvan 
nu in het rechtsleven kan worden? 

Het antwoord op deze vragen ligt in de waarde van het tech-
nische, van de formule en haar handhaving in intellectueele werk-
zaamheid, in het recht. Het is die zijde, die de overneming moge-
lijk maakt. 

Heel eenvoudig liggen de dingen, indien in een weinig gecom-
pliceerde samenleving de eene gemeenschap van de andere van 
gelijken aard en in gelijke verhoudingen levend de regels over-
neemt. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de ontleening van stads-
recht in de Middeleeuwen. Enkhuizen, Hoorn en andere „steden" 
kregen hun recht van Medemblik, Medemblik van Alkmaar, Alk-
maar evenals Delft van Haarlem. Het Haarlemmer recht stamt 
uit den Bosch en dat van deze stad weder uit Leuven. Het merk-



ONS BURGERLIJK WETBOEK HONDERD JAAR 33 

waardige bij deze filiatie van stadsrechten is nu, dat zij ook in de 
toepassing doorwerkte; stond de magistraat voor een moeilijke 
beslissing, dan vroeg hij inlichtingen aan zijn ambtgenooten in de 
stad, wier regels waren nagevolgd. Medemblik vroeg Alkmaar. 
Alkmaar Haarlem om raad, de dochter kwam om steun bij de 
moeder, soms werd een geslacht overgeslagen, Delft ging ter hof-
vaart — zoo heetten deze aanvragen — in den Bosch. 

Hier is klaar te zien, dat het gaat om het technische, het intel-
lectueel te bepalen en te beheerschen deel van het recht. Onnoodig 
om zelf te scheppen, zelf eigen regels te formuleeren, als men ze 
elders kant en klaar kan krijgen. De hofvaart toont de afhankelijk-
heid: de moeder-stad, die de regels ontwierp, wist beter wàt zij 
inhielden dan de dochter, die ze meekreeg. 

Het is dezelfde hulp-behoevendheid, dezelfde bewondering ook 
voor den ander, die het beter kan, die tot het overnemen op groote 
schaal van geheele wetboeken hebben geleid. Het is dezelfde er-
kenning van het recht in zijn formuleering als een waarde van in-
tellectueelen aard, die alleen door kenners kan worden beheerscht. 
Zoo hebben we dus de overneming van wetboeken te zien en daar-
van is de navolging van de Fransche Code wel de gewichtigste. 
Italië, Spanje, Polen vóór het weer zelfstandige staat werd. Roe-
menië, Louisiana in de Vereenigde Staten, talrijke Zuid-Ameri-
kaansche republieken hebben of hadden wetboeken, die den Code 
hebben gevolgd, om van België niet te spreken. En wie zich ver-
baast over de overneming van het Zwitsersche Wetboek door de 
Turken zij voorgehouden, dat Japan in 1890 reeds het zelfde deed met 
groote stukken van den Code, wat toch nog wel zoo wonderlijk is. 

Het recht — hoe samenhangend ook met al de factoren, die ik 
noemde — heeft ook iets zelfstandigs, iets op zich zelf bestaands, 
dat juist in zijn abstracte formuleeringen ligt. Dit laat zich over-
planten, al blijft het de vraag, wat nu van het overgeplante op den 
nieuwen bodem wordt. En ook bij deze overneming van het Fran-
sche burgerlijk recht blijft de afhankelijkheid van het moederrecht. 
Is met de hofvaart naar de moederstad niet te vergelijken de in-
vloed van Fransche rechtspraak en Fransche doctrine op die van 
andere landen? Bij een vraag van twijfel over interpretatie van een 
tekst, gelijkluidend in Code Civil en B. W . vragen wij nog, wat 
in de vorige eeuw Toullier, Aubry et Rau en Demolombe, in onzen 
tijd Planiol-Ripert of Colin-Capitant er over hebben gezegd, slaan 
wij nu nog Dalloz of Sirey op om de jurisprudentie van het Fransche 
Cour de Cassation te kennen. 

Toch zou de overneming van zooveel Fransch recht in het onze 
niet verklaard zijn, als wij er niet op wezen, dat deze daarom zoo 
gemakkelijk was, omdat althans in het belangrijkste stuk, in het 
verbintenissenrecht, zooveel Romeinsch recht was gereproduceerd, 
dat zoowel in Frankrijk als ten onzent vóór de Revolutie van 
kracht was. 
3 
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De receptie van het Romeinsche recht in W e s t - E u r o p a is zelf 
een voorbeeld, het voorbeeld van de overwinning van de intellec-
tueele structuur in het recht. Het was het intellectueele centrum, 
de Universiteit, die die overwinning bevocht. Zij leidde meest niet 
tot uitdrukkelijk door de wet overnemen van het Romeinsche. 
maar tot een zachtjes aan opslorpen van het inheemsche in het 
Romeinsche, vooral tot een aanvaarden van de rechtsvormen, 
waarin ook dat inheemsche werd gewrongen, tot de beschouwing, 
die in dat inheemsche slechts een particuliere afwijking van het 
algemeen geldende, het Romeinsche, ,,het w a r e " zag. Zij be-
heerschte het rechtsleven in W e s t - E u r o p a vóór de revolutie, het 
Romeinsche recht was het gemeene recht, dat Italianen, Franschen 
en Duitschers, Hollanders en Spanjaarden en zoo veel meer volken 
erkenden, zóó dat Hollandsche auteurs daarover gezag hadden in 
Frankrijk, gelijk Italianen, Franschen, Spanjaarden bij ons. W a s 
het wonder, dat de nieuwe formuleering van dat recht in het klare 
Fransch van den Code, in bewondering werd geaccepteerd? 

Van Kan heeft in zijn belangrijke bijdrage tot het Gedenkboek 
de regels van den Code ontleed naar hun oorsprong. Hij onder-
scheidt een Romeinschrechtelijke, een Kerkrechtelijke, een cos-
tumière, een révolutionnaire en een ,.overige" massa. Die tradi-
tioneele Romeinsche regels kenden ook wij, hetzelfde geldt van 
de Kerkrechtelijke voor de gebieden, die zij beheerschten; wat de 
Code aan revolutionnairs heeft is dat, wat algemeen als nuttig ook 
na de revolutie was behouden, ook ten onzent; het costumière 
recht was wel niet hetzelfde als, maar toch verwant aan onze oud-
vaderlandsche costumen, beide Germaansch van oorsprong. Slechts 
de ,.overige" massa is bij ons dus zuiver Fransche import. Veel 
daarvan is nog verwijderd vóór 1830 en bij de herziening na dat 
jaar vóór de invoering. 

Het is dus niet juist, als men het Fransche recht in ons B. W . 
overgenomen, vreemd recht noemt. In het privaat-recht zitten 
deelen die niet nationaal bepaald zijn. Da t een koop-overeenkomst 
bindt is niet een speciaal Hollandsche regel. Doch sterker dan die 
algemeene overeenstemming is die van de rechtsstelsels, die in hun 
systematischen bouw en in hun vorming van regels, op dezelfde 
historische basis steunen, met name van die, die zich naar het 
Romeinsche recht oriënteerden. In het wereldrecht vormen zij 
samen één groote groep. Daartoe behooren niet alleen de Code 
met zijn dochterrechten, doch ook het Duitsche, het Oostenrijk-
sche, het Zwitersche recht. Die gemeenschap maakte het moge-
lijk, dat de wetenschap van het Romeinsche recht ook na de codi-
ficatie, dat met name de Duitsche Pandekten-wetenschap, op de 
rechtsbeoefening invloed kreeg en hield, van Oven vertelt ervan 
in het Gedenkboek, een invloed, die bleef ook nadat die weten-
schap op haar beurt in een wetboek (het B. G. B. van 1900) was 
belichaamd en die eerst sinds 1914 aan het tanen is. 
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Ons Burgerlijk Wetboek dus een navolging van den Code, maar 
een vrije navolging met belangrijke afwijkingen, met toch ook veel 
eigens. 

Een nationaal wetboek is het niet geworden. Na het herstel van 
onze onafhankelijkheid had men anders gehoopt. En het was niet 
onbeholpenheid, niet gebrek aan scheppende kracht der Neder-
landsche juristen, die tot dit resultaat leidde. Ik zou onbillijk zijn 
tegenover onze voorouders, en met name onbillijk tegenover Joan 
Melchior Kemper, indien ik U onder dien, wellicht bij U opge-
komen, indruk liet. Het zou een miskenning zijn van zijn breede, 
rustige, bezadigde figuur, van zijn helderen blik, zijn echt Holland-
schen wetsvorm, zijn onverdroten toewijding. 

In het Gedenkboek hebben Cleveringa en van Brakel respec-
tievelijk de grootendeels van Kemper afkomstige ontwerpen van 
1816 en 1820 en de totstandkoming van het Wetboek tusschen 
1820 en 1838 besproken. Uit beide opstellen blijft de indruk van 
de grootheid en de tragiek van Kemper. Hij ontwierp met hulp 
van enkele anderen in korten tijd een nieuw wetboek. W a t dat 
zeggen wil kan alleen hij beseffen, die ziet hoe hopelooze moeite 
staatscommissie na staatscommissie van 1880 tot 1901 heeft ge-
daan om enkele boeken van het wetboek te herzien. En dat ont-
werp is, al is met den Code gerekend, toch daartegenover zelf-
standig — het is een eigen Nederlandsche codificatie. Kemper 
verdedigde het tegen de Belgen, eerst in commissies, later in de 
Staten-Generaal . Hij verdedigde, maar verloor. Niet dat er onder 
de Belgen één was, dien hij als zijn meerdere moest erkennen .— 
al hebben wij aan Nicolai veel te danken — maar de Code had 
den wind voor, hij wàs wet, hij werd in België evenals in Frankrijk 
zelf als het goede wetboek gevierd, hij ondervond ook in Neder-
land weinig verzet. En dan: de Belgen namen in de Staten-Gene-
raal meer en meer de overhand. Wellicht in bekwaamheid, zeker 
in getrouwe opkomst en doorzettingsvermogen overtroffen zij de 
Noordelijken. Nog niet zoozeer hun aanval, als de slapheid der 
Noord-Nederlanders deed Kemper verliezen, hij stond te zeer alleen 
om vol te kunnen houden. 

Het is hier niet de plaats om in bespiegelingen te treden over 
onze vereeniging met België en de afscheuring van het Zuiden in 
1830. W i e op de geschiedenis van het burgerlijk recht let, zal mijn 
ook op andere gronden gevestigde opvatting versterkt vinden, dat 
1830 niet alleen voor het Zuiden, ook voor ons een bevrijding was. 
Had zij niet plaats gehad, wij waren er, vrees ik, onder gerankt. 

Doch genoeg van dit alles. Dit staat wel vast: het was niet een 
eigen nationaal wetboek dat 1838 ons bracht. Daarin kan de reden 
voor herdenking niet liggen. W e l een wetboek, dat in sommige 
deelen, ik denk vooral aan het huwelijksgoederenrecht, belang-
rijke stukken oud-vaderlandsch recht behield. W e l ook een wet-
boek, dat — al mag het dan ook een navolging zijn — wat de for-
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muleering en de taal betreft, getoond mag worden. Wij hebben 
na dien tijd niet veel dat uit dien hoek gezien beter, wel veel dat 
beslist slechter is. En ook wat den inhoud aangaat, maakt het geen 
slecht figuur. Nog eens verwijs ik naar het opstel van van Kan, 
naar het slot, waar hij. niet zonder trots, zij het dan ook een be-
scheiden trots, vermeldt, dat de man, die omstreeks de eeuwwis-
seling het beste leerboek schreef over burgerlijk recht, dat wij 
kennen, hij, die, voeg ik er bij, door dat typisch Fransche en tege-
lijk typisch universeele leerboek zoo grooten invloed op het bur-
gerlijk recht in de vele. van den Code afhankelijke, landen won. 
dat Planiol vijf grove fouten aan den Code verwijt, waarvan hij 
er één vergeeflijk noemt. Alleen de vergeeflijke komt ook in het 
B. W . voor. 

Wij kunnen de voldoening voor ons nationaal bewustzijn, die 
hier in ligt, deelen — niettemin: grond voor herdenking van het 
honderjarig bestaan van het B. W . kan deze wat schrale trots 
moeilijk zijn. 

W a t wel? Als Gij dat van mij wenscht te hooren, moet ik U nog 
eenmaal om geduld verzoeken. W a n t nog eens moet ik de betee-
kenis van het burgerlijk wetboek verkleinen. Allicht immers komt 
het antwoord op. dat wat er van oorsprong en zelfstandigheid ook 
zij. het Burgerlijk Wetboek dan toch maar de codificatie van ons 
burgerlijk recht is en dat dat genoeg is om zijn honderdsten ver-
jaardag te gedenken. De betrekkelijke juistheid van dat antwoord 
erken ik, ik kom er zoo straks op terug, maar ik begin met op de 
betrekkelijkheid dier juistheid te wijzen. 

Bij niet-juristen bestaat nog veelal de voorstelling, dat het recht 
in de wet en in de wet alleen is te vinden. Bij niet-juristen, ook wel 
bij juristen, al neemt hun getal af. Onder hen leeft de illusie niet 
meer. dat door een codificatie rechtshandhaving eenvoudig tot 
toepassing van klaarliggende regels op de zich voordoende gevallen 
werdt beperkt, een illusie, die trouwens niet die was van den be-
langrijksten onder de auteurs van den Code, van Portalis en 
waarvan de voosheid ook door de leidende figuren uit de rechts-
wetenschap van 1838 in ons land werd ingezien. Hier in deze aula. 
mag nog wel eens worden herhaald, wat ik schreef in mijn bij-
drage voor het Gedenkboek, dat de Amsterdamsche hoogleeraren 
den Tex en van Hall, en ook de latere Amsterdamsche hoog-
lceraar de Bosch Kemper beter wisten. Van Apeldoorn heeft in 
zijn artikel in een ander Gedenkboek, dat van het driehonderd 
jarig bestaan van onze Inrichting van Hooger Onderwijs, deze 
Amsterdamsche figuren in de rechtswetenschap van dien tijd weer 
naar voren gehaald. Hun houding ten aanzien der codificatie be-
vestigt zijn uitspraak over hun beteekenis. 

Doch al wist men, dat geen codificatie de rechtsstof uitputtend 
regelt, ik betwijfel toch of men voorzien heeft, dat haar plaats zoo 
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bescheiden zou zijn, als zij thans is, dat het niet maar in onder-
deden, maar in de belangrijkste strijdvragen is, dat het recht niet in 
de wet, maar elders moet worden gezocht, al moet ik er bij voegen, 
dat de wet zelf dat door haar bepalingen mogelijk maakt. Het 
komt mij niet voor bestrijding vatbaar voor, dat twee artikelen 
meer dan eenig ander thans gezag in de rechtszaal en daardoor in 
het rechtsleven hebben, art. 1374, dat overeenkomsten te goeder 
trouw moeten worden uitgevoerd en art. 1401, dat elke onrecht-
matige daad tot schadevergoeding verplicht. De gebondenheid 
aan contract, aan normen buiten overeenkomst in het maatschap-
pelijk leven gesteld, nemen in het burgerlijke recht een centrale 
plaats in. W a n n e e r men daarbij bedenkt, dat het dan de vraag 
wordt, waartoe de goede trouw verplicht, wat men redelijkerwijze 
van zijn wederpartij in de overeenkomst mag vergen, wat in het 
maatschappelijk leven betaamt — want dat is het stuk van de om-
schrijving van onrechtmatig door den H. R. in 1919 gegeven, 
waarop het meestal aankomt — dan begrijpt men, dat de rechtsstrijd 
dikwijls geheel iets anders is, dan een vraag van toepassing van 
artikel zooveel van het B. W . En dat geldt niet alleen bij die vragen, 
maar over de geheele linie. 

Het zou een onbescheiden verzoek zijn U uit te noodigen eens 
eenige colleges over burgerlijk recht bij te wonen, doch als gij het 
deedt, zoudt ge bemerken hoezeer het wetboek naar achteren is 
gedrongen. Zeker, we beginnen er mee en vallen er op terug, his-
torische en systematische interpretatie wordt beoefend, maar wat 
is de stof, waarover telkens weer wordt gehandeld om den student 
de methode van rechtsvinding te leeren? Het zijn de concrete ge-
vallen door de rechtspraak aan de hand gedaan, het is ontleding 
van de Deslissingen daarover geveld, aanwijzing van ontwikkeling 
in die jurisprudentie, critiek op de motiveeringen, bespreking van 
de doctrine, die zich daarmee bezig hield, vergelijking van het een 
met het ander, om zoodoende zelf wat vaster lijnen te trekken. 

En wie, daarmee niet tevreden, zeggen zou dat dit wel zoo zijn 
mag, maar dit niet meer is dan een willekeurige, misschien fou-
tieve, methode van den hoogleeraar, zou ik verzoeken van de col-
lege- naar de rechtszaal te gaan en daar te luisteren naar de plei-
dooien, of den rechter te ondervragen over wat in de raadkamer 
geschiedt — voorzoover dit al thans met in achtneming van het 
voorgeschreven en terecht streng gehandhaafde geheim van die 
raadkamer kan worden verteld. Ook dan zal hij ervaren, dat de 
zuivere interpretatievragen niet de voornaamste stof vormen, dat 
ja de interpretatie mede een deel uitmaakt van het geheel van zijn 
werkwijze, maar dat die verbonden wordt met vaststelling wat al 
of niet in verband met de woorden en aard van het contract door 
partijen behoort te worden gedaan, of met toetsing of wat er gedaan 
was wel behoorlijk mag heeten. Uit verscheidene bijdragen in het 
Gedenkboek — ik denk aan Eggens, Bregstein, van Goudoever 
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— is dat te bewijzen. J. P. Fockema Andreae heeft in de zijne 
een bijzondere beschouwing gegeven over de interpretatie-methoden 
van den Hoogen Raad. Het is een belangwekkend stuk, toch heb 
ik het gevoel, dat we bij het onderzoek der methode van rechts-
vinding nog altijd te dicht bij de vragen der zuivere interpretatie 
blijven. Het eigenlijke wordt zoo niet geraakt, vooreerst omdat 
veelal niet één wetsartikel wordt toegepast, in de combinatie van 
meerdere het eigenaardige zit, maar vooral omdat het werk van 
den rechter ,,over de feiten", van Kantonrechter, Rechtbank en Hof, 
essentieel verschilt van dat van den H. R., omdat deze dank zij 
het cassatie-instituut meer als waker voor de wet, dan als rechter 
is gedacht. Gelukkig is hij dat niet gebleven, gelukkig ook heeft 
hij veelal .— niet altijd — den rechter de vrijheid gelaten zijn taak 
ook naast de wet te vervullen, doch de methode van den H. R. 
wordt toch altijd voor een goed deel bepaald door de noodzake-
lijkheid te onderzoeken of de wet, met name de door den eischer 
in cassatie genoemde wetsbepaling, al dan niet is geschonden. W i e 
Fockema Andreae's stuk leest, ziet wel, dat in interpretatie al heel 
iets anders zit dan enkel vaststelling van de beteekenis van de 
woorden of van een onderstelde bedoeling van een onderstelden 
wetgever — doch hij ziet niet, kan niet zien, omdat de schrijver 
zich wel tot den H. R. moest bepalen, welke plaats nu precies de 
wet in haar geheel bij de rechtsvinding door den rechter inneemt. 

Het kan mijn taak niet zijn daarop thans verder in te gaan, niet 
om te onderzoeken wàt de werkelijkheid, waarvoor wijlen Hijmans 
streed, ook weer in zijn bijdrage voor het B. W . feest, nu eigenlijk 
is. Voor mijn doel is genoeg U te laten zien, dat codificatie aller-
minst inhoudt, dat het recht vastligt en dank zij haar toepassing 
het simpele werk is, dat ieder, die de wet kent, zonder moeite ver-
richt. Ik hoop het U duidelijk te hebben gemaakt. 

W e d e r heb ik het wetboek, dat het object van mijn lof moest 
zijn — want daartoe herdenken we immers — verkleind, nu niet 
in inhoud of vorm, maar in zijn beteekenis als wetboek, wat ik nu 
zeide geldt in tegenstelling van het vorige ook van andere wet-
boeken, ook van den Code. Schiet ik zoo niet te kort in de mij 
opgelegde taak? 

Ik geloof het niet — het is nu eenmaal niet anders. Maar boven-
dien, als na dit alles een ,,en toch" kan volgen, blijft de herdenking 
gerechtvaardigd. 

En dat — ,,en toch" — durf ik gerust uitspreken. 

Het ligt in de beteekenis van het burgerlijk recht en van de be-
lichaming daarvan in het burgerlijk wetboek, voor het geheele volks-
leven. 

Het kenmerkende van alle recht is, dat het eenerzijds bestaat 
in vaste regels, waaraan de aan het recht onderworpenen gebonden 
zijn, in duurzame instellingen, die de rechtsvormen zijn van het 
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maatschappelijke leven, anderzijds in een nooit eindigend zoeken 
naar gerechtigheid, die verwerkelijking vraagt in de concrete ver-
houdingen van het oogenblik, geen enkele regel zonder voorbe-
houd aanvaardt , van geen enkel instituut den definitieven vorm 
erkent. Recht is vastheid, maar recht is altijd tegelijk ook strijd. 
Het is — om deze veel misbruikte mode-woorden ook eens te 
bezigen — altijd tegelijk statisch èn dynamisch, statisch, omdat 
het van te voren vast wil leggen, wat in een toekomst behoort te 
geschieden, dynamisch, omdat dat behooren toch altijd alleen kan 
worden bepaald in en uit de nooit van te voren te voorziene con-
crete verhouding. Het verandert eiken dag — ook al blijft de wet-
geving ongewijzigd en al wordt er geen enkele rechterlijke uit-
spraak gedaan — en het heeft toch iets dat blijft. 

Telkens breekt dat nieuwe zich baan. De bestaande regels kun-
nen niet de oplossing brengen van de vragen, die het leven voor-
legt. Dat nieuwe houdt dagelijks weer rechter en wetgever — ook 
de wetenschap — bezig. Herhaalt het zich geregeld, wordt het 
weder oud, dan ontstaat wat we gewoonterecht noemen. In hoe-
verre dat onder een codificatie als de onze kan geschieden is in 
het Gedenkboek door W . F. Wertheim onderzocht. Doch reeds 
vóór het zoover is laat het nieuwe zich gelden in rechtspraak en 
weienschap. 

Dat nieuwe kan liggen in maatschappelijke typische verhoudin-
gen, die zelf weder als gemeenschaps-verschijnselen door andere 
wetenschappen, met name door de sociologie, kunnen worden be-
studeerd. Levenbach heeft in zijn wel zeer bijzondere bijdrage aan 
het Gedenkboek een begin gemaakt met de aanwijzing van den 
samenhang van het B. W . zelf en van de wetten, die het sinds 
1838 wijzigden, met zulke maatschappelijke verschijnselen. 

Doch het nieuwe kan ook liggen in de toevallige verhoudingen 
van het geval. Een geval, dat zuiver op zich zelf kan staan, dat 
ook typische overeenstemming kan vertoonen met andere — hoe 
dikwijls zien wij niet, dat een vraag, die zich al jaren lang had 
kunnen voordoen, plotseling in de rechtspraak wordt opgeworpen 
en dan in eens in denzelfden of meest weer ietwat gevarieerden 
vorm op andere plaatsen tegelijk wordt voorgelegd. De wet op de 
vereeniging en vergadering is van 1855, vereenigingen zonder 
rechtspersoonlijkheid hebben sinds 1838 bestaan en zijn sinds die 
wet talrijk geworden, vereenigingen, die rechtspersoonlijkheid ver-
loren door niet tijdig verlenging hunner erkenning aan te vragen 
zullen er, gegeven de termijn waarvoor zij meest worden opgericht, 
althans sinds 1890 wel zijn geweest. Toch duurt het tot 1905 
voor het probleem der vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 
wordt opgeworpen. Sindsdien blijft het aan de orde, herhalen zich 
de procedures. 

Da t nieuwe komt tot uiting in de jurisprudentie, met dat nieuwe 
houdt de rechtswetenschap zich bezig. Zij zoekt de methode om 
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het meester te worden, om het te plaatsen ,,in het systeem", om er 
de goede oplossing van te geven. Het nieuwe is het levenwekkende, 
1375 en 1401 zijn daarom zoo belangrijk, omdat zij openingen zijn, 
waardoor het nieuwe instroomt. In het nieuwe zijn rechtspraak en 
wetenschap scheppend. Het vraagt voortdurend onze volle inspan-
ning om het te kennen en te overzien, onze geheele persoonlijkheid 
om tot een juiste beslissing te komen. Het is het voorwerp van twijfel 
en van strijd, het is het leven zelf, waarmee wij worstelen — de 
rechtszaal is ervan vervuld, de collegezaal poogt het te grijpen. 

Maar het nieuwe onderstelt het oude, het is niet denkbaar zon-
der de vastheid van het oude, zonder het systeem, waarin dat oude 
zijn structuur vindt. Recht-zoeken kan niet zonder intellectueel 
werk, en dat intellectueele werk behoeft den systematischen vorm. 
Alleen in bepaalde begripsvormen, alleen in gebondenheid aan 
grondleggende regels kan dat zoeken van het nieuwe geschieden. 
Zonder systeem geen rechtswetenschap, Kisch heeft op zijn geheel 
eigen wijze het systeem van het B. W . en de verschillende mogelijk-
heden van systematiseering in zijn stuk in het Gedenkboek onder-
zocht. In het mijne heb ik getracht aan te toonen, dat systemati-
seering der stof een der dingen is, waarin de waarde eener codifi-
catie ligt. Wij denken ook als wij recht zoeken altijd in bepaalde 
vormen, volgen altijd een logischen drang in ons geestelijk leven. 

Het nieuwe in het concrete geval brengt de verscheidenheid van 
recht, de nieuwe vorming in verdere verfijning — de overeenstem-
ming toch weer van dat nieuwe met het oude, de behoefte aan de 
vastheid van regel. Gelijke verhoudingen gelijk beoordeelen is be-
ginsel van ieder recht. Volledige gelijkheid bestaat zoo goed als 
nimmer, maar de overeenstemming vraagt om den regel en de regel 
is niet verworven, zoolang hij niet in taal, in formules is uitgedrukt. 

Als wij het werk van wetenschap en rechtspraak in de rechts-
vorming prijzen, zijn we ons toch bewust, dat tenslotte wat zij 
voortbrengen in wetsbepalingen moet worden omschreven. Dan 
eerst is het tot rust gekomen, krijgt het het gezag, waaraan het 
behoefte heeft. Formuleeren doet ook de wetenschap, formuleeren 
met gezag de rechtspraak, doch het wets-gezag staat daar boven 
en daarom vraagt iedere vondst in het recht. Telders liet de be-
teekenis van de rechtspraak zien, doch èn in zijn stuk èn in dat 
van Meijers wordt om vastlegging in de wet gevraagd van datgene, 
wat de rechtspraak won. Wij erkennen thans onomwonden, dat 
de rechtspraak rechtsgezag heeft, doch de ware aard daarvan komt 
alleen uit, als we tegelijk toegeven, dat er verschil is tusschen haar 
gezag en dat der wet. dat het nog iets anders is als de wet die 
ook door den H. R. als wetsformule gehanteerde uitspraken van 
zijn eigen arresten sanctionneert. Maken we dit onderscheid niet. 
dan bekomen we een starre precedentleer, die niet in ons rechts-
systeem past en ons weinig begeerlijk lijkt. 

Wanneer een regel voor opneming in een codificatie rijp is, is 
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een vraag op zich zélf, die ik thans laat rusten. Het enkele feit dat 
hij rechtspraak-recht is, is daarvoor nog niet voldoende. 

Dit alles toont de waarde van een codificatie. Doch er is toch 
nog iets anders. Ik sprak van het nieuwe in het recht — hoe dat 
nieuwe groeit, zich ontwikkelt, tenslotte ouder wordt en zelf be-
hoefte heeft te worden neergelegd in wets-regels. Het is de waarde 
van het nieuw codificeeren, het bijwerken en herzien, waaraan we 
dan denken. Doch er is ook een waarde in een bestaande codi-
ficatie, in de oude regels zelf. Het is er merkwaardig mee: het is 
die waarde, die voorop stond in de voorstelling der menschen, die 
zoozeer werd begrepen, dat zij voortdurend werd overschat. Thans 
zien wij omgekeerd het betrekkelijke daarvan zoo sterk, dat eerder 
onderschatting het gevolg is. 

Er zijn inderdaad deelen van het burgerlijk recht, waarvoor de 
voorstelling geldt, die men oudtijds van de codificatie in het alge-
meen had, die van het definitief vastleggen. Het zijn die deelen. 
die haast nimmer in de rechtspraak te voorschijn komen, waar-
over geen ander dan een hopeloos vervelend college zou zijn te 
geven. Het zijn niet de doode. niet meer toegepaste regels, waar-
aan ik denk. Integendeel zij worden geregeld gevolgd, maar dat 
volgen is zóó van zelf sprekend, dat alle strijd er over is verdwenen. 

W a t ik bedoel maak ik het best duidelijk door een voorbeeld. 
Denk aan de huwelijkssluiting, aan de bepalingen over burgerlijken 
stand, over aangifte en afkondiging, over stuiting en voltrekking. 
ook over de nietigheid. Historisch is het een zeer belangwekkende 
materie, onze ambtgenoot van Apeldoorn heeft er boeiende be-
schouwingen over geschreven, maar voor de wetenschap van het 
hedendaagsche recht is er kracht noch heerlijkheid aan te vinden. 
Hoe komt dat? omdat het regels zijn, die volkomen voldoen aan de 
behoefte, waarover strijd is uitgesloten. Hier komt niets nieuws. 
W a t niet zeggen wil, dat het niet op eens kan opduiken, zooals 
onlangs in de vraag van het schijnhuwelijk, dat vrouwen van vreem-
de nationaliteit sloten met Nederlanders om uitzetting uit het land 
te voorkomen. Doch zulke gevallen zijn hooge uitzondering. Alles 
loopt en ieder is tevreden. Voor ons als juristen is de materie niet 
belangrijk, wat niet wegneemt dat zij voor het volksleven van groote 
beteekenis is. Zulke regels bewaart een codificatie. Hier is het oude. 
het bezonkene, het duurzame. W i e het recht van de zijde van den 
strijd ziet — en dat doet de rechtspraak en de om haar georiënteerde 
wetenschap altijd — vergeet allicht de beteekenis daarvan. W i e 
het historisch plaatst als een element in het volksleven moet deze 
naar voren schuiven. 

Het is dit blijvende element, waarin de waarde van een W e t -
boek ligt. En dat niet alleen als het regels geeft, waartegen geen 
ernstige critiek wordt gehoord, dikwijls ook bij zulke, die als men 
ze op den keper beschouwt en naar mogelijke consequenties vraagt, 
ernstige gebreken vertoonen. Een voorbeeld geeft ons stelsel van 
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onroerend goed. Over die stelsels schreef de Groninger oud-
hoogleeraar Cohen in het Gedenkboek. Zijn stuk is een beschrij-
ving van critiek en van pogingen tot herziening, van vaak zeer felle 
critiek, van vele en breede pogingen tot herziening van Ministers 
en Staatscommissies, waaraan door de bekwaamsten werd meege-
werkt. Het leverde alles niets op — de zaak bleef als zij was. Hoe 
dit te verklaren? Gedeeltelijk wellicht uit de traagheid der wet-
gevende machine, die niet gemakkelijk in beweging komt. doch 
m. i. toch liever uit het feit. dat al is het denkbaar dat de regeling 
onbillijk en ongewenscht zou werken, toch degenen, die ermee te 
maken hebben daar niet veel last van hebben en zich wel redden. 
Een regeling, die een bepaalde tak van administratie in practijk 
brengt, valt niet licht om, als de administratie daarmee niet onte-
vreden is en het publiek zich heeft aangepast . De landmeter Boer, 
die hier vooral met een bewonderenswaardige volharding voor 
verandering heeft gevochten, gaf aan het eind van zijn leven nog 
eens een boekje uit, waarin hij een geval fantaseerde, waarin het 
bestaande stelsel tot uiterst bedenkelijke resultaten zou leiden. 
Niemand kan beweren, dat dit geval ondenkbaar is, we moeten 
toegeven: het kàn zich voordoen, en niemand zal ook zeggen, dat 
het met de bestaande wetgeving en jurisprudentie gemakkelijk 
zou zijn op te lossen. En toch, we maken ons niet ongerust. De 
zaak loopt en zal wel blijven loopen. W e kunnen verontwaardigd 
zijn over het conservatisme in het recht, Meijers neigt daartoe en 
ik geef toe: een slap berusten in het bestaande, omdat het bestaat 
is altijd gevaarlijk, maar we hebben toch ook te bedenken, dat in 
het recht het bestaande altijd vóór heeft op wat nog ontworpen en 
nog ingevoerd moet worden. De oude regel heeft fouten, die men 
kent, waartegen men zich zooveel mogelijk wapent, de nieuwe 
heeft — dat kan men a priori zeggen — zeker ook fouten, zij het 
andere, doch die kent men nog niet en het vermijden is daardoor 
zooveel moeilijker. Radicale verandering van een geheel als de 
regels van onroerend goed, een geheel, dat alleen door een ge-
schoolde administratie kan worden gehandhaafd, is slechts dan 
vereischt, indien het gehéél niet meer bevredigt. Dit kàn inder-
daad door een eclatant geval aan het licht komen. To t heden is 
dat niet geschied. Voor het enkele geval van dien aard, dat ge-
noemd kan worden, bracht een kleine partieele wetswijziging (art. 
1377) en overigens de doctrine uitkomst. Een bedacht geval echter 
brengt den roep om verandering niet — daarop heeft nog niet de 
scherpzinnigheid der juristen zich stuk gebeten. Dat wachten we 
eerst af. 

Duidelijk wordt de tegenstelling tusschen de tevredenheid met 
het wel zeer onvolmaakte, dat toch niet onverdragelijk is en het 
niet betere, maar ook volstrekt niet slechtere, waar wèl een wijzi-
ging wordt geëischt, als we het stelsel van onroerend en dat van 
roerend goed vergelijken. Leg naast het stuk van Cohen dat van 
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onzen ambtgenoot 'Scheltema en Gij ziet het verschil. Hier ver-
nieuwing door rechtspraak, maar een vernieuwing, die zoo frag-
mentarisch is. die zoozeer om afronding en uitwerking vraagt, dat 
geval op geval weer nieuwe moeilijkheden voorlegt, dat recht-
spraak en doctrine wat hulpeloos staan en dat de roep om den 
wetgever steeds luider wordt gehoord en meer en meer weerklank 
vindt. 

Een Wetboek consolideert het recht, die consolidatie is een 
waarde. Zij wordt slechts langzaam gevonden. Ook dit valt aan 
het B. W . te bewijzen. Er is een materie, waar de eisch van nieuw 
recht werd gesteld en vervuld, waarin het B. W . werd vernieuwd; 
ons Kinderrecht is van de 20e eeuw, er zal wel niemand zijn, die 
betwist dat die vernieuwing een zegen is geweest. Limburg's stuk 
bevestigt het, doch zijn definitieven vorm zoekt het kinderrecht 
nog altijd. Het is zoo weinig overzichtelijk, zoo weinig klaar neer-
gelegd in ellen-lange bepalingen, slap van samenhang, machteloos 
van uitdrukking, slordig gesystematiseerd, dat het niet spreekt, 
zooals het zou moeten en kunnen spreken. En dàt vragen we juist 
van een wetboek. Er ligt thans een bijzonder aantrekkelijke nieuwe 
redactie gereed, door een commissie onder voorzitterschap van 
het lid van den H. R. Kirberger tot stand gebracht en vrijwel on-
veranderd door den Minister van Schaik bij de Kamer ingediend. 
Als deze, zooals ik hoop, wet wordt dan is de kans groot, dat aan 
het rustig bezit van het B. W . weder een stuk is toegevoegd, dat 
niet is voorwerp van strijd, ook niet van belangwekkende juri-
dische vondsten, dat in de jurisprudentie niet van groot belang is, 
maar voor het volksleven van waarde, een regeling, die mede fun-
dament is van een stuk maatschappelijk leven. 

Het zou dan een stuk nieuw recht zijn dat die plaats verwierf; 
meest is het nieuwe er nog ver van. Vooral voor dat deel van het 
recht, dat in het Romeinsche systeem moeilijk kon worden gepast, 
vindt men niet licht de blijvende vormen. Het vereenigingsrecht 
is daarvan wel het meest sprekend bewijs. Van der Heijden's bij-
drage in het Gedenkboek maakt het duidelijk. De vereeniging, door 
de Romeinen zoo goed als alleen als obligatoir contract, als maat-
schap gezien en overigens stiefmoederlijk behandelt, levert voor 
het hedendaagsche recht een reeks van de moeilijkste problemen. 
Voor een bij zonderen vorm: de naamlooze vennootschap, poogde 
onze wetgever die in 1928 op te lossen. De juristenwereld — en, 
vergis ik mij niet, ook die van het zakenleven — ziet van die nieuwe 
regeling meer en meer de gebreken. Het is geen verwijt aan de-
genen, die haar opstelden, als ik zeg: dat van een blijvende regeling, 
die strijd uitsluit, geen sprake is. En dat was nog slechts één ver-
eenigingsvorm, er zijn nog zooveel andere. Hun onderlinge afbake-
ning is zelfs volkomen onzeker, om te zwijgen van de moeilijk-
heden die zij èn theoretisch én practisch bieden. Consolidatie van 
het geheele vereenigingsrecht in de codificatie in den zin, dien ik 
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aanwees, zal vooreerst nog wel uitblijven. 
Ik stipte deze dingen even aan, omdat zij door de tegenstelling 

kunnen doen zien wat ik bedoelde: een burgerlijk wetboek heeft 
zijn waarde in de consolidatie van het recht, in het bewaren en 
overleveren van wat blijvend is. Natuurlijk is dat blijven betrek-
kelijk. Alles wat heden bevredigt kan morgen onvoldoende blijken. 
Doch dat neemt niet weg, dat het — zoolang het verzet niet komt —; 

zijn waarde behoudt. 

Alzoo: een Wetboek is van waarde, omdat het het recht syste-
matiseert en in formules bindt, omdat het de regels bewaart, die 
zonder strijd of verzet gevolgd worden, waarbij het nieuwe kan 
worden ingevoegd en op zijn beurt tot regel gemaakt, omdat het 
een vast geraamte geeft der rechtsvormen, die het maatschappelijk 
leven behoeft. Doch dit alles zou nog niet zoozeer van beteekenis 
zijn, als het niet het burgerlijk recht betrof. Een herdenking van 
het Burgerlijk Wetboek is daarom goed, omdat zij gelegenheid 
geeft ook buiten den kring der juristen de waarde van het burger-
lijk recht te doen beseffen. Weinigen zijn daarvan doordrongen. 
het is er mee als met zoovele dingen, die men geniet zonder er 
eenigszins aan te denken, wat men zou missen, als men ze 
niet had. 

Bij die beteekenis van het burgerlijk recht wil ik tenslotte stil-
staan. Het burgerlijk recht is het recht van alle dag — wij bewegen 
er ons dagelijks in. Het stelt ons niet als het strafrecht voor één 
geweldig probleem: Mogen wij straffen? is den mensch vergelding 
veroorloofd, zoo ja, wanneer, zoo neen, waarom dan mogen we 
anderen opzettelijk leed doen? Het houdt zich ook niet bezig met 
de vormen, waarin het rechtsleven als volksleven zich beweegt 
zooals het staatsrecht, het is het recht van de gewone dingen van 
den kleinen mensch, van huwelijk en ouderschap, van arbeid en 
bezit, van handel met en eerbied voor anderen, van eigendom en 
overgang bij doode. Doch die kleine dingen zijn centraal in een 
menschenleven en het burgerlijk recht is centraal in het geheel 
van het recht. Recht zelf is essentieel privaat-recht, in straf- en in 
staatsrecht komt nààst het recht een andere waarde der samen-
leving, de Staat, naar voren, recht is primair de verhouding der 
menschen onderling, niet hun verhouding tot het gezag. Het Staats-
recht zoekt het verband van beide. 

Vandaar dat het burgerlijk recht van ouds het genieene recht 
heet. Zijn begrippen worden door andere takken der rechtsweten-
schap overgenomen om ze voor eigen doeleinden te gebruiken. Het 
Gedenkboek laat deze centrale plaats duidelijk zien, voor handels-
en burgerlijk procesrecht spreekt zij vanzelf. Visser en Star Bus-
mann, die deze beide bespraken maken het ons duidelijk. Handels-
recht is niet anders dan een burgerlijk recht voor bepaalde ver-
houdingen, een der opgaven van den handelsrecht-man is altijd 
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weer aan te tooneri, waarin dat bijzondere bestaat; burgerlijk-
procesrecht geeft de vormen van handhaving van het burgerlijk 
recht. In het bewijs komen zij samen, bewijzen is een proceshan-
deling, maar de strijd werpt schaduw vooruit, het burgerlijk recht 
voorkomt hem door van te voren het bewijs vast te leggen. 

Maar de centrale plaats doet zich verder gevoelen. In het straf-
recht hangt de strafbaarheid aan de rechtmatigheid en deze is die 
van het gemeene recht, het begrip schuld, dat fundament van het 
strafrecht, is gemeenrechtelijk, het kan strafrechtelijk niet begrepen 
worden als we niet eerst zijn algemeene beteekenis zien. W i e 
Besier's stuk gelezen heeft, zal het verband moeten toegeven. De 
onrechtmatige overheidsdaad — toch wel een der gewichtigste, zoo 
niet hèt gewichtigste probleem van het administratief recht — is 
in de eerste plaats het probleem, waar de grenzen van de gebon-
denheid der overheid aan het gemeene recht liggen. Dàt die ge-
bondenheid bestaat valt niet tegen te spreken, Gerbrandy maakt 
het ons duidelijk. Internationaal privaatrecht stelt de beteekenis 
van de nationaliteits-verhouding voor het gemeene recht aan de 
orde (Offerhaus) , het belastingrecht worstelt, onder Adriani's lei-
ding, om zich aan den greep van dat gemeene recht te onttrekken, 
het streeft naar eigen begripsvorming. Hoezeer dat streven belang-
stelling verdient, het zal nooit verder reiken dan een zeer ge-
deeltelijk losmaken om toch in hoofdzaak gebonden te blijven; het 
arbeidsrecht is nog sterker verknocht. En heeft zelfs een recht, 
dat zoover van het burgerlijke lijkt te liggen als het volkenrecht, 
niet in een der grondslagen van het gemeene, de overeenkomst, ook 
zijn fundament? 

Het burgerlijk recht, het recht bij uitnemendheid van een volk. 
Het draagt het mee, als het gaat koloniseeren en al leert nieuwer 
inzicht, dat het daarbij wel deugdelijk op moet passen niet het 
gemeene recht van anders geaarde volkeren aan te tasten, voor 
Europeanen is het van zelf sprekend, dat het de regel blijft, ook 
waar bijzondere verhoudingen tot bepaalde afwijkingen leiden. Het 
Nederlandsch Burgerlijk Wetboek werd het gemeene recht der 
Europeanen in Nederlandsch-Indië, en in de Wes t . Daarvan ver-
tellen Zeylemaker en B. de Gaay Fortman. 

Er ligt zoo èn tegenover de bijzondere verhoudingen, welke het 
leven in het Rijk in andere werelddeelen kenmerken, èn tegenover 
die bijzonderheden, welke zich vertoonen in verdere ontwikkeling 
van allerlei tot eigen takken van den boom der rechtswetenschap 
uitgegroeide deelen van het recht, in het burgerlijk recht het cen-
trale, de kern, die sterk het karakter van iets blijvends heeft. 

Iets blijvends, juist in de wisseling van wetteksten en rechts-
spraak, in het altijd weer zoeken. Het is merkwaardig, hoezeer de 
rechtswetenschap telkens weer opnieuw moet veroveren, wat zij 
eens reeds gewonnen scheen te hebben, hoe het veelal dezelfde 
vragen zijn, die in anderen vorm terugkeeren. De rechtsgeschie-
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dénis was in de vorige eeuw meest het aanwijzen van wat anders 
was en verloren ging, nu laat zij zoo dikwijls zien, dat vroegere 
geslachten worstelden met dezelfde problemen, die ook ons niet 
loslaten. Daar ligt een goed deel der waarde van het Romeinsche 
Recht, ook van dikwijls vergeten, nu weer opgedoken. Middel-
eeuwers en humanisten. De oorzaak van dat verschijnsel zie ik 
hierin, dat geen oplossing definitief is, dat een beperkt getal be-
grippen en beginsels door de rechtswetenschap en het leven van 
het recht zelf altijd weer in andere groepeering, in anderen in-
vloed op elkaar voor ons worden gesteld en we zoo altijd weer 
moeten zoeken naar een nieuwe oplossing binnen het kader van 
het oude, dat het levende zich niet laat dwingen in de boeien van 
den regel en de mensch geneigd is zich aan het uiterlijke, de woor-
den vast te klampen, waar hij het recht niet ziet. De bijdragen 
van Bregstein en van Goudoever doen ons zien, hoe óók voor den 
loop van de geschiedenis van ons burgerlijk wetboek, wat ons nu 
nieuw schijnt, de ontwikkeling van het recht van 1374 en 1401 
B. W . zijn oorsprong heeft in wat dat wetboek in het begin had. 
Alleen men verloor soms den kijk daarop, die moest worden terug-
gevonden. En dan, als die gevonden is, breidt het gebied zich 
uit, waarop de regel van beteekenis is. Het nieuwe ligt dan in 
de variaties van het oude, die door het nieuw gevondene eraan 
worden toegevoegd. Let er eens op, hoe in de algemeene overeen-
komstenleer nu eens dit dan dat bijzonder contract een bepaald 
ding van algemeene geldigheid naar voren brengt. Losecaat Ver-
meer's stuk kan bij het onderzoek daarvan van veel nut zijn. Boven-
dien komt er wijziging eerder in de verbreiding van den regel, dan 
in den regel zelf, is het verschijnsel zoo gezien meer juridisch-
sociologisch, dan zuiver juridisch. 

Het gemeene recht, de eenvoudige algemeen erkende regel, die 
zoo scherp mogelijk omschreven toch altijd weer in nieuwe ver-
fijning gedetailleerd moet worden, altijd opnieuw gevormd in aan-
sluiting aan het oude — dat is het burgerlijk recht. 

Daarin liggen twee waarden van het menschelijk leven, die we 
steeds weer pogen te grijpen en die ons altijd weer ontglippen. Het 
is de waarde van den vrede en van het zoeken naar de gerechtigheid. 

Van de vrede — die heeft het menschelijk geslacht altijd in het 
recht gezocht. Een vrede, die een positieve gave is, niet maar een 
tijdelijk staken van strijd. Och of men ook elders dan in de ver-
houding van den eenen mensch tot den ander die waarde begreep! 
Het recht stelt de grenzen, door inachtneming waarvan men met 
zijn buurman in vrede kan leven. Vrede is er niet zonder eerbiedi-
ging van den ander, mijn recht sluit in dat ook een ander recht 
kan hebben tegen mij en dat ik niet met macht mijn recht mag 
zoeken. Men spreekt in de rechtswetenschap vaak van de waarde 
der rechtszekerheid, en ik betwist die beteekenis niet: weten, waar-
aan we toe zijn, is nuttig, doch niet de rechtszekerheid, maar de 
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vrede is het doel van' het recht als we het van zijn statische zijde, 
als ordening zien. 

En naast en boven de vrede: het zoeken der gerechtigheid, daar-
door de voortdurende strijd, de nooit eindigende pogingen om te 
grijpen, wat we tegelijk grijpen moeten èn niet grijpen kunnen, 
nog minder vasthouden. Alzoo: vrede èn strijd, maar aan elkaar 
gebonden, een vreedzame strijd, een strijd in vormen van het recht, 
een vrede, die in zich zelf de behoefte draagt in strijd te worden 
vernieuwd. Omdat we dien strijd dagelijks strijden is ons vak een 
schoon ambt. Het is waar — het is een strijd in de kleine ver-
houdingen, in de alledaagsche onbelangrijke, veelal geldelijke be-
trekkingen van mensch tot mensch. Maar juist omdat het een strijd 
in die kleine verhoudingen is, is hij reëel en echt, overzien wij wat 
we beoordeelen en waarnaar we streven, jagen we niet als zij, die 
naar de gerechtigheid in het groote willen grijpen, leege fan-
tomen na. 

Het is goed, dat we ons een oogenblik bezinnen op de diepste 
waarden van ons gebied, dat die aan anderen worden voorgehou-
den. Het is daarom gerechtvaardigd, als een volk een oogenblik 
wordt geroepen tot herdenken van zijn burgerlijk recht. 

Het Wetboek van 1838 is als veel wat uit zijn tijd stamt, wat 
onbeduidend en wat armelijk, het is burgerlijk, niet alleen in den 
zin van ,,civil", maar ook van ,,bourgeois", doch het is de zicht-
bare vorm, de belichaming van ons burgerlijk recht. Het is een 
poover ding, als men het op den keper beschouwt en hooge maat-
staven aanlegt, maar dat poovere spreekt ons van wat wij ons altijd 
als iets zeer hoogs mogen voorhouden onder menschen, van een 
bewaren van vrede en een streven naar gerechtigheid. 

Ik heb gezegd. 
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Ik ga ditmaal een artikel schrijven niet om den lezer iets te ver-
tellen, maar om hem iets te vragen. 

Ik zal het hebben over een stof, waarvan ik niets weet, maar 
waarvan ik graag iets zou weten. 

Dit klinkt vrij vreemd voor een hoofdartikelschrijver van dit 
Weekblad. Toch is het eenvoudig. De zaak zit zoo. Ik heb een vaag 
vermoeden, of — laat ik oprecht zijn — een vrij vaste overtuiging, 
dat het notariaat van de ontwikkeling van het recht, met name hoe-
wel niet uitsluitend van het huwelijksgoederen- en erfrecht veel 
zou kunnen mededeelen, dat de notaris in de practijk die vorming 
van nieuw recht beter dan iemand ziet èn er in niet onbelangrijke 
mate zelf aan meewerkt. Die overtuiging berust op wat ik in het 
algemeen weet van den werkkring van den notaris, maar haar 
ontbreekt vooralsnog de zekere basis van de waarneming der bij-
rondere verschijnsels. En, die basis kunnen de in het notariaat werk-
zame lezers van dit blad mij verschaffen. Voor mij zou dat 't aan-
gename resultaat hebben, dat ik mijne vooropgezette meening aan 
de werkelijkheid zou kunnen toetsen, maar van algemeener belang 
is dat het resultaat, dat ik beoog, van nut zou kunnen zijn voor de 
leer der rechtsbronnen in de eerste plaats, maar ook voor de kennis 
van huwelijksgoederen- en erfrecht in het bijzonder. Op het be-
langrijke en thans zoo actueele vraagstuk van de rechtsvorming 
buiten de wet om zou het wellicht eenig licht werpen, maar ook 
de regels van huwelijksgoederen- en erfrecht, zooals zij in werke-
lijkheid worden gevolgd op dit oogenblik, zouden beter gekend zijn. 

Laat ik mijne bedoeling toelichten. 
In de eerste plaats kan de notaris ons inlichten over het al of 

niet veelvuldig voorkomen van zekere rechtsinstellingen. W e l is 
waar. als het op vragen van quantitatieven aard aankomt, geven 
enkel statistieken nauwkeurige antwoorden en we moeten meer 
gegevens hebben in den aard van het staatje omtrent de huwe-
lijksche voorwaarden in 1902, dat Miseroy aan zijn praeadvies 
voor de vergadering der Juristenvereeniging van 1904 toevoegde, 
maar zoolang deze ontbreken en wellicht ook niet gemakkelijk zijn 
samen te stellen, kunnen mededeelingen van notarissen van veel 
nut zijn. Om enkele voorbeelden te noemen, zij zouden ons kun-
nen vertellen (vooral als zij over een ervaring van eenigen duur 
beschikken) of het maken van huwelijksche voorwaarden toeneemt, 
of daarbij de gemeenschap van winst en verlies zich handhaaft, dan 
wel meest elke gemeenschap wordt uitgesloten, of het veel voor-
komt dat aanstaande echtgenooten, die zonder huw. voorwaar-

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie no. 2088 ( 1 Ja-
nuari 1910). 
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den trouwen, elkaar tot 'erfgenaam benoemen, of in het algemeen 
testamentaire beschikkingen ten bate van den echtgenoot regel zijn 
dan wel door hen nog herhaaldelijk boedels worden behandeld, 
waarbij man of vrouw door kinderen of zelfs verdere versterf-erf-
genamen zijn uitgesloten, wat de inhoud der testamentaire beschik-
kingen ten bate van den langstlevende echtgenoot in den regel is: 
vruchtgebruik of eigendom van een zekere por t ie1 ) , in welken 
vorm testamenten worden gemaakt, of zij dikwijls de regels omtrent 
legitieme, inbreng, fideïcommissen enz. hebben zien toepassen en 
zoo meer. Ik doe slechts een greep. 

Vraag t men, wat de rechtswetenschap aan dit alles heeft, dan 
ligt het antwoord, voor zoover die wetenschap zich ook bemoeit 
met het wordend, het toekomstig recht, voor de hand. W i e een 
wijziging der wetgeving overweegt, zal de werking dier weggeving 
moeten kennen, kent hij de werkelijkheid, het al of niet geregeld 
volgen der wettelijke regels door de practijk niet, dan tast hij bij 
zijne wijzigingen in den blinde. Maa r we behoeven niet tot op de 
altijd verder weg schijnende herziening van ons burgerlijk wet-
boek te wachten om wetenschappelijk voordeel van de beantwoor-
ding var» vragen als de bovenbedoelde te hebben. Ik geef toe, er 
bestaat een rechtswetenschap, voor wie het min of meer frequente 
van de toepassing van eenigen regel onverschillig i s 2 ) ; om uit te 
maken, welke rechtspositie een erfgenaam naar Nederlandsch recht 
heeft, behoeft men niet te weten, hoeveel menschen in een zeker 
jaar erfgenaam zijn geworden en men is geen stap verder tot de 
oplossing der moeilijkheid, hoe een boedel van een in tweede huwe-
lijk gehuwd man met voorkinderen, te verdeden, als men weet, 
hoeveel menschen in tweede huwelijk al of niet in gemeenschap 
getrouwd zijn. Maar als men de taak der rechtswetenschap ruimer 
opvat, als men haar beschrijving van de regels die in zeker land 
in een bepaalden tijd als rechtsregels gevolgd worden tot plicht 
rekent, dan is kennis van de regels die men in de practijk in acht 
neemt van meer belang dan wetskennis. Gesteld eens, dat ieder 
aanstaand echtpaar huwelijksche voorwaarden maakt en zich daar-
bij een in de wet niet voorkomenden gemeenschapsvorm koos, zou 
het dan nog geoorloofd zijn in een leerboek te vertellen dat het 
wettelijk huwelijksrecht de algeheele gemeenschap was, omtrent 
die gemeenschap zich in bijzonderheden uit te putten en overigens 
alleen te zeggen, dat men daarvan mag afwijken? Zou men niet 

' ) Houwing schrijft aan het slot van een studie omtrent Het erfrecht van d:n 
langstlevenden echtgenoot in Rechtsg. Magazijn 1902 (blz. 413) dat hij uit hom 
verschafte inlichtingen meent te mogen opmaken, dat in Noord- en Zuid-Holland. 
Zeeland en Utrecht aan de making van eigendom, in Friesland, Groningen, Over-
ijssel en Drenthe aan dat van vruchtgebruik de voorkeur wordt gegeven, terwijl 
in Noord-Brabant en Gelderland zoowel het een als het ander wordt toegekend. 
Vooral in groote steden geeft men de voorkeur aan den eigendom. — Bevestigt 
de latere ervaring deze mededeeling? 

2) Vgl. Stammler, Wirtschafft und Recht. blz. 163. 
4 



50 P. SCHOLTEN 

veeleer ook den inhoud van dezen gebruikelijken vorm moeten be-
schrijven, de moeilijkheden die daarbij rijzen bespreken en desnoods 
de algemeene gemeenschap als verouderd instituut met een enkel 
woord mogen afdoen? Zou het laatste niet levender, beter zijn 
dan het eerste? Als dat zoo is, dan staat ook het belang, het weten-
schappelijk belang van de kennis van de frequentie van toepassing 
van eenig instituut vast. Bovendien, wie als ik meent, dat ook bij 
het zuiver juridiek werk der interpretatie waardeering van den te 
interpreteeren regel onvermijdelijk en ook goed i s 1 ) , zal ook daar-
voor van de veelvuldigheid van zijn werking in de practijk op de 
hoogte willen zijn. 

Nu is het merkwaardig, dat, waar de waarneming omtrent 
frequentie voor het zakelijke en het wijdvertakte verbintenissen-
recht zoo buitengewoon moeilijk is, haast ondoenlijk, juist het be-
staan van het notariaat haar voor huwelijksgoederen- en erfrecht 
zooveel gemakkelijker maakt, omdat alles zich hier concentreert in 
één man: den notaris. Zoo goed als alles van eenig belang gaat 
door zijn hand. Hij is dus tot waarneming bij uitstek geschikt en 
het is zoo jammer, dat wij daarvan zoo bitter weinig bemerken. 
Dat zou ik veranderd willen zien. 

Maar voor ik verder ga, nog een andere vraag: is hier ook sprake 
van rechts<>or/mn# door den notaris? In zooverre zeer zeker, als 
hij als raadsman invloed heeft op wat zijn cliënten doen, ten aan-
zien van sommige punten (vormquaesties) zal die invloed grooter 
zijn dan bij andere, waar de notaris minder leiding geeft dan wel 
formuleert, geheel ontbreekt hij nergens. Een notaris, die zelf de 
voorkeur geeft aan toekenning van vruchtgebruik aan den langst-
levenden echtgenoot boven een deel in eigendom, zal meer testa-
menten met vruchtgebruik passeeren dan een ander, die van dat 
zakelijke recht niet wil weten. Door invloed op de frequentie en 
doordat deze weer voor de ontwikkeling van het recht van belang 
is. is hier dus inderdaad vorming van recht door den notaris aan-
wezig, maar diens betekenis voor het ontstaan van nieuw recht 
ligt toch eigenlijk in iets anders. 

Tot nu toe sprak ik over het al of niet veelvuldig voorkomen 
van in de wet geregelde instituten, ter loops wees ik er echter reeds 
op, dat waar contractsvrijheid bestaat, ook de mogelijkheid is ge-
geven, nieuwe typen naast of zelfs in plaats der naar de wet be-
staande te vormen. Is de inhoud van eenige overeenkomst of bin-
dende eenzijdige verklaring voor de betrokkenen altijd concreet 
recht, zoodra die inhoud in gelijksoortige akten geregeld wordt her-
haald en omtrent de beteekenis, de rechtsgevolgen in het algemeen 
een min of meer gevestigde overtuiging ontstaat, kan men zeggen, 
dat het recht in abstracto met een nieuw instituut is verrijkt. Ik 
behoef slechts aan trust, rekening-courant en dergelijke te her-

' ) Vgl. mijne bewerking (4e druk) van Asser I blz. 84. 
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inneren om mijne bedoeling duidelijk te maken. Ook op het gebied, 
wat ik nu meer speciaal op het oog heb, heeft men ze, men denke 
slechts aan het beding, dat bepaalde goederen (inboedel enz.) aan 
den langstlevende der echtgenooten zullen verblijven, door dit be-
ding, dat naar ik meen meer en meer wordt gemaakt, is ook in 
ons recht iets a!s het Duitsche „Voraus" geschapen. Dat aan deze 
rechtsvorming het notariaat in belangrijke mate meewerkt, zal ik wel 
niet hebben te betoogen. Het is een notaris waarschijnlijk, die — 
natuurlijk onder den drang van belanghebbenden — zulk een be-
ding heeft uitgedacht en het zijn notarissen, die — weer onder 
denzelfden drang — het beding tot stijl, tot een vast bestanddeel 
van het recht hebben gemaakt. 

Van de functie's, die het notariaat bij de rechtsvorming vervult, 
is deze zeker de voornaamste, toch dacht ik, toen ik dit opstel 
aanving, nog meer aan een andere zijde van hun werk. De notaris 
is behalve opsteller van akten ook vrede-rechter . Bij deeling van 
nalatenschappen en gemeenschappen zegt hij, op hoeveel ieder 
recht heeft, hoe het is en partijen, overtuigd dat hij het weet, leggen 
zich bij zijn uitspraak in negen en negentig van de honderd geval-
len neer. Dat zij dien uitspraak door inlichtingen van elders, advie-
zen van advocaten of zoo controleeren, behoort tot de zeldzaam-
heden, een proces is nog grooter uitzondering. Nu wordt meer en 
meer — en terecht — aangenomen dat een rechter niet alleen toe-
past, maar zelf recht vormt, en niet alleen in concreto in een be-
paald geval, maar ook in het algemeen, als zijn uitspraak geregeld 
wordt gevolgd, als er ontstaat wat men een ,.constante jurispru-
dentie" noemt. W i e daarvan nog niet overtuigd is, leze de fijne 
analyse van de rechtspraak over de in gebreke stelling door Drucker 
in het Rechtsg. Magazijn van dit jaar gegeven. Hij kan dan die 
rechtsvorming zien. Maar als dit zoo is, dan geldt het ook voor het 
notariaat. W e l staat de rechtsvorming door het notariaat onder con-
trole van den rechter — gelijk de lagere rechter onder die van den 
hoogeren — mnar waar hier in den regel niet een bepaalde strijd 
is tusschen partijen, waar de uitspraak van den notaris niet de be-
slissing is van een geschil, maar een afbakening van wederzijdsche 
belangen, is voor hem a priori de kans grooter dat partijen zijn 
uitspraak als juist zullen eerbiedigen, voelt hij zich daarom ook 
vrijer tegenover wet en jurisprudentie van den Hoogen Raad dan 
een lagere rechter. Maar juist daarom zou het zoo belangrijk zijn 
te weten, of hij deze vrijheid gebruikt, m. a. vv. welke regels hij 
volgt bij zijne scheidingen. Welke opvatting heeft het notariaat 
van winst en verlies? hoe behandelt men de voortgezette gemeen-
schap? wordt bij verdeeling v?n tweede huwelijksgemeenschap het 
jongste arrest van den H. R. in de praktijk gevolgd? of blijft men 
bij de vroegere wijze van deelen? rekent men een vruchtgebruik 
of een fideïcommis al of niet tot de gemeenschap? en hoe doet men 
er mede als het recht van den langstlevende afkomstig is, wordt 
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het hem of ook wel een ander toebedeeld? Ziedaar enkele van de 
vele vragen, waarop het belangrijk zou zijn het antwoord te ver-
nemen. 

Ik ben aan het slot van dit opstel gekomen en keer tot het begin 
terug. Ik heb een vraag aan de lezers van dit blad, een vraag om 
feitelijke mededeelingen. Mededeelingen, zoowel omtrent de fre-
quentie van een of ander instituut als omtrent de in de practijk 
gevolgde rechtsopvattingen. Men ziet, dat de rechtsvorming bij de 
formuleering van wilsverklaringen er buiten valt. Voor mededee-
lingen als ik bedoel, schijnt deze stof mij minder geschikt, omdat 
de vorming van het nieuwe recht hier haast onmerkbaar geschiedt 
— de een gebruikt een clausule in zijn akte enkel voor het bepaalde 
geval, de ander volgt hem na, onbewust werken beiden aan het 
ontstaan van het nieuwe recht. En natuurlijk gebeurt dit niet dage-
lijks. Ook is het niet gemakkelijk dit zelf in de practijk staande, 
en dus de zaken niet van boven beziende op te merken. W a t niet 
wegneemt, dat als iemand ook hierover iets te vertellen heeft, hij 
uiterst welkom zal zijn. Maar ik vraag vooral om wat zooveel een-
voudiger is. het mededeelen van feiten. De rubriek rechtsvragen kan 
leeren, waarmee men in de practijk moeilijkheden heeft. Ik erken 
haar belang en nut. Maar het is toch de vraag of een rubriek nog 
niet van meer beteekenis zou zijn, waarin te vinden was, wat de 
practijk als gewoon, normaal als regel dus beschouwt. Men vecht 
in de laatste jaren geregeld van tijd tot tijd over de vraag, wat 
voor de rechtswetenschap de beste methode is: inductie of deductie. 
Ik wil daar geen partij in kiezen, althans nu niet — maar zeker 
is het, dat als het inductief werken iets kan uitrichten^ dan hier 
ccn veld is, waarop het kan blijken. Voor de notariaats-menschen 
ligt hier misschien een wetenschappelijk gewichtige taak, voor ons 
blad een kans een bijzondere beteekenis te bekomen. Zendt daar-
om is mijn verzoek aan de lezers van dit blad uit notarieelen kring, 
mij uw inlichtingen. Word t ge door eenig feit getroffen, neemt ge 
iets waar op het gebied dat ik aangaf, vindt ge ergens strijd tus-
schen wat ge als theorie hebt geleerd en wat nu de practijk toont, 
stel me er van op de hoogte; hebt ge enkele cijfers, die ge na 
lezing van het voorgaande meent dat me wellicht zullen interes-
seeren, geef ze op. Ik zal het gezondene gaarne schiften, vermel-
den wat mij belangrijk schijnt en wat afvalt is niet verloren. Vind 
ik eenige medewerking, dan hoop ik later met meer gespecialiseerde 
vragen tot de lezers te komen. 

Om zoo wellicht u eens een belangrijker artikel — dan niet meer 
enkel een vraag — over de rechtsvorming door het notariaat te 
kunnen geven 
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Mijne Heerert, 

De Broederschap van Candidaat-Notarissen heeft zich in haar 
zestig-jarig bestaan naast behartiging van de vakbelangen harer 
leden en die van het notariaat in het algemeen steeds ook ten doel 
gesteld den wetenschappelijken zin bij notarissen en aanstaande 
notarissen te kweeken. Zij heeft immer begrepen dat voor een 
goede uitoefening van het notarisambt een wel onderlegde juridieke 
geschooldheid onmisbaar is. Meer nog, zij heeft alles verricht wat 
in haar vermogen was, om de wetenschap te dienen van die deelen 
van het recht, waarmee de notaris krachtens zijn ambt dagelijks 
in aanraking komt, privaat- en fiscaal recht. 

Van de zijde der mannen van wetenschap is dit altijd ge-
waardeerd. Is het nog niet onlangs bij den dood van den man, aan 
wien op dit oogenblik een woord van dankbaar herdenken te wijden 
zeker niet ongepast is, van Hamaker, uitgesproken, dat het het door 
Uwe Broederschap uitgegeven Weekblad vooral was, dat hem 
gelegenheid heeft gegeven zijn volle krachten als juridiek schrijver 
en schepper te ontplooien? 

Die goede betrekkingen tusschen rechtswetenschap en notariaat, 
die Uw Broederschap heeft in het leven geroepen, brachten mij 
er toe U heden eenige beschouwingen voor te dragen over de 
beteekenis van het notariaat voor het recht en zijn wetenschap. 

Voor het recht en zijn wetenschap . . . . indien ik althans dien 
term nog gebruiken mag. In de periode van gisting, die wij ook 
op het gebied der rechtswetenschap beleven, heeft men aan den 
twijfel aan veel, wat vorige generaties als vaststaande aannamen, 
ook dezen toegevoegd, of er wel zoo iets als een rechtswetenschap 
bestaat. Schrikt niet, hoorders, het is niet mijn bedoeling U te 
spreken over de opvattingen der weinigen, die het zonder een 
recht meenen te kunnen stellen, hunne niet eens schoone utopieën 
laat ik gaarne rusten. De nadruk valt niet op het recht, maar op 
de wetenschap. Onze rechtsbeoefening is niet een wetenschap, 
ziedaar de stelling van sommige nieuwere schrijvers, waaraan ik 
U herinneren wilde. Eigenlijk is ook zij niet nieuw, reeds in 1848 
hield de toenmalige Pruisische Staatsanwalt von Kirchmann een 
rede over die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. 

*) Redt uitgesproken in de fccstvcrgadcring der Broederschap van Candidaat-
Notarissen. ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Broederschap op 19 Jun i 
1911 te Amsterdam gehouden. 
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het is ons in de nieuwere litteratuur over de methode der rechts-
wetenschap vaak genoeg in de herinnering gebracht. En te allen 
tijde zijn er menschen geweest, mannen van beteekenis dikwijls, 
die door hun aard als van nature zich afkeerig gevoelden van het 
recht en in zijn wetenschap niet veel meer zagen dan een dor en 
onvruchtbaar woord- en begrippenspel. Merkwaardig is echter wel, 
dat thans de twijfel aan het wetenschappelijk karakter van onze 
rechtsbeoefening niet wordt uitgesproken door dezulken, maar 
komt van de zijde der juristen zelf, en wel van mannen die zich 
met het recht niet enkel in hun dagelijksche beroepsfuncties maar 
ook in wat ik dan nog maar noemen zal wetenschappelijken arbeid 
hebben beziggehouden. Ik denk b.v. aan den Duitschen rechter 
Rumpf, die aan het slot van een reeks van in 1910 voor leeken 
gehouden voordrachten over Volk en Recht de vraag stelt: 1st die 
Jurisprudenz ein Wissenschaft?, stelt en . . . . ontkennend beant-
woordt. 

Ik zal U het trouwens niet zeer diepgaand betoog van Rumpf 
niet in zijn geheel weergeven, ik kan mij daarvan te eerder ont-
houden, omdat het zijn grondslag vindt in een enkele zeer een-
voudige opmerking. Het is deze. W i e in een twijfelachtig geval, 
waarvoor de beslissing niet zoo maar uit de wet is af te lezen, 
vaststelt wat recht is, doet nog ander dan enkel logisch werk, in 
zijn oordeel zit een waardeering, het is mede afhankelijk van zijn 
wil. W a a r nu de wetenschap streeft naar het objectief-ware, kan 
deze mede door subjectieve invloeden bepaalde vaststelling van 
wat recht is, nimmer wetenschappelijk werk worden genoemd. Kan 
de geschiedenis, volgens Rumpf, reeds niet een zuivere wetenschap 
heeten doordat een geschiedbeschrijving zonder beïnvloeding door 
den subjectieven kijk van den historicus onmogelijk is, hoeveel meer 
geldt dit voor de rechtsbeoefening, waar de geschiedschrijver, door 
den afstand in tijd, die tusschen hem en zijn stof ligt, zich tot 
zekere hoogte los kan maken van persoonlijke overwegingen, een 
mogelijkheid die den jurist ten eenenmale ontbreekt. Hij kan den 
rechtzoekende moeielijk toevoegen dat hij maar moet wachten tot 
er tijd genoeg over zijn zaak is heengegaan om haar met volkomen 
objectiviteit te beoordeelen. 

In het subjectieve dus in het werk van den jurist, in den invloed 
van andere dan intellectueele geesteseigenschappen. van den wil 
wordt de grond gezocht, waarom zijn werk niet wetenschappelijk, 
zijn vak niet een wetenschap zou zijn. Om de juistheid dezer be-
wering te toetsen zou het noodzakelijk zijn eerst uit te maken, wat 
het wetenschappelijk denken in het algemeen karakteriseert, wat 
in het algemeen dan wel wetenschap moet heeten. Gij begrijpt dat 
het hier de plaats niet is dit onderzoek in te stellen. Mij geeft 
echter de geciteerde beschouwing aanleiding eenige opmerkingen 
te maken over de verschillende wijzen, waarop het recht beoefend 
kan worden. Door deze dan in verband te brengen met de be-
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teekenis die het notariaat heeft voor die rechtsbeoefening hoop ik 
U een kijk te geven op den aard der rechtswetenschap en tevens 
op Uw eigen vak. 

Men kan van het recht van een volk een beschrijving geven 
zooals men het van de zeden en gewoonten zou doen, een zoo 
objectief mogelijk relaas van de voorstellingen omtrent recht, die 
de individuen waaruit het volk bestaat zich gevormd hebben, en 
van de wijze waarop zij die in de practijk brengen en zoo noodig 
handhaven. Het is deze methode die men volgt in de zoogenaamd 
vergelijkende rechtswetenschap, bij de beschrijving van het recht 
van primitieve volken. Men vertelt hoe bij een dergelijk volk de 
verhouding is tusschen man en vrouw, hoe de ouders zich gedra-
gen tegenover de kinderen en wat het gevolg is als zij van dat 
gedrag afwijken, hoe de goederen verdeeld zijn, of zij een uitslui-
tende beschikkingsbevoegdheid over vee of wapenen erkennen en 
zoo meer. Het is duidelijk dat de onderzoeker in een dergelijk geval 
geheel objectief staat tegenover zijn stof, althans dat als er iets 
subjectiefs zit in zijn resultaten, dit in niet meerdere mate het geval 
is dan bij welk wetenschappelijk werk ook. Hij doet niet anders 
dan een bepaald gegeven zoo goed mogelijk waarnemen en dan zijn 
resultaat systematiseeren. 

Is deze methode nu niet ook bruikbaar bij de behandeling van 
het recht van niet-primitieve volken, bij cultuurvolken van vroeger 
of thans? A priori is die mogelijkheid niet te ontkennen, maar er 
rijzen toch eigenaardige moeielijkheden, die grooter worden naar-
mate het volk, welks recht het geldt, dichter in plaats en tijd staat 
bij den onderzoeker. Bij de bestudeering van het recht van een pri-
mitief volk, Afrikaansche negers of inlanders van Nieuw Guinea 
b.v., bepaalt men zich tot waarnemen van gebruiken en gewoonten, 
daarnaast dan van de voorstellingen die de betrokken personen zich 
bij die gebruiken vormen. De onderzoeker toetst die resultaten aan 
zijn eigen begrip van recht, schift ze krachtens dezen maatstaf tus-
schen wat recht, wat enkel zeden mag heeten en beschrijft dan het 
eerste in zooveel mogelijk systematische samenstelling. Zoodra 
men echter met een cultuurvolk te doen heeft, schuift zich tusschen 
feitelijk handelen en voorstellingen bij de betrokken individuen nog 
een ander element in, waardoor de studie van den jurist belangrijk 
gewijzigd wordt: het is de formuleering van den rechtsregel die 
het volk zelf gemaakt heeft, de rechtsbron. Zoolang een volk nog 
niet tot formuleering zijner rechtsregels gekomen is. zoolang het 
recht niet bewust is geworden, kan de onderzoeker zich bepalen 
tot beschrijving van wat hij waarneemt aan feitelijke verhoudingen 
en concrete voorstellingen. Den regel vormt hij zelf. Maar is het 
volk tot die vorming overgegaan, kent het bepaald geformuleerde 
regels, — en daarvoor is het niet noodig, dat zij als wet erkend zijn 
of zelfs maar zijn opgeteekend. — dan krijgt immers die formule 
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op haar beurt macht over de aan dat recht onderworpenen. Oor-
spronkelijk een samenvatting van wat ieder onbewust voelde wordt 
zij al spoedig een bevel dat onafhankelijk daarvan opvolging eischt. 
krijgt zij zelfstandige beteekenis. Maar daarmee is ook het studie-
veld van den onderzoeker verplaatst, niet alleen feitelijke verhou-
dingen, ook abstracte regels bestudeert hij, naast het leven ook 
de wet. Hij vraagt nu niet meer alleen wat het volk, waarmee hij 
zich bezig houdt doet en wat hij daarin als recht erkent, maar ook 
wat dat volk zichzelf tot recht heeft gemaakt, wat het krachtens 
dat recht behoorde te doen. Maa r al te veel maakt hij zelfs het 
laatste tot hoofdzaak, daarbij vergetend dat toch slechts die regel 
van belang is die ook in de werkelijkheid wordt gevolgd. En dit 
is lang niet met alle het geval. Rechtsleer en rechtsleven stemmen 
niet altijd overeen. Er is een breuk tusschen beide, die zich voor 
den onderzoeker dagelijks doet gevoelen. Ik meen niet dat hij naast 
het recht ook het onrecht, de overtreding van den regel op zijn weg 
zal vinden. Dit zal altijd en bij ieder volk het geval zijn, zoolang 
daartegen maar gereageerd wordt met de machtsmiddelen die het 
recht heeft, zoolang het als onrecht wordt erkend, blijft ook de 
regel recht. Maa r het gebeurt ook dat de regel wèl in naam nog 
wordt erkend, doch niet meer opgevolgd, ook niet door hen die tot 
zijn handhaving zijn geroepen. Tusschen rechtsregel en rechtsleven 
is dan een scheur, die op de een of andere wijze moet worden 
geheeld. Maa r nu is de verhouding niet eenvoudig zoo, dat sommige 
regels wel, andere in het geheel niet worden geëerbiedigd — er 
liggen allerlei schakeeringen tusschen deze uiterste gevallen. Er 
wordt aan een regel geplukt, getornd, hij wordt nu eens zóó dan 
weer zóó opgevat, voor hij geheel wordt verlaten. Ook die op-
vattingen heeft de rechtsgeleerde te bestudeeren, niet alleen de 
regel op zichzelf, niet alleen het leven, de feitelijke verhoudingen, 
ook de opvattingen en uitleggingen die betrokkenen aan den regel 
gaven worden voorwerp van studie. Zijn taak is dus wel eigen-
aardig: zijn beschrijving is nóch enkel een beschrijving van regels, 
nóch enkel van feitelijke verhoudingen, nóch zelfs van het verband 
tusschen deze beide, zooals het volk waarmede hij zich bezig houdt 
dat zelf begreep, maar het is een beschrijving van deze drie tegelijk. 
En heeft hij uit te maken welke der verschillende verschijnselen nu 
als recht gold, dan is hij altijd tot een transactie verplicht, en zal 
nu eens aan dezen dan aan dien factor de voorkeur moeten geven. 

Is zoo reeds een rechtsbeschrijving van een cultuurvolk iets 
anders dan een verhaal van waarnemingen, bevat dit reeds nood-
zakelijk een element, waarbij de jurist niet uit zijne waarneming 
van feiten heeft geput, maar uit een regel, wiens draagkracht hij 
door iets anders dan waarneming en deductie uit waarneming vast-
stelt, nog veel grooter verandering ondergaat zijn werkzaamheid, 
indien hij het hedendaagsch, ook voor hem zelf geldend, recht tot 
voorwerp van onderzoek maakt. 
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Ook dan is het zijn hoofdtaak dit recht te beschrijven, te ver-
klaren, wat in een gegeven geval recht is. Ik denk er niet aan het 
overig deel zijner taak: het systematiseeren en critiseeren van 
rechtsstof, het nagaan van het historisch worden van eenigen regel 
of zijn samenhang met economische veranderingen of met andere 
verschijnselen van het cultuurleven en zoo veel meer te ontken-
nen, tegenover den plicht uit te maken wat recht is, is dit alles 
toch secundair. Daarbij wordt voor hem de breuk tusschen rechts-
leven en rechtsregel van nog geheel andere beteekenis. Hij kan niet 
volstaan met dien te constateeren, hij moet trachten hem te over-
bruggen. Hij heeft te kiezen. W o r d t hem gevraagd te beslissen wat 
recht is, en hij zou antwoorden: in de wet staat dit, in de praktijk 
doet men veelal anders, dan zou dat an twoord al heel weinig 
bevredigend zijn. Immers de vrager wil weten wat hij behoort te 
doen, waaraan hij zich heeft te houden, het een óf het ander, niet 
het een èn het ander. En bij de keus is hij niet meer de koele 
geleerde die constateert wat waarnemen en overdenken hem leerden. 
Het recht geldt ook voor hem en den kring waartoe hij behoort; 
het is hem niet onverschillig wat recht is, wat onrecht. Persoonlijke 
overwegingen komen in het spel. Daa r komt nog iets bij. Voor 
het recht van zijn tijd heeft de jurist nog een zeer bijzondere taak. 
Hij heeft ook te antwoorden op vragen waarop noch de erkende 
rechtsregel, noch het rechtsleven in den zin waarin de historicus 
het beschouwt, het geheel van verschijnsels waaruit is op te maken 
wat op een gegeven oogenblik als recht erkend is, het antwoord 
geeft. Er doen zich gevallen voor, waarvoor een regeling niet ge-
troffen is, nieuwe verhoudingen worden geboren, waarvoor de 
algemeen gegeven regel niet gedacht is en niet past, bestaande 
regels blijken door toepassing op verhoudingen waarvoor zij niet 
werden opgesteld, een bijzondere beteekenis te erlangen, waardoor 
echter uitwerkingen in details anders moeten geschieden dan oor-
spronkelijk gebeurde. En zoo veel meer. Ik behoef daar niet over 
uit te wijden. Ieder weet thans wel, dat de verouderde voorstelling 
dat de geformuleerde regel, speciaal de wet elk geval omvat en 
dus ieder die recht zoekt niet anders te doen heeft dan de feiten 
onder dien regel te plaatsen, ten eenenmale onhoudbaar is geble-
ken. De jurist wordt dus gedwongen zelf een regel te vormen. 
W a a r hij bij historisch werk alleen uitmaakt wat anderen deden, 
moet hij nu zelf mede doen. Regels vormt de beschrijver van een 
primitief recht ook, maar hoe geheel anders is daar die uitspraak 
bedoeld. Terwijl de regel van deze niet anders is dan een samen-
vatting van waarnemingen, van wat hij als recht door anderen 
gevolgd vindt, is die van den hedendaagschen jurist een poging 
aan te wijzen wat als recht gevolgd moet worden. De eerste is 
niet dan een resultaat van denkarbeid, in de tweede ligt tegelijk 
een richting voor een toekomstig gedrag. De beslissing van wat 
recht is, wordt zoo overal waar de jurist niet staat voor een gezag. 
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dat hij als bindend erkent, beïnvloed door zijn overtuiging wat 
recht behoort te zijn. Welk dit gezag is, hoe ver het zich uitstrekt. 
hoe ook de nieuw te formuleeren regel te vinden is, dat alles is 
in hooge mate onzeker en betwist — één ding staat echter vast: 
door enkele ontleding van bestaande regels of enkele waarneming 
van gevolgde gewoonten, wordt de nieuwe regel niet gevonden. 
Objectief in dien zin is het werk van den jurist nooit. 

Maar geldt dit dan ook niet voor een recht uit het verleden? 
Er kunnen zich toch ook daar allerlei vragen voordoen, en deden 
zich voor, niet minder fijn en niet minder ingewikkeld dan thans, 
worden die dan op andere wijze beslist, volgens een andere methode 
dan naar het geldend recht? Het hangt er van af hoe men zich 
deze vraag denkt. Voor de juristen van toen gold volkomen het-
zelfde als voor die van nu. Maar zoodra hun recht een dood recht 
is geworden, is de verhouding van den jurist tot zijn stof ge-
wijzigd. Komt een hedendaagsch geleerde voor de vraag te staan 
hoe b.v. een verhouding van burenrecht naar Romeinsch recht is 
te beoordeelen. dan kan hij onderzoeken wat de Romeinsche bron-
nen daaromtrent mededeelen, hij kan de uitspraken der Romeinsche 
juristen samenvatten. Gaat hij echter verd-er en b.v. verklaren hoe 
zij waarschijnlijk in een niet genoemd geval beslist zouden hebben, 
dan doet hij al iets zeer gevaarlijks, zoo niet onmogelijks, licht 
mengt hij, hoezeer hij zich in den gedachtengang dier mannen van 
de oudheid tracht te verplaatsen, eigen waardeering in wat hij hun 
toeschrijft, verder dan een waarschijnlijkheid kan hij echter nooit 
gaan, zoodra hij uitspraak zou doen wat in zoon geval recht is, 
doet hij meer dan hij wetenschappelijk kan verantwoorden. W e r d 
hem zulk een vraag gedaan, dan zou een ,,ik weet het niet" het 
gepaste antwoord zijn. Voor hedendaagsch recht is hem echter 
de vrijheid van dit antwoord uitdrukkelijk ontzegd. Hij moet altijd 
antwoorden als hem een geval wordt voorgelegd, waarvan hij de 
beslissing heeft aan te geven. 

Voor een belangrijk deel is dus het werk van den jurist, die 
hedendaagsch recht bestudeert, iets anders dan het zich eigen 
maken, begrijpen en verklaren van de voorstellingen van anderen 
omtrent recht, voor een belangrijk deel is het rechtsvorming, de 
rechtswetenschap schept mede haar eigen object. Wi l men haar 
daarom den naam wetenschap onthouden, van kunst, techniek, 
ordening spreken — mij is het althans voor het oogenblik onver-
schillig. Vergun mij slechts dat ik heden den term blijf gebruiken. 
Ik zeide het reeds: niet daarop wil ik ingaan en evenmin U bezig 
houden met de vraag hoe die rechtsvorming geschiedt. Deze vraag 
is van het uiterst belang, maar op dit oogenblik is zij niet aan de 
orde. Mij is het er alleen om te doen, om U in den verwarrenden 
strijd die thans over den aard der rechtswetenschap wordt gevoerd 
te doen zien, dat er tweeërlei methodes van rechtsbeoefening zijn, 
de historische, die rechtstoepassing, rechtsregels en rechtsleven een-
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voudig als gegevens aanvaardt en de rechtscheppende, die telkens 
waar de rechtsbronnen geen of geen afdoend uitsluitsel geven — 
en ook die mate van afdoendheid beoordeelt zij zelve — rechts-
vormend optreedt. Nu is de verhouding echter niet zoo, dat de 
eerste methode die der rechtsgeschiedenis, de tweede die van het 
hedendaagsche recht is. W i e het eigenlijk juristenwerk der laatste 
methode niet verstaat, zal ook in de rechtsgeschiedenis weinig 
bereiken, het begrijpen der verhouding tusschen regels en feiten 
zal hem zonder dat niet goed mogelijk zijn. Maar zeker is de eerst 
bedoelde historische methode ook voor het hedendaagsche recht 
noodzakelijk. Ja de geheele rechtsbeoefening is een voortdurend 
geven en nemen tusschen beide, waarbij het nog niet gelukt is een 
vaste afbakening van beider gebied te vinden. Daaraan is de on-
zekerheid waarin de methodiek verkeert, toe te schrijven, daaraan 
ook, dat zoo goed als geen jurist — man van de practijk of 
theoreticus — een vaststaand beginsel heeft, waarnaar hij handelt. 
Allen — ik zonder mij zelf niet uit — buigen nu eens voor het 
gegeven feit, dat zij op onderling zeer verschillende wijze vast-
stellen, dan weer trachten zij eigen rechtsovertuiging ingang te 
doen vinden. 

Laat mij deze tegenstelling nog wat toelichten. Wij spreken 
dikwijls van een .heerschende opvatting", een ..heerschende leer". 
Wij meenen daarmee dat omtrent eenige rechtsvraag door de 
meerderheid der auteurs, aan wien gezag wordt toegekend en door 
de rechtspraak een bepaalde meening wordt aangehangen. Is die 
meening nu ,,recht"? Beschouwt men de zaak historisch, zeer zeker. 
Het heeft weinig zin te betoogen dat de Romeinsche juristen eenige 
vraag anders hadden kunnen of moeten beslissen dan zij gedaan 
hebben, het is bij een beschrijving van het Oud-Hollandsch Recht 
een dwaasheid eenige bewering uit te spreken, die wij uit de toen 
geldende bronnen afleiden maar toen ter tijde door niemand werd 
aanvaard, het is volkomen geoorloofd de heerschende meening als 
doel van het recht te beschrijven, desnoods met de mededeeling dat 
er enkelen waren die er anders over dachten. Maar ook voor heden-
daagsch recht is deze historische beschouwing mogelijk niet alleen, 
maar dikwijls genoeg geboden. Stellen wij ons echter critisch tegen-
over de heerschende leer — en rechtsgeleerde of rechter die dat 
nimmer durft is zeker zijn ambt onwaardig — dan zeggen wij, dat 
die leer niet alleen niet recht behoort te zijn, maar ook niet recht is. 
Denk voorts aan de jurisprudentie. Blijven wij bij de historische 
beschrijving staan dan kunnen wij de vonnissen daarin opnemen 
en ze als meer of minder belangrijk element der te beschrijven stof 
beschouwen, stemmen zij met elkaar niet overeen, dan zeggen wij 
dat het een van het ander afwijkt. Meer niet. Stellen wij ons daar-
entegen op het standpunt der tweede door ons geschetste juridische 
methode, dan oordeelen wij het eene vonnis juist, het andere on-
juist, wij beschouwen de jurisprudentie niet als een deel onzer stof. 
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maar vragen ons af of die stof. waar tegenover zij juist zoo staat 
als wij zelf, al of niet goed door haar is begrepen. Neemt de vraag. 
of gewoonte een wet afschaft. Bij een beschouwing naar de eerste 
methode hebben wij enkel het feit te onderzoeken, of de wet al 
of niet toegepast wordt, hoogstens kunnen wij nog vragen, of die 
afschaffing ook door de geldende rechtsbronnen naar de overtui-
ging van hen, die er over te beslissen hebben, wordt gesanction-
neerd. Bij een onderzoek naar de tweede methode vragen wij niet 
naar het feit, maar naar het recht, kan gewoonte een wet afschaf-
fen luidt dan de formuleering en zeggen wij daarop neen, dan 
erkennen wij het feit ook niet dat het desondanks gebeurd zou zijn. 
De verhouding van rechter en wet tracht de eerste te bepalen door 
te onderzoeken, wat de rechter ten aanzien der wet doet, welke 
vrijheden hij zich feitelijk veroorlooft, de tweede stelt de vraag: 
welke vrijheden mag hij zich veroorloven, hoe behoort hij zich tegen-
over de wet te stellen. 

Ik zou deze voorbeelden met een oneindige reeks kunnen ver-
meerderen, ik geloof echter dat zij voldoende zijn om U de tegen-
stelling in de rechtswetenschap aan te toonen. Het is een twee-
slachtigheid, die niet alleen door niemand vermeden wordt, maar 
die — althans naar mijn oordeel — niet te vermijden is, al kan licht 
worden toegegeven dat omtrent de verhouding van beide methoden 
wel eenige meerdere vastheid kan worden verkregen. Ten slotte 
kan men de tegenstelling op de wetenschappelijke methoden zelf 
toepassen. W a n t kunnen wij historisch gesproken, zeggen dat de 
rechter — en evenzeer de hem voorlichtende man van weten-
schap — het recht vormt, toch gaan beiden bij hunne uitspraken er 
van uit, dat dat nieuw-gevormde recht ook vóór die uitspraak al 
recht was. Op te lossen is een beslissing voor het een of voor 
het andere in de tweestrijd niet. omdat hij wortelt in den aard van 
het recht zelf. Eenerzijds een geheel van normen die op onvoor-
waardelijke eerbiediging aanspraak maken — onverschillig wat er 
in werkelijkheid gebeurt — is het recht anderzijds bepaald door 
het positieve criterium van het al of niet gelden. Een leer over 
zijn regels hetgeen behoort te geschieden behoeven niettemin posi-
tieve erkenning, welker bestaan alleen een leer over wat geschiedt 
kan onderzoeken. Overal een dualisme, waar niet uit te komen is. 

Het zou mij niet verwonderen, geachte hoorders, indien gij U 
reeds eenigen tijd ongeduldig de vraag had gesteld: waar blijft 
het notariaat? Daarover toch verwachtte gij terecht dat ik in de 
eerste plaats zou spreken. Ik meende echter voor ik de beteekenis 
die het notariaat voor de rechtswetenschap heeft, aanduidde. U te 
moeten wijzen op de verschillende methoden, die de rechtsweten-
schap kan volgen, omdat immers naarmate deze verschillen ook het 
belang van het notariaat een ander wordt. 

Bij de historische beschouwing van het recht van een cultuur-
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volk let men op dè rechtsregels en het rechtsleven, de formules 
die het volk zichzelf als recht stelde en wat de praktijk van verkeer 
en rechtstoepassing van deze regels maakte. Als kenbron nu van 
het rechtsleven is het notariaat moeielijk te overtreffen, althans 
voor dat deel dat die handelingen omvat, waarvoor de notarieele 
vorm vereischt of gebruikelijk is. Vooral als het gaat om de hoofd-
lijnen van eenige regeling goed voor oogen te hebben. Wi l men 
weten, hoe de preciese afscheiding tusschen hen wier belangen 
in botsing komen te eeniger tijd geschiedde, dan zal men behalve 
in de rechtsboeken zich vooral in rechterlijke beslissingen hebben 
te verdiepen, maar wil men zich een voorstelling vormen, hoe in 
geregeld weerkeerende betrekkingen rechten en plichten werden 
begrepen, zoekt men niet naar de fijnere grenzen maar naar de 
hoofdomtrekken. dan is een betere bron dan het protocol van den 
notaris niet te vinden. Het belang der bestudeering daarvan is nog 
veel te weinig begrepen. Te zeer maakt men nog enkel den rechts-
regel tot voorwerp van studie. En toch hoe verschillend is dikwijls 
het beeld dat men zich naar deze vormt en dat wat de werkelijk-
heid gaf. Hoe veel beter ook wordt de regel zelf begrepen, indien 
men naast zijn letter ook zijn praktijk kent. De jongste onder-
zoekingen omtrent de geschiedenis van het Romeinsche recht 
komen deze bewering op uitnemende wijze illustreeren. Wi j bezit-
ten van de Romeinen een allermerkwaardigste verzameling van 
wetten en uitspraken van juristen in het corpus juris, die juist om-
dat ze niet enkel wetten maar vooral ook fragmenten uit juridische 
schrijvers inhoudt, ons een blik geeft op het recht als van geen volk 
van later tijd gemakkelijk is te verkrijgen, daarnaast echter, tot 
voor kort, betrekkelijk weinig directe bronnen van het rechtsleven, 
voornamelijk inscripties. Doch thans nu de voor de geheele cultuur-
geschiedenis zoo belangrijke papyri uit Egypte meer en meer ont-
cijferd en bestudeerd worden, kunnen wij uit deze toevallig be-
waard gebleven vodjes, akten, brieven, processtukken en huiselijke 
papieren een beeld vormen van het recht in een provincie onder 
Romeinsche heerschappij, dat zeker niet in alle opzichten over-
eenstemt met datgene wat wij ons, enkel afgaande op de regels 
van het corpus juris, hadden gemaakt. Werden de notarieele akten 
van ons eigen volk van wat minder ver afliggende tijden, van de 
republiek b.v. eens uit dit oogpunt bestudeerd, ik geloof de kennis 
van het Oud-Hollandsch Recht zou er nog heel wat bij kunnen 
winnen. 

Alzoo: voor de historicus geeft de notaris allereerst rechtsstof. 
Intusschen, kan het wellicht een aangename streeling der ijdel-

heid zijn bij het schrijven eener akte te bedenken, dat deze misschien 
na eeuwen nog eens als belangrijk document door een geleerde 
met liefde zal bekeken en ontcijferd worden, van meer beteekenis 
toch dan stof voor rechtshistorische onderzoekingen te leveren is 
het voor den notaris zelf aan de rechtsvorming deel te nemen, niet 
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alleen het object te zijn, waaraan het recht wordt bestudeerd, maar 
dat recht mede te maken. 

Dat hij daartoe mede-geroepen is, ook dat kunnen wij uit de 
papyri leeren. 

Er bestaat zoo dikwijls een breuk tusschen rechtsleven en rechts-
regel, tusschen het door het erkend gezag opgelegde bevel en de 
voorstellingen omtrent recht bij het volk zelf in eere. Achteraf kan 
dit met volkomen koelheid worden geconstateerd, wie er midden 
in staat geeft deze breuk de pijnlijke gewaarwording, dat of het be-
staande recht als onrecht wordt gevoeld ôf de hinderlijke onzeker-
heid ontstaat, wat eigenlijk nu ten aanzien van eenig punt recht is. 
Niemand ondervindt dat in meerdere mate dan de notaris. Hij is 
aan den regel onderworpen, niet alleen doordien hij dien plicht 
op zich genomen heeft en niet-nakoming hem persoonlijk straf kan 
doen oploopen, maar ook omdat hij zich tegenover zijn cliënten 
verplicht gevoelt hen voor een onaangename botsing met den regel 
te vrijwaren. Aan den anderen kant handelen die cliënten naar 
hunne opvattingen van recht en dwingen daardoor den notaris 
die opvattingen in zijn akten neer te leggen. Z o o wordt deze tus-
schen rechtsregel en rechtsleven de aangewezen middelaar. De 
geschiedenis van het Romeinsche recht in Egypte geeft ook daar-
van het bewijs. 

In het jaar 212 verleende keizer Caracalla het Romeinsche bur-
gerrecht aan alle inwoners van zijn rijk, hij maakte daarmee tegelijk 
het Romeinsche recht tot hun recht. Dat daardoor het bestaande 
recht niet met één slag werd weggevaagd, dat het zich staande 
hield en op zijn beurt althans in sommige deelen op het Romeinsche 
stadsrecht inwerkte, is toch eigenlijk vanzelf sprekend, al heeft 
men het eerst in de laatste tijden goed beseft. Verwonderlijk is 
veeleer dat het Romeinsche recht zóó is doorgedrongen, dat het 
landsrecht zóó heeft moeten wijken als het geval schijnt geweest 
te zijn. W a a r de verklaring daarvan te zoeken? Volgens den beste 
der thans levende kenners van de geschiedenis van het Romeinsche 
recht, den Leipziger hooglceraar Mitteis: in het notariaat. Het waren 
de notarissen die het verkeer in de banen van het Romeinsche recht 
leidden, die de nieuwe burgers, gewoon aan de vormloosheid van 
het Grieksche recht, aan de strenge Romeinsche vormen gewenden. 
Zonder hen. zegt hij. is de receptie van het Romeinsche Recht in 
het Oosten niet goed denkbaar. Met den nieuwen vorm werd ook 
een naar den inhoud geheel verschillend recht ingevoerd, men be-
hoeft slechts bij Mitteis een voorbeeld van een koopcontract van 
150 en een van 250 na Christus in te zien. om hiervan doordron-
gen te worden. 

Hier is dus een bestaand recht, daarnaast een van buiten op-
gelegde rechtsorde, die met de machtsmiddelen van den Staat werd 
gehandhaafd en die men reeds daarom wil aanvaarden, waarvan 
ook overigens niet blijkt dat zij met vijandige gevoelens wordt be-
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zien, maar die aan het volk volkomen onbekend is. Het is de 
notaris die de leemte aanvult, ditmaal — gelijk hier ook niet anders 
te verwachten is — door mede te helpen het rechtsleven zich aan 
den regel te doen aanpassen. N a a r hem gaat men om dat nieuwe 
recht te leeren kennen, om zich er aan te onderwerpen. Hij is de 
eigenlijke brenger van het nieuwe recht. Zou hij deze taak niet 
ook in andere tijden en andere landen vervuld hebben? Zijn ambt 
was overal ongeveer van denzelfden aard, is gelijke invloed ook 
niet elders te verwachten? Het is zoo waarschijnlijk en het zou 
denk ik zeer de moeite loonen de receptie van het Romeinsche 
recht in het W e s t e n eens uit dit oogpunt te bezien. Zou het door-
dringen van Romeinsch-rechtelijke denkbeelden ook hier niet aan 
het notariaat te danken zijn? Men lette er eens op, hoezeer de 
notarieele akten van dien tijd van Romeinsche termen doorspekt 
zijn, hoe, wat de leerboeken van den aanstaanden notaris inhou-
den vóór en nà Romeinsch recht is, en men zal mij toegeven dat 
deze factor bij de bestudeering der receptie hier en elders nog te 
zeer is verwaarloosd. 

Ik zeide, dat de notaris hier mede recht heeft gevormd. Dat 
neem ik niet terug, maar zijn persoonlijke invloed is hier nog uiterst 
gering. Niet den inhoud van het recht maakt hij, slechts op den 
strijd tusschen twee rechtsordeningen, ieder als een geheel be-
schouwd, heeft hij invloed. Zijn rechtsvorming geschiedt allerminst 
bewust, van een rechtswetenschappelijk werk naar de juridische 
methode, door mij aangegeven, is geen sprake. Eigen rechtsgevoel, 
eigen wil, eigen nadenken, zij komen hierbij weinig of niet te pas. 
Anders wordt dit als de notaris niet den van elders ontleenden 
regel helpt brengen aan het rechtsleven, maar uit dit leven den 
nieuwen regel mede vormt. Dit zal ieder duidelijk zijn, als hij let 
op de geheel verschillende beteekenis die de vorm in het een en 
het ander geval heeft. 

De notaris is de man van den vorm. W a a r vormen geëischt 
worden voor de rechtsgeldigheid van handelingen, vindt de notaris 
werk. Het is de vormelijkheid van het recht, waardoor de notaris 
het helpt invoeren. Toen in het Oosten het vreemde Romeinsche 
recht aan de bevolking werd opgelegd, wist men dat er vormen in 
acht te nemen waren voor belangrijke handelingen, die men 
vroeger vormloos verrichtte, welke die vormen waren wist men 
niet, daarvoor zorgde de notaris. Maa r ook deze kende niet veel 
meer dan den vorm. Een uitgebreide rechtskennis te veronderstel-
len bij de talrijke personen die met notarieele functies waren be-
kleed is niet geoorloofd, integendeel er zijn aanwijzingen genoeg 
om aan te nemen dat deze kennis zeer gering was. Hoe kwamen 
zij dan aan die vormen in de hun voorgelegde gevallen? Naar alle 
waarschijnlijkheid door formulierboeken. Het gebruik daarvan in 
de oudheid is bewezen, dit in verband gebracht met den gerin-
gen omvang der reclitsstudie maakt het uiterst waarschijnlijk. 
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dat het het formulierboek was, dat den notaris tot gids diende 
als hij den weg zocht voor zijn cliënten in het hun en hem onbe-
kende recht. 

Aan het formulierboek dankt het notariaat de historische be-
teekenis waarop ik wees. Maar dit teekent ook dadelijk de tegen-
stelling die ik U duidelijk wilde maken. Een formulierboek is voor 
ieder die geroepen is vormelijke handelingen in schrift te brengen 
onmisbaar, de ervaring van vorige geslachten heeft den vorm der 
akten langzaam aan zóó gemaakt dat hij onaantas tbaar de eenig 
mogelijke schijnt, de rechtszekerheid wordt door het volgen van 
altijd denzelfden gang in de stukken bevorderd. En toch, de notaris 
die een slaaf is van zijn formulierboek of — wat op hetzelfde neer-
komt — van de akten van zijn voorganger, werkt aan den opbouw 
van het recht niet mede. Hij verzuimt het belangrijkst deel van zijn 
taak: de rechtsvorming. 

Immers wat is zijn taak? In de eerste plaats zeker wel het formu-
leeren van wat zijn cliënten in hunne verklaringen wenschen te 
zien neergelegd. Art. 1 der Notariswet geeft een anderen indruk, 
maar het zal wel niet bestreden worden dat een notaris nog iets 
anders is dan een authentiseur en dat dat andere nog wel zoo be-
langrijk is. Tot hem komen de menschen als zij onroerend goed 
willen overdragen of verhypothekeeren, als zij gaan testeeren of 
vennootschappen oprichten en bij zoo veel meer nog. Zij brengen 
hem de stof voor zijn akten, den vorm moet hij zelf vinden. In 
reeksen van gevallen heeft hij daarbij de gegeven feiten enkel 
onder het hem bekende schema te brengen van het formulierboek. 
hij vult slechts bijzonderheden in, de gang der akte is al van te 
voren aangewezen. Maar plotseling komt er tusschen al zijn ge-
vallen één dat niet past in één van de schema's die hij gewoonlijk 
gebruikt. De cliënten willen iets anders, iets bijzonders. Kan dat? 
Kan hij hen helpen? W a t zal het gevolg zijn? W a t zal er gebeuren 
als die omstandigheid zich voordoet, wat als gene eventualiteit in 
vervulling gaat? Dit zijn alles vragen die de notaris heeft te over-
denken. Hij zet zich aan de rechtsstudie van zijn geval. 

Bij die studie zal hij zeker in de eerste plaats naar wat ik de 
historische methode noemde te werk gaan. Hij heeft niet als een 
rechter uit te maken wat hij recht oordeelt in eenigen strijd, vóór 
alles moet hij er rekening mee houden wat anderen, wat ten slotte 
de rechter waarschijnlijk zullen zeggen dat recht is. Zijn cliënten 
aan de risico blootstellen dat zij met hun akten niet bereiken wat 
zij er van verwachten, dat wat hij naar zijn rechtsopvattingen oor-
deelde dat goed was, later zal blijken niet te worden gesanction-
neerd, mag hij niet. Heerschende leer en vaste jurisprudentie be-
schouwt hij terecht evenals de wet als gegevens die hij heeft te aan-
vaarden en hoogstens in zijn binnenkamer of — maar dat is hooge 
uitzondering — in zijn Weekblad (ik meen natuurlijk het onze) 
te critiseeren. Eigen oordeel daartegenover stellen mag hij niet. 
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Nieuwere rechtsopvattingen aanvaarden — hij gaat er niet licht 
toe over. 

En toch zeide ik dat hij recht vormt. Niet de notaris individueel, 
maar het notariaat. Zelden of nooit welbewust door vrije schep-
ping, maar gewoonlijk langzaam aan, heel voorzichtig, aarzelend 
en als het ware onwillekeurig. Maa r het gebeurt tóch. 

Dit is in de eerste plaats te danken aan onze contracts- en 
testeervrijheid. In overeenkomsten en uiterste wilsbepalingen kunnen 
regelingen gemaakt worden juist zooals partijen het willen, de 
notaris weet zich volkomen vrij er alles in op te nemen wat partijen 
of hij zelf gewenscht vinden — enkel voor het vermijden van bot-
singen met de niet zeer lastige bepalingen van dwingend recht 
heeft hij te waken. 

Is dat nu rechtsvorming? 
Voor hem die achteraf, historisch, de zaak beschouwt zeker. 

Kcmt zekere contracts- of testamentsinhoud geregeld terug, wordt 
hij algemeen als recht gevoeld, eindelijk in de wet overgenomen, 
dan is wat oorspronkelijk slechts in concreten zin tusschen bepaalde 
personen recht was, tot objectief recht geworden. De invloed van 
den notaris is duidelijk aan te wijzen: Aan de behoefte van het 
rechtsleven gaf hij den vorm. Het waren de economische verhou-
dingen en rechtsopvattingen der betrokken personen zelf, die het 
nieuwe recht deden geboren worden, maar het was de notaris die 
er den eigenlijken juridieken stempel aan gaf, het leven gaf het 
nieuwe denkbeeld, de inkleeding kwam van het notariaat. Niemand 
zal betwisten dat een erfrecht voor den langstlevenden echtge-
noot, uitgebreider dan onze wet kent, in wording is, onzeker is het 
of dit een recht op eigendom of op vruchtgebruik zal worden of 
wel eenige combinatie van beide, veranderlijk naar mate er al of niet 
kinderen zijn. Het is duidelijk, dat de keus van het notariaat van 
grooten invloed is. Uit het rechtsleven brengt het een nieuwen 
regel voort. 

Toch heeft hier rechtsvorming voor het geldend recht, niet histo-
risch maar juridisch beschouwd niet plaats. W e staan hier tegen-
over een duidelijk voorschrift der wet, waaraan te tornen nog nie-
mand heeft gewaagd. Er mogen nog zooveel testamenten met be-
schikking ten bate van den langstlevende gemaakt worden, vóór 
en nà blijft geldend recht dat de echtgenoot komt nà den neef in 
den 12den graad, al wordt dan die regel door het leven verdrongen. 
Anders staat de zaak, als de wet of een andere erkende rechtsbron 
niet een onbetwistbare uitspraak omtrent het punt in kwestie bevat. 

Ook hiervan ligt een voorbeeld in het huwelijksgoederenrecht 
voor de hand. Ik bedoel het verblijvensbeding omtrent den inboedel. 
Laat de wet toe te zorgen dat de eene echtgenoot bij het over-
lijden van den ander den gemeenschappelijken inboedel in zijn 
geheel behoudt, zóó dat ook de aanspraken van legitimarissen zijn 
buitengesloten? H a d men deze vraag een jaar of twintig geleden 
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aan een jurist of een notariaatsman voorgelegd, zij zou zeker ont-
kennend beantwoord zijn, thans zullen er nog wel zijn die twijfelen, 
maar groot is het getal der juristen, die thans de mogelijkheid 
erkennen, zij het, dat dezen onderling over de methode waarop die 
te bereiken is weder verschillen. Toch is aan de wet niets ver-
anderd. W a a r a a n is deze omkeer te danken? Ongetwijfeld aan 
het notariaat. Langs welken weg is de ontwikkeling in dezen ge-
gaan? Gegeven was de meer en meer groeiende, ook elders erkende 
behoefte een bepaald deel der goederen van gehuwde personen, 
de inboedel en soms nog bedrijfsvoorwerpen en dergelijke bij het 
overlijden van één aan den ander te doen blijven, en den laatste 
daarop een recht te verschaffen, dat zelfs voor de kinderen onaan-
tastbaar is. het denkbeeld dus dat de inboedel ten gebruike van 
het gezin behoort te zijn. d. i. van man en vrouw samen en na het 
overii|den van hem die het gezin voortzet, de langstlevende, — 
daarnaast een rechtsorde die niet het middel ter vervulling dezer 
behoefte aan de hand doet, er zich veeleer tegen schijnt te ver-
zetten. Vroeger was men gewoon in het testament te bepalen dat 
aan den langstlevende het recht werd gelegateerd om bedoelde 
goederen tegen betaling der geschatte waarde over te nemen. 
Daarmee bereikt men slechts weinig van wat gewenscht werd. Im-
mers de langstlevende kreeg de goederen slechts tegen betaling en 
liep zelfs gevaar in aanraking te komen met de bekende rechts-
vraag of de legitimaris recht heeft op geld of op goed en bij 
beslissing in laatstbedoelden zin zelfs het recht van overneming 
te zien betwist. Vandaar dat men langzaam en schuchter in allerlei 
inkleedingen in de huwelijksvoorwaarden het beding ging opnemen 
dat de bedeelde goederen bij den dood eigendom van den langst-
levende zouden zijn en niet geacht zouden worden uit zijn na-
latenschap te komen. Vandaar vooral dat ook uit notarieele kringen 
de meening opkwam dat door dergelijk beding het goed aan den 
legitimaris werd onttrokken, een meening in deze kringen gretig 
aanvaard en daarbuiten thans naar ik verneem ook door den fiscus 
gesanctionncerd. Nu weet ik wel, dat de strijd over de rechts-
geldigheid van zulk soort bedingen in het algemeen of althans in 
bepaalde vormen nog niet is beëindigd, dat de mogelijkheid be-
staat, dat een rechterlijke uitspraak, met name een arrest van den 
H. R. aan alle illusies een eind komt maken. Maar die moge de 
zwakke zijde van de rechtsvorming door het notariaat aan het 
licht brengen, rechtsvorming blijft het. De zwakke zijde, immers 
de notaris staat in zijn rechtsvorming onder de contrôle van den 
rechter, weigert deze het notarieele recht te erkennen, dan kan 
het zich niet handhaven, maar dit neemt niet weg, dat de stoot 
tot vorming van den nieuwen regel toch van het notariaat is uit-
gegaan. Men bedenke dat slechts uiterst zelden in kwesties als deze 
de rechter te hulp wordt geroepen, dat de-notaris feitelijk als rech-
ter fungeert en zijn mededeelingen omtrent wat recht is door partijen 
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gemeenlijk geloovig wordt geaccepteerd, en men zal inzien dat 
juist door het algemeen gevolgd worden van den nieuwen regel 
de kans stijgt dat ook de rechter hem niet zal verwerpen. 

Zoo vormt dan de notaris nieuw recht, het voorbeeld leert ook, 
hoe dat geschiedt. Meer nog dan de rechter houdt de notaris zich 
ook wanneer hij nieuws schept in schijn aan het oude. Een plotse-
ling veranderen, een nieuwen regel brutaal-weg tot grondslag maken 
van zijn akte, hij zal het niet doen. Langzaam wijzigt hij zijn 
formuleering, heel voorzichtig gaat hij een stap verder, tot ten 
slotte het nieuwe er is, zonder dat hij het eenmaal zelf heeft be-
merkt. W a n t de notaris is als jurist uitermate conservatief. Het is 
zijn kracht maar ook zijn zwakheid. Dit blijkt ook uit zijn ver-
houding tot de wet, geen legistischer jurist gewoonlijk dan de 
notaris. Voor een deel mag dit — gij houdt mij de opmerking ten 
goede — aan zijn opleiding liggen, het is ook een gevolg van den 
aard van zijn ambt. Slechts voor zichzelf voelt hij zich wat vrijer. 
Hoe vrij hij zich b.v. tegenover de toch ook wettelijke regeling van 
het tarief heeft gesteld, behoef ik U niet te herinneren, allerminst 
hier in Amsterdam. 

Maar ik zou afdwalen. Het is tijd dat ik resumeer en daarmee 
het verband tusschen rechtswetenschap en notariaat, tusschen het 
eerste en het tweede deel mijner rede ook, nog even aangeef. Ik 
hoop dat het U reeds zonder dat duidelijk zal zijn geworden. 

Voor de rechtswetenschap geeft het notariaat in de eerste plaats 
stof. Stof voor een historisch onderzoek, als het doel is het rechts-
leven van vervlogen tijden te leeren kennen, stof ook voor een der-
gelijk onderzoek als wij voor hedendaagsch recht de werking van 
den regel in de praktijk van het leven willen nagaan. Stof eindelijk 
voor het eigenlijke juridisch werk, omdat immers het vormen van 
de niet in de wet neergeschreven regels, het beslissen wat recht is. 
overal waar het om iets anders gaat dan enkel om het subsumeeren 
van een geval onder een reeds bekenden regel, niet mogelijk is 
ronder nauwkeurige kennis van het leven waarvoor die regel zal 
moeten gelden. 

Maar voor de rechtsontwikkeling is de notaris nog iets anders 
dan enkel de verzamelaar van stof, waarin anderen hebben te 
werken. Hij zelf werkt aan haar mede. In den breuk tusschen 
rechtsleven en rechtsregel staat hij als de bemiddelaar, hij helpt 
den regel aan het leven opleggen, maar hij vormt ook mede uit het 
leven den nieuwen regel. 

Daarvoor is wetenschappelijke studie noodzakelijk. Een notaris 
die de geldende bepalingen, wet èn jurisprudentie niet ter dege 
kent is niet beter dan een beunhaas, een zaakwaarnemer. Zonder 
die kennis is hem de vervulling van zijn werkkring, zelfs in de 
dagelijks voorkomende gevallen, onmogelijk. Maar ook met die 
kennis alleen kan hij niet volstaan. Hij moet juridisch inzicht heb-
ben, hij moet het eigenaardige gevoel hebben dat den jurist ken-
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merkt, dat leert met welke regels een bepaald geval verband houdt, 
naar welk voorschrift het moet worden beoordeeld. Maar hij moet 
óók iets van dat andere juridische inzicht hebben, dat den weg 
weet te vinden waar het recht onzeker is, niet enkel het volgen van 
het door anderen gedachte, ook het zelf vinden kan in bepaalde 
omstandigheden zijn plicht zijn. Niemand die in het rechtsgeleerd 
bedrijf werkzaam is, hij zij rechter, advocaat, lid van de wetgevende 
macht of notaris die dat niet af en toe moet doen. 

Maar toch kunnen wij niet zeggen dat de notaris het recht vormt 
op dezelfde wijze als de rechtswetenschap doet, indien zij de recht-
scheppende, eigenlijk juridieke methode volgt die ik aanduidde. 
Zeker niet in dien zin dat de notaris nieuwe begrippen schept om 
het leven in de banen van het recht te dringen, niet ook zoo, dat 
hij welbewust in critisch overdenken en afwegen van behoeften 
en belangen den nieuwen regel vindt die in de bestaande rechts-
orde voor land- en tijdgenooten een goed richtsnoer kan zijn. Dat 
is de taak van den man van wetenschap — wat die overigens 
ambtelijk zijn moge — en een enkele maal van den rechter. Doet 
de eerste het systematisch, de laatste toevallig, op de enkel weten-
schappelijke uitspraak heeft de rechterlijke voor dat zij althans in 
één geval bindend is, dat zij door de kans die zij heeft herhaald 
te worden ook daar waar zij niet bindt, toch eerder wordt erkend. 
De wetenschappelijke uitspraak moet enkel door innerlijke waarde 
ingang vinden of door het gezag dat men toekent aan hem van 
wien zij afkomstig is. Aan dat ingang vinden, aan die erkenning 
heeft elke juridieke vondst behoefte, hoe mooi ook, zonder dat blijft 
zij waardeloos — het is weer het dualisme van het recht, dat zich 
doet gevoelen. 

Aan den notaris echter ontbreekt de mogelijkheid van erkenning 
op de een of andere wijze. Tot zulk werk dwingt zijn ambtstaak 
hem geenszins — zij houdt hem er veeleer van af. Aan hem is de 
voorbereiding van den regel, niet de uitspraak waardoor hij van 
var.g gevoeld klaar geformuleerd wordt, deel gaat uitmaken van 
het objectief recht. Zijn invloed is een stille, zijn werk heeft slechts 
betcekenis — behalve dan de concrete voor zijn cliënten — door de 
massa. O p navolging, niet op erkenning door anderen komt het 
voor hem aan. Het belang voor de rechtsvorming ligt dan ook niet 
in een individueel oordeel van een notaris maar in het werk van 
het notariaaat in het algemeen. Het individueele werk is er niet 
minder om, het heeft altijd de kans een schakel te zijn in de keten 
van de rechtsontwikkeling. 

Zoo is dus — ook waar wetenschap en notariaat elkander nade-
ren — ieders taak een bijzondere. Voor de een valt van den ander 
te leeren. Mij was het een voorrecht heden op dezen feestdag van 
het notariaat in Nederland te getuigen van de hooge beteekenis 
van het ambt uit rechtswetenschappelijk oogpunt. 

Ik heb gezegd. 
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In 1912 benoemde de Juristenvereeniging een commissie ,.welke 
een verslag zou uitbrengen omtrent de gebreken der Nederlandsche 
rechtstaal en de middelen ter verbetering". Voorzitter werd Mr. 
H. L. Drucker, secretaris Mr. J. van Kuyk. Het verslag van deze 
commissie is dezer dagen aan de leden der Juristenvereeniging 
rond gezonden. Het is een belangwekkend stuk werk. N i eenige 
aardige historische herinneringen worden taal en stijl zoo van wet-
ten als van rechterlijke uitspraken en andere gedingstukken uit-
voerig behandeld. Bijzondere aandacht wordt aan de woordenkeus 
gewijd, aan het verslag is een woordenlijst toegevoegd, waarin de 
commissie bij elk afkeurenswaardig of althans minder gewenscht 
woord heeft aangegeven, hoe het door een goed Nederlandsch 
woord of althans door een omschrijving kan worden vervangen. 

Over die vraag van de woordenkeus een enkeie opmerking. O p 
de andere deelen van het verslag hopen wij nog terug te komen, 
voorlopig bepalen wij ons tot de opwekking aan onze lezers er 
vooral kennis van te nemen, menige gerechtvaardigde kritiek en 
menige nuttige wenk zal men er in vinden. 

Van één ding heeft de commissie mij overtuigd: er is in onze 
rechtstaal heel wat uitheemsch tuig. heel wat potjes-latijn en vak-
gebrabbel dat we door goed bruikbare Nederlandsche woorden 
kunnen en moeten vervangen. Hier ligt een taak. in de eerste plaats 
voor den wetgever en den rechter, maar toch eigenlijk voor allen, 
die met de taal van het recht te doen hebben. Aan de misbruiken 
die hier worden gesignaleerd, staan wij haast allen schuldig en het 
is zoozeer sleur geworden al deze vak-termen te gebruiken, dat 
het een groote overwinning over onze gemakzucht zal zijn, ons 
iedere keer te bezinnen als wij een vreemden term neerschrijven of 
wij niet een Nederlandschen er voor in de plaats konden stellen. 
Wij zijn haast allen schuldig, zeide ik, ik althans voelde mij be-
schaamd toen ik na de lezing van het verslag het Weekblad voor 
Privaatrecht inzag en bemerkte dat ik het woord .ratihabitio" had 
gebezigd, waar „bekrachtiging" of ,.goedkeuring" op haar plaats 
zouden zijn geweest. Het is dus geenszins uit de hoogte van een, 
die zich zei f schuldeloos voelt, dat ik de vakgenooten aanspoor ons 
zelven duchtig te controleeren in dit opzicht. Let ieder voor zich 
er op, dat hij al de onnoodige vreemde indringers in onze taal ver-
mijdt, dan kan in zeer korten tijd, ook zonder wijzigingen in de wet, 
onze rechtstaal een flinke zuivering ondergaan. 

Ik wilde deze aansporing vooropstellen, omdat ik, als ik thans 
eenige kritiek op dit deel van het werk der commissie ga uitoefenen, 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie 3-2-1917,, 
nr. 2458. 
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niet gaarne den indruk zou geven, dat ik met wat zij ten aanzien 
der woordenkeus beoogt, niet van harte instem. Maar ik moet toch 
wel eenig voorbehoud maken. Ik meen n.l. dat de commissie in haar 
pogingen tot zuivering veel te ver gaat en allerlei woorden wil ver-
bannen, die door langdurig gebruik burgerrecht hebben verkregen 
Niet alleen kan daarvan gevolg zijn dat daardoor de sympathie 
voor het geheele streven der commissie wordt verminderd en zij 
zoo door overvragen niets bereikt, ik meen dat het ook principieel 
niet juist is gezien een, zij het uit den vreemde ingevoerd woord dat 
volkomen verstaanbaar is geworden ook buiten een beperkten kring 
van vakmenschen, te schrappen. Het schijnt mij een miskenning van 
het feit dat een taal leeft en dat het feit van de overneming van 
vreemde woorden, is het eenmaal algemeen geworden, niet meer 
ongedaan kan worden gemaakt. Voor de juistheid dezer over-
wegingen is de commissie niet geheel blind geweest, er zijn vreemde 
woorden als cognossement, exceptie, hypotheek, commanditair, 
compromis, die ook zij niet wil schrappen, maar ik meen dat zij 
hier heel wat meer had kunnen behouden. Vooral gelden deze be-
zwaren, indien het woord moet vervangen worden door een min 
of meer omslachtige omschrijving öf indien het aanbevolen Hol-
landsche woord zóó vaag en algemeen is, dat het wèl het rechts-
begrip mede omvat maar niet als de rechtsterm dit rechtsbegrip 
van anderen scheidt. Het vreemde woord heeft dan technischen zin 
gekregen die het Hollandsche mist. Van het laatste is een voor-
beeld het woord ..auteur", dat de commissie wil vervangen door 
,,maker". Ook bedenke men, dat twee woorden wel eikaars syno-
niem kunnen zijn, maar dan toch dikwijls een verschillende nuance 
van hetzelfde begrip uitdrukken. Schaft men nu het eene woord 
af, dan verarmt men de taal. Eindelijk geloof ik, dat de commissie 
niet genoeg rekening heeft gehouden met het verschil dat in deze 
is te maken tusschen een schrijver van boeken of artikelen en de 
wet. Ik kan me volkomen begrijpen, dat de commissie zegt dat een 
wetgever niet moet spreken van een beneficiairen erfgenaam, maar 
van een erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft 
aanvaard, maar van een schrijver, die aan dit onderwerp een artikel 
wijdt, te eischen dat hij het woord beneficiair angstvallig laat liggen 
is noodelooze kwellerij. Door zulk purisme krijgt men het gevaar 
dat het artikel van langwijligheid onleesbaar wordt. Ook van den 
rechter zou ik niet onvoorwaardelijk willen beweren, dat hij zulk 
een woord in alle omstandigheden moet vermijden. Zeker, hij moet 
trachten verstaanbaar te zijn, ook voor den leek, maar wie eenmaal 
onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard, en daardoor 
van deze instelling het een en ander heeft gehoord, zal niet vreemd 
opzien, als hij nu als de beneficiaire erfgenaam in een vonnis wordt 
aangeduid. Ik raad den rechter het gebruik niet aan van dat woord, 
ik zeg alleen het is niet volstrekt te veroordeelen. 

Mijn bedoelingen kan ik het best duidelijk maken als ik een lijstje 
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der woorden geef, die de commissie wil verwijderen en die m. i. op 
de boven aangegeven gronden moeten worden behouden, achter 
ieder woord zet ik datgene waardoor men het vervangen wil zien: 

Agenda (dagorde) , alternatief (moet worden omschreven), arbi-
trage (scheidsrechterlijke uitspraak), arrestant (aangehoudene), 
auteur (maker), authentiek (openbaar — ,.openbare aktes" geeft 
licht tot misverstand aanleiding en is door het spraakgebruik nim-
mer aanvaard) , cessie (overdracht — overdracht wordt gebruikt 
van alle rechten, cessie meer in het bijzonder van schuldvorderin-
gen) , chicane (haarkloverij, spitsvondigheid, misbruik van recht, 
afkeurenswaardig middel — reeds deze opsomming duidt aan, dat 
geen dezer woorden geheel weergeeft wat met chicane wordt be-
doeld), chicaneus (spitsvondig, averechts, om te plagen), conces-
sionaris (concessiehouder — weinig fraai!), confronteeren (tegen-
over elkander stellen of hooren), contant (gereed bv. geld of dade-
lijk bv. betaling), continuïteit (vastheid, eenheid, samenhang — 
geen dezer woorden geeft weer wat men meent als men van de 
continuïteit van het recht spreekt), contra-praestatie (tegenverplich-
ting — als ik zeg: degeen. die geleverd heeft, heeft nu ook recht 
op de tegen-praestatie, dan kan dat woord niet worden vervangen 
door tegenverplichting), crediteur (schuldeischer), debiteur (schul-
denaar) , definitief (eind-), domicilie (woonplaats of maalstede — 
met woonplaats is dikwijls het feitelijk wonen, met domicilie het 
rechtsbegrip bedoeld, ,,maalstede" zal wel niet gemakkelijk in te 
voeren zijn, waar domicilie al lang burgerrecht heeft verkregen), 
dossier (bundel, stukken, processtukken), essentieel (wezenlijk, 
noodzakelijk, kenmerkend), evident (blijkbaar — evident is sterker, 
hier een der nuances waar ik op doelde) executeur (uitvoerder 
van den laatsten wil), executie (ten uitvoer legging), facultatief 
(vrij, naar goeddunken of onverplicht, kan ook dikwijls omschreven 
worden — juist waar dit noodig zou zijn, kan het woord goeden 
dienst doen), fictie (onderstelling, de commissie zet er terecht bij 
dat het eene woord soms door het andere kan vervangen worden, 
maar dan hoort het niet in deze lijst thuis), garant (borg, waar-
borg — de garant van art. 1352 B. W . is niet een borg in den 
technischen zin), gestie (beheer — in den regel inderdaad beter, 
maar beheer wordt soms gesteld tegenover beschikking, gestie 
omvat dan beide), hypothecair (hypothecair schuldeischer door 
hypotheekhouder of hypotheekhoudend schuldeischer — het eerste 
niet altijd juist, het tweede leelijk), identiteit (eenzelvigheid), in-
structie, legaat (making), legisterij (wetsvergoding — het laatste 
woord is veel sterker), legitimaris (rechthebbende op een wettelijk 
erfdeel — veel te omslachtig), materieel (— formeel, recht te 
vervangen door recht zelf — vormelijk recht. Dus voor materieel 
procesrecht, het procesrecht zelf??) notoor (algemeen bekend — 
mist het technische, niet alles wat algemeen bekend is, is notoor 
in den zin van het bewijsrecht), presentiegeld (zitgeld), presentie-
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lijst (lijst der aanwezigen), president (voorzitter), presidiaal (van 
den voorzitter), proces (geding), protest (bij een wissel verklaring 
van niet-betaling), quitantie (kwijting), recidivist (herhalingsmis-
dadiger of herhalingsovertreder), reclame (als terugeisching, art. 
1191 B. W . ) , reëel (in reëele executie — werkelijk, feitelijk, zake-
lijk), salaris ( loon), saldo (overschot, slot van rekening), sanctie 
(r. gevolg van de overtreding, dwangmiddel, waarborg van de 
naleving), sommatie (aanmaning), specificatie (van schaden — 
gesplitste of uitgewerkte opgave), subject (van rechten — drager, 
inderdaad een gelukkige vondst, maar toch zal rechtssubject niet 
te missen zijn in de algemeene rechtsleer, als men het object wil 
stellen tegenover het subject), wanpraestatie (wanvoldoening). 

Mijn lijstje is vrij lang geworden. Toch wil ik niet zeggen dat 
ik mij verbind de woorden die de commissie verwerpt en die ik 
niet noemde, nu ook nooit meer te gebruiken. Persoonlijk heb ik 
mij van de rechtstaal voornamelijk als auteur te bedienen, als zoo-
danig moet ik de vrijheid hebben die woorden te gebruiken, die 
het best mijn denkbeelden vertolken, is dat een vreemd, zooveel te 
erger, maar ik mag het er niet om laten. Ook kunnen eischen van 
zinsbouw, van levendigheid en afwisseling, kan de noodzakelijk-
heid tot korte samenvatting met de eischen van zuiverheid in bot-
sing komen, in dat geval kan niet onvoorwaardelijk worden gezegd 
dat voor den laatsten steeds alle anderen moeten wijken. Ik heb 
dus mijn voorbehoud tegenover de wenschen der commissie, maar 
daarom te meer herhaal ik wat ik boven reeds zeide: wij kunnen in 
de richting, die zij wenscht te gaan. heel wat doen en we behooren 
dat ook te doen. Als ieder slechts eenige aandacht aan de zaak 
wijdde, was reeds heel wat gewonnen. 

Ten slotte nog enkele kantteekeningen op de woordenlijst, die 
met de strekking van het bovenstaande slechts van verre in ver-
band staan, maar die ik, nu ik toch over de zaak schrijf, niet achter 
wil houden. 

Bij accessoir teekent de commissie aan: ,,te vervangen door bij-
komend, bijkomstig, accessoire vordering ook door bijvordering". 
Maar als we zeggen: borgtocht is accessoir, of pandrecht is een 
accessoir recht, dan is „bijkomstig" niet de juiste vertaling, zou 
..onzelfstandig" hier niet goed zijn? Boekenbewijs wordt veroordeeld 
omdat het Woordenboek voor de Nederlandsche taal het niet 
noemt. Is dat wel afdoende grond? En waarom is boekbewijs beter, 
men bewijst toch door zijn boeken evenals door getuigen, mag 
nu naast getuigenbewijs (waarover de commissie niets zegt) niet 
boekenbewijs staan? Aanrechten wordt als Germanisme veroor-
deeld. Is het wel zoo zeker dat het dat is? Ik meen het woord 
eens bij Vondel gelezen te hebben, maar kan de plaats niet terug-
vinden. Voor mijn gevoel is het niet geheel gelijk aan betwisten. 
De commissie vindt burgerlijk rechtelijk beter dan burgerrechtelijk. 
Taalkundig is het misschien waar, maar is burgerlijk rechtelijk niet 
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foeileelijk? In concubinaat leven wil de commissie vervangen door 
in onecht leven, is buiten echt samenleven niet beter? Grondstuk 
wordt veroordeeld in navolging van het Woordenboek. Zeker is 
het dat het goede woord ,,erf" er dikwijls dienst voor kan doen, 
maar als men moet uitmaken of een openbare weg is een erf in 
den zin van art. 721 B. W . ( H . R . W. 9308) en dus het woord 
erf nader moet worden omschreven, is het toch moeielijk te ver-
mijden. Erf is ieder grondstuk enz., stuk grond is niet geheel gelijk-
waardig. Voor voluntaire rechtspraak wil de commissie lezen: vrij-
willige rechtspraak. Ik zou „oneigenlijke" verkiezen; ik heb dat 
,.vrijwillige" in deze rechtspraak nooit goed ingezien. Eindelijk 
constitutum possessorium. Het zal wel geen betoog behoeven dat 
deze term in vonnissen niet mag voorkomen, of de rechtslitteratuur 
er ook buiten zal kunnen, is weder twijfelachtig. Eén Hollandsch 
woord er voor in de plaats stellen, kunnen wij niet, we moeten 
omschrijven. Maar hoe moeilijk zulk werk is leeren wel de om-
schrijvingen die de commissie aangeeft, zij keurt zoowel ,,over-
dracht door enkele aanwijzing" als ,,stilzwijgende bezitsovergang" 
goed. Mij schijnen zij beide onjuist, „stilzwijgend" is deze bezits-
overgang allerminst, integendeel zij kan uitdrukkelijk in woorden 
worden uitgesproken en ..door enkele aanwijzing" zou doen den-
ken aan een overdracht, waarbij A met B naar de over te dragen 
zaken toe gaat en ze hem aanwijst (denk aan de Romeinsche over-
dracht van onroerend goed door aanwijzing van een toren) met 
het constitutum possessorium meenen we iets anders. Beter schijnt 
mij de derde omschrijving: Bezitsverkrijging door beding, maar 
gewenscht is dan de invoeging van het woord „enkel" voor beding 
en het kenmerkende, dat hier de vroegere bezitter houder wordt, 
komt ook daarin niet uit. Zoo heel eenvoudig is het niet, de latijnsche 
termen ter zijde te laten. Niettemin, we moeten het probeeren. 



59. „ V O O R L O O P I G E " W E T S U I T L E G G I N G . *) 

I. 

Prof. Simons is zoo vriendelijk geweest in het W. v. h. R. van 
13 Februari (no. 9597) eenige woorden te wijden aan mijn jongste 
hoofdartikelen in dit Weekblad. Hij vestigt in het bijzonder de 
aandacht op mijn opmerking over art. 43 Octrooiwet. Ik kwam op 
grond van dat artikel tot de conclusie dat de wetgever de aan-
sprakelijkheid bij aanranding van het octrooirecht beperkt tot de 
opzettelijke inbreuk. Ik voegde er aan toe dat ik de mogelijkheid 
niet uitgesloten acht dat de jurisprudentie deze aansprakelijkheid 
zal uitbreiden, indien het octrooi algemeen als rechtsgoed in ons 
rechtsleven zal zijn erkend. 

Uit hetgeen op de mededeeling van deze interpretatie in het 
Weekblad van het Recht volgt, blijkt wel dat mijn geachte ambt-
genoot, hij moge dan al met belangstelling van deze opmerking 
kennis hebben genomen, haar geenszins met instemming heeft be-
groet. Hij vindt blijkbaar deze methode van wetsuitlegging, waarbij 
een resultaat uitdrukkelijk als voorloopig wordt gekarakteriseerd 
en voor de toekomst op de mogelijkheid van een andere, wijdere 
uitlegging wordt gewezen, op zijn zachtst gezegd bedenkelijk. 

Nu is het niet mijn bedoeling een debat met Mr. Simons op te 
zetten over methoden van wetsuitlegging in het algemeen. Het is 
bekend genoeg, dat ik in deze vraag een ander standpunt inneem 
dan dat van het strak legisme, waarvan de Utrechtsche hoogleeraar 
zich — jammer genoeg — meer en meer als de kampioen doet 
kennen. Ik wil enkel een opmerking maken over het voorloopige 
van wetsuitleggingen. Mij dunkt, slechts hij kan tegen het toeken-
nen van dit karakter aan een wetsinterpretatie bezwaar hebben, die 
van oordeel is dat er slechts één enkele, eenig-juiste uitlegging der 
wet is te geven, die juist blijft, zoolang de wet blijft gelden. Na-
tuurlijk zal ook zoo iemand toegeven, dat wij in kennis van de wet, 
van haar tekst en geschiedenis, van de „bedoelingen" van den wet-
gever kunnen vooruitgaan, dat dus blijken zal, dat wat wij voor 
de juiste uitlegging houden, dàt toch eigenlijk niet is — maar dit 
alles is niet anders dan vermeerdering van kennis, is eenmaal de 
nieuwe uitlegging gevonden, dan had deze naar de hier bedoelde 
opvatting evengoed vroeger gevonden kunnen zijn en was zij vroe-
ger ook al de juiste, ook al zag men dat toen niet zoo in. Voor 
wien daartegen recht en wet niet synoniem zijn, voor wie erkent 
dat het recht zich wijzigt ook al blijft de wet onveranderd, voor 
wien bij zijn uitlegging ook andere factoren dan letter en historie 

') Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie. 21 Februari 1914 
nr. 2304. 
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van een wetsbepaling gelden, voor wie deze mede beïnvloed ziet 
door rechtsregelingen voor ander gebied, door rechtsovertuiging 
en maatschappelijke toestanden, voor wie toegeeft dat de inter-
pretatie van een wetsvoorschrift zich kan wijzigen, naar mate de 
regel toepassing vindt op verhoudingen, waarvoor hij aanvankelijk 
niet was opgesteld of beperkt wordt doordien die verhoudingen 
door nieuwe, eigen regels worden beheerscht, voor dien heeft iedere 
wetsuitlegging iets voorloopigs. Altijd bestaat de mogelijkheid dat 
zij, ook zonder verandering der wet, voor een andere zal moeten 
plaats maken, altijd — al zijn er talrijke, zeer talrijke gevallen, 
waarvan we ons een werkelijk worden van die mogelijkheid moeie-
lijk kunnen voorstellen. Nu heeft het geen zin dit bij iedere wets-
uitlegging op te merken, we zijn volkomen gerechtigd te spreken 
van een wetsuitlegging als de eenig juiste, al zijn we ons ook bewust 
dat we bedoelen de eenig voor het oogenblik juiste. Waarom aan 
die mogelijkheid van verandering te herinneren, als er geen enkele 
reden is om te vermoeden, dat deze mogelijkheid die in abstracto 
altijd bestaat zal intreden? Maar anders wordt het als er meer is 
dan abstracte mogelijkheid, als er gronden zijn, waarom men meent 
te mogen aannemen, dat die mogelijkheid kans heeft werkelijkheid 
te worden. Dat is met mij het geval ten aanzien van art. 43 Octrooi-
wet. W e staan hier voor een nieuwe wetsbepaling, die den toets 
der toepassing nog niet heeft doorstaan, een bepaling die deel 
vormt van een regeling die een geheel nieuw element in het rechts-
leven brengt. Het schijnt mij niet dwaas om bij de interpretatie van 
zulk een bepaling, wanneer men voorziet dat zij, uitgelegd als zij 
nu moet worden, niet zal passen bij de ontwikkeling die men van 
de nieuwe rechtsstof in het algemeen verwacht, nog eens uitdruk-
kelijk te herinneren aan de mogelijkheid dat later anders zal moe-
ten worden beslist. 

Er is nu eenmaal verschil tusschen de methode van uitlegging 
van een nieuwe wet en die van eene die reeds jarenlang toepassing 
heeft gevonden. 



. . V O O R L O O P I G E " W E T S U I T L E G G I N G . *) 

il. 

De redacteur van het Weekblad van het Recht wijdt in no. 958-4 
nog eenige beschouwingen aan de Kroniek over dit onderwerp in 
ons nummer van 21 Februari j.l. Prof. Simons verklaart ook zijner-
zijds een debat over methode van wetsuitlegging niet te willen 
openen. Er zou dus geen reden zijn op de zaak terug te komen, 
ware het niet dat ik gaarne nog twee korte opmerkingen wilde 
maken. 

De eerste is deze. Mr. Simons gaat niet in op de vraag, of het 
geoorloofd is een wetsuitlegging uitdrukkelijk als „voorloopig" te 
karakteriseeren en zo ja, wanneer daartoe redenen zijn. En toch 
schijnt mij die vraag belangrijker dan het steeds weer stellen der 
kwestie of de rechter mag rechtspreken enkel secundum legem, 
dan wel ook praeter legem of zelfs contra legem. Met dit ..schlag-
wort" brengt men de zaak niet verder. Een rechtspraak praeter 
legem zal door weinigen meer worden bestreden. V a n rechtsvin-
ding contra legem zullen zelfs zij, die het verst gaan in de richting 
van het „vrije recht", zich practisch zoo veel mogelijk onthouden. 
,,Zooveel mogelijk" — geheel er buiten blijft niemand. Zelfs niet 
onze Hooge Raad, wien toch ook niet door Mr. Simons een te 
..vrije" wetsuitlegging kan worden verweten. Wi l men het bewijs? 
Ik zie altijd een bijzonder goed voorbeeld in het arrest van 22 Mei 
1908, W . 8721, waarop ik in W. P. N. R. 2030 de aandacht vestig-
de. Het betreft een kleinigheid maar die typeerend is, omdat we 
hier niet staan tegenover een in min of meer vage bewoordingen 
gekleede bepaling, maar tegenover een duidelijk concreet voorschrift. 
In de kleine vraag, van wanneer de aanvangsdag van den termijn 
van hooger beroep van de beschikking omtrent de kinderen na echt-
scheiding loopt, indien het echtscheidingsvonnis reeds in gewijsde 
is gegaan, vóór de beschikking omtrent de kinderen is gegeven. 
gaf de Hooge Raad een beslissing, die met de woorden van art. 
284 5e lid B. W . niet is te vereenigen, die ook in de parlementaire 
historie van dit voorschrift geenerlei steun vindt. Ik wil maar zeg-
gen: zelfs ..contra legem" interpreteert ieder wel eens op zijn beurt. 
het is enkel een kwestie van min of meer. Een principieele tegen-
stelling wordt door het schlagwort, wel praeter niet contra legem 
niet gegeven. Belangrijker noemde ik daarom de vraag welke 
methode bij de rechtsvinding moet worden gebezigd. Een onder-
deel van deze vraag raakte ik aan in mijn stukje over voorloopige 
wetsuitlegging, heeft de jurist énkel uit letter en geschiedenis van 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie, 7 Maart 1914 
nr. 2306. 
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den tekst van de wet het recht af te leiden, is het enkel zijn taak de 
..bedoeling" van den wetgever vast te stellen, dan is voor een aan-
wijzing van een resultaat als „voorloopig" geen plaats — volgt 
men de methode die ik juister acht, dan kan voor zulk een aan-
duiding een goede grond bestaan. Het zou inderdaad belangrijk 
zijn te weten of de Utrechtsche hoogleeraar de eerstbedoelde leer 
aanvaardt. 

Mijn tweede opmerking betreft hetgeen Prof. Simons schrijft over 
den cirkelgang in de geschiedenis. In een volgende periode zegt hij, 
zal wat thans voor velen als de ware vooruitgang geldt, wel weer 
conservatief geworden zijn. Vroeger wilde men vóór alles rechts-
zekerheid, thans vrijheid vân den rechter, te eeniger tijd zal men 
ter wille van de rechtszekerheid tegen den rechter opnieuw de hulp 
inroepen van den wetgever. Het is mogelijk, men mag over dien 
cirkelgang denken zooals men wil, men zal moeten toegeven, dat 
iedere actie reactie in het leven roept. Maar wat valt daaruit te 
leeren? dat men zich moet hoeden voor excessen, zeker, werken 
als die van Fuchs, over de ,,Konstruktieve Jurisprudenz" zijn ook 
mij niet sympathiek, ik meen echter te mogen zeggen, dat ik mij 
in deze daaraan nooit schuldig heb gemaakt. Maar overigens? Met 
de bewering, dat eenig streven in zekere richting stellig hare reactie 
wakker roept, kan men iedere beweging bestrijden. Nam men de leer 
van den cirkelgang tot richtsnoer, men werd tot werkeloosheid ge-
doemd. Laat toch niet de overweging dat wat wij beoogen door 
een later geslacht wellicht weer verworpen wordt, ons afhouden 
datgene te doen wat ons voor het oogenblik noodzakelijk schijnt. 
Aanknooping aan het historisch-gewordene is, zoo ergens, op het 
gebied van het recht noodzakelijk, maar vrees voor de historie der 
toekomst heeft ons handelen niet te beïnvloeden, die zal wel voor 
zich zelf zorgen. 

Feitelijk stoort ook Prof. Simons zich aan de door hem verde-
digde beschouwing niet. Is hij niet de groote voorstander van uit-
breiding van de rechten van den beklaagde in het strafproces? En 
zou men nu ook niet op dit gebied — met evenveel recht als op 
dat der rechtsvinding in het algemeen — kunnen verkondigen, dat 
wat wij thans nastreven wellicht weder door een volgend geslacht 
ongedaan zal worden gemaakt? Is het niet mogelijk dat men te 
eeniger tijd weder het belang van de gemeenschap zwaarder zal 
doen wegen dan dat van het individu, en ter wille van het eerste, 
om vrijspraak van schuldigen te voorkomen, de rechten van den 
beklaagde in het strafproces zal inkorten? Geldt hier niet de leer 
van den cirkelgang? Toch zal Mr. Simons zich door overwegingen 
als deze geen oogenblik laten storen in zijn strijd voor wat hem voor 
dezen tijd rechtvaardig dunkt. Terecht. Maar voelt hij dan niet dat 
die beschouwingen over ,,den ewigen Wiederkehr der Dinge" voor 
onze vraag evenmin afdoende zijn? 
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I. 

Een bespreking van een boek als dit kan enkel een bespreking 
der methode zijn waarnaar het is opgezet. Geldt dit eigenlijk van 
ieder leerboek, het geldt in bijzonder mate van dit boek, dat juist 
door zijn methode zich onderscheidt en zich wil onderscheiden. 
Wanneer ik verder over den inhoud van dit werk niet zal spreken 
dan ter illustreering van wat ik over de methode te zeggen heb, 
en dus zwijg over de vele eigen vondsten van Suijling — waar-
onder er stellig zijn, die van een bijzondere scherpzinnigheid ge-
tuigen — dan is dat dus niet uit gebrek aan waardeering. W i e 
tegenover de meeningen van een schrijver over allerlei vragen van 
recht stelling wil nemen, doet dat beter, als hij die vragen op-
zettelijk behandelt dan bij de bespreking van een leerboek, waai 
uit den aard der zaak iedere vraag op zich zelf slechts vluchtig 
kan worden aangeraakt. 

De methode van dit boek is bijzonder. Het heeft stellig een zeei 
eigen cachet. Dit blijkt reeds bij het eerste doorbladeren. Van de 
gewone citaten vindt men niets, van Diephuis of Opzoomer, van 
Franschen of Duitschers wordt niet gesproken. De Hooge Raad 
wordt stelselmatig genegeerd, slechts bij hooge uitzondering en 
dan nog bij weinig belangrijke vragen wordt een arrest aangehaald. 
Historische betoogen ontbreken geheel. W e l zegt de schrijver, die 
overigens van de geschiedenis als hulpmiddel bij de vaststelling 
van recht niets wil weten, dat ,,het geschiedkundig onderzoek als 
middel tot controle vaak gewichtige diensten zal kunnen bewijzen" 
(15) ' ) , maar het blijkt niet, dat Suijling deze les ook voor zich-
zelven geschreven acht. Nooit of zoo goed als nooit polemiseert de 
schrijver tegen met name genoemde auteurs; van afwijkende oor-
deelen wordt slechts op zeer sobere wijze notitie genomen, meest 
om ze met een enkel woord in een hoek te duwen. Dit alles is wel 
anders dan wij het in de juridische leerboeken gewoon zijn. 

Toch is hiermee het boek nog niet gekarakteriseerd. Al deze 
eigenaardigheden zijn slechts consekwenties van deze eene gedachte, 
die hier schijnbaar met onverbiddelijke gestrengheid wordt door-

*) Boekbespreking over „Inleiding tot het Burgerlijk Recht" door Mr. J. Ph. 
Suijling, Ie stuk. Ie ged.. in Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en 
Registratie van 5 Juli 1919 e.v., nrs. 2584 c.v. 

' ) Deze en verdere tusschen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de blad-
zijden van het boek. 
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gevoerd: alle recht is in de wet gelegen, rechtswetenschap is niet 
anders dan het in begrippen samenvatten van wat de wets-formules 
inhouden, uit zich zelve is de wet volledig te kennen. Indien dit 
juist is, wat doet het er dan toe, hoe de wet ontstaan is, wat maakt 
het uit, hoe anderen over die wet hebben geoordeeld, hoe de recht-
spraak haar heeft begrepen? stemmen haar uitkomsten overeen met 
het inzicht dat uit de wet zelve is gewonnen, des te beter; ont-
breekt die overeenstemming, het is te betreuren, maar er is geen 
reden op die foutieve oordeelen de aandacht te vestigen. Inder-
daad, indien de premisse juist is, dan is tegen de consekwenties 
weinig te zeggen. 

Intusschen — de lezer zal het verwacht hebben — ik acht de 
premisse geenszins juist en ik meen dat het niet dan schijn is, 
indien Suijling zijn uitkomsten met wetsteksten meent te mogen 
rechtvaardigen. Maar daarover zoo straks meer, eerst moeten mij 
nog enkele grieven van het hart, die weliswaar met den geheelen 
opzet in verband staan, maar toch niet de grondgedachte zelve be-
treffen. 

Ik zeide dat het boek zijn eigen cachet heeft. Daartoe behoort 
ook de stellige toon, waarin het geschreven is. Het gebeurt her-
haaldelijk, dat de schrijver ons verzekert, dat als wij hem maar vol-
gen, op de een of andere kleinigheid maar letten, de oplossing van 
vragen, waarmee velen zich hebben afgetobd, allereenvoudigst is. 
Dit boek is het boek van de gemakkelijke oplossingen. Reeds in 
de allereerste bladzij van het boek treft ons dit. De moeilijkheid, 
waarvoor zij die als Suijling de leer der staatssouvereiniteit aan-
hangen, staan, is bekend: de Staat schept recht èn is product van 
recht. , Aan de ervaring getoetst, zegt schrijver, bevatten deze uit-
spraken allerlei tegenstrijdigheden.'' Ik zou zoo meenen, dat het 
niet de ervaring maar ons denken is, dat de tegenspraak bloot legt. 
Maar hoe wordt de moeilijkheid opgelost? Men hoore: „Voor den 
jurist, die zich herinneren wil, dat het recht niet dient om de men-
schen waarheden te onthullen, maar om eischen voor hunne ge-
dragingen te stellen, hebben die uitspraken een gezonden zin. Zij 
zeggen hem niet wat is, maar hoe hij zich de buiten de werkelijk-
heid gelegen rechtsverhoudingen moet .voorstellen. Zij verklaren 
hem bovenal, dat hij het overheidsgezag als aan den oorspronke-
lijken staat gehecht en de staat als door het recht gebonden heeft 
te denken (1—2) ." Bezien we deze zinnen wat nader. De vraag 
was, is de voorstelling „de staat schept recht", vereenigbaar met 
deze andere ,,de staat is gebonden aan recht". En het antwoord? 
O p den keper beschouwd niet anders dan ,,ge hebt u het zoo te 
denken". Maar als ik daarin nu een tegenstrijdigheid gevoel, als 
ik me afvraag, of ik dat wel zoo mag denken? Dan wordt mij niet 
anders als troost gegeven dan de mededeeling dat ik het moet doen 
en de verzekering dat de rechtswetenschap een normwetenschap 
is (zoo meen ik althans het niet duidelijke zinnetje over de waar-
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heidsonthulling te moeten begrijpen) een verzekering, die ons voor 
onze vraag geen stap verder brengt. Ik betwijfel of iemand die de 
moeielijkheid van de vraag heeft gevoeld, door dit antwoord ook 
maar eenigszins wordt geholpen. Dat Suijling zoo iets neerschrijft, 
kan ik alleen verklaren door aan te nemen, dat die moeielijkheid 
voor hem geen oogenblik levend is geweest, dat hij het probleem, 
waarom het hier gaat, eenvoudig niet heeft gezien. Ik begrijp vol-
komen, dat de schrijver van oordeel is dat een leerboek als dit, niet 
de plaats is om een vraag als deze in alle breedte en diepte te 
behandelen. Maar dan was het toch beter geweest eigen stand-
punt, desnoods ongemotiveerd, aan te geven met de uitdrukkelijke 
toevoeging, dat dit de eigen opvatting van den auteur is, maar 
anderen er anders over denken. En stellig is het niet geoorloofd 
om door uitdrukkingen als ,,de jurist, die zich wil herinneren" het 
gevoelen te wekken, dat met een paar van zulke zinnetjes een zaak 
als deze is afgedaan. Vooral voor een leerboek is dit bedenkelijk. 

Doch het is niet alleen in de inleiding dezer inleiding — die nu 
eenmaal Suijling's sterke zijde niet is — het is ook verder in het 
boek, dat telkens weer den lezer wordt voorgehouden dat als hij het 
maar met den schrijver eens is, de oplossing van allerlei tot heden 
moeielijk gewaande vragen allereenvoudigst is. Ziehier nog een 
voorbeeld. De lezers van dit blad hebben het onlangs uit Houwing's 
artikelen kunnen zien, hoe veel er vast zit aan de vraag der ver-
houding van gewoonte en aanvullend recht. Voor Suijling is dit 
een peuleschilletje. ,.Men behoeft slechts de wet houdende A. B. 
op te slaan. Daar wordt de verhouding tusschen de wet en de 
overeenkomst geregeld. ,,De wettelijke voorschriften wijken enkel 
voor de tegenstrijdige wilsverklaring van den handelenden persoon, 
altijd voor zoover zij regelend zijn (art. H A . B . ) . De gewoonte, 
laat staan de billijkheid of de aard der handeling bezit tegenover 
de wet geen derogatieve kracht (artt. 3, 5 en 11 A. B.) . Bedenkt 
men nu verder, dat uitleg — in den gewonen zin — van duidelijke 
wilsverklaringen is uitgesloten (artt . 932, 1378), zoo staat tege-
lijkertijd vast, dat de billijkheid het gebruik en de aard van de 
handeling alleen kunnen dienen ter bepaling van de met een dub-
belzinnige verklaring geopenbaarde bedoeling. Hiermede is het 
vraagstuk opgelost" (175). Het is maar jammer, dat niet tegelijk 
de moeielijkheid der tegenstelling tusschen dubbelzinnige en duide-
lijke verklaringen is opgelost. Uit hetgeen drie bladzijden te voren 
is gezegd, blijkt dat ook de schrijver erkent, dat een schijnbaar dui-
delijke verklaring in het licht van het gebruik onduidelijk kan zijn. 
Dan moeten we dus eerst het gebruik te hulp roepen om uit te 
maken of de verklaring duidelijk is, en als zij dan blijkt niet duide-
lijk te zijn. doen we weer op dat zelfde gebruik een beroep om 
den inhoud en de verbindende kracht vast te stellen. Heel bevredi-
gend schijnt dat niet. Ik wil maar zeggen aan de ..oplossing" ont-
breekt nog wel het een en ander. Eindelijk wijs ik nog op blz. 78/9 
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waar de ,,oplossing" van het vraagstuk der rechtspersoon wordt 
meegedeeld, en dit te liever, omdat ik juist in dit betoog veel met 
instemming heb gelezen, — maar de oplossing? Ik vrees dat er 
ook na Suijling nog wel het een en ander over het vraagstuk der 
rechtspersoon geschreven zal worden. 

Met deze grief hangt een andere nauw samen. Ik zeide, dat onze 
auteur zich zorgvuldig onthoudt van het aanhalen van meeningen 
van anderen. O p zich zelf is er iets voor te zeggen. Eigen goed 
sluitend betoog wordt niet versterkt door de mededeeling. dat X 
het wel, IJ het niet daarmee eens is. Zoo wordt ook wetenschappe-
lijk werk een afgerond geheel — uit aesthetisch oogpunt pleit daar 
veel voor. Maa r het heeft toch voor onze wetenschap ernstige be-
zwaren als het een leerboek betreft. Er staat nu eenmaal veel 
nier vast. To t jurist wordt enkel gevormd wie telkens weer leert 
het eene rechtsoordeel tegen het andere af te wegen, daarbij be-
grijpend dat voor beide iets te zeggen valt. Dat leert de gebruiker 
van dit boek niet. In allerlei vragen waarover verschil van meening 
bestaat, wordt hem enkel de soms zeer afwijkende meening van 
Suijling voorgelegd, hij hoort niet, dat anderen anders oordeelen. 
En verneemt hij dat al, dan wordt die meening niet — zooals aan-
haling zou meebrengen — met uiteenzetting van gronden objectief 
voorgedragen, maar dan krijgt hij daarvan juist zooveel te hooren 
als voor een repoussoir van schrijvers eigen opvattingen gewenscht 
is. Soms gaat dit zoover dat de schrijver een caricatuur maakt van 
wat hij bestrijdt. Z o o op blz. 13, als van de voorstanders van het 
gebruik der historie als hulpmiddel bij de interpretatie wordt gezegd 
dat zij ,,als recht opdienen" wat Domat, Pothier en anderen hebben 
geleerd. 

Door dit alles mist dit boek de onpartijdigheid, die van een leer-
boek mag worden gevraagd. Men versta mij wel, ik verlang niet. 
dat een leerboek kleurloos is; zulk een boek kan alleen iemand 
zonder overtuiging schrijven. En wie ook voor jurist aanleg mag 
hebben, stellig niet iemand die overtuiging mist. Maar onpartijdig-
heid is iets anders. W i e een wetenschap als de onze tot voorwerp 
zijner studie maakt, heeft aanspraak op een onpartijdig verslag 
van den stand der vraagstukken, waarmee hij zich gaat bezighou-
den. Aan dien eisch voldoet dit boek niet. 

II. 

,,Als eenige bron voor den uitleg der wet rest daarom de wet 
zelve (art. 11 B .W. ) (14) . Ziedaar het beginsel van Suijling's 
boek Zien we wat er in de toepassing van wordt. 

Zet ten we eerst eenige citaten er naast: Blz. 60 (over de be-
kwaamheid): ,,De wet heeft zich met al deze vragen niet druk ge-
maakt. Aan de wetenschap laat zij het over hier op eigen gelegen-
heid den juisten weg te vinden". Alzoo: de wetenschap vervult 
6 
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de taak der wet. Blz. 79: ,,In ons recht ontbreekt een regeling van 
stichtingen". Toch weet de schr. ons heel wat over de oprichting 
van stichtingen, over de beteekenis van den stichtingsbrief, over 
de opvolging van de stichting in het afgezonderd goed, en zoo meer, 
te vertellen. Blz. 107: ..Onrechtmatige verkorting van publieke 
rechten geeft bijgevolg in beginsel geen aanspraak tegen den open-
baren persoon. Zoo vat de practijk doorgaans de artt. 1401 tot 
1403 op". Hier wordt aan de practijk, dat is in dit verband de 
rechtspraak, rechtscheppende kracht toegekend. O p blz. 157 ge-
schiedt hetzelfde met ,,de normale verkeersopvatting": ,,De hier-
boven ontwikkelde beginselen omtrent den duur van het aanbod 
geven eenvoudig uitdrukking aan de normale verkeersopvatting". 
Op blz. 173 merkt schr. op dat de bepalingen der wet over uit-
legging van testamenten en overeenkomsten zonder nadeel hadden 
kunnen worden gemist. Daarop volgt de klacht dat tot schade der 
practijk een scherpe aanduiding ontbreekt van de tegenstelling 
tusschen de beginselen, die den uitleg eenerzijds van testamenten en 
anderzijds van overeenkomsten beheerschen. Dat belet Suijling niet 
een uitnemende uiteenzetting dezer tegenstelling te geven. 

Op de aangehaalde plaatsen erkent Suijling dus uitdrukkelijk 
den grond zijner leeringen elders dan in de wet te vinden. Trou-
wens de billijkheid gebiedt er op te wijzen, dat hij met die moge-
lijkheid op blz. 15 ook in het algemeen rekening houdt. Maar hij 
voegt er dan aan toe, dat dan de uitspraak van den rechter geen 
..rechtskwaliteit bezit". Ik heb mij vergeefs afgevraagd wat wel 
de beteekenis dezer duistere woorden mag zijn. De vraag ligt voor de 
hand: Komt dan aan alles wat de schrijver over de onbekwaamheid, 
de stichting, de onrechtmatige overheidsdaad of de herroepelijkheid 
van het aanbod vertelt, ook geen rechtskwaliteit toe? Heeft de uit-
spraak van den rechter, als hij onzen auteur in deze dingen volgt, 
een andere ,.kwaliteit" dan wanneer hij overigens de inzichten van 
den schrijver in zijn vonnissen neerlegt? O p zijn minst had dan toch 
mogen worden verlangd, dat dit verschil was uiteengezet en ook. 
dat de schrijver in zijn beschouwingen zelve had doen uitkomen, dat 
hij in deze inleiding tot het burgerlijk recht af en toe over iets 
anders dan „recht" sprak. 

Ik zeide dat schrijver op de aangehaalde plaatsen uitdrukkelijk 
erkent, dat zijn bron in cenig bijzonder geval niet was de wet. Dit ge-
beurt hem nog wel een enkele maal. Maar ik moet toegeven, dat dit 
toch niet dikwijls het geval is en ik heb een vermoeden, dat hem 
die enkele malen de erkenning onbewust is ontsnapt. Gewoonlijk 
weet hij den schijn te bewaren, dat hij uit de wet alleen betoogt. 
De overtuiging dat uit den ,.schoot der artikelen" (het beeld is 
van Suijling) de verscholen beginselen kunnen worden opgediept 
zit er diep bij hem in. 

Toch is dit alles niets dan schijn. W i e daaraan twijfelt, neme 
de volgende proef. Op blz. 13 wordt als argument tegen de histo-
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rische interpretatie aangevoerd, dat men van den man, die midden 
in het bedrijvige leven staat, moeielijk kan vergen de handelingen 
der Staten-Generaal of vergeelde folianten op te slaan. Uit de wet 
moet hij zijn rechtskennis putten. Welnu men legge dienzelfden 
man eens de wet alleen voor en vrage hem dan, niet om zelf uit 
de wet te halen wat Suijling er alzoo uit opgediept heeft — dat 
zou te veel gevergd zijn — maar om al datgene wat in dit boek 
staat daar terug te vinden. Ik ze', het iederen leek èn — iederen 
jurist! 

Voor wie als de schrijver van dit boek te werk gaat, zijn de wets-
artikelen niets dan haakjes, waaraan hij de van elders gevonden 
regels ophangt. Ieder die de .moeite doet de vele wetsaanhalingen 
te verifieeren, kan zich daarvan overtuigen. Ik geef slechts een enkel 
staaltje. Blz. 100 wordt de kwestie besproken, of hij die zich ge-
krenkt gevoelt door de uitspraak der algemeene vergadering van 
een vereeniging of door een besluit van commissarissen eener naam-
looze vennootschap — ook waar een zaak aan de beslissing dezer 
colleges is opgedragen — nog in beroep bij den rechter kan gaan. 
Suijling antwoordt bevestigend op grond van art. 661 W . v. K.! 
Vlak te voren wordt de verplichting van commissarissen of alge-
meene vergadering om niet naar willekeur te beslissen, afgeleid uit 
art. 1292 B. W . Op die wijze doorgaande vindt men wel voor 
èlken regel dien men wenscht een tekst. De schr. onderstelt dit 
blijkbaar ook, want van tijd tot tijd wordt ons verzekerd dat ,,de 
wet" zonder aanhaling het een of ander beveelt of verbiedt. Men 
moet dan maar zelf raden waar. Zoo zou ik gaarne willen weten, 
aan welk voorschrift gedacht moet worden, als ik op blz. 124 lees. 
dat ,,de wet den dader van een onrechtmatige handeling de be-
voegdheid ontzegt zich met een beroep op zijn persoonlijke abnor-
maliteit aan de gevolgen van zijn daad te onttrekken". 

Nu is dit telkens weer steun zoeken in wetsartikelen ook bij 
de behandeling van vragen, waarover die wetsartikelen in het geheel 
niet spreken, een betrekkelijk onschuldig genoegen. En stellig kan 
het zijn nut hebben om op te sporen of in eenig voorschrift niet een 
beginsel van algemeener strekking ligt opgesloten — hoe men dit 
echter kan doen buiten de historie om en zonder naar iets anders 
dan de wet zelve te zien, is mij niet duidelijk. Maar daarover zoo 
straks meer. ik heb er eerst nog even op te wijzen, hoe dit ver-
band leggen tusschen artikelen met eng bepaalden bijzonderen 
inhoud en vragen uit een geheel ander gebied, toch ook vel ge-
varen kan opleveren. W e zien dit bij Suijling als hij de mogelijkheid 
van herroeping van het aanbod bespreekt. Hij meent dat twee 
bijzondere bepalingen de herroepelijkheid van het aanbod uitspre-
ken (artt. 1353 en 1720). Nu lijdt het voor mij niet den minsten 
twijfel dat art. 1720 een bijzondere .schenkingsbepaling is en er 
voor uitbreiding daarvan op de verkeersovereenkomsten niet de 
minste reden bestaat, terwijl art. 1353 met de offerte tot een over-
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eenkomst niets te maken heeft. Toch maakt de schrijver zich ernstige 
moeielijkheden met die artikelen en het is zelfs niet duidelijk, hoe 
hij met zijn methode van wetsinterpretatie ten slotte een beslissing 
..ten spijt" dezer artikelen durft te geven. Dàt hij dat toch doet, 
danken wij aan het gebruik van een der middelen, waarmee Suijling 
de gevaarlijke zijde van zijn legistische rechtshanteering afslijpt. 

In zijn resultaten is Suijling namelijk volstrekt niet de man dien 
men krachtens zijn opzet zou verwachten. Zijn theorie is wets-
handhaving, tot welk gevolg dit ook mag leiden, in zijn practijk 
toont hij voor den regel dien hij in zijn voorwoord opstelt, dat het 
recht den mensch in zijn handel en wandel heeft te dienen, een 
open oog te hebben. Hoe komt dat? Dank zij twee inconsequenties, 
één verborgen en één openlijk blijkende. De verborgen is de van 
ouds bekende methode, dat datgene wat hij billijk en rechtvaardig 
meent, die over eenige rechtsverhouding oordeelt, als ,,bedoeling" 
van de in die verhouding betrokken partijen aan dezen toe te 
schrijven. Partijen worden geacht al datgene bedoeld te hebben, 
dat hun rechter meent dat ze hadden moeten bedoelen. Langs dezen 
weg is heel wat onrecht voorkomen dat uit handhaving der letter 
van wet of overeenkomst had kunnen volgen. W e mogen ons dus 
over het gebruik van het middel verheugen, maar dat neemt niet 
weg, dat het puur zelfbedrog is, indien we meenen aldus binnen 
de door die letter getrokken grenzen te blijven. Suijling wijst nog 
al eens op het verschil tusschen de rechtswetenschap die de men-
schen zegt wat zij behooren te doen, en die wetenschappen, die, 
zooals hij het niet gelukkig uitdrukt, waarheid onthullen. Bij het 
onderzoek naar de bedoeling eener partij, bij de bewijsopneming, 
gaat het om het laatste; wat partijen niet bedoeld hebben maar 
hadden behooren te bedoelen, vinden we echter door dit feitelijk 
onderzoek nooit. Aan partijen een bedoeling toe te schrijven over 
zaken waaraan ze klaarblijkelijk niet hadden gedacht of waarvan 
we althans niet weten, dat zij hebben gedacht, is het werken met 
een overbodige fictie. 

Het tweede middel waarvan schr. een druk gebruik maakt om 
eigen oordeel tot het oordeel van den wetgever te maken is de stel-
ling, dat de wet niets onredelijks kan hebben gewild. O p blz. 98 
lezen we een uitspraak waaronder ik gaarne een streep zet: ,,Alle 
rechtsmacht wordt slechts ter redelijke uitoefening verleent; zij ein-
digt, waar haar gebruik in misbruik ontaardt ." Ik laat nu maar daar 
dat schrijver hier ook weer het wets-citaat niet kan missen en ons 
art. 1, lid 3 wet betreffende de crisisrechtspraak van 26 Juli 1918 
en art. 25, lid 3 Auteurswet voorhoudt. Alsof zonder die voor-
schriften de fundamenteele regel niet zou gelden. Maar ik vraag: 
ziet de schrijver dan niet, dat als hij den wetstekst niet toepast, om-
dat de toepassing naar zijn oordeel onredelijk zou zijn, — als hij een 
beroep op de wet, dat op zich zelve beschouwd juist zou zijn, als 
misbruik afwijst, de bron dier uitspraken elders moest leggen dan 



EEN NIEUW LEERBOEK S5 

in de wet? dat hij zoo een recht erkent dat niet in de wet is te 
vinden? Het is toch immers juist niet de wet zelve, die de grens 
tusschen gebruik en misbruik aangeeft, die de redelijkheid harer 
eigen toepassing formuleert? 

Schijn is het ook als Suijling het geheele apparaat zijner weten-
schappelijke constructies als wetsinhoud voordraagt. Door die con-
structies werkt de rechtswetenschap voortdurend aan het object 
harer studie. Het mag bij de invoering van een nieuw wetboek een 
oogenblik schijnen of deze scheppende werkzaamheid wordt stil-
gezet, of voortaan alleen van elders gegeven stof wordt verwerkt 
— dit is slechts schijn, al spoedig wordt de lijn weer voortgezet. 
In hare constructies maakt de rechtswetenschap telkens nieuw recht. 
Er zijn weinig tijdperken geweest in de geschiedenis der rechts-
wetenschap, waarin die constructiefwetenschappelijke beoefenaren 
van het recht zoo sterken invloed hebben gehad op zijn inhoud 
als in de periode die van Savigny over Ihering en Windscheid. 
Bruns en Bahr en zooveel anderen tot Dernburg loopt. Ik noem 
Duitsche namen, maar het is niet enkel een periode der Duitsche 
rechtswetenschap, waarover ik spreek — ver buiten de grenzen 
van hun eigen land reikt hun invloed: in Oostenrijk, in Zwitser-
land, in Frankrijk zelfs (Saleilles) en ook ten onzent. En er is 
geen boek in ons land, dat zoozeer de stempel van die periode 
draagt als het werk van Suijling waarover ik spreek. Men zou 
het de Nederlandsche Pandecten kunnen noemen en in zooverre is 
het, gelijk trouwens ook in zijn principieelen grondslag, ondanks 
de allures van moderniteit, ondanks de frischheid ook, die het in 
sommige opzichten heeft, reeds bij zijn verschijnen verouderd. Men 
behoeft slechts de inhoudsopgave van het boek door te zien om 
te bemerken, hoezeer het tot het „Pandec ten ' type behoort. Na de 
inleiding krijgen we een afdeeling over de rechtssubjecten, dan een 
over het ontstaan en tenietgaan van rechten. W e vinden gespro-
ken van rechtsfeiten en voorwaarden, van materieele daden en 
rechtshandelingen, van rechtshandelingen tegenover wilsverkla-
ringen, van aan mededeeling onderworpen (Empfangsbedürftige) 
wilsverklaringen, van schijnbare rechtshandelingen, van het bewijs 
van l.et vernemen van de belichaamde verklaring, van inhoud en 
beweegreden der overeenkomsten, van wilsrechten (Gestaltungs-
rechte) en zoo al meer; wie de Duitsche litteratuur zoon beetje 
kent, zet van zelf af en toe een Duitsch woord achter de termen 
die ons worden aangeboden. W a t is het kenmerk dezer periode? 
ik zou meenen de poging om door steeds nieuwe begripsvorming, 
door altijd fijnere onderscheidingen de rechtsstof — die in zich 
zelf onveranderd in het corpus juris of in de wet werd aanwezig 
geacht — samen te vatten en daardoor tevens aan de eischen der 
wisselende rechtsovertuigingen te voldoen. 

Nu is het hier de plaats niet om in een waardeering dezer methode 
te treden. Ik mag voor het oogenblik wel volstaan met de verkla-
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ring, dat ook ik de begripsvorming voor wetenschappelijke beheer-
sching der rechtsstof absoluut onontbeerlijk acht, dat ik toegeef 
dat scherper inzicht in het steeds meer ingewikkeld wordend rechts-
leven de noodzakelijkheid van de schepping van nieuwe begrippen 
en onderscheidingen kan aantoonen, maar dat ik daar tegenover 
stel, dat juist de tijd, waarop ik doelde, heeft aangetoond, hoezeer 
zulk een begripsvorming kan verloopen in een onvruchtbaar spel, 
hoe gevaarlijk het voor het rechtsoordeel wordt als men het begrip, 
ter beheersching der stof gevonden, als onomstootelijke norm gaat 
beschouwen. Ik laat nu rusten, hoever Suijling buiten dit gevaar 
is gebleven, voor het oogenblik wil ik er slechts op wijzen, hoe 
ook langs dezen weg nieuw recht — juristenrecht — wordt ge-
vormd. Aan de Duitschers hebben we het te danken, dat zoo in 
de 19e eeuw, ook bij stilstand der wet, het recht zich heeft ont-
wikkeld. Eén voorbeeld uit Suijling. O p blz. 90 spreekt hij over 
de vragen van nietigheid en ontbinding van de handeling van op-
richting eener vereeniging. Is die handeling nietig bij ongeldigheid 
van de verklaring van een of meer oprichters, zoo neen, blijven 
dan toch de overigen gebonden aan hun lidmaatschap, kan art. 
1302 B. W . worden toegepast bij niet-nakoming van een toezeg-
ging aan een lid bij de oprichting gedaan (betaling voor inbreng) 
en zoo meer. Hoe zoekt Suijling de oplossing? Door de ontleding 
der handeling van oprichting in a. een eenzijdige oprichtingsver-
klaring van de oprichters in privé; b. een namens den rechtspersoon 
door de oprichters als zoodanig tot derden gerichte verklaring, 
en c. de door de oprichters als derden afgelegde verklaring van 
toetreding als lid (88). De conclusies volgen: De eenzijdige ver-
klaringen hangen niet onverbrekelijk samen; valt er één weg, de 
rechtspersoon treedt toch in het leven enz. Ik spreek nu niet over 
de juistheid dezer oplossingen, noch over de vraag of deze zeker 
niet ongekunstelde voorstelling daarvoor volstrekt noodig was . Ik 
vraag enkel: wat doet de wet tot dit alles? W a a r schrijft zij voor 
wat gij hier als recht leert? 

III. 

Deze kritiek mag niet al te zeer uitdijen. Zij mag niet worden 
tot een uiteenzetting van eigen denkbeelden over wetsinterpretatie. 
Maar over Suijling's versmaden der historie als hulpmiddel moet 
ik toch nog een enkele opmerking maken. Het is mij niet duidelijk. 
hoe iemand die als hij. wet en recht identificeert, de historische uit-
legging geheel ter zijde kan stellen — eerder begrijp ik hen die 
juist omdat zij op datzelfde standpunt staan van de geschiedenis 
een zeer druk gebruik maken. Aan het gezag der wet zijn wij 
onvoorwaardelijk onderworpen. Goed, maar wat is die wet? Toch 
niet een boekje, maar een uitspraak, een bevel van bepaalde men-
schen. Zeker, niet aan wat die menschen overigens hebben bedoeld. 
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zijn wij gebonden, enkel aan den wil dien zij in de wet neerlegden. 
Maar die wil is in woorden geuit en om die woorden te verstaan, 
hebben wij toch in de eerste plaats te onderzoeken onder welke om-
standigheden zij zijn neergeschreven. Ik geef toe, het is heel iets 
anders te vragen hoe recht is geworden dan vast te stellen, wat 
recht is. Maar om te weten, wat recht is, zullen we toch wel den 
zin der woorden hebben te begrijpen waarin de wet is geschreven, 
en hoe kunnen we dat, indien we stelselmatig weigeren kennis 
te nemen van de omstandigheden, die tot dat neerschrijven aan-
leiding gaven, van het doel, dat zij die er aan meewerkten, zich 
voor oogen stelden? Op blz. 172 wordt ons geleerd, dat wij de akte, 
die we gaan uitleggen, moeten bezien in het licht der feiten, waar-
onder zij geteekend werd. Mag het licht dier feiten over de wet 
niet schijnen? moeten we het hier opzettelijk afdekken? 

Het is waar, het gewicht van deze factor is dikwijls overschat. 
Tegen de methode van hen, die het oordeel van een Minister of 
Kamerlid, een uitdrukking in Memorie of Voorloopig Verslag in 
de plaats der wet wilden stellen, heb ook ik dikwijls gewaar-
schuwd. Maar dit neemt niet weg, dat we altijd met dit onder-
zoek moeten aanvangen. Er mee volstaan kunnen we nooit — doch 
eerst als we weten, wat zij die een regel opstelden er mee be-
oogden, onder welke omstandigheden hij is ontstaan, wat er aan 
voorafging en waaróm men veranderde, kunnen we verder gaan; 
dan eerst kunnen we vragen, of veranderde omstandigheden tot 
andere uitlegging dwingen, of door nieuwe regeling van een ander 
onderwerp een nieuwe beteekenis ook aan dit voorschrift toekomt, 
of ons rechtsbewustzijn, gedragen door dat van hen, voor wie onze 
uitspraak moet gelden, een andere beslissing eischt. Het is stellig 
een eenzijdige beschouwing, als men leert, dat alleen het histo-
rische onderzoek wetenschappelijk zou zijn, en al het andere, wat 
de taak is van den rechter en den auteur die dezen voorlicht, bui-
ten de wetenschap zou liggen, maar even eenzijdig gaat hij te werk 
die de historie ter zijde laat. De eerste miskent dat de rechtsweten-
schap een normwetenschap is. de tweede dat zij haar grondslag 
vindt in historisch te kennen verschijnselen: de wet, de rechtspraak, 
de concrete rechtsfeiten als contracten en zoo meer. 

Ik spreek nu nog alleen van nieuwe regels — kersversch op-
gesteld door onze eigen wetgever. Veel noodzakelijker is kennis-
neming der historie bij die vooral in het burgerlijk recht zoo talrijke 
regels, waar onze wetgever eenvoudigweg de traditie van eeuwen 
lang heeft voortgezet, op zijn beurt getracht heeft onder woorden 
te brengen wat Romeinsche juristen, Middeleeuwsche en latere 
geleerden, de Fransche wetgever vóór hem formuleerden. Hoezeer 
hij, die zich opzettelijk dit hulpmiddel onthoudt, in den blinde rond-
tast, kan blijken uit wat Suijling ons over de dwaling leert. De 
dwaling moet volgens art. 1358 B. W . de zelfstandigheid der zaak 
betreffen. Historisch onderzoek heeft ons geleerd wat deze term 
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oorspronkelijk beteekende, heeft ons ook doen inzien dàt en waarom 
wij ons van die oorspronkelijke beteekenis mogen losmaken, welke 
waarde wij er thans aan moeten hechten. Suijling heeft daar ook 
van geprofiteerd, al rept hij er met geen enkel woord van. Zonder 
dat zou hij de bewering niet hebben kunnen opstellen, dat de ver-
zamelaar, die een zeventiende-eeuwsche oude kast meende te koo-
pen, nietigverklaring mag vragen, als het een moderne nabootsing 
blijkt te zijn (190). W a n t hoe kan hij zonder historisch betoog 
iemand overtuigen, dat nu die dwaling de zelfstandigheid der zaak 
betreft, het onderwerp der overeenkomst, de identiteit — wat S. 
met zelfstandigheid gelijk stelt? Het is mij duister. Het was toch 
deze kast, die kooper en verkooper beiden tot voorwerp hunner 
overeenkomst maakten? 

Het weglaten der geschiedenis is weer schijn. Achter dit boek 
zit heel wat historisch onderzoek, zoo al niet van Suijling zelf. 
dan toch van anderen; zonder dit was dit boek niet geschreven. 
En weer doet dit bezwaar zich te scherper gevoelen omdat het 
een leerboek betreft. W e e r krijgt de leerling een verkeerden indruk; 
de methode, waarnaar de resultaten in werkelijkheid zijn gevon-
den, ziet hij niet. 

Erger nog acht ik het, dat hem het inzicht wordt onthouden, 
dat in het recht ontwikkeling zit. Dat er niet maar zijn wetgevin-
gen na elkaar, die met elkaar niets te maken hebben, geheel los 
van elkaar staan, maar dat de nieuwe wet wordt gemaakt met 
het materiaal door de oude verschaft. Dat er is verandering, maar 
niet een bloot na elkaar komen, doch een opvolging, een lijn; dat 
het dezelfde gedachten zijn, waarover men strijdt, die nu in dezen 
dan in genen vorm de overhand krijgen — dat men altijd weer 
poogt de rechtsgedachte in de een of andere formule te vangen 
en dat altijd weer het leven zich aan die formule ontwringt en naar 
nieuwe formuleering wordt gestreefd; dat er nu eens een bepaalde 
richting is waarin we het recht zien gaan, dan weer een plotseling 
terugkeeren op den eenmaal ingeslagen weg. Van dat alles be-
merkt de lezer van Suijling's boek niets, wie zich hierdoor in het 
recht laat inleiden, ziet het recht als een onveranderlijke grootheid, 
plotseling verschenen om even plotseling weer te verdwijnen — als 
de wet wordt afgeschaft. 

Van de ontwikkeling die aan de wet voorafging niets — niets 
ook van een mogelijke ontwikkeling na hare vaststelling. V a n den 
gang der rechtspraak wordt niet gesproken, hoe deze nu hier, dan 
daar uitweg zocht uit moeielijkheden, nu eens zeer stellig vasthield 
aan het eenmaal opgestelde, dan weer langzaam aan door den 
aard der besliste gevallen geleid tot verandering kwam, hoe hier 
overgangen liggen, zoo onmerkbaar, dat men eerst aan het eind 
der reeks bemerkt op een andere hoogte gekomen te zijn. een 
ander standpunt te hebben bereikt, of hoe zij ook wel plotseling 
de oude lijn afbrak en een nieuwe begon — men hoort er niets 
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van. De wet is immers niet veranderd en wat doen de min of meer 
,,foutieve" beslissingen van den rechter er toe? 

Maar wat blijft er zoo van de schoone woorden in de voorrede 
vooropgesteld, dat het recht niet om zijns zelfs wil bestaat? Hoe 
kan men zijn lezers van die waarheid doordringen als men hen 
niet laat zien, hoe de rechtsregels worden toegepast niet op be-
dachte schoolvoorbeelden, maar zooals de ervaring het ons in de 
rechtspraak doet kennen? Over den samenhang van het recht met 
andere verschijnselen van het maatschappelijk leven, wordt in dit 
boek opzettelijk gezwegen. Vele paragrafen brengen een breed-
voerige — en dikwijls verdienstelijke — behandeling van het ver-
eenigingsrecht, maar met geen enkel woord wordt gewezen op 
de enorme vlucht, die het vereenigingswezen genomen heeft, op 
zijn grooten invloed op handel en wandel van haast iedereen. Meent 
Suijling nu inderdaad dat het vereenigingsrecht kan worden be-
grepen zonder daarop te letten? Bestond het nu juist zooals het 
hier is beschreven, al veertig jaar geleden? Aan de wet is in deze 
materie toch niets veranderd — is het recht nu ook hetzelfde ge-
bleven? W i e meent het recht enkel uit de wet te kunnen leeren, 
zal nooit een ander de waarheid bijbrengen, dat het recht niet om 
zijns zelfs wil bestaat. 

Ten slotte nog één ding. Ik ben feller geweest in de critiek op 
dit boek, dan ik in mijn beoordeelingen van juridisch werk gewoon 
ben. De rechtvaardiging daarvan moge hierin gevonden worden, 
dat het boek van de methode die ik bestrijd, zulk een bijzonder 
knap staal is. Het is helder geschreven, buitengewoon klaar van 
uitbeelding, het prikkelt voortdurend tot eigen denken. Nergens is 
het slap of vaag. Maar er is toch nog iets anders. Ik geloof dat 
wij in de rechtswetenschap voor het oogenblik aan niets zoo zeer 
behoefte hebben als aan een goede methodologie. Vaststelling van 
de waarde der wet, van de beteekenis van de begripsvorming voor 
het recht, behoort allereerst tot haar taak. En nu schijnt het mij 
de fout van dit boek, dat het deze waarheid geheel heeft miskend. 
W e staan hier voor groote moeielijkheden. Veel dat scheen vast 
te staan is losgewrikt, maar nieuw gebouwd is er weinig. Voor 
dezen nieuwen bouw lijkt niets mij bedenkelijker, dan met negee-
ring van alle moeielijkheden, de oude clichés van recht als staats-
wil en dien wil besloten in de wet, weer te voorschijn te halen en 
te meenen dat daarmee — zonder eenig nieuw onderzoek naar 
haar eigenlijke beteekenis en kracht — op de oude wijze der ,.con-
structie" wel verder kan worden gewerkt. Daarmee bereiken we 
niets. En we loopen gevaar de taak te vergeten, die we behooren 
te vervullen. 
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Mr. Hartzfeld is in onze rechtslitteratuur de man van het be-
middelende vonnis. In 1915 kwam hij met een boekje ter aan-
beveling van het denkbeeld, dat de rechter minder aan één der 
procedeerende partijen uitsluitend gelijk moest geven, meer moest 
trachten tot een beslissing te komen, die tusschen het standpunt 
van beide in een uitweg zocht. Het denkbeeld sloeg in, het boekje 
wekte in den kleinen kring van de in rechtsgeleerde litteratuur be-
langstellenden beroering en beweging. Een beweging, die echter 
allerminst uit sympathie voor het werkje was geboren. Dat bleek 
bij de behandeling van het onderwerp, die in de Juristenvereeniging 
onmiddellijk na het verschijnen van het geschrift in 1916 plaats 
vond. Naast Mr. Hartzfeld traden de heeren Kirberger en Loder 
als praeadviseurs op; wie zich de praeadviezen en debatten her-
innert, weet met welke felheid deze beiden tegen het nieuw opge-
worpen denkbeeld te velde trokken, welk een animositeit er bij die 
gelegenheid tegen bleek te bestaan. De heer Hartzfeld heeft zich 
van dat alles niet veel aangetrokken, integendeel, hij ziet in al 
dien smaad, zijn lievelingsgedachten aangedaan, een eer, hij koestert 
zich in de glorie van een wetenschappelijk vervolginkje, en weet 
dit min of meer vriendelijk psychologisch te verklaren. 

Daarbij gaat hij intusschen verder. Het nieuwe boekje, welks 
titel hieronder staat, is een vervolg op het vorige. O p blz. 47 
zegt schrijver, dat de ware aard en wezen van het bemiddelend 
vonnis lang een geheim zijn geweest, zelfs voor de min of meer 
ingewijden, het blijkt thans niet te zijn een vergelijk tusschen twee 
partijen, maar tusschen twee rechtsoplossingen. Dat vergelijk kan 
door rechtsverfijning worden gevonden: door rechtsoplossingen. 
die tusschen de algemeen gestelde uitersten in staan. Voorbeeld 
is de beperking der schadevergoeding uit onrechtmatige daad in 
geval van mede-schuld bij den benadeelde. Sinds 1916 neemt onze 
rechtspraak aan, dat bij schuld aan weerszijden de schade naar 
evenredigheid door de betrokkenen moet worden gedragen. Een 
ander voorbeeld zoekt de schrijver in art. 658 B. W . en de grens-
overschrijding bij het bouwen. Onvoorwaardelijke toepassing der wet 
zou hier leiden tot een bevel van amotie, door den rechter te geven 
bij elk bouwen op eens anders grond, onafhankelijk van den om-
vang van het gepleegde onrecht en van de schade, die bij afbraak 
zou worden geleden. Mr. Hartzfeld ziet in het betoog dat ik indertijd 

' ) Boekbespreking over ..Rechtsverfijning. psychologisch juridisch.' schets" 
door Mr. C. A. I. Hartzfeld in Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en 
Registratie. 5 Juni 1920. nr. 2632. 
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in dit Weekblad (2550 vlg.) aan deze vraag wijdde, een beschou-
wing van zuiver bemiddelenden aard. Een derde voorbeeld kan 
de overmacht hier leveren, het is bekend hoe hier veelal wordt 
aangenomen dat een van tweeën moet gelden: óf de debiteur be-
wijst overmacht en is dan bevrijd, of hij bewijst die niet, maar moet 
dan ook tot volledige schadevergoeding worden veroordeeld, het 
is ook bekend dat men bezig is naar een uitweg te zoeken, die een 
verdeeling der schade voor beide betrokkenen tengevolge heeft. 
W i e daar meer van weten wil, zij verwezen naar het praeadvies 
van Meijers voor de Juristenvereeniging van 1918. Naast die voor-
beelden staan nog verscheidene andere. Hartzfeld ziet in deze alle 
dit gemeenschappelijke dat een tusschenweg wordt gezocht tus-
schen twee strenge en radicale uitersten, hij wil dat rechter en wet-
gever dien weg nog heel wat meer zullen begaan dan zij tegen-
woordig doen. Zij moeten zich daarvoor losmaken van de genegen-
heid voor het ,.alles of niets" dat juristen kenmerkt: aan de be-
middeling — want dat zou dit alles zijn — moet een ruimer plaats 
worden ingeruimd. 

W a t tot dit alles te zeggen? 
Ontegenzeggelijk heeft dit geschrift, gelijk ook de vorige van 

denzelfden auteur, de bekoring der frischheid. Het is helder en 
prikkelend, nergens duf en saai. Hartzfeld is de man van den 
lichten gedachtenflits, van eigen observatie en geestigen kijk. Doch 
het ontbreekt hem aan scherpte van onderscheidingsvermogen, aan 
doordenken van wat hij vluchtig heeft opgemerkt. Misschien hangt 
het samen met zijn weerzin tegen den psychischen aard van den 
normalen jurist, maar juist wat dezen onderscheidt — zijn zoo-
genaamde ..scherpzinnigheid" mist onze auteur. Dat lijkt me de 
verklaring van het eenigszins bevreemdende feit dat hij niet heeft 
opgemerkt dat zijn rechtsverfijning van 1919 ik wil niet zeggen niets 
te maken heeft met —, maar dan toch wel een heel eind afstaat 
van zijn bemiddelend vonnis van 1915 en 1916, en dat. hoewel de 
debatten van toen hem aanleiding genoeg konden geven op dit 
verschil wèl te letten. 

Bij het eigenlijk bemiddelende vonnis komt de rechter tot een 
tusschen-uitspraak. omdat hij óf ten aanzien der feiten of ten aan-
zien van het recht de mogelijkheid mist een oplossing van het ge-
schil te geven. Het antwoord dat hij naar strikt recht zou moeten 
geven zou zijn: ik weet het niet, ik ben niet overtuigd dat de 
feiten zich hebben voorgedaan zooals A die stelde, maar evenmin 
dat juist is wat B beweert. Gebruikelijke opvattingen doen dan de 
beslissing van den bewijslast, of misschien juister het bewijsrisico 
afhangen, wie bemiddelt kiest in plaats daarvan een half gelijk 
geven aan den een, half aan den ander. Of wel: omtrent het con-
crete recht of zelfs een algemeenen regel, kan de rechter niet 
met zich zelf tot klaarheid komen, hij blijft aarzelen en eindigt 
met een verklaring van onwetendheid. W a a r hij het geschil moét 
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oplossen, geeft hij ieder wat. Geheel anders bij de rechtsverfijning. 
Daar geeft de rechter de tusschenoplossing, omdat hij overtuigd 
is, dat zij rechtens geboden is. De rechter die het procédé der 
rechtsverfijning toepast, geeft niet zijn beslissing, omdat hij aarzelt 
en dobbert en dus ten slotte maar halveert, maar omdat deze voor 
hem de eenig-mogelijke, de eenig-juiste is. In dit procédé zit niets 
nieuws. De rechtswetenschap heeft het in hare ontwikkeling voort-
durend toegepast. Het recht kan in zijn regels nu eenmaal niet 
anders dan generaliseeren; gevolg van die veralgemeening is altijd 
weer dat de regel moet worden toegepast in gevallen waarin de 
beslissing als onbillijk wordt gevoeld. Het is dan de taak van den 
jurist om na te gaan, of die onbillijkheid alleen ligt in de toevallige 
omstandigheden van het geval en daarom moet worden aanvaard, 
dan wel of in gelijksoortige gevallen de onbillijkheid evenzeer aan-
wezig zou zijn, of er dus niet een moment is aan te wijzen, waarom 
hier een nieuwe regel mag worden gevormd. Die nieuwe regel kàn 
een terugkeer tot een anderen hoofdregel zijn, hij kan ook een 
andere richting aanwijzen. De onrechtmatige daad verplicht tot 
schadevergoeding. Maar als de benadeelde nu ook schuld heeft? 
Voor de hand ligt dan eenvoudig de schade-actie uit te sluiten, 
doch ook dit kan onbillijk zijn, verdere rechtsvorming leidt tot het 
resultaat: de schade wordt naar evenredigheid der schuld gedragen. 
Gelijk gezegd, zulke vorming van nieuwe regels is niet iets speciaals 
aan onzen tijd eigen. Het eenige wat hierbij voor het heden bij-
zonder is, is dat men thans weder aanneemt dat ook waar de toe 
te passen regel in zijn algemeenheid in de wet is neergelegd, de 
rechter tot zulk een rechtscheppende daad bevoegd is. Het is één 
der gevolgen van de ,,vrijere" opvatting der wet van dezen tijd, 
niet, als wel beweerd, van het werk van onzen auteur. Ik wil 
Mr. Hartzfeld gaarne de eer geven die hem toekomt, maar zijn 
voornaamste verdienste is in deze toch wel de vondst van het 
woord „rechtsverfijning", dat inderdaad op bijzonder gelukkige 
wijze deze methode typeert. 

Mijn conclusie is dus, dat rechtsverfijning bemiddeling overbodig 
maakt. Is de nieuwere, fijnere beschouwing van het geval gevon-
den, dan bestaat aan het grovere bemiddelen geen behoefte meer. 
Van bemiddelen mocht sprake zijn als de rechter zich bij een 
ongeval verplicht achtte uit te maken dat hier óf schuld van den 
een of van den ander moest bestaan, en hij tot een keus niet 
kon komen, waar beiden te kort schoten; wordt echter ingezien 
dat de schuld aan weerszijden tot verdeeling naar evenredigheid 
verplicht, dan is voor bemiddeling — in den zin waarin Hartzfeld 
dat woord een technische beteekenis heeft gegeven — geen plaats 
meer. 

Ik meende hierop even de aandacht te moeten vestigen. Ik laat 
geheel in het midden, of de bezwaren tegen de eigenlijke bemid-
deling al dan niet gegrond zijn, maar Hartzfeld brengt de rechts-
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verfijning, die hij wil, zelf in gevaar door haar als een onderdeel 
der weinig geliefde bemiddeling voor te stellen. En dat gaat ook 
mij ter harte. 

Ik wil hieraan nog iets toevoegen. Hartzfeld zou mij kunnen 
tegenwerpen dat bemiddeling en verfijning toch hierin overeen-
komen dat zij beide een oplossing geven van een geschil tusschen 
beide uitersten en dat zij dat beide doen ter wille der billijkheid 
tegenover het bestaande recht. W a t het eerste betreft: gedeelte-
lijke toewijzing van den eisch, omdat de schade b.v. hooger is dan 
de gedaagde erkende, maar lager dan de eischer begrootte, geeft 
ook zulk een beslissing in het midden gelegen en wordt toch terecht 
ook van de bemiddeling gescheiden. En wat het tweede aangaat: 
De billijkheid is nu eenmaal altijd bij vorming van nieuw recht 
onze wegwijzer. Billijk noemen wij iedere oplossing van een ge-
schil die ons rechtsgevoel bevredigt, maar dat neemt niet weg, dat 
wij goed doen te onderscheiden tusschen die gevallen, waar de 
grond van die bevrediging zit in de omstandigheid dat wij meenen 
den goeden regel voor het geval gevonden te hebben, en die andere, 
waar wij niet meer kunnen verklaren dan dat déze oplossing billijk 
is, omdat ieder andere ons nog minder zou tevreden stellen. W i e 
omdat hij feiten of recht niet met voldoende zekerheid kan vast-
stellen, bemiddelt, weet dat hij een uitspraak geeft die bij meerdere 
kennis dan hem gegeven is, onjuist zal blijken; wie tot een nieuwen 
fijneren regel is gekomen, meent dat hij de juiste uitspraak heeft 
gevonden. Juist naar recht èn billijkheid. Ik geloof dat ook een 
warm strijder voor de billijkheid als Hartzfeld, zal toegeven dat 
het beter is dat deze samengaan dan dat de een op den ander 
triomfeert. 



62. O P M E R K I N G E N O V E R I N T E R T E M P O R A A L 
P R I V A A T R E C H T N A A R A A N L E I D I N G V A N 
E E N I G E N I E U W E W E T T E N E N O N T W E R P E N . *) 

I. 
In een tijd als de onze, waarin telkens brokken van het privaat-

recht worden herzien en nieuw geregeld, trekt een onderwerp weer 
de aandacht, wel oud, maar toch in tijden van stilstand in de wet-
geving op den achtergrond geraakt, de vraag der verhouding van 
oude en nieuwe wet, de moeilijkheid, welke van twee elkaar op-
volgende rechtsregels toe te passen, als de feiten, op grond waar-
van eenig rechtsgevolg wordt beweerd geheel of gedeeltelijk onder 
de heerschappij van den ouden regel zijn geschied, de beslissing 
omtrent dat rechtsgevolg onder den nieuwen moet worden ge-
geven, de materie in één woord van het intertemporaal recht, van 
het intertemporaal privaatrecht speciaal, waar wij met privaatrech-
telijke regels te doen hebben. 

Ik gebruik dezen term, door Duitsche schrijvers naar analogie 
van internationaal privaatrecht gevormd, omdat hij mij juister voor-
komt, dan die van transitoir- of overgangsrecht, tot nog toe bij 
ons den geijkten voor dit deel der rechtswetenschap. Met den naam 
van ,,transitoir recht" schijnt het mij juister meer speciaal te be-
stempelen de voor elk bijzonder geval vastgestelde regels om den 
overgang van oud naar nieuw geleidelijk te doen gaan; van inter-
temporalen aard zijn al die bepalingen, die aanwijzen welke van 
twee of meer elkaar in tijd volgende regels op zekere feiten zal 
moeten worden toegepast. Om dit door een voorbeeld duidelijk 
te maken: transitoir in den juisten zin is art. 5 der Overgangs-
bepalingen van de burgerlijke Kinderwet, volgens welk voorschrift 
het gezag (ouderlijke macht of voogdij) ten aanzien van kinderen 
van van tafel en bed gescheiden ouders of van hen, tusschen wie 
echtscheiding is uitgesproken, geacht wordt te berusten bij dengeen 
der ouders, bij wie het kind krachtens rechterlijke beschikking 
heeft te verblijven. Ging het hier om de vraag, of nu voor die 
verhouding oud of nieuw recht zou gelden, dan zou óf de vader 
zijne macht behouden en het kind verblijven bij den daartoe aan-
gewezen ouder, de toestand dus van vóór 1 December 1905 voort-
duren, óf de ouderlijke macht, respectievelijk de voogdij zou door 
den rechter moeten worden opgedragen. Nóch het een nóch het 
ander gebeurt, noch de oude, noch de nieuwe regel geldt, de wet 
geeft ter aanpassing van oud aan nieuw recht een afzonderlijke 
bepaling. Zuiver intertemporaal recht bevat daarentegen art. 8 dier-
zelfde wet: de oude wet is ook na invoering der nieuwe op aan-

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie. 28 April 1906 
c v . , nrs. 1896 e.v. 
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hangige gedingen tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed 
toepasselijk. Transitoir recht is een aanvulling van het intertem-
porale, het geeft zelf materieele regels, het intertemporale schrijft 
voor, welke materieele regel in zekere gevallen zal gelden. 

Over dit deel der rechtswetenschap heeft onlangs de Duitsche 
hoogleeraar Affolter twee omvangrijke werken geschreven: Ge-
schichte des intertemporalen Privatrechts (1902) en System des 
bürgerlichen Uebergangsrechts (1903), werken, waardoor volgens 
Koh ie r ' ) ,,das Zwischenzeitrecht seit Savigny zuerst wieder in 
fortschrittbahnender Weise behandelt worden ist". Een bespre-
king dezer boeken ligt niet in mijn plan, maar ik meende de ge-
legenheid niet te moeten laten voorbijgaan de aandacht van den 
belangstellende in deze materie er op te vestigen. Verheldering van 
inzicht zal van kennisneming daarvan zeker het gevolg zijn — al 
prikkelt veel er in tot tegenspraak. 

Mijn doel is slechts naar aanleiding der burgerlijke Kinderwet 
en vooral van de aanhangige ontwerpen op de Arbeidsovereen-
komst en de verhouding van natuurlijk kind en verwekker eenige 
opmerkingen over deze materie, meer speciaal in verband met die 
wet en die ontwerpen te maken. 

Tot moeielijkheden van intertemporalen aard geven zij alle 
aanleiding. W e l heeft de Overgangswet bij de burgerlijke Kinder-
wet een en ander geregeld, maar den lezers van dit Weekblad is 
reeds gebleken, dat daardoor niet iedere twijfel is weggenomen *). 
Het Ontwerp Arbeidscontract bevat één zoogenaamde overgangs-
bepaling, waarop ik hieronder terugkom; dat op de verhouding van 
natuurlijk kind en verwekker onthoudt zich van elke regeling in deze. 

Bij de bespreking van die moeielijkheden moet één ding voorop 
staan, de fundamenteele regel van intertemporaal recht, die ook 
door onze wet uitdrukkelijk is gehuldigd: De wet verbindt alleen 
voor het toekomende, en heeft geen terugwerkende kracht (art. 4 
Alg. Bep.). Tegen de formuleering van dit wetsvoorschrift kan 
men bezwaar hebben, het beginsel zelf is onomstootelijk, verwer-
ping daarvan zou verwerping van het recht zelf zijn. Ondanks alle 
verandering is de rechtsorde in dieperen zin één en dezelfde, in 
de wisseling der in tijd op elkaar volgende regels is het feit van 
het bestaan van een regeling zelf het blijvende; dit zou men mis-
kennen, de continuïteit zou verbroken zijn, als niet ook onder de 
nieuwe bedeeling de oude regel ten aanzien der door hem be-
heerschte feiten van kracht bleef. 

Intusschen, hoezeer het noodig is dezen grondregel voorop te 
stellen, daarmee zijn we nog weinig gevorderd. Hij leert ons niet 
veel meer dan dat door een verandering maar niet als met een 
enkele handbeweging al het oude is weggevaagd, niet in alles het 
nieuwe recht kan worden toegepast. De door den ouden regel be-

' ) Lehrbucb des bürgerlichen Rechts I bl. 57. 
2 ) Zie nos. 1874 en vlg. debat tusschen de becren Gipon en v. d. Borgh. 
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heerschte feiten blijven onder zijn invloed, maar hoever gaat die 
heerschappij? Het rechtsgevolg van zekere feiten zal wel beoor-
deeld moeten worden naar de wetgeving, waaronder zij zijn ge-
schied, maar vloeit daar nu uit voort, dat, indien dit gevolg niet 
aan één op een ondeelbaar oogenblik voorvallend feit maar alleen 
aan een complex van zekeren tijdsduur wordt gehecht, ook dan 
de oude regel zal gelden, als de feiten gedeeltelijk onder de oude, 
gedeeltelijk onder de nieuwe wet zijn geschied? En volgt er uit, 
dat ook de inhoud van eenige rechtsbevoegdheid, die onder de oude 
wet geboren is, bij voortbestaan van die bevoegdheid ook naar 
den ouden regel zal bepaald worden? Dat de invloed van nieuwe 
feiten op dat eenmaal ontstaan rechtsgevolg van de oude, niet van 
de nieuwe wet, waaronder zij plaats hebben, zal afhangen? Deze 
vragen zijn zeker niet algemeen bevestigend te beantwoorden. Men 
zal dat inzien, als men ze niet zooals ik deed abstract stelt maar 
aan een concreet geval denkt. De oude wet knoopt aan zekere 
feiten de verkrijging van eigendom vast, die eigendom zal erkend 
blijven onder de nieuwe wet, ook al verwerpt deze die wijze van 
verkrijging. Maar volgt daar nu uit, dat bij afschaffing der ver-
jaring als wijze van eigendomsverkrijging de begonnen verjaringen 
doorloopen? Dat bij wijziging daaromtrent, schorsing en stuiting 
der onder de oude wet begonnen verjaring ook onder de nieuwe 
wet naar den ouden regel zullen beoordeeld worden? Dat de in-
houd van een onder de oude wet verkregen eigendom, de bevoegd-
heden die het geeft tegenover buren bijvoorbeeld, naar die wet voor-
goed vastgesteld moet worden geacht? Dat die eigendom alleen te 
niet kan gaan op een wijze door de oude wet erkend? T e n aanzien 
der eerste vragen kan men twijfelen, de beide laatste zal men zeker 
ontkennend beantwoorden. Aan de nieuwe wet is het zeker den 
inhoud van het onder haar heerschappij bestaande subjectieve recht 
vast te stellen, aan haar ook de gevolgen te bepalen der onder hare 
werking gebeurende feiten, ook al wordt daardoor ingegrepen op 
de rechtsgevolgen van wat vóór haar tijd is geschied. Maar daar-
over later — hier is het er slechts om te doen, aan te duiden, dat 
naar den grondregel alleen, niet elke vraag is op te lossen. 

Men heeft gemeend die oplossing te vinden door een tweeden 
hoofdregel naast den onzen te stellen. Alleen onder de oude wet 
verkregen rechten zouden onder de nieuwe moeten worden ge-
handhaafd. Zoo art. 1 der wet op den overgang van 1829. Nu is 
dit in zeker opzicht niet anders dan een nieuwe formuleering van 
het beginsel van art. 4 A. B., een van het subjectief recht uit-
gaande naast de daar gegeven objectieve. Maar komen we met 
een beschouwing der zaak van dien kant veel verder? 

Blijft men bij het uitgangspunt der leer, de vermogensrechten, 
dan schijnt dit oppervlakkig beschouwd wel het geval te zijn. De 
leer geeft aannemelijke conclusies. Stel de wet schaft de verjaring 
als wijze van eigendomsverkrijging af, dan zal de eigendom van 
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hem, die de zaak vóór de invoering der nieuwe wet gedurende den 
vereischten termijn heeft bezeten, ook na dat tijdstip gehandhaafd 
blijven, hij had een recht verkregen, maar hij, wiens termijn nog 
loopende was, zal nu nimmer eigenaar worden, hij had niet meer 
dan een verwachting te zullen verkrijgen, nog geen recht. In de 
tegenstelling van deze beiden: verkregen recht en enkele verwach-
ting zit dan het essentieele der leer. Reeds dadelijk zou men echter 
kunnen vragen of een dergelijke verwachting niet op haar beurt 
als een subjectief recht moet beschouwd worden, ook aan hem, die 
kans heeft eenig recht te verkrijgen, worden herhaaldelijk bevoegd-
heden ter bescherming van die kans gegeven. Men denke aan de 
actio publiciana van hem die bezig is door verjaring te verkrijgen 
(zie art. 995 Ontwerp 1820, art. 118 Ontwerp 1898), voorts aan 
een rechtsverkrijging, die aan een opschortende voorwaarde ver-
bonden is (zie artt. 1297, 1298 B. W . ) . Merkwaardig is het in dit 
verband, dat een man als J. D. Meijer, wiens „Questions transi-
toires" ') indertijd groot gezag had, het verkregen recht omschrijft 
als datgene wat onherroepelijk, definitief in iemands eigendom is 
gekomen maar daarbij tevens het nog van een voorwaarde afhan-
gend recht onder die definitief verkregene opneemt. Hij stelt dus 
het definitief verkregen recht tegenover de bloote verwachting, 
maar tegelijk maakt hij een geval van enkele verwachting tot defini-
tief verkregen recht. Zeer helder is dit zeker niet. Zoekt men de 
tegenstelling van al dan niet verkregen rechten niet in het gevolg, 
het onherroepelijke der bevoegdheid, maar in den grondslag, zooals 
Asser *) schijnt te doen, die middellijk en onmiddellijk uit de wet 
voortvloeiende rechten tegenover elkaar zet om dan alleen de 
eerste, ten gevolge van de daad van den betrokken persoon ont-
staan, als „verkregene" te beschouwen, dan komt men tot de zon-
derlinge consequentie dat een door aanspoeling b.v. verkregen 
eigendom onder de nieuwe wet niét zal worden geëerbiedigd, een 
door levering verkregen wel. Een redelijken grond daarvoor aan te 
geven zal wel niemand gemakkelijk vallen. 

Intusschen wat er van die verkregen rechten in de materie van 
het vermogensrecht zijn moge, daarbuiten — en bij de Kinderwet 
en het ontwerp betreffende het natuurlijk kind zijn wij haast geheel 
op ander gebied — is de leer geheel onbruikbaar. Om dit aan te 
toonen behoef ik slechts aan te halen hetgeen dezelfde Meijer 
schrijft over de vraag, of personen geboren vóór de invoering van 
den Code Civil in landen, waar het onderzoek naar het vaderschap 
was toegelaten, een actie ook onder heerschappij van dien Code 
tegen hun verwekker kunnen instellen, een vraag, waarvan de tegen-
stelling bij ons aan de orde zal komen, als het ontwerp betreffende 

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

*) I bl. 46. 
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de natuurlijke kinderen tot wet zal zijn verheven. Meijer meent, 
dat art. 340 Code ook aan voor de invoering van dat wetboek ge-
boren (of verwekte) kinderen kan worden tegengeworpen, omdat. 
zegt h i j 1 ) , ,,l'action de l'enfant naturel pour aliments, celle de la 
mère en indemnité ou dommages n'étaient pas leur propriété, ce 
droit ne leur aurait été acquis qu'après avoir prouvé la paternité". 
Nu is het zeker vreemd het verkregen zijn van het recht af te doen 
hangen, zooals Meijer doet van het bewijs van de feiten, maar 
bovendien de actie kan toch ingesteld worden en waarom is die 
actie dan niet ,,eigendom" geworden? Hoe moet men zich in het 
algemeen dien eigendom van een actie voorstellen? Hoe bovenal 
zouden wij met dat beginsel van verkregen rechten tegenover onze 
vraag staan nu het absoluut verbod van onderzoek naar het vader-
schap staat te worden afgeschaft? Zal men nu zeggen dat de ver-
wekker onder de oude wet een recht heeft verkregen zich niet met 
zijn kind in te laten? of heeft ieder een recht, dat er geen onder-
zoek zal gebeuren, of hij verwekker van eenig kind is? W a t zijn 
dat voor zonderlinge rechten? 

Voor de beslissing van quaesties als deze helpt ons de leer der 
verkregen rechten, hoe men daar overigens over denken moge, niets. 
Maar hoe dan wel die beslissing te vinden? 

II. 

Als dus de oplossing der aangestipte moeielijkheden niet door 
de leer der verkregen rechten wordt gegeven, hoe haar dan te 
vinden? Wij gelooven door analyse der verschillende bestanddee-
len, waarmee wij in elke vraag van recht te doen hebben: de feiten, 
den regel en de inwerking van den regel op de feiten. Juist daarop 
is door Affolter gewezen. Hij heeft die verschillende elementen tot 
in hun fijnste geledingen uitgeplozen, de afwijkingen, die zich kun-
nen voordoen, nagegaan, ze op alle mogelijke wijzen gegroepeerd 
en dan steeds weer onderzocht, tot welke conclusies van intertem-
poraal recht we ten aanzien van al die verhoudingen moeten komen 
Ik herhaal: het is hier niet de plaats op dit alles in te gaan; even-
min kan een volledige ontwikkeling van eigen gevoelen worden 
gegeven, mijn doel is slechts de richting aan te wijzen, waarin men 
in deze te gaan heeft. 

Gelijk dan gezegd, elke verhouding van recht bestaat uit twee 
elementen: het feitelijke, het in de buitenwereld of wel in 's men-
schen geest voorvallende en den regel waarnaar die gebeurtenis 
wordt geoordeeld. Die twee elementen zijn echter in tijd niet van 
elkaar te onderscheiden. Men moet het niet zoo voorstellen, dat 
zekere gebeurtenissen plaats hebben en nu later een bepaalde macht 
daaraan zekere gevolgen gaat verbinden, maar op hetzelfde oogen-

') Eerste uitgave bl. 208. tweede bl. 101. 
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blik, dat eenige handeling geschiedt, wordt deze handeling naar 
den regel geoordeeld in hare gevolgen, werkt de regel. O p het 
oogenblik van dat gebeuren wordt derhalve door den regel een 
zekere verhouding geschapen tusschen eenig persoon en de buiten-
wereld. Naast feiten en regel komt zoo het derde element, het door 
den regel beheerschte feitelijke, de rechtstoestand. 

Houden wij dit in het oog, dan zullen wij in moeilijkheden van 
intertemporaal recht bij de toepassing van het boven vooropgestelde 
beginsel van de handhaving der vroegere wet naast de vragen: welke 
feiten hebben zich voorgedaan en onder welk recht hebben die 
feiten plaats gehad, nog deze moeten stellen: welke was de rechts-
toestand op het oogenblik der invoering van de nieuwe wet. 

Beter dan uitvoerige toelichting zal een voorbeeld dit duidelijk 
maken. Denken wij aan de verjaring, speciaal de verjaring als wijze 
van eigendomsverkrijging, daarbij art. 2030 B. W . geheel ter zijde 
latend. 

Het eenvoudigst is de zaak, als de wetgever de verjaring als 
wijze van verkrijging, hetzij in het algemeen, hetzij voor bepaalde 
zaken afschaft. Is dan de termijn verloopen vóór de invoering der 
nieuwe wet, dan hebben de feiten, voor het in het leven roepen 
van het bepaalde rechtsgevolg vereischt, allen onder de oude wet 
plaats gehad en is er geen ruimte voor twijfel. Is de termijn daaren-
tegen niet afgeloopen, dan is de rechtstoestand op het oogenblik 
der verandering deze: er is een zekere rechtsbetrekking tusschen 
persoon en zaak, een betrekking die het duidelijkst daar blijkt, waar 
hem, die bezig is door verjaring te verkrijgen een actio publiciana 
tegen stoornis toekomt. Die betrekking blijft bestaan, voor zoover 
de nieuwe wet niet speciaal ingrijpt, — waarover straks — maar 
zij kan niet meer rijpen tot eigendom, omdat de feiten, hier het 
verloop van de nog te vervullen jaren naar de nieuwe wet onder 
welke zij voorvallen, voor deze rechtsverhouding zonder beteekenis 
zijn. Onjuist schijnt het mij om als Savigny ') te zeggen, dat een 
begonnen verjaring elk rechtsgevolg verliest, zij behoudt de gevol-
gen die reeds in het leven geroepen waren bij de verandering der 
wet, maar kan geen nieuwe teweegbrengen. Onjuister nog art. 
2030 B. W . , dat de oude wet doet heerschen over feiten onder de 
nieuwe geboren. Keeren wij nu het geval om: De wetgever voert 
een verjaring in, die vroeger niet bestond, de Nederlandsche wet 
zou bijvoorbeeld ook bij niet voortdurende en niet zichtbare erf-
dienstbaarheden verkrijging door verjaring mogelijk maken. Hoe 
dan te oordeelen, wanneer op het oogenblik der invoering iemand 
een zaak bezit en reeds het noodige aantal jaren heeft bezeten, ter-
wijl dat bezit aan alle vereischten voldoet? Hier komt duidelijk uit, 
dat een ontleding der verhouding van feiten en regel beslissend is. 
Neemt men aan dat hier het rechtsgevolg wordt veibonden aan 

>) VIII, bl. 429 vlg. 
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een op één ondeelbaar oogenblik voorvallend gebeuren (de vol-
tooiing van den termijn) dan moet men een onmiddellijke eigen-
domsverkrijging bij de invoering der wet erkennen. Is men daaren-
tegen van meening — en mij lijkt dit ongetwijfeld het juiste — dat 
het rechtsgevolg hier wordt vastgeknoopt aan een toestand ge-
durende een geheele reeks van momenten (het verloop van den 
termijn) dan zal ieder moment daarvoor van even groot belang 
zijn en ieder gebeuren door de wet worden beheerscht die te zijner 
tijd gold. Dan is dus bij invoering der nieuwe wet de rechtstoe-
stand in het geval, waarover wij spreken, volkomen negatief en zal 
eerst na verloop van den gestelden termijn onder de nieuwe wet 
eigendom zijn verkregen. Geheel analoog is de beslissing in het 
geval, dat de termijn wordt verkort. W o r d t een nieuw middel van 
stuiting ingevoerd, dan zal dat op de onder de oude wet begonnen 
verjaring kunnen worden toegepast. He t feit van de stuiting ge-
beurt dan onder de nieuwe wet en wordt door deze in zijne rechts-
gevolgen bepaald. Zoo zou ik door kunnen gaan de verschillende 
casusposities bij verjaring te bespreken, ik geloof echter genoeg te 
hebben aangevoerd om de door mij gewenschte wijze van behan-
deling van intertemporale quaesties duidelijk te maken. Ik mag niet 
nalaten er op te wijzen, dat met een enkele uitzondering reeds 
Savigny ') zij het langs anderen weg ten aanzien der verjaring tot 
dezelfde conclusies kwam. 

Een tegenstelling met het zooeven genoemde voorbeeld van de 
invoering van een korteren verjaringstermijn biedt de wijziging in 
den meerderjarigheidsleeftijd. Daar is het rechtsgevolg, de be-
kwaamheid, niet aan een reeks feiten (het leven gedurende 21 jaar) , 
maar aan één feit (het bereiken van den 21-jarigen leeftijd) ver-
bonden. Als dus dit feit plaats heeft onder de nieuwe wet, wordt 
de betrokken persoon meerderjarig, ook al stelde, zooals thans bij 
ons, een vorige wet een lateren dag vast en al is van die 21 jaar 
het grootste deel onder de oude wet gesleten. H a d art. 2 der over-
gangsbepalingen van de wet van 6 Februari 1901 niet in de quaestie 
voorzien, dan zouden de personen die bij de invoering der Kinder-
wetten wel 21, maar nog niet 23 jaar oud waren, tot subtiele moeie-
lijkheden aanleiding hebben gegeven, al zou in de practijk wel 
niemand geaarzeld hebben hoe te beslissen. Zij waren minderjarig, 
maar waar de dag, die hen meerderjarig zou zien worden, naar 
de nieuwe wet (omdat zij al in het verleden lag) niet meer aanbreken 
kon en waar de oude wet, die hen op hun 23sten verjaardag de 
meerderjarigheid deed bereiken, niet meer gold. zouden zij altijd min-
derjarig gebleven zijn — tenzij men aannam dat zij door de in-
voering der nieuwe wet de meerderjarigheid hadden verkregen. 
Het is echter goed dat dit nog eens uitdrukkelijk door de overgangs-
bepalingen is gezegd, waar de beslissing op een practische nood-

') VIII, bl. 429 vlg. 
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zakelijkheid niet op de beginselen van intertemporaal recht zelf 
steunt, is een voorschrift van zuiver transitoir recht als dit op zijn 
plaats. Hoe omgekeerd te oordeelen, als de wetgever den dag van de 
meerderjarigheid weer eens later stelde? In afwijking van Meyer ') 
maar in overeenstemming van het Ontwerp 1820 (art. 33) besliste 
onze wetgever van 1829, die voor deze vraag stond, dat hij die 
eenmaal meerderjarig was, meerderjarig bleef (art. 5 der wet van 
16 Mei 1829). Terecht naar onze meening. Door zijn meerderjarig 
worden was de rechtstoestand van den betrokken persoon bepaald, 
tegenover al het hem omringende was zijn rechtspositie daardoor 
gewijzigd. Dien rechtstoestand treft de nieuwe wet aan en zij 
handhaaft hem. Maar anders zal weer geoordeeld moeten worden, 
als niet van den leeftijdsgrens voor de meerderjarigheid maar voor 
één bepaalde handeling, het testament maken b.v. sprake is. Dan 
wordt niet door het bereiken van den leeftijd de rechtstoestand 
gewijzigd, die leeftijd is slechts element van één bepaalde hande-
ling. Heeft die handeling plaats gehad onder de oude wet, dan 
blijft zij geldig, ook al wordt later die leeftijd verhoogd, maar hier 
bestaat bij de wetswijziging niet een te handhaven rechtstoestand. 2) 

Zoo zou ik door kunnen gaan met allerlei gevallen te bespreken 
en daarin de lijn aan te geven waarin we m. i. te gaan hebben. 
Maar het is tijd. dat we ons speciaal tot de pas ingevoerde of spoe-
dig in te voeren wetten wenden. 

In de eerste plaats dan het een en ander naar aanleiding van 
het Ontwerp betreffende het onderzoek naar het vaderschap. W o r d t 
dit wet, dan zal het buiten echt geboren kind een actie tegen zijn 
verwekker toekomen. Twee vragen van intertemporaal recht doen 
zich nu voor. Ten eerste: kan het kind geboren vóór de invoering 
der nieuwe wet deze actie instellen? Ten tweede: komt dit recht 
toe aan het kind verwekt vóór. maar geboren na de invoering? 

Ik herinnerde er boven a! aan, dat dezelfde vraag in tegen-
gestelden zin nu ongeveer honderd jaar geleden aan de orde was. 
toen de Code het onderzoek naar het vaderschap verbood. Daar 
vermeldde ik al het gevoelen van Meyer daaromtrent en de weinig 
sterke argumenten, waarmee hij het verdedigde. Maar ook anderen 
kwamen tot hetzelfde resultaat: het verbod geldt ook voor de vóór 
de invoering van den Code geborenen, zoo vele Fransche schrij-
vers van dien tijd — met uitzondering van Mer l i n ' ) — zoo ook 
von S a v i g n y 1 ) , echter langs verschillenden weg. De Franschen 
beriepen zich op den naar hunne voorstelling bestaanden regel, dat 

') Blz. 97—98 (Ie uitgave). 2c uitgave, blz. 47. 
-) Vgl. ook Kohier t. a. p. bl. 61. over verjaring denzelfde blz. 63 ("anders 

dan in den tekst). 
:l) Zie Affoltcr. Geschichtc blz. 329. 393. De Pinto aant. op Meyer bl. 145. 
') Systeem VIII. 529. 
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de staat yan personen altijd naar de geldende wet, niet naar een 
vroegere moet beoordeeld worden, von Savigny zijnerzijds zoekt 
te betoogen, dat een regel van dwingend recht der nieuwe wetgeving 
altijd en dus ook met betrekking tot toestanden van voor zijn tijd 
moet worden toegepast. 

Beschouwen wij beider argumentatie, ook voor ons onderwerp 
van belang, wat nader. 

Over het argument dat op de leer omtrent den staat van personen 
rust, kunnen wij kort zijn. O p zich zelf schijnt die leer mij onhoud-
baar. Meijer, die haar ook huld ig t 1 ) , al brengt hij haar niet bij 
dit onderwerp te pas, zegt, dat de staat het complex van rechten 
en plichten is, dat elk oogenblik wisselt en daarom op ieder ge-
geven tijdstip geheel onafhankelijk is van het vorige. Dat ,,daarom" 
is allesbehalve duidelijk. Zoo redeneerend, komt men tot de con-
clusie, dat het getrouwd zijn naar de wet van het oogenblik moet 
beoordeeld worden en dus ieder paar bij verandering in de formali-
teiten van huwelijksvoltrekking zich moet laten overtrouwen. Bij 
de bespreking der meerderjarigheid ontwikkelde ik een andere op-
vatting. Maar wat hier alles afdoet: met den staat hebben wij voor 
onze vraag niet te maken. De staat is en blijft die van natuurlijk, 
niet erkend kind, de vraag is slechts, heeft dat kind recht op onder-
houd of niet. 

Evenmin schijnt Savigny's betoog ons overtuigend. Dat de regel 
dwingend recht is in den gewonen zin van het woord — zóó thans, 
nu het onderzoek verboden is, als vroeger, toen het geoorloofd was 
en in de toekomst als het weer toegelaten zal zijn — is niet voor 
tegenspraak vatbaar. Maar daaruit volgt niet, dat de rechter den 
regel ook zal moeten toepassen als de feiten gebeurd zijn ten tijde 
dat 't recht nog anders leerde. Ook Savigny bedoelt dat niet. Hij 
verstaat onder dwingend recht hier niet de tegenstelling van aan-
vullend, door partijen te wijzigen recht, maar van die in den ge-
wonen zin dwingende regels zondert hij 2) hier en in het inter-
nationaal privaatrecht een gedeelte af, die geacht worden in hoogere 
mate dan andere een absoluut bindende kracht te bezitten. Gronden 
van zedelijkheid of openbaar belang zullen over deze onderschei-
ding beslissen, als voorbeeld wordt het verbod van polygamie ge-
noemd, daarnaast de bepaling dat joden geen grondeigendom mogen 
hebben. Regels van dezen aard, en daaronder wordt ook het voor-
schrift van art. 340 C. gebracht, zullen in het internationaal en 
intertemporaal privaatrecht moeten worden toegepast, waar .en 
wanneer ook de rechtsfeiten gebeurd zijn waarop eenige vordering 
steunt. De rechter mag ze niet buiten toepassing laten. Aldus 
Savigny. Heel scherp is de onderscheiding zeker niet. He t komt zoo 
eigenlijk op een gevoelsquaestie neer, persoonlijke sympathie voor 

'1 T. a. p. blz. 41, 2e uitgave blz. 20. 
-) T .a . p. blz. 279. 34. 
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de een of andere wet zal hier den doorslag geven. Immers de een 
zal deze, de ander die wet van zoo bijzonder belang achten, en 
handelen daartegen zóó in strijd met zijn rechtsgevoel, dat hij den 
rechter wil verbieden ooit aan een dergelijk handelen, waar en wan-
neer ook voorgevallen, zijn zegel te hechten. Dat men daarbij op 
een gevaarlijken weg is behoeft geen betoog. 

Toch zit in de argumentatie iets van belang, en wordt hier ge-
wezen op een element in onze materie, dat wij tot nog toe hebben 
verwaarloosd en dat toch van groote beteekenis is. Het is inderdaad 
mogelijk, dat de tegenstelling tusschen oud en nieuw recht zoo 
krachtig is, dat het onder de oude wet tot stand gekomene onder 
de nieuwe niet kan worden gehandhaafd, dat de omkeering in de 
rechtsbegrippen, gewoonlijk geleidelijk, met dergelijke heftigheid is 
geschied, dat absolute uitroeiing der gevolgen van het oude recht 
wordt geëischt. Met de continuïteit, die ik vooropstelde, is dit niet 
in strijd, als elke regel kent ook deze zijne uitzondering. Maar dat 
de verhouding is: regel en uitzondering, zal wel in het oog ge-
houden moeten worden, zóó door den wetgever, die niet zonder 
gewichtige gronden tot het uitvaardigen van een dergelijk niet met 
den regel strookend voorschrift mag overgaan, als door den rech-
ter, die een dergelijke uitzondering niet mag aannemen, als niet 
boven allen twijfel vaststaat, dat zij door den wetgever is gemaakt. 

Niet dus, zooals Savigny meende, voor den rechter ter beslis-
sing, of oude of nieuwe wet toepasselijk is, is de door hem aan 
het licht gebrachte eigenaardigheid van de bijzonder dwingende 
natuur van sommige wetten van belang, maar voor den wetgever 
bij de aan hem staande beslissing, of hij de nieuwe wet kracht zal 
toekennen ook ten aanzien van hetgeen vóór haar invoering is ge-
schied, of zij dus, zooals men gewoonlijk zegt, zal terugwerken. 

Bestaat daarvoor nu grond bij het aanhangig ontwerp ,,tot op-
heffing van de bezwaren, waartoe het bestaande voorschrift be-
treffende het onderzoek naar het vaderschap aanleiding geeft"? 

Dat zonder dergelijke afwijking de nieuwe wet niet door vóór 
hare invoering geborenen zal kunnen worden ingeroepen en even-
min door hen die voor de invoering wel niet geboren, maar reeds 
verwekt waren, behoeft na al het voorgaande niet in den breede 
te worden uiteengezet. 

De rechtsverhouding is op het oogenblik der invoering een vol-
komen negatieve, de nieuwe wet verbindt aan de verwekking 
rechtsgevolg, onder deze wet moet dus dit feit zijn geschied, zal 
een uitspraak ter erkenning van dat rechtsgevolg mogelijk zijn. W i e 
een juiste voorstelling van de verhouding van feiten en rechts-
regel heeft, kan daarover niet twijfelen. 

Maar is er reden voor afwijking? De Duitsche wetgever, die 
voor soortgelijke vraag stond bij de vervanging der bepalingen van 
den Code, waar deze nog gold, door die van het B. G. B. achtte 
daarvoor termen aanwezig ten aanzien van hen, die na de invoe-
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ring van de nieuwe wet werden geboren. Men zie invoeringswet 
van het B . G . B . art. 2 0 8 ' ) . Affol ter2) noemt als motief dezer 
bepaling den wensch om een zoo groot mogelijk aantal natuur-
lijke kinderen van de weldaden van het nieuwe recht te doen profi-
teeren. Belangrijker is de vraag, moet niet verder worden gegaan 
en aan ieder, onverschillig wanneer geboren de actie tot onderhoud 
worden toegekend? Er is inderdaad veel voor te zeggen en het is 
niet dan na aarzeling dat ik voor mij zelf tot een ontkennende be-
antwoording ben gekomen. Het is een schrijnend onrecht, dat nog 
heden de man die buiten huwelijk gemeenschap heeft, niet de ge-
volgen van zijn daad behoeft te dragen, dat hij zelfs niet tot onder-
houd van de vrucht van die gemeenschap is gehouden. Dit wordt 
meer en meer ingezien — de heer Rochussen staat met zijn princi-
pieele bestrijding van het ontwerp vrijwel alleen — en het laat zich 
denken, dat men het oude, nu weer nieuwe beginsel der verplich-
ting tot onderhoud radicaal doorgevoerd wil hebben, dat men daar-
voor de continuïteit van het recht wil opofferen. Daar staat tegen-
over, dat de overtuiging, dat wetswijziging noodig is, nog betrek-
kelijk jong is, dat nog in 1886 de Staatscommissie voor het B. W . 
er niet aan durfde en alles bij het oude wilde laten. Bij wetswijzi-
ging wordt het afgeschaft recht altijd min of meer als onrecht 
gevoeld, maar mag de wetgever zijn eigen rechtsovertuiging, die 
toch nog jong is, een zoodanige waarde toekennen, dat hij op grond 
daarvan het verband tusschen regel en feiten verbreekt? Men be-
denke wel, het is hier niet een terugwerking, waarmee betrokkenen 
rekening kunnen houden, (zooals die betreffende de Arbeidsover-
eenkomst, waarover we in het vervolg van dit artikel zullen spre-
ken), maar eene, die aan wellicht reeds lang vergeten gebeurte-
nissen een voor de betrokken persoon pijnlijk gevolg zal verbinden, 
een gevolg dat naar de opvattingen van den tijd waarin hij zijn 
daad pleegde, niet op hem mocht worden gelegd. Daartegenover 
staat dan weer het belang van het kind. Gelijk gezegd de keus is 
moeielijk, maar handhaving van den hoofdregel schijnt mij toch 
het meest wenschelijk. Voor een geringe afwijking als de Duitsche 
wet kent, blijft dan altijd plaats. 

' ) Een enkele opmerking over de redactie van dit art. Van terugwerking wordi 
hier niet gesproken, maar de hoofdregel wordt toegepast op het geval met beper-
king tot de vóór den dag der invoering geborenen, daarin ligt de afwijking voor 
de nà den dag geborenen, doch leeds vroeger verwekten opgesloten. Niet uitdruk-
kelijk is hier dus een uitzondering gemaakt, maar zij ligt ongetwijfeld in de redactie. 
Toch is een uitdrukkelijke bepaling te verkiezen. Vgl. Dernburg. Burg. Recht 
IV. blz. 284. 

2) System, blz. 240. 
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III. 

Zagen wij, dat de ontwerper van de toekomstige wet betreffen-
de de gevolgen van buitenechtelijke gemeenschap zich van elke 
bepaling van intertemporaal recht onthield, anders is de houding 
van het Ontwerp op het Arbeidscontract tegenover onze materie. 
W a s van die onthouding daar het gevolg, dat de wet, indien zij 
hierin niet van het Ontwerp afwijkt, alleen op na hare invoering 
plaats hebbende verwekkingen toepasselijk zal zijn, hier gaat de 
wetgever een anderen weg en wil hij in uiterst exclusivisme in de 
toekomst alleen het nieuwe recht toegepast zien. 

Bedoelde Overgangsbepaling luidt naar het gewijzigd Ontwerp-
Loeff: 

De arbeidsovereenkomsten, van kracht bij het in werking 
treden van deze wet, alsmede de uit de arbeidsovereenkomst 
over en weder voortvloeiende rechten en verplichtingen, wor-
den, met uitzondering van den tijd, waarvoor de arbeids-
overeenkomst is aangegaan, beoordeeld naar de bij deze wet 
vastgestelde bepalingen. 

Minderjarigen, alsdan werkzaam krachtens een door hun 
wettelijken vertegenwoordiger te hunnen behoeve gesloten 
arbeidsovereenkomst, worden geacht zelven de arbeidsovereen-
komst ingevolge eene door den wettelijken vertegenwoordiger 
verleende machtiging te hebben aangegaan; bepalingen, daar-
bij door den wettelijken vertegenwoordiger gemaakt, worden 
beschouwd als voorwaarden, waaronder de machtiging is 
verleend. 

Indien minderjarigen op gemeld tijdstip als arbeiders werk-
zaam zijn, zonder dat hun wettelijken vertegenwoordiger eene 
arbeidsovereenkomst te hunnen behoeve gesloten heeft, wordt 
de termijn genoemd in art. 1637 h geacht op voormeld tijdstip 
aan te vangen. 

Is deze bepaling juist? 
Voor ik dit onderzoek, een enkele opmerking over den invloed 

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

dom de inhoud van 's eigenaars bevoegdheden door de nieuwe 
wet zal worden bepaald, ook al is de eigendom onder de oude 
verkregen. Die verkrijging zelf, de feiten, waaruit zij wordt af-
geleid, worden naar de oude wet, waaronder zij zijn geschied, be-
oordeeld. Door een dergelijke verkrijging heeft iemand zekere be-
voegdheden ten aanzien van een zaak verworven, bevoegdheden, 
die echter slechts in zooverre zijn bepaald, dat zij algemeen zijn, 
tegenover ieder gelden en de zaak in alle opzichten betreffen. De 
grens dier bevoegdheden, de nauwkeurige omschrijving van den 
inhoud van het eigendomsrecht wordt door het objectieve recht 
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gegeven. De rechtstoestand dus die bij wetswijziging wordt aan-
getroffen en gehandhaafd is niet een bepaalde bevoegdheid ten 
aanzien eener zaak, maar een betrekking tusschen persoon en 
zaak, algemeen en anderen uitsluitend, waaruit nu deze, dan gene 
bevoegdheid kan geboren worden. Ten aanzien van al die bevoegd-
heden zal de wet gelden van het oogenblik, waarop zij ontstaan. 
Met andere woorden de inhoud van het eigendomsrecht hangt van 
de nieuwe wet af. 

Vergelijken we hiermee nu het geval van een koop. Daar ligt 
de zaak ongetwijfeld anders. Door de feiten ontstaan hier twee 
zeer bepaalde betrekkingen tusschen de beide partijen: recht op 
levering eenerzijds, op betaling anderzijds. De bij wetsverandering 
bestaande rechtstoestand ij dus hier niet een onbepaalde maar 
een zeer bepaalde betrekking. Deze wordt gehandhaafd en de 
koopvordering wordt dus naar de oude wet beoordeeld, als tus-
schen overeenkomst en berechting een ommekeer heeft plaats ge-
vonden. 

Geldt dit ook voor het arbeidscontract? Ik geloof het niet. Het 
is hier de plaats de aandacht te vestigen op een verdeeling van de 
obligatoire contracten, die hoewel niet nieuw toch veel te weinig 
in het oog wordt gehouden. Het is de tegenstelling van overeen-
komsten, als koop, ruil, rentelooze geldleening enz. eenerzijds en 
huur, maatschap, arbeidscontract, rentedragende geldleening enz. 
anderzijds. De eerste overeenkomsten beoogen één enkele praesta-
tie, zij scheppen verhoudingen die bestemd zijn zoo spoedig moge-
lijk weer te niet te gaan, de laatste zijn bron van een blijvende 
verhouding, waaruit telkens weer nieuwe verplichtingen tot 
praestatie voortvloeien1). Duidelijk komt dit uit, waar door de 
overeenkomst behalve verbintenissen ook een in het personenrecht 
thuis hoorende verhouding ontstaat, als bij de maatschap: in de 
het geheele leven beheerschende gemeenschap van de vennooten 
zit toch iets anders dan in een eenvoudigen koop. Maar hetzelfde 
is het geval bij de arbeidsovereenkomst — rekent het Engelsche 
recht de verhouding van master en servant niet tot het personen-
recht? — en ook, zij het in mindere mate bij de huur, bij het ver-
bruikleen tegen interessen enz. Uit den aard der zaak kan hier op 
deze onderscheiding niet verder worden ingegaan. Ik heb haar 
slechts vermeld omdat ze mij voor ons onderwerp van groot be-
lang schijnt. En wel in dezen zin dat de behandeling van deze 
soort overeenkomsten, dus ook van het arbeidscontract in het inter-
temporaal recht, veeleer met die van den eigendom dan met die van 
den koop zal gelijkgesteld kunnen worden. Er is hier niet een be-
voegdheid, één enkele bepaalde omschreven handeling van zijn 
tegenpartij te vorderen (als bij koop), maar als bij den eigendom 

' ) Vgl. Kohier t.a.p. blz. 149. Ik volg echter diens terminologie niet en trek de 
grens anders. Overigens past Kohier de onderscheiding niet in onze materie toe. 
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hebben we met een blijvende verhouding te doen, waaruit telkens 
weer nieuwe, nu nog niet te bepalen bevoegdheden zullen geboren 
worden. De bij wetswijziging te handhaven rechtstoestand is dus 
een geheel andere dan bij koop. 

Een voorbeeld, hoe verhoudingen als deze bij verandering in 
het recht te behandelen, geeft een wet van Justinianus. In het jaar 
528 werd door dezen het nemen van rente in verscheidene opzich-
ten beperkt (1. 26 C. 4, 32) ; het jaar daarop liet hij een tweede 
wet volgen, waarbij de eerste ook op contracten vóór hare in-
voering gesloten toepasselijk werd verklaard, voor wat betreft nl. 
de rente na die invoering vervallen (1. 27 C. 4, 32) . Men heeft 
hier eene afwijking van het normale, eene terugwerking in-
gezien 1 ) ; ten onrechte, naar het mij voorkomt. De feiten onder 
de oude wet geschied, worden naar die wet beoordeeld, het con-
tract blijft geldig, maar de wel uit het contract volgende maar 
toch telkens zelfstandig ontstaande verplichting tot rentebetaling 
wordt naar de nieuwe wet beoordeeld. Het door de nieuwe wet 
verboden rente-beding blijft van kracht voor de reeds vervallen 
termijnen, maar dank zij deze nieuwe wet kunnen daaruit ver-
plichtingen niet meer geboren worden. De nieuwe wet beheerscht 
de bevoegdheden onder haar heerschappij ontstaan, ook al is de 
grondslag vroeger gelegd. 

Brengen we dit resultaat nu over op het arbeidscontract, dan 
zullen we ook daar moeten zeggen, dat al het voor de invoering 
der nieuwe wet gebeurde geëerbiedigd zal blijven, dat echter van 
af die invoering de wederzijdsche verplichtingen door de nieuwe 
wet worden beheerscht. Zie ik goed, dan gaat het Ontwerp veel 
verder, niet alleen de wederzijdsche rechten en verplichtingen uit 
de bestaande arbeidsovereenkomsten maar die overeenkomsten zelf 
zullen naar de nieuwe wet worden berecht. Blijkbaar is het de 
bedoeling op elk geschil uit arbeidscontract onder de nieuwe wet 
te behandelen — wanneer het contract ook mocht zijn aange-
gaan — de nieuwe wet van toepassing te doen zijn. In de toe-
lichting wordt dat wel niet uitdrukkelijk gezegd, maar de ver-
melding naast elkaar van den inhoud der overeenkomst en van 
de overeenkomst zelf doet het wel vermoeden. En moeielijk kan 
daaraan getwijfeld worden als men let op de in de twee laatste 
alinea's van het artikel opgenomen bepalingen van zuiveren 
transitoiren aard en vooral op de voor den duur der overeenkomst 
gemaakte uitzondering. 

Voor een zoo uitgebreide terugwerking bestaat nu m. i. geen 
reden. Het best meen ik dat te kunnen aantoonen door eenige 
gevolgen er van op te sommen. Hoe ongewenscht die zouden zijn, 
komt sterk uit als men aan de talrijke gevallen denkt, waarin 
eenige afwijking van de wet nietig wordt verklaard. Naar de ont-

1 Savigny t.a.p. VIII. blz. 397. 
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worpen overgangsbepaling zal die nietigheid niet alleen van af 
het oogenblik der invoering werken (wat ook ik juist zou achten) 
maar van af het oogenblik dat het beding gemaakt is en wat nog 
erger is, de private straf, die op het maken van nietige bedingen 
gesteld is, zal hem treffen, die een dergelijke afspraak maakte 
vóór de invoering der wet, ten tijde dus dat het nog geoorloofd 
was zulks te bedrijven. Volgens art. 1637/ van het Ontwerp heeft 
de arbeider indien het loon in niet geoorloofde bestanddeelen is 
vastgesteld, recht op een geldelijk aequivalent van die bestand-
deelen, maar bovendien op 1 / 8 m e e r 1 ) . W o r d t nu de overgangs-
bepaling onveranderd aangenomen, dan zal de arbeider m. i. ook 
deze verhooging — niet anders dan een private straf — mogen 
vorderen en zoo den werkgever doen boeten voor een feit dat 
hij naar de wet van het oogenblik waarop het voorviel straffeloos 
mocht begaan. W o r d t het loon op een verboden plaats, in een 
kroeg b.v. uitbetaald dan mag de arbeider dit naar art. 1638 k 
nogmaals van zijn patroon vorderen. Naar de overgangsbepaling 
zal ook het vóór de invoering der wet op zoodanige plaats be-
taalde nogmaals moeten worden uitgekeerd. Een beslag gelegd 
vóór de invoering op het loon van den arbeider zal niet alleen 
van den dag der invoering, maar reeds van den dag dat het gelegd 
is, slechts gelden tot het in art. 1638 # genoemde gedeelte. Is niet 
schriftelijk anders overeengekomen, dan zal een zieke arbeider 
volgens 1638 c loon kunnen vorderen, ook al was zijn ziekte al 
voor de invoering der nieuwe wet afgeloopen. Zoo zou ik door 
kunnen gaan, ik geloof echter dat dit alles voldoende is om de 
werking der overgangsbepaling te doen zien en tevens om duidelijk 
te maken dat de bepaling zooals zij is voorgesteld niet kan worden 
aangenomen. 

WTel wil ik toegeven, dat het met al deze onbillijkheden in de 
praktijk niet zoon vaart zal loopen, mits de invoering vroeg 
genoeg wordt aangekondigd — omdat partijen dan met het oog 
daarop hun oude contracten zullen ontbinden en nieuwe aangaan, 
maar het kan toch dat zij dit verzuimen en dan wordt door de 
niet gerechtvaardigde overgangsbepaling hun verzuim al bijzon-
der streng gestraft; het kan ook, dat zij. omdat de overeenkomst 
nog niet opzegbaar is. eenvoudig niet kunnen vernieuwen. Men 
bedenke toch dat de nieuwe wet niet alleen voor arbeiders in 
engeren zin zal gelden, ook voor anderen, wier contracten ge-
woonlijk op langeren termijn loopen. W i l men op deze wijze een 
spoedig gelden der nieuwe wet bewerken, door tot het afsluiten 
van nieuwe contracten te dwingen, dan volge men het Duitsche 
voorbeeld en laat de oude wet voor de bestaande overeenkomsten 
van kracht gedurende een tijdvak, gelijk aan den opzeggings-

') Met de wijzigingen die de artt. in het kamerdebat hebben ondergaan, hond 
ik gemakshalve geen rekening. Aan den kern van het betoog doet dit niet af. 
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termijn. (Art. 171 Einf. Gesetz.) . Dan vermijdt men althans de 
toepassing der nieuwe wet in die gevallen, waar de betrokken 
personen zich niet aan haar konden aanpassen. Eenvoudiger 
schijnt het mij echter datgene voor te schrijven, wat naar ik heb 
trachten aan te toonen, naar den aard van de overeenkomst in 
deze zou moeten gelden: toepasselijkheid van de nieuwe wet van 
af het oogenblik van de invoering op bestaande verhoudingen en 
op de na die invoering daaruit ontstaande rechten en verplichtin-
gen. Dan blijft de oude wet van kracht voor de vraag óf een 
verhouding van patroon en arbeider bij de invoering bestond en 
zoo ja, voor hoe langen tijd, dan zullen alle bevoegdheden en 
verplichtingen vastgeknoopt aan feiten vóór de invoering geschied 
naar de oude wet beoordeeld worden, maar van af de invoering 
wordt elke daarna uit de verhouding voortvloeiende bevoegdheid 
door de nieuwe wet beheerscht. Dan zal dus een verboden beding 
evengoed nietig zijn als naar de nu voorgestelde overgangsbepa-
ling, maar de nietigheid begint dan niet op het oogenblik dat 
het beding gemaakt was, maar op het oogenblik dat de wet gaat 
werken en zal van eene navordering der straf geen sprake kunnen 
zijn. Dan zal een beslag, gelegd vóór de wetswijziging, eerst van 
af het oogenblik dier wijziging beperkt blijven tot het volgens de 
nieuwe wet voor beslag vatbaar deel van het loon. Dan zal een 
zieke naar art. 1638c loon kunnen vorderen, maar slechts van af 
den dag der invoering dezer bepaling. En zoo voorts. 

Daarnaast zal dan een zuiver transitoire regeling voor de min-
derjarigen als het Ontwerp voorstelt — maar dan ook voor de 
getrouwde vrouwen, op haar plaats zijn. Zóóals de overgangs-
bepaling er ligt, schijnt zij mij echter onhoudbaar. 

IV. 

Na al het voorgaande kan ik over de quaesties van intertempo-
raal recht, waartoe de Kinderwetten aanleiding geven, kort zijn. 
Zij, die mij tot nog toe gevolgd hebben, zullen ook zonder uit-
voerige toelichting wel begrijpen in welken geest ik eventueele 
moeielijkheden zou willen oplossen. 

Slechts een enkel voorbeeld om nog eens in het licht te stellen, 
hoe alleen ontleding van feiten en rechtsregel, een nauwkeurig 
vaststellen aan welk feit het rechtsgevolg wordt vastgeknoopt 
hier tot goede resultaten leidt. Het betreft de vraag of ontzetting 
uit de voogdij of ouderlijke macht ook kan geschieden op grond 
van feiten vóór 1 December j . l . voorgevallen, ook indien onder 
de oude wet een ontzetting niet mogelijk was. Zoo algemeen 
gesteld levert de vraag niets bijzonders op en moet zij zeker ont-
kennend worden beantwoord. Aan de feiten werd door de wet, 
waaronder ze gebeurden, geenerlei rechtsgevolg ten aanzien van 
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ouderlijke macht of voogdij verbonden, in dezen negatieven rechts-
toestand kan een latere wet geen verandering brengen; ontzet-
ting door den burgerlijken rechter uit de ouderlijke macht op 
grond van een vóór 1 December gewezen strafvonnis acht ik b.v. 
onmogelijk ' ) . Maar bij de ontzetting op grond van slecht levens-
gedrag kan zich een eigenaardige complicatie voordoen. Beter dan 
in abstracte termen kan ik die duidelijk maken door mededeeling 
van een geval, dat aan het oordeel der Amsterdamsche Rechtbank 
werd onderworpen. Er werd ontzetting gevraagd van eene voogdes 
op grond van slecht levensgedrag. Een getuigenverhoor werd be-
volen en daarbij kwamen verscheidene feiten aan het licht, van dien 
aard, dat naar de meening der Rechtbank het bestaan van het 
slechte levensgedrag moest aangenomen worden. Die feiten hadden 
echter plaats gehad vóór 1 December 1905. W a s het nu noodig 
ook te onderzoeken of zij ook als „bekend" slecht levensgedrag in 
den zin van art. 437 (oud) B. W . waren te qualificeeren, of dus 
ook onder de oude wet ontzetting mogelijk was geweest? De Recht-
bank overwoog daaromtrent: 2) 

,,dat op deze gronden de ontzetting moet worden uitge-
s p r o k e n , zonder dat de Rechtbank behoeft te treden in een 
„onderzoek, of bewezen is de bij het requisitoir gestelde, door 
„de wet vóór de op 1 December 1905 in werking getreden wijzi-
„ging vereischte „bekendheid van het slechte levensgedrag"; 

„dat toch de ten processe gebleken feiten, ook al dagteeke-
„nen zij van vroeger dan 1 December 1905 niet zelf opleveren 
„gronden tot ontzetting — in welk geval op bedoeld onderzoek 
„moest worden ingegaan — maar deze feiten, in verband met 
„de vaststaande omstandigheid, dat van een ommekeer in het 
„leven van de betrokken persoon niet is gebleken, vermoedens 
„aan de hand doen, waaruit de Rechtbank afleidt, dat van 
„gerequireerde kan worden gezegd, dat zij op het oogenblik 
„van het instellen der vordering en thans nog een slecht levens-
g e d r a g leidt". 

W a a r ik zelf tot het geven dezer beslissing heb medegewerkt, 
meen ik niet in een bespreking er van te moeten treden. Ik geloof 
echter, dat zij duidelijk maakt, dat alles hier op de verhouding 
van recht en feiten aankomt. Is men van meening, dat het levens-
gedrag (als bij de verjaring het bezit) een over een zeker tijds-
verloop vallend gebeuren is, waarvan elk onderdeel op zich zelf 
meewerkt tot en onmisbaar is voor het rechtsgevolg, dan komt men 

' ) Anders J. A. van Hamel. Handleiding bij de praktijk der Kinderwetten 
blz. 157. 

2) Beschikking van 2 Maart 1906. gegeven door Mrs. R. L. Scholtcn, W. F. 
Bijleveld en Paul Scholten (plv.). 
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tot een ander resultaat dan de Rechtbank. Meent men echter, dat 
het ,,een slecht levensgedrag leiden" een qualificatie is van een 
op een gegeven oogenblik bestaande houding van eenig individu 
tegenover de maatschappij, zij het ook dat die houding mede wordt 
afgeleid uit vroeger voorgevallen omstandigheden, dan moet men 
de beslissing der Rechtbank juist a c h t e n 1 ) . 

In een critiek van de Overgangsbepalingen der Kinderwet zal 
ik hier niet- treden. Trouwens de meeste geven daartoe geen aan-
leiding. Alleen een enkele opmerking over art. 8, dat de nieuwe 
wet niet toepasselijk verklaart op de vorderingen tot echtscheiding 
en scheiding van tafel en bed, aanhangig op het tijdstip van het 
in werking treden der Kinderwet. Limburg 2) keurt deze bepaling 
af en had de nieuwe wet toegepast willen zien voor wat betreft 
de definitieve regeling van het gezag over de kinderen. Terecht 
naar mijne meening. Het bij wetswijziging hangend proces levert 
buitengewone moeielijkheden op voor de leer van het intertemporaal 
recht. Volgens die leer zal al wat onder de oude proceswet gebeurd 
is, geëerbiedigd moeten blijven, maar de nieuwe wet onmiddellijk 
ook voor de hangende gedingen moeten gelden; immers iedere 
handeling wordt in zijne rechtsgevolgen beoordeeld naar de wet 
waaronder zij is geschied en principieel zal dit ook voor processueele 
handelingen moeten gelden. Intusschen daaruit kunnen groote be-
zwaren voortkomen, de eenheid der procedure zal worden ver-
broken. Begrijpelijk is het daarom, dat de wetgever dikwijls geneigd 
is eenvoudigheidshalve op de hangende processen zijn nieuwe 
regeling niet te doen werken 3 ) . En dat was ook het motief van 
onze bepa l ing 4 ) . Maar de zaak, waar het hier om gaat, is niet 
van processueelen aard. Het betreft hier niet een regeling tijdens 
proces, strikt genomen zelfs niet een beslissing van een al aan-
hangig proces, maar een door die beslissing, de ontbinding van 
het huwelijk of de scheiding van tafel en bed, noodzakelijk gewor-
den regeling van de gevolgen van dit ingrijpen van den rechter 
in den toestand van partijen. W a a r dus hier het feit waaraan het 
rechtsgevolg wordt verbonden, de beslissing (het constitutief von-
nis) onder de nieuwe wet geschiedt, behoorde het ook in zijn 
gevolgen (de regeling van het gezag over de kinderen) naar de 
nieuwe wet te worden beoordeeld. Met een alleszins gerechtvaar-
digd streven de bepalingen zoo spoedig mogelijk te doen werken 
is het besproken* voorschrift van den wetgever in lijnrechten strijd. 

Ten slotte moet ik wel met een enkel woord partij kiezen in 
den strijd voor eenigen tijd in dit Weekblad gevoerd over eenige 
vragen van intertemporaal recht in verband met de invoering der 

M Vgl. ook Affolter. System blz. 298. 
-) Supplement op Asser blz. 193. 
:') Niet alzoo onze wetgever van 1838. deze stelde zich op het principieel juiste 

suindpunt. art. 53 Wet Overgang. 
' ) De Vries en van Tricht. Geschiedenis II blz. 249. 
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Kinderwet. Uitvoerig op de toen breed uiteengezette argumenten 
in te gaan ligt niet in mijne bedoeling. Dit zou wat al te langwijlig 
worden, door al het voorgaande is mijne meening ook voor deze 
quaestie voldoende gemotiveerd. 

Twee punten waren het vooral die de twistenden bezighielden. 
Ten eerste de vraag, of, nu de wet geen bijzonderen raadsman van 
de moeder-voogdes meer kent, ook vroeger benoemde raadslieden 
hunne bevoegdheid verliezen. Ten tweede de geschilpunten, waar-
toe de afschaffing der bepalingen van de artt. 405 en 407 (oud) 
aanleiding zou kunnen geven. Zal een vader of moeder, die volgens 
die voorschriften de voogdij verloren heeft haar bij de invoering 
der nieuwe wet terugkrijgen? 

W a t de eerste vraag betreft, stel ik mij aan de zijde van den 
voorstander van de nieuwe wet, den heer G i p o n 1 ) . De benoeming 
van een bijzonderen raadsman was onder de oude wet geldig ge-
daan, het door hem verrichte blijft van kracht, ja zelfs blijft hij bij 
de invoering der nieuwe regeling zijn positie behouden. Maa r de 
inhoud zijner bevoegdheden wordt van dat oogenblik af door de 
nieuwe wet bepaald, evengoed als bij den eigendom; door geheele 
afschaffing dus van het instituut, volkomen uitputting van den 
inhoud, zal hij dus elke bevoegdheid verliezen. Gelijk afschaffing 
der tienden niet alleen het nieuw vestigen daarvan verhindert, 
maar ook de oude doet verdwijnen, zoo is ook elk recht van den 
bijzonderen raadsman met de invoering der wet opgeheven. 

W a t de tweede vraag betreft, geloof ik daarentegen dat het 
gelijk geheel is aan de zijde van de tegenstanders der nieuwe wet. 
Door het beschouwen onder de oude wet of door het daarbij ge-
pleegde verzuim in het overleggen van den staat heeft de vroegere 
vader of moeder de voogdij verloren. Hun betrekking tot de kin-
deren is verbroken en niet alleen zal dus de reeds benoemde voogd 
niet zijn ambt bij invoering der nieuwe wet verliezen, maar zelfs 
zal in die gevallen, waarin nog geen voogd was benoemd, de 
benoeming alsnog moeten plaats hebben. De in dit Weekb lad 
verdedigde tegengestelde meening is zoozeer in strijd met elke 
gezonde opvatting der verhouding van elkaar opvolgende wets-
regelen, dat ik hoop dat na mijn betoog verdere bestrijding daar-
van onnoodig is. Iets anders is het, of de wetgever niet verstandig 
gedaan zou hebben hier in te grijpen, en althans in die gevallen, 
waar de voogdbenoeming nog niet was geschied, fader of moeder 
de voogdij te laten behouden. Dit zou zeker het toekennen van 
een terugwerkende kracht geweest zijn, maar het feit, dat de oude 
wetsbepalingen tallooze malen werden overschreden en dus blijk-
baar door het rechtsbewustzijn van het volk reeds lang werden 
verworpen gaf daarvoor voldoende reden. Intusschen de wetgever 
heeft dit niet gewild, de Kamer verwierp een amendement van 

' ) Zie W. P. N. R. 1874. 
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Deinse, dat dit beoogde 1 ) . De argumenten, waarmee dit voorstel 
bestreden werd, waren zeker niet sterk. Het betoog van den 
minister Cort van der Linden kwam in hoofdzaak hierop neer, 
dat in dit geval voor een overgangsbepaling geen plaats was, 
omdat deze alleen te pas zouden komen, als door het ontbreken 
daarvan verkregen rechten gekrenkt of opgewekte verwachtingen 
teleurgesteld zouden worden") . W a t naar mijne meening van die 
verkregen rechten te denken is, heb ik boven gezegd. Maar wil 
men die leer, wil men haar ook buiten het vermogensrecht, dan kan 
men toch moeilijk in één adem het verkregen recht en zijn tegen-
stelling naar de leer, de enkele verwachting, als gelijkelijk te hand-
haven voorstellen. 

Van diepgaande bekendheid met deze materie geeft de geheele 
Kamerbehandeling weinig blijk. Moge dit opstel in bescheiden 
mate tot een bestudeering dezer belangrijke stof hebben opgewekt. 

' ) De Vries en van Tricht, II blz. 251. 
'2) De Vries en van Tricht, II blz. 253. 



63. H E T N I E U W E Z W I T S E R S C H E BURGERLIJK 
W E T B O E K . * ) 

I. 

Geschiedenis van het ontstaan der wet. 

Den lOen December 1907 werd èn in den Nationalrat èn in den 
Stànderat — de beide deelen van de Zwitsersche Wetgevende 
Macht — het Ontwerp Burgerlijk Wetboek met algemeene stemmen 
aangenomen. Van de naar Zwitsersch Staatsrecht bestaande be-
voegdheid een volksstemming (referendum) over de nieuwe wet 
uit te lokken werd geen gebruik gemaakt. Daarmee was het Ont-
werp wet geworden en zal op 1 Januari 1912 — den datum voor 
het in werking treden van het wetboek bepaald — ook Zwitser-
land tot de landen behooren, die een codificatie rijk zijn. Een 
codificatie, merkwaardig ook voor niet-Zwitsers zoo om zich zelf 
als om de wijze, waarop zij ontstond. 

Het is al dadelijk merkwaardig, dàt in dezen tijd een codificatie 
ontstaat en — algemeen met instemming wordt begroet. Immers 
éénheid van opvatting over wat in groote trekken als recht behoort 
te worden erkend, is in dezen tijd, schijnbaar althans, ver te zoeken. 
Hoort men het niet dagelijks verkondigen, dat tusschen op verschil-
lende wijze af te bakenen groepen van het volk in geheel de be-
schaafde wereld, een diepgaande niet te overbruggen scheiding 
bestaat, naar idieele (religieuse) kenmerken volgens den een, naar 
economische volgens den ander, een scheiding die tot geheel tegen-
gestelde meeningen zou leiden omtrent hetgeen recht behoort te 
zijn in zake familie en huwelijk, eigendom en arbeid? En toch legt 
in dezen zelfden tijd een volk, waar die partijtegenstelling toch 
niet minder is dan elders met instemming van alle partijen zijn 
recht voor langen tijd vast. W e l iets wat te denken geeft. 

Maar voor den jurist is dit feit nog in een ander opzicht leerrijk. 
De tijd, dat van een codificatie voor het recht alle heil werd ver-
wacht, ligt ver achter ons. Dat het codificeeren ook zijn slechte 
zijde heeft, wordt weer meer en meer ingezien. Overheersching van 
het recht door de wet, die zelfs tot identificatie van beide leidt, 
van rechtswetenschap door wetsinterpretatie, stilstand in de rechts-
vorming zoo door de moeilijkheid de pas gemaakte codificatie te 
wijzigen als door de belemmering in de vorming van nieuw recht 
buiten haar om, het zijn alles nadeelen, die het codificeeren met 
zich brengt. In de 19e eeuw is dit maar al te zeer gevoeld. Ik denk 
er niet aan dit tegen te spreken en geloof zelfs dat die nadeelen 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie 3 October 190Ó 
e.v.. nrs. 2023 e.v. 
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eerder worden ónder- dan overschat. Maar het is toch goed ook 
eens naar den anderen kant te kijken, men leert dan inzien dat 
een codificatie op een gegeven oogenblik voor een volk onver-
mijdelijk is en het niet de vraag is of men haar zal tot stand brengen 
ondanks al die nadeelen maar slechts hoe men dien verkeerden in-
vloed zoo veel mogelijk beperkt. En dien anderen kant, de rust 
van rechtseenheid en rechtszekerheid, wordt men indachtig, als 
men ziet, hoe een volk, dat bij al zijn democratie een groote ge-
hechtheid aan het overgeleverde, nationale toont, zonder weifeling 
die tradities aan eenheid en zekerheid van recht opoffert en daar-
mee een deel van de vrijheid, die oude regelen in zooveel hooger 
mate geven dan een nieuwe altijd toch in zekere mate vreemde, 
opgelegde wet, een vrijheid waarop zeker weinigen zoo gesteld zijn 
als de Zwitser. Trouwens een starre codificatie, die alles wil voor-
zien en in pretentie alles te regelen zich zelf ten troon heft is de 
Zwitsersche allerminst. Maar daarover later. 

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

' ) Zie Gmür. W.is bringt uns das schweizersche Zivilgcsetzbuch? blz. 19. 20. 
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weinigen den wil en de geschiktheid bezat het werk te beginnen 
en tot een einde te voeren. Die man is de Bernsche hoogleeraar 
Eugen Huber. 

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

Ook wij hebben alle bewondering voor zijn werk. Maa r daarvan 
zal nog blijken. Wij moeten eerst nog enkele punten van de wor-
dingsgeschiedenis aanstippen. 

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

1 ) Huber is de schrijver van een veel geroemd leerboek, over het thans geldend 
Zwitsersche privaatrecht. 

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

In 1901 werd hierop een groote commissie benoemd (31 rechts-
geleerde leden met telkens nog drie specialiteiten, niet-juristen 
voor elk onderdeel) , die het geheele wetboek zou doorzien, Huber 
stond die commissie als ,.referent" ter zijde. Vrucht van haar arbeid 
was een gewijzigd ontwerp, door een uit haar midden gekozen 
commissie van redactie, waarvan Huber natuurlijk weer lid was, 
vastgesteld. De Bundesrat nam dit ontwerp ongewijzigd over en 
diende het bij de Bundesversammlung in ( 1 9 0 4 ) - ) . Hierop mag 
wel even de aandacht vallen, zou ons departement van Justitie 
zoo'n ontwerp ongewijzigd hebben laten passeeren? Of zou het 
er zelf ook wat aan hebben willen doen? — In de wetgevende 
kamers werd het ontwerp in 1905 en 1906 behandeld, door Huber 
verdedigd en zoo goed als onveranderd gelaten. 

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

1 ) Uitgegeven te Bern in 1900 (Kommission-vcrbg van Schmid-Franckc 1900). 
2) Uitgegeven te Bern in 1904 bij A. Francke. 
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gelijk zijn ' ) . Letterlijk vertaald heeft men niet, het valt bij lezing 
dadelijk op, de uitdrukkingswijze en zinvorming verschillen. In 
hoever de eischen van ieder taaieigen tot hun recht zijn gekomen 
is een vraag die wij niet in staat zijn te beantwoorden, al wenschen 
we in het vervolg nog wel eenige opmerkingen over de taal der 
wet in het algemeen te maken. Hier is het slechts ons doel te 
doen uitkomen, met hoe pijnlijke nauwkeurigheid de arbeid is ver-
richt. W a a r we gelegenheid zullen hebben op het ,.breede", forsche 
van het werk te wijzen was het goed er ook de aandacht op te 
vestigen dat die breedheid niet is bereikt door het werk met haasti-
gen slag af te doen. maar alles zoo precies mogelijk is overwogen 
en gezift. Zoo in drie talen werd het ontwerp aan de eindstemming 
onderworpen met het resultaat in den aanhef van dit opstel ver-
meld '-). 

Tot zoover over de wijze waarop de wet tot stand kwam. W e n -
den wij ons thans tot het wetboek zelf. 

II. 

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

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

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

' ) Huber wijst tegenover dat bezwaar op het voordeel dat de noodzakelijkheid 
van vertaling tot nogmaals overwegen van elk woord in den tekst dwong. 
Frlüutcrungi'n blz. 17. 

'-) Bij A. Franckc verscheen een duidelijk gedrukte uitgave in de drie talen 
(1908). Aan ieder Zwitsersch burger werd een exemplaar der wel in zijn taal 
van regecringswegc toegezonden. 
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ging tot werkelijke toepassing ' ) . En niet hoe de wet op papier is, 
maar hoe zij werkt in de samenleving is van belang. 

Nu is er maar één roep over, dat juist deze uiterlijke zijde van 
het Zwitsersche wetboek voortreffelijk is. En onze eigen omgang 
met het werk — hoe oppervlakkig hij uit den aard der zaak moest 
blijven — doet ons vermoeden dat die roep niet onverdiend is. Het 
schijnt ons de moeite waard iets nader te onderzoeken, hoe de 
Zwitsersche wet dat goede resultaat heeft bereikt, een onderzoek 
dat echter geheel aan de oppervlakte moet blijven, al was het alleen 
omdat de waardeering van de taal voor een vreemdeling, die die 
taal niet als zijn eigen voelt, niet goed doenlijk is. Maar vooral 
voor den Nederlander is het toch van belang bij de wetstaal iets 
ianger stil te staan. W a n t als wij Nederlandsche producten van 
wetgeving van den laatsten tijd uit dit oogpunt vergelijken met het 
Zwitsersche werk, dan kunnen wij niet anders dan beschaamd 
staan. Het is meermalen gezegd, maar het mag nog wel eens her-
haald worden, in de techniek van wetgeving hebben wij het al heel 
weinig ver gebracht. Tegenwoordig is het mode, weinig goeds te 
zeggen van onze rechterlijke macht, ook de balie moet nu hier 
dan daar een veer laten en allerminst voel ik me geroepen die aan-
vallen te weerleggen, zeker niet hier en nu, maar als er één tak is 
van ons rechtsgeleerd bedrijf, die zwak is, dan is het toch wel 
de techniek der wetgeving. Leg eens het Zwitsersche Wetboek 
naast onze kinderwetten bijvoorbeeld, en gij zult het mij onmid-
dellijk moeten toegeven; dââr helderheid, kracht, het geheel ge-
makkelijk te overzien, aangenaam om te lezen, bij ons een wan-
hopig makende soep van log op elkaar volgende zinnen, waarin 
met alle mogelijke mogelijkheden is rekening gehouden, maar juist 
daarom zonder heerlijkheid of kracht, niet te lezen van saaiheid 
en in elkaar gezet op een wijze alsof het doel was, een overzicht 
vooral niet gemakkelijk te maken. 

Hoe komt dat? Ik meen niet: hoe is dit psychologisch of histo-
risch te verklaren dat de Zwitser wel, de Nederlander van thans 
niet geschikt lijkt voor het wetgeverswerk, dat kan ik hier niet 
nagaan, maar van waar die verschillende indruk? Kunnen we de 
eigenaardigheden van den Zwitserschen stijl van wetgeving en 
van den onzen nader aanduiden en daardoor begrijpen, waarom 
het eene werk zooveel prettiger indruk maakt dan het andere? Er 
zit in stijl, zelfs in wetgevers-stijl altijd iets persoonlijks, dat niet 
te ontleden is en men zeker niet moet trachten na te doen, maar 
de stijl van een wetgever is niet als die van een litterair auteur, er 

'1 Er mag in Gierke's bewering: Wenn auf irgend eincm Gebiet. so erweist 
sich auf dem Rechtgebiet der sprachliche Ausdruck nicht blos als das Kleid. 
sonder als die wabre I.eiblichkeit des Gedankcns (Der Entwurf eines B. G. B. in 
Schmollers Jahrb. 1888 blz. 71) veel overdrevens zitten, er is loch zeker iets 
van waar. 
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zijn wel uiterlijke hulpmiddelen; welke gebruikt de Zwitsersche 
wetgever waardoor hij zooveel meer bereikt dan de onze? 

Doch eerst nog een andere vraag. Ik heb eenvoudig als mijn 
indruk meegedeeld dat de Zwitsersche wet technisch veel hooger 
staat dan onze wetten van den laatsten tijd en ik ben niet bang, 
dat velen, die de proef van vergelijking nemen die ik hun aanried, 
mij zullen tegenspreken, maar ik verlang toch dat men dit resultaat 
niet enkel op mijn verklaring aanneemt, ik zal trachten het wat 
nader uiteen te zetten, waarom de Zwitsersche wet hooger staat. 
Aan welke eischen behoort een wet uit technisch oogpunt te vol-
doen, is dan de vraag die we ons stellen moeten. 

De wet is een bevel, zij geeft — wat het privaatrecht meer in 
t bijzonder betreft — een regeling voor het gedrag van de haar 

onderworpen personen. Het probleem, tot wien dat bevel zich 
richt: direct tot de betrokken personen, — zooals meest wordt aan-
genomen, — of tot den rechter, wien ze dan een instructie voor 
de beslissing van eventueele processen zou geven — zooals enkelen 
meenen, kan ik ter zijde laten. Gesteld toch, dat de laatste op-
vatting juist zou zijn — wat ik niet geloof — dan kan het bevel 
toch beschouwd worden indirect tot de justiciabelen gericht te zijn, 
omdat dezen verstandig zullen doen, willen ze niet van den rechter 
ongelijk krijgen, overeenkomstig het bevel der wet te handelen. 
Een bevel nu wil gehoorzaamd worden, daartoe is vóór alles noodig 
dat het begrepen, verstaan wordt. De wet dus moet begrijpelijk zijn. 

Begrijpelijk, verstaanbaar, voor iedereen, volkstümlich, als de 
Duitschers zeggen? Hier raken wij een moeilijk probleem. De wet, 
die toch op het oogenblik van haar vaststelling uiting moet zijn 
van het rechtsbewustzijn van het volk, wordt slechts door zeer 
weinigen gekend. Hoe dat nu rechtsfilosofisch te verklaren is, is 
een vraag die we hier zelfs niet kunnen aanroeren. W e houden ons 
aan de uiterlijke zijde der zaak. Voor de meesten is de wet een 
gesloten boek, en als zij al een enkele maal door de omstandig-
heden worden gedwongen er kennis mee te maken, dikwijls onbe-
grijpelijk. Nu zegt men wellicht: al is dit zoo, het behoorde anders 
te zijn, die misstand behoort hoe eerder hoe beter te worden op-
geheven. Het schijnt dat de Zwitsersche autoriteiten iets dergelijks 
verwachtten, toen zij iederen burger het nieuwe wetboek thuis 
zonden. Dat is waan. een illusie die niet verwezenlijkt kan worden. 
Niet nog zoozeer, omdat de beschaafde, ontwikkelde burger, wien 
men wetskennis wil bijbrengen, onverbeterlijk is en eigenlijk on-
willig, maar vooral omdat een goede wet niet voor ieder verstaan-
baar kan zijn. Zij moet begrijpelijk zijn en zij mag het niet zijn. 
Een wet, die voor ieder gemakkelijk te begrijpen zou zijn, — ge-
steld dat ware mogelijk — zou een slechte wet zijn. W a n t alge-
meen te begrijpen is slechts het concrefe, een wet moet zijn abstract. 
Zoodra een wetgever een regel opstelt, — althans van privaat-
recht — geeft hij een voorschrift voor een reeks van gevallen, in 
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die gevallen, elk uit een complex van feitelijke omstandigheden 
bestaande, ziet hij slechts een bepaald element waardoor zij over-
eenstemmen, van de bijzonderheden abstraheert hij. En die 
abstractie is voor een wet in meerdere mate noodzakelijk, dan 
voor een niet-deskundige dadelijk is te verwerken. Het concrete 
dadelijk te zien als hem een abstracte regel wordt voorgehouden 
is den leek niet gegeven, en evenmin weet hij, voor de oplossing 
van een concreet geval staande, dadelijk tot den algemeenen regel 
— en vandaar weer tot een nog algemeeneren — op te klimmen. 
Zegt men den leek dat wie gekocht heeft den koopprijs moet be-
talen, hij zal u dadelijk begrijpen, maar minder duidelijk zal het 
hem zijn, als ge hem voorhoudt dat een overeenkomst tot wet strekt, 
vertelt ge hem, dat hij de rente van hypothecaire schuld moet 
betalen, dan moet hij al geheel buiten het zakenleven staan om 
niet te begrijpen, dat anders zijn huis wordt verkocht, maar als 
ge spreekt van het „zakelijk recht" van zijn crediteur, zal hij allicht 
niet weten wat ge bedoelt. En zoo meer. Abstraheert nu een wet 
zoo weinig mogelijk, dan heeft ze gevaar in een opsomming van 
casuïstiek te vervallen, dan mist ze algemeene beginselen, waar-
naar niet direct genoemde gevallen kunnen worden beslist, door 
veelheid van regels wordt ze moeielijk te overzien en toch is ze 
in hooge mate onvolledig. Abstraheert ze te veel, dan is ze zoo 
goed als onverstaanbaar. Een geven en nemen van beide zijden, 
een doorzeilen tusschen beide klippen, is noodzakelijk. Voor den 
jurist, die immers aan abstractie gewoon is, bestaat er gevaar dat 
hij eerder te veel, dan dat hij te weinig van het concrete afwijkt1) . 
Maar niet dat de wet voor ieder begrijpelijk, slechts dat zij zooveel 
mogelijk begrijpelijk zij, kan geëischt worden. En daarbij dient 
alles vermeden, wat onnoodig het gemakkelijk verstaan in den weg 
staat. Maar daarover zoo straks meer. Eerst nog een anderen eisch 
die uit het karakter der wet als bevel kan worden afgeleid. 

W i e beveelt, legt zijn wil aan een ander op. De toegesprokene 
moet door het bevel in zoo'n gemoedstoestand komen, dat gehoor-
zamen hem iets vanzelf sprekends is. Het bevel moet ,,pakken", 
,,aanslaan", anders wordt het een wensch. die degeen tot wien ze 
gericht is kan opvolgen, maar ook naast zich neer kan leggen. W i e 
beveelt moet kort zijn, niet meer woorden gebruiken dan noodig 
is, zijn zinnen moeten naast elkaar staan, niet door slappe ver-
bindinkjes worden aaneengeregen. Alle bijkomstigheden, alle over-
bodigheden moeten worden vermeden. Dit alles geldt ook voor een 
wet. W e l is door enkele inachtneming van dit alles een goede wets-
stijl nog niet verkregen, daartoe behoort meer, maar een wet, die 
deze voorschriften niet volgt zal zeker niet goed van stijl zijn. En 
nu zegge men niet dat verwaarloozing van dit aesthetisch element 
er weinig toe doet, omdat daarmee toch niets aan den zin der wet 

1) Vgl. Kohier in zijn Encyclopaedic I. blz. 566. 
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wordt veranderd, want dat is niet zoo. W i e de wet leest moet van 
de door haar gedragen gedachte worden doordrongen en hoe beter 
die gedachte is uitgedrukt, hoe meer kans daarvoor bestaat. O p -
wekking van ergernis of verveling is niet het geschikte middel voor 
een wet om een kans te krijgen, door den rechter goed te worden 
toegepast. Eerst psychologische ontleding van de werkzaamheid van 
een rechter kan doen zien van hoeveel belang dit element is, ik 
kan dat hier natuurlijk niet doen, maar zooveel is zeker dat de 
indruk dien de wet op den rechter maakt, de gemoedsstemming 
waarin bestudeering van den tekst hem brengt wel degelijk hun 
invloed doen gelden op de wijze waarop hij zijn werk van wets-
toepassing zal verrichten. De best gestyleerde wet heeft de meeste 
levenskracht in de practijk. 

Gelden deze regels voor ieder wetsvoorschrift op zich zelf, zij 
gelden ook voor het geheel der wet. Ook de verwerking der voor-
schriften tot een geheel, hun plaatsing in de wet moet aan gelijk-
soortige eischen voldoen. Zij moet zóó zijn, dat het overzicht ge-
makkelijk is, dat er gang in de wet zit. Herhalingen moeten worden 
vermeden, ook het tusschenschuiven van regels in een verband waar 
ze niet passen. 

Toetsen wij thans de Zwitsersche wet en ter vergelijking enkele 
nieuwe Nederlandsche wetsvoorschriften aan deze regels. 

III. 

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

Nemen we als voorbeeld een eenvoudig onderwerp, waar een 
eenvoudige duidelijke regeling niet zoo erg moeielijk moet zijn — 
naar men althans a priori zou oordeelen — de toestemming der 
ouders tot het huwelijk hunner kinderen. Hier hebben we met wets-
voorschriften te doen, waarmee een groot deel der bevolking wel 
eens in hun leven in contact komt, wetsvoorschriften bovendien. 
wier handhaving en dus ook uitlegging in handen is van niet-
juridiek geschoolde ambtenaren. Men zal wel niet betwisten, dat 
de rechts- en wetskennis van den ambtenaar van den burgerlijken 
stand, ten plattelande vooral, niet hoog kan worden aangeslagen. 
Reden te meer dus om eenvoudig en begrijpelijk te zijn. Aan dien 
eisch voldoet zeker art. 98 van het Zwitsersche Wetboek, dit luidt: 
„Unmündige Personen können eine Ehe nur mit Einwilliging ihres 
Vaters und ihrer Mutter oder des Vermundes eingehen. Ha t zur 
Zeit der Verkündigung nur einer der Eltern die elterliche Gewalt, 
so genügt dessen Zust immung." Da t is alles over de geheele stof. 
Leg daar nu eens naast de gewijzigde artt. 92 vlg. B. W . Bepaal 
u dan tot de minderjarige echte kinderen, bedenk, om niet on-
billijk te worden tegenover onzen wetgever, dat hij ook materieel 
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de zaak minder eenvoudig regelt dan de Zwitsersche, de huwelijks-
toestemming niet onafscheidelijk maakt van de ouderlijke macht 
en ook aan de grootouders zekeren invloed toekent, erken het 
volle gewicht dezer bedenkingen, toch, welk een onderscheid in 
vermogen van gedachteuiting! Ik beweer, dat geen enkele ontwik-
kelde leek in staat zal zijn na lezing dezer artikelen hun inhoud 
weer te geven, te zeggen, hoe dat onderwerp bij ons geregeld is. En 
of het den meesten juristen beter zou gelukken? 1) 

Bezien we onze bepalingen nog even nader. Tegen het eerste 
lid van art. 92 bestaat, daargelaten 't minder gelukkige ,,echte" — 
waarom niet „wettig", anders de term der wet! — geen bezwaar. 
Daaraan sluit zich het derde lid aan, men zou het misschien over-
bodig kunnen noemen, maar daarover willen we nu niet twisten. 
Doch nu was een regeling noodig voor het geval van ontzetting. 
De wetgever wilde in beginsel ook dàn het vereischte der toestem-
ming behouden, maar toch ten bate van het kind zekere beperkin-
gen maken. W a t was nu noodig geweest? Toch zeker dat het 
beginsel voorop was gesteld, men achtte dat echter overbodig, 
hoewel het in andere landen niet ge ld t") en het zeker niet van 
zelf spreekt, dat een vader die ontzet is uit de ouderlijke macht 
nog een woordje over het huwelijk van zijn kind mag meespreken. 
Men onderstelt het beginsel, spreekt het niet uit, maar gaat dadelijk 
tot de beperking over: Art. 92, 2e lid. Maa r in plaats dat dit voor-
schrift dan ten minste dadelijk door zijn beginwoorden doet zien 
waarover het handelt, vangt het aan met de woorden: „indien 
slechts een der ouders toestemming heeft verleend" en wordt de 
hoofdzaak, de ontzetting, eerst in de tweede plaats genoemd. Het 
artikel regelt het geval dat de ontzette ouder zijn toestemming 
weigert, — wie. die naar de beslissing van dat geval zoekt, zal 
op het eerste gezicht begrijpen dat hier het antwoord op zijn vraag 
staat? En zeker zal het hem niet duidelijker worden als hij nà 
art. 92 ook art. 93 leest en bemerkt dat ook het tweede lid van 
dat artikel voor hem van belang is. Art. 92 verklaart dat bij weige-
ring van toestemming door den ontzetten ouder de kantonrechter 
verlof kan geven tot het aangaan van het huwelijk en art. 93 zegt 
hetzelfde nog eens. Hoe zit dat? De zaak is doodeenvoudig, zal 
een uitlegger der wet u zeggen, art. 92 regelt het geval dat de 
eene ouder ontzet is en de andere de ouderlijke macht uitoefent, 
art. 93 geldt voor de mogelijkheid dat bij ontzetting van den een 
ook de ander ontheven is. of wel al overleden was of ook ontzet. 
Het is mogelijk dat dat inderdaad zeer eenvoudig is, maar wie 
den elders geplaatsten regel dat bij ontzetting de andere ouder 
van rechtswege de ouderlijke macht alleen uitoefent, niet kent. 

') Vgl. Limburg Supplement op Asser I blz. 66—67: ..een vrij verward 
kluwen, dat met groote omzichtigheid moet worden afgewonden." 

-) Vgl. b.v. art. 1 der Franscbe wet van 24 Febr. 1889. j°. Art. 148 C. 
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zal de tegenstelling niet uit deze voorschriften halen. Nu geeft 
men twee keer denzelfden regel, en niets is beter dan dat om te 
doen twijfelen of het gelezene wel goed begrepen is. Ik zou zoo 
door kunnen gaan, kunnen wijzen op het onduidelijke en leelijke 
„diens" in art. 92, op het zonderlinge zinnetje in art. 93 dat met 
..mits" begint, naast art. 92 overbodig, op het ontbreken van elke 
aanduiding, dat ondanks ontheffing uit de ouderlijke macht de 
huwelijkstoestemming vereischt blijft, maar ik mag in dit opstel niet 
al te veel over onze wetsartikelen uitweiden. Nog slechts één op-
merking. Zij betreft art. 93, Ie lid. O p de redactie van dit voor-
schrift heb ik alleen aan te merken dat het noodeloos wijdloopig 
is. onbegrijpelijk of slecht gestyleerd is het op zichzelf niet. Maar 
juist daarom is het niet onbillijk hier een vergelijking met de Zwit-
sersche wet te maken, hetzelfde nu wat de inhoud van ons voor-
schrift uitmaakt bevat de Zwitsersche wet in de toevoeging bij 
de toestemming van de ouders der woorden: ,,oder des Vermundes". 
Dat is misschien minder precies, maar is het niet verkieslijker? Laat 
men toch eens bedenken, dat alles voorzien toch onmogelijk is voor 
een wetgever en dat deze beter doet aan de praktijk van het leven 
wat over te laten dan te trachten elke moeielijkheid van te voren 
op te lossen. Dat kan tóch niet. Zoo heeft de gedetailleerde regeling 
van art. 92 al tot de vraag aanleiding gegeven, wat rechtens is 
als de vader én afwezig is én ontzet, of dan art. 92 laatste lid moet 
gelden of het tweede lid? l ) Hoewel abstract blijvend, wil men 
eiken ..casus" voorzien, vandaar het verwijt van abstracte casuïstiek 
door Gierke met zooveel klem tegen het eerste ontwerp van het 
Duitsche Burgerlijk Wetboek aangevoerd'2) en dat ook hier zou 
treffen. De fout der casuistiek blijft, de lichtzijde, het concrete, 
begrijpelijke der regels, valt weg. Alle kwesties uit te sluiten is 
nu eenmaal onmogelijk en ik vrees daarom dat de aanhangige novelle 
op de Kinderwet — hoeveel goeds ze overigens ook moge bren-
gen — op dit punt op den verkeerden weg is. De wetgever wordt 
te hulp geroepen om allerlei vragen uit de practijk van een nieuwe 
wet, wier oplossing beter aan de jurisprudentie werd overgelaten, 
uit te maken, maar tegelijk wordt noodzakelijkerwijze de mogelijk-
heid van nieuwe geschillen in het leven geroepen. W a t meer durven. 
durven overlaten, durven zich zelf te laten gaan, het zou zoo ge-
lukkig wezen. De Zwitsersche wetgever doet het. 

Kortheid vooral is een deugd der Zwitsersche wet. Het bleek 
al uit het geciteerde art. 98, gelijk gezegd de regeling van het 
geheele onderwerp. Bij het neerschrijven zijner wet heeft Huber 
zich er stelselmatig aan gehouden geen artikel uit meer dan drie 
leden te doen bestaan, elk lid uit zelden meer dan één zin. Slechts 

'1 Zie Limburg t.a.p. blz. 69. Vergelijk de scherpe maar gerechtvaardigde 
kritiek, die deze schrijver doorloopend op de redactie der burgerlijke kindcrw: 
uitoefent. 

s ) Zie Das Entwurf, blz. 58. 
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enkele opsommingen, b.v. van de handelingen waartoe een voogd 
machtiging noodig heeft e. d. zijn langer. Een verstandige tactiek, 
lange artikelen maken het overzicht moeielijk en door gebrek aan 
overzicht krijgt men ook geen inzicht. Maar voor onzen wetgever — 
van den tegenwoordigen tijd althans — schijnen lange artikelen 
een lust en een vreugde. In de novelle wordt voorgesteld aan art. 
374c een nieuw lid toe te voegen van ongeveer een halven kolom 
druks, kleine letter, van dit W e e k b l a d 1 ) , behalve dit heeft het 
artikel nog zes leden, art. 374cf heeft er zelfs acht, art. 374/i ook 
acht. Art. 440a. dat al zes leden heeft en ongeveer een bladzijde 
inneemt in de uitgaaf van Fruin, schijnt ook nog niet lang genoeg, 
althans het ontwerp stelt voor de tweede kortste alinea's, de derde 
en vierde, door twee van wat passender lengte te vervangen. En 
zoo meer. En nu spreek ik nog alleen over de lengte, niet eens over 
den bouw der zinnen, over de tenzij's, mitsgaders, evenwels en 
niettemins ~) waarvan zij wemelen. 

Een enkele maal heeft de Zwitsersche wet haar kernige kort-
heid tot het scheppen van een rechtsspreuÂ: weten op de voeren. 
Zoo art. 14: Heirat macht mündig. In de rechtsspreuk is de ge-
dachte in zulken vorm gegoten, dat deze inkleeding de eenig moge-
lijke lijkt, in de spreuk is geen enkel woord overbodig, ze heeft 
een rythme waardoor ze zich vanzelf in het geheugen prent en 
zoo levend recht blijft. De spreuk is het hoogste waartoe de vorm 
van het recht kan komen. Maar hier blijkt ook het gevaar dat de 
vorm den inhoud overheerscht. De spreuk is gevaarlijk, omdat 
juist door dezen vorm een rechtsgedachte langer en in ruimer 
gebied invloed kan doen gelden dan haar naar inhoud toekomt. 
Zoo licht wordt die inhoud als vanzelf sprekend geaccepteerd, waar 
twijfel gepast zou zijn en een beroep op den regel gedaan in ge-
vallen waarvoor hij niet geschreven is. Trouwens in een spreuk als 
de bovengenoemde is dat gevaar niet goed denkbaar, eerder is dat 
te vreezen als de spreuk minder concreet is, vooral als zij minder 
een algemeene dan wel een juristen-, een rechters-, een pleitbezor-
gersovertuiging samenvat. Ik behoef slechts te herinneren aan de 
spreuk: En fait de meubles la possession vaut titre, in art. 2279 
van den Franschen Code Civil — overigens ook een wetboek van 
uitnemenden vorm — opgenomen. Dit voorbeeld maakt het gevaar 
duidelijk dat als de realiteit achter de woorden niet goed meer wordt 
gezien, de spreuk wordt tot een stoplap, niet begrepen en toch 
voortdurend te pas gebracht 3 ) . Maar dat is een gevaar, dat voor 

1 ) Zie het ontwerp in W. P. N. R. 2004. 
-) Het dient erkend dat het ontwerp novelle hierin minder zondigt dan de wet. 
:l) Onze wetgever heeft den spreuk-vorm bij zijn vertaling niet weten te be-

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

Aan de rechtspreuk sluit zich aan het gebruik van uitdrukkingen 
als , ,Weib und Kind", , ,Weg und Steg", , ,Wald und W e i d e " , 
,,ungeteilt und insgesamt". zulke dingen geven kleur aan de altijd 
wat dorre rechtstaal. Ook met het gebruik van voorbeelden bij 
abstracte regels bereikt men een dergelijk effect, de term ,,Der 
Kultur nicht fàhiges Land' zegt voor velen heel weinig, wat er 
mee bedoeld is, wordt hun duidelijk als zij er bij lezen: ,wie Felsen 
und Schutt halden, Firnen und Gletscher": soms wordt zelfs niet 
getracht de verschillende gevallen in een abstract begrip samen te 
vatten, maar worden eenvoudig eenige voorbeelden genoemd en 
daar het ,,en dergelijke" aan toegevoegd, zoo: ..Leitungen für 
Wasser , Gas, electrische Kraft und dergleichen", , ,Hutten, Buden, 
Baracken und dergleichen" wat ook al weer tot de begrijpelijkheid 
kan meewerken. Overigens is de Zwitsersche wet in haar termino-
logie zeer precies, angstvallig is er naar gestreefd voor hetzelfde 
begrip steeds datzelfde woord te gebruiken. Die Praxis hat ge-
nugsam gelehrt, zegt H u b e r 1 ) , in welche Verlegenheiten eine vom 
Gesetzgeber gar nicht beabsichtigte Abweichung in den Form 
solcher Wendungen den Richter bringen kann' . Een voorbeeld van 
een dergelijk onderscheid in de terminologie geeft weer de Burger-
lijke Kinderwet. In art. 374cf, 5e lid (de lange artikelen dwingen 
telkens het ,,lid" ook te citeeren!) wordt de rechtbank de bevoegd-
heid gegeven hangende een procedure tot ontzetting, ,,de uitoefe-
ning van de ouderlijke macht geheel of gedeeltelijk te schorsen", 
in art. 374/ wordt van den officier van justitie gezegd dat hij, op 
grond van feiten, die tot ontzetting van de ouderlijke macht aan-
leiding kunnen geven minderjarigen, ..voorloopig aan de macht van 
hem, die de ouderlijke macht uitoefent (fraai Hollandsch, die macht 
van den mac/ir-uitoefenaar?) kan onttrekken." Men denkt aan 
verschil, — niet hier, doch een eind verder in de wet, in art. 385 b. 
2e lid blijkt echter dat deze onttrekking schorsing ten gevolge 
heef t - ) . 

Ook in de keus van woorden voor nieuw gevormde of scherper 
afgescheiden begrippen schijnt de Zwitsersche wet, die trouwens 
in het bestaande recht allerlei typische archaische maar nog goed 
bruikbare woorden vond, gelukkig te zijn geweest. Ik zeg ,.schijnt" 
omdat juist hier meerdere taalkennis dan waarover ik beschik ter 
zelfstandige beoordeeling noodig zou zijn. Daarom slechts een 
enkele opmerking over het gebruik van bepaalde woorden voor 
nieuwe rechtsbegrippen, het ijken tot technische termen dezer 
woorden, in het algemeen. Aansluiting bij het spraakgebruik is 
daarbij wenschelijk; vooral waar twee woorden twee rechtsbegrip-

') Erlautcrungen blz. 16. 
-) Zie Houwing W. P. N. R. 1866. 
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pen moeten aanduiden die verwant zijn maar juist daarom scherp 
moeten worden gescheiden, moet in den algemeenen, dus niet 
technischen, zin van het woord al het onderscheid liggen. Gelukkig 
is onze wetgever, om ook eens iets goeds van hem te releveeren, 
b.v. geweest in de tegenstelling van ontzetting en ontheffing van 
de ouderlijke macht. In ontheffen zit het afnemen van een last, 
ontzetten van een ambt wordt altijd in malam partem gebruikt. 
In de termen komt dus uit, dat het eene slechts met toestemming 
van de te ontheffen persoon kan geschieden, het ander gevolg is 
van handelingen, waarbij zijn goede naam niet ongerept is ge-
bleven. Maa r ondeugdelijk uit dit oogpunt is de tegenstelling die 
de wet op het arbeidscontract in de artt. 1639 o en 1639u maakt 
tusschen dringende en gewichtige redenen ' ) om de dienstbetrek-
king te doen eindigen. W i e , die geen studie der wet heeft gemaakt, 
zal verschil vinden tusschen een dringende en een gewichtige reden 
om den arbeider te ontslaan? Voor het gewone spraakgebruik is 
het precies hetzelfde, hoogstens kan men zeggen dat er gering 
gradueel verschil bestaat, „dringend" een tikje zwaarder klinkt 
dan ..gewichtig". Ik beklaag den advocaat, die in de toekomst zijn 
cliënt zal moeten uitleggen, dat hij niet eigenmachtig zijn dienst-
bode mocht ontslaan, maar wel zich tot den kantonrechter kan 
wenden om een einde aan de dienstbetrekking te maken, op grond 
dat de reden die hij heeft wel gewichtig, maar niet dringend is. 
De bedoeling was dat in het eene geval de reden in min of meer 
afkeurenswaardig gedrag van den ontslagene zit, in het andere 
niet, maar die bedoeling wordt door den gebruikten term niet weer-
gegeven, een dergelijk en terminologisch onderscheid, dat niet in 
het spraakgebruik wortelt, maakt de taal der wet tot iets geheim-
zinnigs, alleen voor ingewijden begrijpelijk, een ,,Geheimsprache" 
als Hube r " ) in een ander verband zegt. Zulke dingen komen in 
de Zwitsersche wet niet voor. 

In één opzicht heeft de Zwitsersche wet opzettelijk niet scherp 
onderscheiden. Zij maakt niet door vaststaande termen verschil 
tusschen dwingend en aanvullend recht. Zij wil de practijk vrij 
laten dit zelf te beslissen, omdat — en dit is merkwaardig — de 
meeningen daaromtrent gedurende het bestaan der wet kunnen ver-
anderen en het niet wenschelijk zou zijn den tekst zoo te formu-
leeren, dat voor zich wijzigende opvattingen geen plaats zou zijn. 
De mogelijkheid van een met den tijd veranderende interpretatie, 
dat dus een uitlegging nu juist kan zijn die vroeger onjuist was, 
wordt hier uitdrukkelijk erkend. Dit hangt samen met de Zwit-
sersche opvatting over de verhouding van rechter en wet. Maar 
hierover een volgende maal. 

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

-) Inl. blz. 16. 
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IV. 

Verhouding van rechter en wet. 

Er zijn weinig vragen, die de rechtsgeleerden thans zóó ver-
hullen als die van de verhouding van rechter en wet. Voor vrijheid 
van den rechter, vrijheid om gapingen te erkennen in de wettelijke 
regeling en deze door zelf geschapen recht aan te vullen, vrij-
heid ook om bij zijne wets-interpretatie zich nog door andere over-
wegingen dan door woord-uitlegging alleen te laten leiden, om 
daarbij naar de billijkheid om te zien, vrijheid ten slotte zelfs tegen-
over de wet, als zij hem verouderd schijnt of onbillijk, weerklinken 
telkens luider stemmen. Aan de andere zijde wordt met onwrik-
bare starheid aan de leer vastgehouden, dat toepassing, enkel toe-
passing op het bijzondere van het door de wet in het algemeen 
gegevene 's rechters taak is. Dieper schouwende geesten zien, dat 
het hier niet enkel om de verhouding van twee organen van den 
staat, den wetgever en den rechter gaat, maar om het recht van 
de lang almachtig geloofde wet zelf. Recht en wet, niet rechter 
en wet is het probleem. Immers als toegegeven moet worden — 
en mij schijnt dat niet meer betwistbaar ') — dat een rechter nog 
iets anders doet en uit den aard van zijn taak doen moet als de 
wet toepassen, als het aan den anderen kant vast staat, dat het 
toch recht moet zijn dat hij uitspreekt, iets anders dan willekeur, 
dan zijn subjectieve meening, dan moet er ook een recht zijn buiten 
de wet en dan rijst de vraag, hoe de wet, die dan niet met het 
recht mag worden geïdentificeerd, zich tot dat recht verhoudt. De 
fundamenteele quaestie van den aard van het recht zelf komt dan 
in het spel. 

Vrees niet lezer voor een filosofische beschouwing. Het komt 
niet in mij op, deze vraag hier te behandelen. Gesteld al, dat ik 
daartoe neiging had, dan zou dit Weekblad er zeker niet de 
plaats voor zijn. Ik wijs er slechts op, tot welke fundamenteele 
quaesties de vraag der verhouding van rechter en wetgever moet 
leiden om te verklaren, waarom ik het nuttig acht in het kort aan 
te geven, hoe de Zwitsersche wet tot deze vraag staat. 

Laat mij daarbij één ding vooropstellen. W a t de wet over de 
taak des rechters bepaalt, is slechts betrekkelijk van belang, is 
nooit beslissend. Immers als de rechter niet onvoorwaardelijk aan 
de wet gebonden is. kan geen tfefsbepaling het hem maken. Iedere 
wetsbepaling dus, die die gebondenheid regelt, hetzij hij haar als 
rbsoluten regel voorschrijft, hetzij hij den rechter in meerdere of 
mindere mate vrijheid geeft, onderstelt de gebondenheid, de supre-
matie van de wet, haar vermogen het recht in zijn geheelen om-

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

Den algemeenen regel geeft art. 1 van het Wetboek. Het luidt: 
Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es 
nach Wort laut oder Auslegung eine Bestimmung enthàlt. Kann 
dem Gesetze keine Vorschrift entnommen werden, so soil der 
Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, 
nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen 
wiirde. Er folgt dabei bewàhrter Lehre und Ueberlieferung. 

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

9 
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een dergelijk geval naar de équité et le droit naturel ' ) . In de wet 
zelf heeft de Oostenrijksche wetgever dezelfde meening neergelegd; 
kan de rechter geen baat vinden in analogische wetsuitlegging dan 
moet hij beslissen naar ,,natürliche Rechtsgrundsâtze" ( § 7 ) en 
in denzelfden zin bepaalde art. 73 van ons Ontwerp 1820: „ W a n -
neer ook op deze wijze (d. i. door analogie) de beslissing van de 
zaak in geschil niet kan gevonden worden, beslist de regter vol-
gens de voorschriften der natuurlijke billijkheid". Blijkbaar staan 
deze codificaties nog onder invloed van het natuurrecht, maar als 
nu naar de leer van het natuurrecht de wetgever moest trachten 
dat uit de natuur van den mensch voortvloeiende recht in zijne 
voorschriften zooveel mogelijk te benaderen, en als ook de rechter 
in geval van zwijgen der wet naar hetzelfde natuurrecht wordt ver-
wezen, is de taak van den een dan niet gelijk aan die van den 
ander? Practisch is dus het verschil tusschen deze wetten en de 
Zwitsersche wet niet groot, de Zwitsersche wet legt den nadruk 
op den aard van 's rechters taak bij zwijgen der wet, maar geeft 
hem geen steun als hij voor de vraag komt, hoe nu een wetgever 
behoort te handelen, uit welke bron hij (en dus ook de rechter) 
moet scheppen. De oudere wetten wijzen de bron wel aan, maar 
ook voor hen blijft het in het vage, waarin dat natuurrecht zou 
bestaan; in zooverre komen beide bepalingen wel op hetzelfde neer. 
In de erkenning van dat bijzondere karakter van het werk van 
den rechter ligt een bevrijding voor hen die zich de slaven der 
wet rekenden, maar de moeielijkheid is daarmee niet opgelost. In-
tegendeel thans begint zij eerst recht. 

Maar nog andere bijzonderheden van het artikel moeten worden 
gereleveerd. In de eerste plaats de beteekenis die zij aan het ge-
woonterecht toekent. De rechter, die een rechtsgeschil heeft uit te 
maken, waarvan de beslissing niet door de wet wordt gegeven, is 
slechts dan bevoegd zelf den regel, dien hij behoeft, te vormen, 
als ook geenerlei regel van gewoonterecht hem helpen kan. De 
volgorde is dus: wettelijk recht, gewoonterecht, door den rechter 
gevormd recht. Nu moet bij de verhouding van gewoonte en recht 
tweeërlei beschouwing scherp worden gescheiden. Men kan histo-
risch een onderzoek instellen naar den invloed der gewoonte op 
de rechtsvorming, nagaan dus in hoeverre overtuigingen omtrent 
hetgeen behoort te geschieden worden beheerscht door waarneming 
van hetgeen geregeld geschiedt. Dat die invloed bestaat, kan niet 
worden betwist, al zal men het over beteekenis en omvang daar-
van niet spoedig eens worden. Zoo zal ook de rechter, die voor 
een nieuwe, door de wet niet besliste rechtsvraag staat, in meerdere 
of mindere mate. den invloed dier gewoonte ondergaan, of hij zich 
dat bewust is of niet. Maar van geheel andere beteekenis wordt die 
gewoonte voor hem, als hij gehouden is haar als bron van recht 

' ) Zie Code Civil et motifs II. blz. 17, 34, 46. 



HET NIEUWE ZWITSERSCHE BURGERLIJK WETBOEK 131 

te erkennen en zich dus, neemt hij eenmaal het bestaan van een 
dergelijken regel aan, onvoorwaardelijk aan haar moet onderwer-
pen. De Zwitsersche wet nu schenkt aan het gewoonterecht uit-
drukkelijk een dergelijke positieve kracht. Of dat echter in de 
practijk van veel belang zal blijken, valt nog af te wachten. 
Zwitsersche schrijvers hebben er over gestreden, of hier onder 
,.gewoonte" ook locale gebruiken of alleen voor het geheele land 
geldende gewoonten moeten worden begrepen, de meeste nemen 
op ook ons inziens juiste gronden het laatste aan ' ) . Maar als dat 
zoo is, dan is het waarschijnlijk, dat van toepassing der ,.gewoonte" 
in de eerste tijden, niet veel zal komen, dat nu de codificatie jong 
is, niet veel gewoonterecht omtrent buiten de codificatie gebleven 
vragen zal bestaan. Met zekerheid is dit niet te zeggen, maar het 
is uiterst waarschijnlijk, het bestaande gewoonterecht is gecodi-
ficeerd, waar zou de stof zijn, waaromtrent algemeene, meer dan 
plaatselijke, gewoonten, zouden zijn aan te wijzen? Dan zal zich 
dus, slechts in een verre toekomst dergelijk gewoonterecht kunnen 
vormen, maar dan zullen juist de vragen, waar het hier om gaat, 
reeds herhaaldelijk voor den rechter gekomen zijn, en herhaaldelijk 
door hem naar zelf gevormd recht, de derde rubriek van art. *1. 
zijn beoordeeld, vóór zich de overtuigingen tot gewoonte kunnen 
hebben gezet. Dan zullen ook juist op de vorming van die ge-
woonte de rechterlijke uitspraken van overwegenden invloed zijn, 
immers zijn zij afwisselend, nu eens in dezen dan in dien zin ge-
wezen, dan zal daaruit al kunnen worden afgeleid dat er een 
..gewoonte" recht niet bestaat, zijn zij daarentegen telkens gelijk-
luidend, wordt de een of andere stelling geregeld door verschillende 
rechters als onomstootelijk aangenomen, dan kunnen zij niet alleen 
als bewijs van gewoonterecht dienen, maar dan hebben zij zeker 
zelf het ontstaan van die algemeene volksovertuiging in belangrijke 
mate mede veroorzaakt. Dan komt ook het gebonden zijn van 
den rechter aan het gewoonterecht neer op een plicht van een vaste, 
constante jurisprudentie niet af te wijken. Maar daarbij komt men 
in botsing met den laatster zin van het artikel: Er (Der Richter) 
folgt dabei bewàhrter Lehre und Ueberlieferung (met de Ueber-
lieferung is de jurisprudentie bedoeld). Immers het ..folgen" dat 
hier den rechter wordt opgelegd is niet een binden van den rechter, 
dat blijkt uit den Franschen tekst, die van ..s'inspirer des solutions 
consacrées par la doctrine et la jurisprudence" spreekt. Den rech-
ter wordt opgelegd van de jurisprudentie, gelijk ook van de weten-
schap, kennis te nemen, zich er rekenschap van te geven of hij 
van haar uitspraken afwijkt, maar bindend zijn deze voor he-n niet. 
En dat is gelukkig ook. daar anders de voor gemakzuchtige rechters 
toch al zoo gevaarlijke ,,praejudiciën cultus" door de wet zou zijn 

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

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

Noemen we enkele voorbeelden der groote macht van den rech-
ter. Bekend is de moeielijkheid of het recht het zoogenaamde ,,con-
stitutum possessorium" moet erkennen, waar het gevaar bestaat 
dat daardoor crediteuren benadeeld worden. Iemand verkoopt zijn 
inboedel aan een familielid, maar behoudt het vruchtgebruik voor. 
hij onttrekt het goed daardoor aan zijn crediteuren. Is dit, afgezien 
van de actio Pauliana (1377 B. W . ) met haar moeielijk bewijs, 
geldig? Der Richter entscheidet hierüber nach seinem Ermessen" 
(,,Le juge apprécie") antwoordt art. 717 van het Zwitsersche wet-
boek. Men zie verder art. 29, als iemand zich eens anders naam 
aanmatigt is hij tot schadevergoeding verplicht en bovendien, wo 
die Art der Beeintrhchtigung es rechtfertigt. tot betaling van een 
geldsom als satisfactie. Bij verbreking der verloving ,,ohne wichtige 
Gründe" of als de verloofde schuld heeft aan den grond dan moet 
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hij den ander, diens ouders of zelfs derden een ,,angemessenen 
Ersatz" voor de met het oog op het huwelijk gemaakte kosten 
geven art. 92 ) . Lijdt de verloofde door het verbreken „eine schwere 
Verletzung in seinen persönlichen Verhàltnissen" dan kan de rech-
ter hem een geldsom als Genugtuung (réparation morale zegt de 
Fransche tekst) toewijzen (art. 93 ) . Een dergelijk voorschrift voor 
echtscheiding geeft art. 151. Hoe bij scheiding van tafel en bed 
(Trennung) het vermogen geregeld wordt, beslist, als niet Güter-
trennung gevraagd is, weer de rechter naar eigen goedvinden, (art. 
155). Sterker nog: de geheele „Gestal tung der Elternrechte" is bij 
echtscheiding zoowel als bij de Trennung geheel aan den rechter 
overgelaten, positief is alleen bepaald, dat de echtgenoot, wien de 
kinderen ontnomen zijn, toch verplicht is in het onderhoud bij 
te dragen, maar dat hij ook recht behoudt op zekeren omgang met 
de kinderen. Overigens beslist de rechter alles (art. 156). Merk-
waardig is ook de bepaling van art. 171, waardoor de rechter 
bevoegd wordt, als de man de zorg van vrouw en kinderen ver-
waarloost de schuldenaars der echtgenooten te bevelen, hunne be-
talingen geheel of gedeeltelijk aan de vrouw te doen. En zoo zouden 
we door kunnen gaan, we gelooven echter dat deze enkele voor-
beelden voldoende zullen zijn om te doen inzien, dat de Zwitsersche 
rechter een groote mate van vrijheid is gelaten, waar hij binnen 
door de wet zeer ruim gestelde grenzen zelfstandig de normen 
moet vaststellen, waarnaar hij oordeelt. Juist in verband met art. 1 
leek ook dit mij merkwaardig genoeg, om er op te wijzen. Hier er 
verder over uit te weiden gaat echter niet. 

Na zoo op enkele trekken ter karakteriseering van het wetboek 
gewezen te hebben, wordt het thans tijd dat ik van den inhoud 
den lezers het een en ander vertel. 

V . 

Indeeling. Geen algemeen deel. Personenrecht. 

Het wetboek is verdeeld in vier deelen; Personenrecht, Familie-
recht, Erfrecht, Zakenrecht . Vooraf gaat een korte, uit tien 
artikelen bestaande inleiding. Behalve den al vermelden regel over 
de toepassing van het recht bevat deze enkele voorschriften over 
de goede trouw en de rechterlijke vrijheid, verder over de ver-
houding van landsrecht en kantonaal recht, over de algemeene 
bepalingen van het verbintenissenrecht (art. 7) , waarop ik zoo 
dadelijk terug kom, en over bewijs. Uit deze opsomming reeds blijkt, 
dat deze inleiding niet kan gelden als een ,.algemeen deel", gelijk 
het Duitsche Wetboek bevat. Dit ontbreekt. W a t den oppervlak-
kigen beschouwer nog meer zal treffen, ook het verbintenissenrecht 
is niet opgenomen. De verklaring is eenvoudig. Het verbintenissen-
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recht is reeds sinds 1881 gecodificeerd in Zwitser land, nu was het 
oorspronkelijk de bedoeling een herziening van dat wetboek van 
1881 als vijfde boek in het Burgerlijk W e t b o e k op te nemen, een 
ontwerp voor die herziening is in 1904 verschenen, maar om de 
totstandkoming van het wetboek niet noodeloos te vertragen, be-
sloot men met de vaststelling niet te wachten, totdat ook die her-
ziening zou zijn afgeloopen. Men hoopt daarmee vóór de invoering 
van het wetboek gereed te komen. 

Is het ontbreken van een „Algemeen deel" een nadeel? Ik geloof 
het niet. Welke stof plaatst de moderne systematiek en in navol-
ging daarvan het Duitsche Wetboek hier? In de eerste plaats de 
regeling van rechtssubject en rechtsobject, van personen en zaken. 
Aan het eerste onderwerp, waartoe veel behoort wat verre van 
..algemeen", integendeel zeer ,,bijzonder", speciaal is, wijdt de 
Zwitsersche wet een afzonderlijk boek, het tweede behandelt het 
in het zakenrecht, wat voor een goed begrip zeker wenschelijk is. 
Anders wordt uiteengerukt wat bij elkaar behoort. Verder worden 
tot het algemeen deel gerekend de leer der rechtshandelingen 
(bekwaamheid, wilsverklaring, overeenkomst, voorwaarde, tijds-
bepaling, vertegenwoordiging, toestemming) die van termijnen en 
verjaring en van de bescherming der rechten. Nu is het zeker 
wetenschappelijk mogelijk en ook noodzakelijk in het bijzondere 
het algemeene te zoeken, daardoor eerst wordt kennis van het 
recht tot wetenschap en ook voor de verdere vorming van het recht 
kan dit schoone vruchten brengen. Ook Huber erkent dit uitdruk-
kelijk bij zijn verdediging van het niet opnemen van een algemeen 
d e e l ' ) . Maar daaruit volgt geenszins dat die generaliseering ook 
in de wet moet geschieden. Gaat een wetgever er toe over, dan zal 
de wetenschap toch de abstracte schema's door hem over begrippen 
als wil, verklaring, rechtshandeling opgesteld, moeten aanvullen en 
toetsen aan de levende stof der bijzondere bepalingen en eerst uit 
algemeene en bijzondere bepalingen samen het rechtsbegrip mogen 
vormen. In zooverre is het voordeel der generaliseering, — dat 
korter in één regel wordt gezegd wat anders uit vele zou moeten 
worden afgeleid — altijd slechts relatief, en het is minder naarmate 
de regels algemeener zijn gehouden. V a n d a a r dan ook, dat het veel 
eenvoudiger is en ook loonender een algemeen deel enkel van het 
vermogensrecht op te stellen dan een dat mede het familierecht 
omvat, vandaar verder dat de algemeene bepalingen van het 
Duitsche Wetboek voor het familierecht van zoo weinig belang 
z i jn a ) . Men kan de bepalingen over wilsverklaringen moeielijk zoo 
stellen dat ze ook op het aangaan van huwelijken kunnen worden 
toegepast en al geeft men een regeling voor de dwaling, dan zal 
toch de dwaling bij het huwelijk weer afzonderlijk moeten worden 

1) Zie Erl. blz. 24. 
-) Zie Dcrnburg. Burg. Recht IV blz. 2. 
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omschreven. En zoo meer. He t kan een deugd van een wet zijn 
algemeene regels te geven, maar hoever zij daarbij gaan moet is 
niet a priori te zeggen, het is een kwestie van min of meer en 
het opstellen van een algemeen deel brengt licht tot de fout, in de 
generaliseering te ver te gaan, doctrinair te worden èn onbegrijpelijk. 
W a n t aan de verstaanbaarheid van een wet is een algemeen deel 
weinig bevorderlijk. Het is bij den grooten nadruk, in Zwitserland 
op het laatste gelegd, verklaarbaar dat men een anderen weg is 
uitgegaan en heeft verkozen iedere stof te behandelen daar waar 
zij practisch van de grootste beteekenis is en dan elders daarnaar 
te verwijzen. Zoo de leerstukken der rechtshandeling in het ver-
bintenissenrecht. V a n d a a r de bepaling van art. 7 der wet: Die 
algemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts über die Ent-
stehung. Erfüllung und Aufhebung der Vertràge finden auch An-
wendung auf andere Zivilrechtliche Verhaltnisse. Er mag iets 
vaags in dit voorschrift liggen, en het geheele systeem mag logisch 
niet zeer fraai zijn, het zou mij niet verwonderen als het practisch 
tot goede resultaten leidde. Als de wetgever zich zelf maar de 
ongeschreven algemeene regels uit zijn werk af te leiden voort-
durend voor oogen heeft gehouden en er niet zonder grond van 
is afgeweken, schijnt het mij geen nadeel, dat hij ze niet uitdrukke-
lijk formuleerde. 

Het Personenrecht omvat de natuurlijke en de rechtspersonen. 
Uit de voorschriften omtrent de natuurlijke personen verdient voor-
eerst de streng doorgevoerde onderscheiding tusschen „Handlungs-
fàhigkeit" en ..Urteilsfahigkeit" de aandacht. Handlungsfahig, be-
kwaam is ieder die mondig is, (wat hij op zijn 20e jaar wordt (14) ) 
en urteilsfahig (13) ' ) , de laatste eigenschap bezit ieder, wie niet 
..wegen seines Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, 
Geistesschwàche, Trunkenhei t oder àhnlichen Zustanden die 
Fàhigkeit mangelt, vernunftgemass zu handeln (16). Aan de han-
delingen van hem, die tot oordeelvorming niet in staat is, kan geen 
rechtsgevolg worden gehecht (18) , wie er wel toe in staat is, maar 
minderjarig is of onder curateele gesteld (entmündigt) kan zich 
slechts met toestemming van zijn wettelijken vertegenwoordiger 
door zijn handelingen verbinden. Zonder die toestemming kan hij 
voordeden verwerven zonder tegen-praestatie en rechten uitoefe-
nen, die hem ter wille van zijn persoonlijkheid toestaan (droits 
strictement personnels zegt de Fransche tekst) . Uit onrechtmatige 
daad wordt hij wel gebonden (19) . Voor ons is deze regeling merk-
waardig, omdat zij van wat ten onzent geldt, afwijkt. W e l kan 
men ook ten onzent niet buiten een onderscheiding tusschen die-
genen die absoluut onbekwaam zijn een wilsbesluit te nemen en 
hen, die enkel door de wet onbekwaam worden verklaard, immers 
het verschil dat dezen wèl, genen niet door eigen onrechtmatige 

) De nummers geven de artikelen der Zwitserschc wet aan. 



136 P. SCHOLTEN 

daad worden gebonden, bestaat ook bij o n s 1 ) , maar bij ons laat 
de wet na de grens te trekken, evenmin kennen wij de bevoegdheid 
van den onbekwame, die wel oordeel des onderscheids bezit, met 
toestemming van den wettelijken vertegenwoordiger zelf te handelen 
of zijn bevoegdheid voordeden te verwerven of de zoogenaamd 
hoogst persoonlijke rechten zelf uit te oefenen. Voor Zwitserland 
is dit laatste echter niets nieuws, het is een bevestiging van de al 
bestaande toestanden, ook het Duitsche recht kent een dergelijke 
onderscheiding met analoge gevolgen tusschen „Geschàftsunfâhig-
keit" en „beschrànkte Geschâftsfàhigkeit" J) ; van deze regeling 
verschilt de Zwitsersche doordat zij krankzinnigen niet voor 
absoluut onbekwaam verklaart, maar ook voor hen aanneemt, dat 
het mogelijk is dat zij op bepaalde oogenblikken en ten aanzien van 
bepaalde punten tot het vormen van een oordeel in staat zijn. 
Boven onze regeling acht ik de Zwitsersche zeker verkieselijk. een 
zonder meer onbekwaam verklaren van iederen minderjarige of 
onder curateele gestelde is in strijd met wat het werkelijk leven 
ons vertoont, de mogelijkheid dat de minderjarige zelf handelt met 
toestemming van zijn vertegenwoordiger behoort te worden erkend, 
trouwens reeds het Romeinsche recht deed zulks, ook de gelegen-
heid zelfstandig voordeel te verwerven, hem door dit nieuwe recht 
gelaten was daar reeds bekend. Dat hij eindelijk voor wat hoogst 
persoonlijk is zelf heeft op te komen, dat b.v. een wegens ver-
kwisting onder curateele gesteld persoon zelf echtscheiding moet 
kunnen aanvragen, schijnt mij juist door dat „hoogst persoonlijke" 
van die rechten geboden. Uit dit persoon zijn vloeit naar Zwitsersch 
recht naast een bijzonder recht op den naam een zeer algemeen 
gehouden bevoegdheid voort om als zoodanig te worden erkend. 
W a t den naam betreft bepaalt art. 29 dat hij, wiens recht tot 
het voeren daarvan wordt bestreden, de beslissing van den rechter 
kan inroepen. Matigt iemand zich eens anders naam aan, dan kan 
deze vorderen dat hij worde veroordeeld dat na te laten, waarbij 
tegelijk schadevergoeding kan worden geëischt en naar omstandig-
heden daarenboven nog een geldsom als satisfactie. De algemeene 
bepaling op welke ik doelde is die van art. 28. Wi j schrijven die 
woordelijk af: , ,Wer in seiner persönlichen Verhàltnissen unbe-
fugterweise verletzt wird, kann auf Beseitigung der Störung kla-
gen. Eine Klage auf Schadenersatz oder auf Leistung einer Geld-
summe als Genugtuung ist nur in den vom Gesetze vorgesehenen 
Fallen zulàssig". Ik wil wel erkennen dat de strekking van dit voor-
schrift mij niet recht duidelijk is. De Erlàuterungen geven geen 
opheldering en verder materiaal staat mij niet ten dienste. In het 
ontwerp 1900 had het voorschrift veel wijder strekking, daar werd 
naast een recht op „Beseitigung der Störung" een vordering tot 

1 ) Vgl. art. 1488, Land-Lohman IV blz. 422. 315. 
2) Vgl. B. G. B. § 104 vlg. 
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schadevergoeding en naar omstandigheden op een geldsom ook 
verdere satisfactie gegeven. Rümelin ' ) maakt de juiste opmerking 
dat zoo bij aanranding van den persoon schadevergoeding verschul-
digd zou zijn ook buiten schuld, het ontwerp 1904 beperkte daarop 
de verplichting tot schadebetaling tot het geval van schuld, de wet 
geeft het recht op vergoeding alleen als het elders wordt erkend. 
W a t is nu aanranding van den persoon? Men schijnt er mee be-
doeld te hebben een aanval op zijn lijf, vrijheid, eer, naam enz., 
al die moeilijk af te grenzen bevoegdheden die uit het persoon zijn 
zelf voortvloeien, wat de Duitsche, vooral de Germanistische, 
theorie „Persönlichkeitsrecht" noemt. Een vergoeding van schade 
in dergelijke gevallen zal nu alleen verschuldigd zijn, als de wet 
het uitdrukkelijk zegt, niet ten onrechte dunkt mij, het zullen juist 
de aanvallen op deze rechten zijn die als onrechtmatige daden, 
delicten zullen worden getroffen, bij een behoorlijk ruime redactie 
van het onrechtmatige daadbegrip is een afzonderlijk voorschrift 
als het Ontwerp 1900 gaf onnoodig en gevaarlijk, daar dan de 
kans bestaat dat de schadeplicht te ruim zal worden uitgebreid. 
Maar wat beteekent het nu den regel dat men ook als men geen 
schadeactie heeft tot „Beseitigung der Störung" mag ageeren? 
Welke gevallen heeft men daarmee willen voorzien? Helder is het 
mij niet. 

Bij dezen enkelen greep in het recht van de natuurlijke persoon 
zullen wij het laten. W a t rechtspersonen Kbetreft staat de wet op 
het standpunt van Gierke. De Erlâuterungen toonen dat Huber 
diens theorie ten volle aanvaart. De corporatie is juist op dezelfde 
wijze persoon als de enkele mensch, zegt hij, de rechtsorde doet 
in beide gevallen hetzelfde, erkennen wat feitelijk i s 2 ) . Rechts-
personen hebben evenzeer handelingsbevoegdheid als de natuur-
lijke, de bestuurders hebben dezelfde functie als de ledematen van 
den mensch, zij zijn organen : l ) . Alle rechten die niet door den 
aard van den mensch bepaald zijn kan de rechtspersoon evenzeer 
hebben J ) . In de practijk van den wetgever heeft deze leer voor-
namelijk twee consequenties: zoodra een vereeniging met de be-
doeling als corporatie op te treden tot stand is gekomen, heeft zij 
rechtspersoonlijkheid, ook zonder eenige uitdrukkelijke erkenning 
door den Staat èn de vereeniging wordt door onrechtmatige daden 
harer bestuurders evenzeer als door hunne rechtshandelingen ge-
bonden. Ik wil niet gezegd hebben dat wie deze regels aanvaardt 
nu ook de theorie als juist moet erkennen, maar het omgekeerde 
is wel waar, wie de theorie aanhangt, kan aan deze consequenties 
niet ontkomen. Hoogstens kan hij een zekere inmenging van den 
Staat bij de oprichting van vereenigingen als controlemiddel ter 

' ) Der Vorentwurf zu cinem schweizerischen Zwelgesetzbuch blz. 9. 
2) Erl. blz. 43. 
3 ) Erl. blz. 44. 
>) Erl. blz. 45 zie ook art. 53. 
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wille van derden toelaten. De Zwitsersche wet erkent naast publiek-
rechtelijke corporaties en inrichtingen elke vereeniging die cor-
poratief georganiseerd is zonder meer als rechtspersoon, mits zij 
niet een economisch doel heeft; heeft zij dat wel, dan moet zij 
ter verkrijging van de persoonlijkheid in het handelsregister wor-
den ingeschreven (52 vgl. ook 64) , ook kerkelijke en familiestich-
tingen zijn rechtspersonen. Slechts tot onzedelijke of onrechtmatige 
doeleinden opgerichte vereenigingen missen de persoonlijkheid. De 
wet spreekt verder van de handelingsbevoegdheid der rechtsper-
soon (.54) en verklaart dat de organen (men lette op den term) 
de rechtspersoon zoowel door rechtshandelingen als door hun 
„sonstiges Verhal ten" binden. 

Aan het laatste voorschrift wordt toegevoegd dat ,,voor hun 
Verschulden" de handelende personen ook individueel aansprake-
lijk zijn (55) . Dit is ongetwijfeld juist al meent men bij ons wel, 
dat de aansprakelijkheid van de rechtspersoon die van het individu 
uitsluit. De moeielijkheid is slechts uit te maken wanneer per-
soonlijke, wanneer corporatie-aansprakelijkheid bestaat, wanneer 
be ide 1 ) . Van de verdere bepalingen over deze materie wijzen wij 
nog op de volgende. Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 
worden evenals in het Duitsche recht met maatschappen gelijk ge-
steld (62), een bepaling die wellicht minder tot bezwaar zal aan-
leiding geven als in Duitschland het geval was, nu hier de ver-
krijging der rechtspersopnlijkheid zooveel gemakkelijker is. Trou-
wens een afdoende regeling van dezen tusschenvorm schijnt zeer 
bezwaarlijk. Omtrent de statuten worden een reeks bepalingen 
gegeven, die deels gelden als niet anders bepaald is, deels dwin-
gend recht zijn. Tot de laatste behooren de toekenning aan de 
algemeene vergadering van het recht om op gewichtige gronden 
de organen te ontslaan (65), het verbod voor leden om mede te 
stemmen over rechtshandelingen of processen met hen zelf, echt-
genooten of verwanten in rechten lijn (68), ook verandering van 
het doel tegen den wil van een lid is niet geoorloofd (74 ,,Eine 
Umwandlung des Vereinszweckes kann keinem Mitglied aufge-
nötigt werden), noch mag de bevoegdheid worden uitgesloten de 
geldigheid van besluiten op grond van strijd met wet of statuten 
bij den rechter te betwisten (75) . Daarentegen is de vereeniging 
vrij te bepalen of de ontzetting van leden zal gebeuren op bepaalde 
gronden of zonder gronden op te geven. Betwisting van de ont-
zetting bij den rechter is niet geoorloofd (73) . Consequent aan 
de leus dat het bestaan der vereeniging zijn rechtspersoonlijkheid 
insluit wordt aan de overheid de bevoegdheid gegeven om als het 
doel wederrechtelijk of onzedelijk blijkt de ontbinding der vereeni-
ging — en niet de ontneming der rechtspersoonlijkheid als wij 
kennen — bij den rechter te vorderen. In het algemeen maakt deze 

M E tl. blz. 72 
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regeling althans bij oppervlakkige beschouwing wel den indruk 
eenvoudig en goed te zijn. 

W a t de stichtingen betreft releveeren wij, dat zij bij authentieke 
akte of uitersten wil worden opgericht (81) . Zij staan onder toe-
zicht der kantonale overheid (84). wordt haar doel onbereikbaar 
dan worden zij opgeheven (88). Het vermogen moet dan voor een 
zooveel mogelijk analoog doel worden gebruikt (57) . Bij opheffing 
van stichting of vereeniging wegens de onrechtmatigheid van het 
doel komt het vermogen aan den Staat (57) . Een doeltreffende 
bepaling! 

VI . 

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

de vraag der rechtsverhouding van de getrouwde vrouw. In hoever 
heeft de Zwitsersche wetgever toegegeven aan de moderne stroo-
mingen, die voor de vrouw zoo in persoonlijke verhouding als ten 
aanzien van het vermogen een zelfstandiger positie in het huwelijk 
opeischen? Vóór wij deze vraag trachten te beantwoorden, willen 
we, het systeem der wet volgende, nog op enkele andere zaken 
de aandacht vestigen. 

Ten aanzien van het huwelijk zelf, den vorm (burgerlijke s tand), 
de beletselen, de nietigheid en dergelijke, schijnt het, dat tusschen 
de rechtsovertuigingen van de volken van het vaste land van 
Europa vrijwel overeenstemming bestaat en de opvattingen die de 
Fransche Code daaromtrent bracht nog altijd voor juist worden 
gehouden. Natuurlijk is er wel onderscheid, al was het alleen omdat 
verschillende redactie verschillenden inhoud brengt, maar im Gros-
sen und Ganzen verschilt het Zwitsersche recht niet van het onze. 
maar evenmin van het Fransche of Duitsche. Een enkele bepaling 
slechts wil ik hier releveeren: het verbod aan gescheiden echtge-
nooten weder samen te huwen (ons art. 90) kent de Zwitsersche 
wet niet, integendeel het verbod om te hertrouwen gedurende 
zekeren tijd, aan een gescheiden man of vrouw op te leggen, kan 
worden verkort door den rechter, als het een huwelijk met den 
vroegeren echtgenoot geldt (104). Voorts kan het den Neder-
landschen lezer treffen dat een afzonderlijke afdeeling aan de ver-
loving is gewijd, voor den Duitscher hebben deze bepalingen weinig 
bijzonders, zij gelijken op die van zijn wetboek (vgl. artt. 90—95 
Zivilg. met §§ 1297—1302 Duitsch B . G . B . ) , alleen is de ver-
plichting tot schadevergoeding bij verbreking der verloving wat 
ruimer gesteld. W a t de nietigheid van het huwelijk betreft trekt 
de regeling van nietigheid op grond van dwaling, bedrog en geweld 
onze opmerkzaamheid. Niet alleen dwaling in den persoon, maar 
ook dwaling in persoonlijke eigenschappen kan een grond opleveren 
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om het huwelijk te betwisten, zij moeten echter van zoodanige 
beteekenis zijn, dat den anderen echtgenoot ,,die eheliche Gemein-
schaft nicht zugemutet werden darf" (123) . Ook hier was de 
Duitsche wetgever voorgegaan (§ 1333). Het moeten dus per-
soonlijke eigenschappen zijn waaromtrent gedwaald is, niet familie-
verhoudingen of vermogenstoestand. Huber noemt als voorbeelden: 
sexueele misvormdheid, afschuwwekkende ziekte, prost i tut ie1) . 
Naast eigen onwetendheid omtrent die punten zal de echtgenoot 
die vernietiging vraagt hebben aan te toonen, dat de eigenschap 
van dien aard is, dat naar objectieven maatstaf redelijkerwijze van 
hem geen voortzetting van het huwelijk kan worden geëischt. Men 
vergelijke ook de uitdrukking van § 1333 Duitsch B. G. B.: ..Eigen-
schaften . . . die ihn bei verstandiger W ü r d i g u n g des Wesens der 
Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten haben würden". Ook 
hier weer is de macht van den rechter groot, ook hier is het weer 
aan hem den eigenlijken inhoud aan de bepaling te geven en uit 
te maken, wanneer nu de voortzetting van huwelijksgemeenschap 
niet kan worden geëischt. Dit laatste geldt ook voor de bepaling 
omtrent het bedrog- ) , ook hier is dezelfde eisch gesteld. Hier gaat 
overigens de Zwitsersche wet niet zoo ver als de Duitsche. Terwijl 
deze (§ 1334) enkel dit vereischte (dat bij verstandige overweging 
omtrent het wezen van het huwelijk de verbintenis zonder het 
bedrog niet zou zijn aangegaan) heeft en slechts speciaal bedrog 
over vermogenstoestanden uits lui t : i ) , eischt de Zwitsersche wet 
dat óf het bedrog betrof de , ,Ehrenhaftigkeit" van den anderen 
echtgenoot óf een ziekte geheim gehouden is gevaarlijk voor de 
gezondheid van den ander of de nakomelingen (125) . Als nu art. 
125 een uitbreiding is tegenover art. 124 — en was het dit niet 
dan zou het voorschrift geen zin hebben, bedrog sluit dwaling in — 
dan is dus „Ehrenhaftigkeit" ruimer dan ,,Eigenschaft". W e l een 
bewijs dat dit laatste vooral niet te ruim mag worden uitgelegd. 
Anders zou wellicht en de „Ehrenhaftigkeit" en ook de ziekte er 
onder gebracht kunnen worden. Aan een huwelijksverbod wegens 
ziekte, als thans wel van medische zijde bepleit wordt, heeft de 
wetgever niet gewild, hij kent de ziekte alleen beteekenis toe als 
zij voor den ander opzettelijk geheim is gehouden. Uit de nietig-
heidsregeling releveer ik nog dat de nietigheid op grond van het 
ontbreken van toestemming van ouders en voogden niet meer kan 
worden gevraagd als de vrouw zwanger geworden is (128) en dat 

l ) Zie Erl. blz. 128. 
'2) Van de rijke Duitsche judicatuur over § 1334 slechts een enkel staaltje: 

nietigheid werd niet uitgesproken bij onbekendheid van de vrouw met het feit 
dat de man een natuurlijk kind had vóór het huwelijk, wel bij dwaling van den 
man omtrent de ..Unbescholtenheit" der vrouw. 

3) Volgens het Reichsgericht kan intusschen bedrog over vermogenstoestan-
den wél in aanmerking komen als het van dien aard is. dat daardoor het karakter 
van den bedrieger in een bijzonder licht komt. 
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de kinderen uit een nietig verklaard huwelijk altijd wettig zijn (133). 
Ongetwijfeld een verbetering tegenover het gecompliceerde systeem 
dat hier goede en kwade trouw onderscheidt. De verhouding tus-
schen ouders en kinderen wordt bij nietigverklaring geregeld als 
bij echtscheiding. 

Echtscheiding is voor een wetgever altijd een teer onderwerp. 
Van Roomsch-Katholieke zijde geheel verworpen, wordt zij ook 
door orthodoxe Protestanten liefst binnen zoo eng mogelijke per-
ken gehouden, daar tegenover wordt — om van het zoogenaamde 
„vrije" huwelijk nu maar te zwijgen — de strooming steeds sterker 
die de mogelijkheid van echtscheiding wil openen in alle gevallen, 
waarin het huwelijk tot een bespotting van een waarlijk samen-
leven is geworden. Hoe licht ontbrandt hier de strijd der harts-
tochten. Voor een wetgever van heden is hier een geven en 
nemen, een compromis tusschen beiderlei opvatting geboden. Toch 
kan van den Zwitserschen wetgever gezegd worden dat hij een 
stap in de richting van vergemakkelijking der echtscheiding heeft 
gedaan. Hij heeft nl. de echtscheiding principieel los gemaakt van 
de ,,schuld" (can de huwelijksmislukking) van een der echtgenoo-
ten. Onze Staatscommissie van 1886 hield nog zoozeer aan dat 
vereischte vast, dat zij zelfs de echtscheiding op grond van krank-
zinnigheid verwierp. De Duitsche wet erkent deze (§ 1569) evenals 
de Zwitsersche (341 J. maar de eerste houdt overigens nog aan 
het schuldbegrip vast, wel stelt zij naast de speciale echtscheidings-
gronden een tamelijk ruim gestelde algemeene in § 1568, maar zij 
blijft daar toch verlangen, dat de ,,so tiefe Zerrüt tung des ehe-
lichen Verhaltniss. dass dem Ehegat ten die Fortsetzung der Ehe 
nicht zugemutet werden kan", door één der echtgenooten door 
plichtsverwaarloozing of door eerloos of onzedelijk handelen „ver-
schuldet" is. De Zwitsersche wet gaat verder. ..Unehrenhafte 
Lebenswandel, dass die Fortsetzung der Ehelichen Gemeinschaft 
dem andern Ehegatten nicht zugemutet werden darf", is bij haar 
een speciale echtscheidingsgrond (139) daarnaast is het enkele feit 
de , ,Zerrüttung des eheliches Verhaltnisses, dass enz. enz. (zie 
boven) voor haar voldoende grond, onverschillig of deze betreu-
renswaardige toestand aan de schuld van een der echtgenooten is 
te wijten (142) . Die schuld is slechts in zooverre van invloed, dat 
als de eene partij „overwegend" schuld heeft aan dien toestand, 
slechts zijn echtgenoot, niet hij zelf echtscheiding mag eischen. Ook 
hier wacht den rechter de belangrijke maar moeielijke taak den 
naderen inhoud te vinden van het opzettelijk vaag gehouden begrip 
der „Zerrüt tung der Ehe" . T e snel zal hij die niet mogen aan-
nemen, hij zal ook niet in het algemeen mogen decreteeren dat 
dit of dat feit voldoende grond is, maar hij zal steeds voor elk 
bijzonder geval moeten nagaan of inderdaad de verwoesting van 
het huwelijksleven onherstelbaar is. Z o o hoopt men frivoliteit en 
willekeur buiten te sluiten. Wi j zijn benieuwd wat de practijk van 
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dit voorschrift zal maken. De echtgenoot die echtscheiding kan 
vragen kan de Trennung (scheiding van tafel en bed) verkiezen, 
eischt hij die, dan kan slechts deze worden uitgesproken, eischt 
hij echtscheiding, dan is de rechter bevoegd de „Trennung" uit te 
spreken, als kans op verzoening der echtgenooten bestaat (106). 
Als Trennung uitgesproken is, kan na een zekeren tijd, hoog-
stens drie jaar, ieder echtgenoot scheiding vragen. Merkwaardig 
is nog de bevoegdheid van den rechter om bij het echtscheidings-
vonnis den schuldigen echtgenoot te verbieden binnen door hem 
te bepalen tijd, hoogstens drie jaar, te hertrouwen (150). 

W a t nu de verhouding van man en vrouw betreft, kenmerkt de 
Zwitsersche wet zich door twee algemeene trekken. Zij handhaaft 
de positie der man als hoofd der echtvereeniging, maar daarnaast 
geeft zij in ruime mate aan de vrouw de bevoegdheid den rechter 
tegen den man te hulp te roepen. Voor het bij de voorbereiding 
onzer Kinderwetten zoo druk besproken en zoo zwaar gewogen 
gevaar, dat de rechter zou treden tusschen man en vrouw en daar-
mee meer bederven dan hij ooit kan goed maken heeft de Zwit-
sersche wetgever niet veel gevoeld. Trouwens alles hangt hier zoo 
zeer af van de personen, van de verhouding waarin het volk tot 
den rechter persoonlijk staat, dat over het al of niet verkieselijke 
van eenig stelsel in het algemeen moeielijk te twisten valt. W e l 
worden we er telkens van doordrongen, hoe hoog, maar ook hoe 
moeielijk het ambt van een Zwitserschen rechter moet zijn. Dat 
de man het hoofd der gemeenschap (in persoonlijken zin bedoeld) 
is, zegt art. 160 uitdrukkelijk, het blijkt verder daaruit, dat de 
vrouw alleen met toestemming van den man beroep of bedrijf kan 
uitoefenen (167), dat hij haar de bevoegdheid in zekere mate de 
gemeenschap te vertegenwoordigen kan ontnemen (164), dat zij 
behalve deze bijzondere bevoegdheid de gemeenschap niet ver-
tegenwoordigt dan krachtens de toestemming van den man (166). 
Zij heeft echter in de gevallen van artt. 167 en 164 beroep op 
den rechter. Belangrijker nog is de taak dezen in art. 169 op-
gelegd. 1st ein Ehegatte gegenüber der Gemeinschaft pflichtver-
gessen oder bringt seine Handlungsweise den andern in Gefahr. 
Schande oder Schaden, so kann dieser den Richter um Hülfe 
angehen. De rechter kan dan den plichtverzaker een vermaning 
toedienen, verder in bepaalde gevallen de gemeenschappelijke huis-
houding opheffen en voor zooveel noodig den eenen echtgenoot 
veroordeelen den ander tot onderhoud zekere bijdragen uit te 
keeren (170) eindelijk ook de schuldenaars van den man gelasten 
om hunne betalingen aan de vrouw te doen (171), alle welke 
beschikkingen natuurlijk herroepelijk zijn. Of dit alles van veel 
nut zal blijken? Gelijk al gezegd, het betreft hier dingen waarover 
zonder zich geheel in de plaatselijke toestanden in te denken 
moeielijk geoordeeld kan worden. Voor ons schijnt mij dit alles, — 
het laatste, de bepalingen omtrent uitkeeringen en betalingen mis-
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schien uitgezonderd — vrij onvruchtbaar, even onvruchtbaar trou-
wens als al het gepraat over de wettelijke ondergeschiktheid van 
de vrouw in het huwelijk, de feitelijke persoonlijke verhoudingen 
zijn hier toch altijd beslissend en de wettelijke regels van zeer 
geringe practische beteekenis. Maar het zou ons te ver voeren 
daarover nu uit te wijden. W e l van practische beteekenis is de 
vraag der handelingsbekwaamheid van de vrouw en de regeling 
van hare bevoegdheid eigen goed en dat der gemeenschap te ver-
binden. Daaromtrent heeft de Zwitsersche wet een zeer gelukkige 
regeling getroffen. De vrouw is handelingsbekwaam, voor huis-
houdelijke uitgaven verbindt zij voorts de gemeenschap. In het 
laatste geval is het „eheliche Vermogen", dat naar het huwelijks-
goederenrecht wisselt, verbonden. Voor wat de vrouw buiten haar 
vertegenwoordigingsbevoegdheid doet, verbindt zij zich persoonlijk. 
Leven partijen buiten elke gemeenschap van goederen (Güter-
trennung) dan geeft dat geen moeilijkheid, alleen op het vermogen 
der vrouw bestaat verhaal, maar is hunne vermogensrechtelijke 
verhouding anders, dan ligt ook het goed der vrouw onder den 
gemeenschapsband en is zij dus tegenover crediteuren alleen met 
haar „Sondergut" aansprakelijk. V a n de huwelijksche voorwaar-
den dus hangt het af of de wettelijke bekwaamheid der vrouw, 
ook feitelijk van beteekenis wordt. Maar pleegt de vrouw een 
onrechtmatige daad, heeft zij schulden uit een contract door den 
man goedgekeurd of uit haar bedrijf dan is daarvoor ook het 
gemeenschapsvermogen verbonden, zoo ook als zij schuld heeft 
van vóór het huwelijk of de verbintenis door erfgemeenschap op 
haar is overgegaan (207, 208, 220, 221). Van de tamelijk uit-
voerige regeling zijn dit de hoofdtrekken 1). Wi j moeten ons echter 
bekorten. Daarom ook over het huwelijksgoederenrecht slechts 
mededeeling van een enkelen hoofdtrek. De echtgenooten zijn vrij 
hun vermogenstoestand door huwelijkscontract te regelen en dat 
wel zoowel vóór als tijdens het huwelijk (179). Het laatste is voor 
ons en voor ieder land, waar het Fransche recht zijn invloed deed 
gelden, dus ook voor verschillende Zwitsersche kantons een 
nieuwigheid. Ons schijnt het een verbetering, rechten van derden 
worden door bijzondere bepalingen beschermd, en wat de ver-
houding tegenover elkaar betreft is de voorstelling dat de echt-
genooten tijdens huwelijk niet in staat zouden zijn vrijelijk over 
de hun wenschelijk voorkomende regeling te beslissen wel wat ver-
ouderd" ) . De vrijheid van partijen is echter in zooverre beperkt 
dat zij altijd één der typen huwelijksregeling door de wet opgesteld 
moeten kiezen. Maken zij geen huwelijksche voorwaarden dan 
geldt de Güterverbindung als wettelijk huwelijksrecht. Deze lijkt 
op de Duitsche Verwaltungsgemeinschaft. Het geheele vermogen 

' ) Zie ook Erlauterungen blz. 107. 
2) Zie Rümclin t.a.p. blz. 33. 



144 P. SCHOLTEN 

der echtgenooten met uitsluiting van het „Sondergut" der vrouw 
is ,.eheliches Vermogen" (194), wat de vrouw heeft ingebracht 
of door erfenis verworven (Frauengut) blijft haar eigendom, de 
rest van het „eheliches Vermogen", dus ook de vruchten van het 
goed der vrouw, behoort den man (190), het „Frauengut" heeft 
hij als een vruchtgebruiker te administreeren (200 en 201) . Tot 
het daarvan wel te onderscheiden „Sondergut" (waarvan dus de 
vrouw èn eigendom èn beschikking èn beheer heeft) behoort be-
halve kleeren, beroepsmateriaal enz. ook hetgeen de vrouw door 
haar arbeid verdient (191). Door de laatste bepaling wordt de 
vrouw voldoende beschermd, terwijl toch door het geheele systeem 
de waarheid dat ook het huwelijksvermogen een zekere eenheid 
vormt, wat stellig de opvatting der groote massa is, niet wordt 
miskend zooals geschiedt door de absolute scheiding der vermogens 
tot regel te stellen. Zoowel algeheele scheiding als algeheele ge-
meenschap, waar dus niet ieder eigenaar is van een deel van het 
huwelijksvermogen maar beiden te zamen eigenaar van het geheel, 
(met uitzondering dan slechts van het „Sondergut") kan echter 
door de echtgenooten of de aanstaande echtgenooten worden ver-
kozen. De gemeenschap kan zoowel met minderjarige als met meer-
derjarige kinderen worden voortgezet (229). Tegenover derden 
eindelijk gelden zoowel contracten tusschen de echtgenooten om-
trent hun goed als beschikkingen van den rechter daarover eerst 
als zij zijn ingeschreven in een bijzonder daartoe bestemd register 
(258 vlg.). Ik mag niet te uitvoerig worden en wijd daarover niet 
verder uit. Daarom ook — en zeker niet omdat ik dit minder be-
langrijk zou achten — sla ik ouderlijke macht en verhouding van 
ouders en kinderen buiten huwelijk en de voogdij over om nog 
slechts even op een speciaal Zwitsersch instituut te wijzen. Ik 
bedoel de „Familiengemeinschaft", waaraan een afzonderlijke titel 
is gewijd. Deze bevat drie afdeelingen over: de alimentatieplicht, 
de „Hausgewalt" en het familievermogen. De „Hausgewalt" is 
het gezag dat het hoofd van een huisgezin toekomt, voor minder-
jarige of onder curateele gestelde leden van het gezin is hij die 
deze functie bekleedt aansprakelijk (333). Familievermogen kan 
op drieërlei wijze bestaan: of er is een familiestichting of er is 
gemeenschap tusschen verwanten of zij hebben een „Heimstàtte" 
gevormd. De gemeenschap tusschen familieleden, meest gevolg van 
gezamenlijk erven, is een oud Zwitsersch instituut, het normale 
geval daarvan zal het gezamenlijk uitoefenen van een bedrijf 
(boerderij) door de familie zijn, de gemeenschap is echter ook 
mogelijk met opdracht van beheer aan één der leden (339—347). 
Het is een gezamende-handsverhouding, de leden zijn gezamenlijk 
gerechtigd en gezamenlijk (solidair) verbonden (340—342), zoolang 
de gemeenschap bestaat is deeling uitgesloten. W a a r als in Duitsch-
land de regeling van het maatschap-contract op dezelfde basis be-
rust (de Gesellschaft van het B. G. B. tegenover de Gemeinschaft) 
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is aan dit afzonderlijk instituut geen behoefte ' ) . Begrijpelijk is het 
echter dat de Zwitsersche wetgever deze verhouding, waarvoor 
de maatschapregelen van zijn obligatiënrecht niet geheel pasten, niet 
ongeregeld heeft willen laten. Volgens Huber zelf schijnt zij echter 
te verdwijnen. Met het instituut der Heimstatten poogt men ver-
armde landbouwersfamilies te beschermen tegen economischen on-
dergang in slechte tijden. W o r d t een goed, dat niet grooter mag 
zijn dan noodig is om een familie te onderhouden, tot Heimstatte 
gemaakt (waartoe overheidstoestemming noodig is (352)) dan kan 
het niet meer bezwaard worden, evenmin vervreemd of verpacht 
en dan is de executie er van uitgesloten (354). Betaalt de eigenaar 
zijn schulden niet, dan komt het onder een bijzonderen bestuurder 
die met instandhouding van het doel van de Heimstatte voor de 
rechten der crediteuren moet zorgen. Of echter het tot toepassing 
dezer regels zal komen hangt van de kantons af, de wet geeft 
slechts voorschriften voor het geval de kantons tot invoering van 
het instituut overgaan. Doen ze dat, dan zijn die regels bindend. 
Of het instituut een toekomst zou hebben? 

VII . 

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

' ) Rümelin t.a.p. blz. 48. 
2) Handelingen blz. 117. 
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Dàt aan den echtgenoot een intestaat erfrecht moet worden ge-
geven, betwist wel niemand meer, de moeielijkheid echter is gelegen 
in de vraag, wàt haar te geven: eigendom of vruchtgebruik van een 
deel. Vóór het laatste pleit, dat het volkomen rationeel is, dat het 
vermogen van den man op de vrouw zelf overgaat, maar geen enkele 
reden is aan te wijzen, waarom het na haar overlijden (bij onbeërfd 
huwelijk) aan haar familie en niet aan de zijne zou komen, dat 
het voorts, als de erfportie in eigendom wordt verkregen, mogelijk 
is door een tweede huwelijk iemand er van te doen profiteeren, tot 
wien de overledene in geen enkele relatie stond; tegen vrucht-
gebruik is aan te voeren, dat de vrouw er dikwijls te zeer door 
belemmerd wordt, vooral bij kleine boedels, terwijl ook economisch 
een dergelijk vastleggen van goederen zeer ongewenscht schijnt. 
Vandaar onderscheid tusschen de nieuwere wetgevingen over deze 
materie, — wij houden ons nog aan het stelsel van 1838: de vrouw 
nà den bloedverwant in den 12en graad — België, Frankrijk geven 
vruchtgebruik, Duitschland eigendom, Italië, Oostenrijk e.a. beide 
naar gelang er afstammelingen zijn. Ook de Zwitsersche wet volgt 
het laatste systeem, maar terwijl het Ontwerp in geval er kinderen 
zijn den echtgenoot het vruchtgebruik gaf der halve nalatenschap, 
geeft de wet hem de keus óf hij kan dat vruchtgebruik der helft 
verlangen óf hij kan een vierde in eigendom opeischen. Met ouders 
of hun nakomelingen ervend heeft hij recht op drie vierden in 
vruchtgebruik, één vierde in eigendom, met den stam der groot-
ouders op de helft in vruchtgebruik de helft in eigendom (462) . 
Met deze bepaling moet in verband gebracht worden die van art. 
473, waarbij den erflater wordt toegestaan aan den echtgenoot 
tegenover gemeenschappelijke kinderen het vruchtgebruik in de 
deze laatsten toekomende portie te vermaken en die van art. 463, 
dat den langstlevende de bevoegdheid geeft omzetting van het 
vruchtgebruik in een lijfrente te verlangen. Mét andere wettelijke 
erfgenamen ervend heeft de echtgenoot een legitieme portie gelijk 
aan het deel dat hij in eigendom zou krijgen naar de wet, is hij 
eenige wettige erfgenaam dan bedraagt de legitieme de helft van 
het versterf-deel. Ook ten aanzien van het Staats-erfrecht bestaat 
er eenig onderscheid tusschen het Ontwerp 1900 en de wet. Terwijl 
het in dat Ontwerp reeds veel beperkter was opgenomen dan oor-
spronkelijk in de bedoeling van Huber lag en door hem in een voor-
ontwerp was uitgewerkt, heeft de wet het in nog engere grenzen 
teruggedreven. De bevoegdheid namelijk die art. 491 van het Ont -
werp reserveert voor de kantons om „das Gemeinwesen" (kanton 
of gemeente) in ruimer mate recht op de erfenis te geven dan de 
wet deed, is in den defintieven tekst niet opgenomen, de publiek-
rechtelijke bevoegdheid successiebelasting te heffen wordt daar-
door niet aange tas t 1 ) . Voor het intestaat erfrecht verdient nog 

l) Vgl. toelichting op Ontwerp 1904. blz. 50. 
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bijzondere aandacht de bijzondere regeling voor het boerenbedrijf 
(art. 620—625 onder de bepalingen over de boedelscheiding ge-
plaatst.) In den laatsten tijd hoort men er minder van, maar voor 
eenige jaren werd ook bij ons wel gesproken over de wenschelijk-
heid een bijzondere regeling voor de vererving van in eigen bedrijf 
geëxploiteerde boerderijen in te voeren en daardoor te voorkomen 
dat óf het goed in te veel stukken werd verdeeld en daardoor een 
economische uitoefening van het landbouwbedrijf werd onmogelijk 
gemaakt, óf als één der kinderen het bedrijf van den vader voort-
zette, deze door de aan zijn broers en zusters gegeven hypothecaire 
vorderingen voor het bedrag van de overbedeeling te zwaar werd 
belast, waardoor hij, vooral als hij plotseling voor een verplichting 
tot afbetaling kwam te staan, in slechte tijden, zooals de landbouw 
ze toen doorleefde, moeielijk het hoofd boven water kan houden. 
Vooral in Duitschland en Oostenrijk heeft men zich met deze zaak 
bezig gehouden. Verscheidene Duitsche Staten — want de materie 
is door het B. G. B. aan het particuliere privaatrecht overgelaten — 
kennen bijzondere regelingen van de vererving van „Baurengüter", 
onderling zeer verschillend, maar alle hierin overeenstemmend, dat 
zij aan één der erfgenamen een bevoorrechte positie, een recht op 
het goed toekennen, waar tegenover de anderen in meerdere of 
mindere mate moeten worden schadeloos ges te ld 1 ) . W a n t de 
moeielijkheid ligt hier in de vraag, hoe eenerzijds de versnippering 
der bedrijven met haar economische bezwaren te voorkomen en 
toch de gelijkheid der erfgenamen onderling zoo min mogelijk op 
te offeren. Ook op wetenschappelijke vergaderingen is daar her-
haaldelijk over gediscussieerd en een uitgebreide litteratuur is over 
de kwestie ontstaan. Huber is zijn eigen weg gegaan, en het kan 
niet ontkend worden, dat zijn oplossing eenvoudig is en veel aan-
trekkelijks heeft, zij is zonder belangrijke wijzigingen uit de ont-
werpen in de wet overgegaan. Om haar juist te waardeeren denke 
men aan de hierboven vermelde mogelijkheid, dat de mede-
erfgenamen vrijwillig samen blijven, door de nu te bespreken be-
palingen wil de wet mede de betrokkenen nopen zulk een gemeen-
schap te vormen; wij herinneren er aan dat zij ook mogelijk is met 
opdracht van beheer aan één, zoodat de overigen slechts recht op 
deel in de winst hebben. Volgens art. 620 nu heeft, als zich in de 
nalatenschap een ..landwirtschaftliches Gewerbe" bevindt, de erf-
genaam, die zich bereid verklaart het bedrijf over te nemen, het 
recht dit met vee, voorraad, gereedschappen voor de geschatte 
waarde toebedeeld te krijgen. Verzet zich een der mede-erven of 
zijn meerderen bereid over te nemen dan beslist de overheid over 
toewijzing, verkoop of verdeeling met inachtneming van plaatselijk 
gebruik, dat in Zwitserland dikwijls schijnt mee te brengen dat 
de jongste zoon den vader opvolgt, wat ons eigenaardig in de 

' ) Vgl. Erlautcrungcn, blz. 330 vlg. 



148 P. SCHOl.TEN 

ooren klinkt. W i e het goed zelf wil exploiteeren gaat boven de 
anderen; als de zoons er niet toe genegen zijn kan ook een dochter 
of haar echtgenoot in aanmerking komen (621 ). Zou de overnemer 
door uitkeering der deelen aan de anderen zoozeer bezwaard wor-
den, dat ter waarborg daarvan zijn onroerend goed, de bestaande 
hypotheken medegerekend, voor meer dan % der waarde, waar-
voor het toebedeeld is, zou worden belast, dan is hij bevoegd uitstel 
van de scheiding te vorderen en vormen de gezamenlijke erven een 
(gedwongen) ..Ertragsgemeinderschaft" (622). Hij zelf kan die 
gemeenschap te allen tijde opzeggen, de anderen slechts, wanneer 
degeen, die het bedrijf heeft overgenomen, in staat is af te los-
sen (623). Dezen zijn echter bevoegd ten allen tijd hun aandeel 
in een door hypotheek op het gemeenschapsgoed te verzekeren 
vordering op te eischen, voor zoover echter aan die vordering het 
goed voor meer dan drie kwart zou worden bezwaard, heeft degeen 
die in het bedrijf zit het recht de schuld in den vorm van een rente, 
,.een „Erbengült" te kleeden, voor minstens 10 jaar nier opzeg-
baar en met beperkten rentevoet (614). Ziehier de hoofdzaak van 
dit nieuwe instituut dat zeker een bestudeering overwaard is. Ook 
hier meet worden afgewacht, wat de practijk er van maakt. 

Bij het testamentair erfrecht stond de wetgever in Zwitserland 
voor een bijzonder moeielijke taak, omdat juist ten aanzien van 
dit punt tusschen de kantons de grootste verscheidenheid van recht 
bestond. Er waren er zelfs die haast elke beschikking uitsloten. 
De wet heeft dit standpunt niet ingenomen, zij kent beschikkingen 
zoowel bij eenzijdigen uitersten wil als bij overeenkomst (Erb-
vertrag) en beperkt den erflater niet veel meer dan de onze. Slechts 
hebben ook broers en zusters een legitieme, voor zooveel de kan-
tons althans niet een afwijkende regeling maken (471, 472). Van 
de legitieme-bepalingen haal ik nog art. 476 aan, dat bepaalt, dat 
de „Rückkaufswert" van levensverzekeringen ten behoeve van een 
derde op het oogenblik van den dood van den erflater tot het ver-
mogen van den erflater wordt gerekend. De erfgenaam moet tevre-
den zijn als hij het bedrag zijner legitieme, zij het als legaat, ont-
v a n g t ' ) (arg. art. 522) maar zijn vordering tot inkorting is niet 
als in het Duitsche recht enkel een obligatorische tegen de inge-
stelde erfgenamen, doch voor het deel dat hij opeischt is hij mede-
erfgenaam. Dit staat wel niet met zooveel woorden in de wet. 
maar volgt uit de regeling in haar geheel. — ..Erbvertrage" zijn 
overeenkomsten, waarbij de erflater zich verplicht zijn mede-
contractant of een derde zijn nalatenschap of een legaat te ver-
maken, daardoor is enkel de bevoegdheid om over het vermogen 
bij wijze van schenking of bij testament te beschikken, niet het 
verder vervreemden, beperkt (494). Omgekeerd is het ook moge-
lijk, dat een erflater met een erfgenaam een „Erbversichtvertrag" 

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

Ook hier sla ik veel — en zeker niet het minst belangrijke — 
over om nog even de aandacht te vestigen op de regeling van den 
overgang der schulden op den erfgenaam. Het beginsel van het 
Ontwerp 1900 was dat van den onbcperkten overgang (art. 587 
van dat Ontwerp) , dat der wet is anders. Immers verklaart de 
erfgenaam zich gedurende den tijd dat hem verwerping openstaat 
niet, dan wordt hij geacht „unter öffentlichen Inventar" aanvaard 
te hebben (58S), daarbij is hij niet als bij ons bij aanvaarding onder 
voorrecht van boedelbeschrijving voor de schulden slechts tot het 
bedrag der activa aansprakelijk, maar voor alle schulden, die in 
den inventaris zijn opgenomen (589). Alleen voor borgtochtschul-
den is een uitzondering gemaakt, voor deze is de erfgenaam slechts 
aansprakelijk, voorzoover zij bij een afwikkeling op de wijze van 
faillissement batig zouden zijn gerangschikt (591). De inventaris 
wordt ambtelijk opgemaakt en gaat dus de verklaring blijkbaar 
vooraf. Zijn crediteuren buiten hun schuld niet in den inventaris 
opgenomen, dan is de erfgenaam slechts verbonden, voorzoover 
hij door de erfenis verrijkt is. Naast verwerping en onvoor-
waardelijke aanvaarding en de zooeven bedoelde beperkte aan-
vaarding kan de erfgenaam ook ambtelijke liquidatie vragen (593) 
en ook crediteuren zijn in bepaalde gevallen bevoegd die uit te 
lokken (594), blijkt bij die liquidatie dat de erfenis ..überschuldet" 
is, dan volgt afwikkeling door het „Konkursambt" naar de bepalin-
gen voor faillissement voorgeschreven (597). Bij de ambtelijke 
liquidatie is de erfgenaam, die haar verlangt, voor schulden niet 
persoonlijk gebonden. Behalve ten bate van crediteuren (denk aan 
het beneficium separationis) schijnt deze wijze van afwikkeling 
naast die ,,onder inventaris" vooral te dienen voor het geval dat 
geen der erfgenamen geneigd is zich met den boedel in te laten. 
Bij groote soberheid van uitdrukking geeft ook hier de wet een 
rijkdom van rechtsmiddelen, waardoor naar het schijnt èn de be-
langen der erfgenamen èn die van derden behoorlijk zijn gewaar-
borgd. 
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VI I I . 

Eindelijk het zakenrecht. 
Huber maakt in zijn Erlauterungen ' ) de opmerking, dat de om-

vang der codificatie van het zakenrecht door de verschillende 
kantons te verklaren is uit het voorbeeld (het Fransche, het Oosten-
rijksche Wetboek enz.) waarnaar zij zich gericht hebben. Men 
zou hetzelfde van zijn codificatie kunnen zeggen. Hier vooral is 
de invloed van het Duitsche Wetboek aan te wijzen. Hoe zou het 
ook anders kunnen? Als twee verwante cultuurvolken in denzelf-
den tijd tot het opstellen eener codificatie komen, hoe zouden zij 
dan, vooral in het vermogensrecht, dat toch altijd minder dan erf-
recht of familierecht een nationaal karakter heeft, niet tot een ge-
lijksoortig resultaat komen? Trouwens , het Zwitsersche Wetboek 
heeft nog oorspronkelijks genoeg. Maar als het Duitsche heeft ook 
het Zwitsersche zakenrecht bezit en grondboek tot grondslagen 
zijner regeling gemaakt. 

In de systematiseering is echter verschil. De Z,witsersche wet 
plaatst bezit en grondboek samen in een titel aan het slot van het 
boek; eerst nà het materieele recht, dacht men ' 2 ) , behoort de rege-
ling van ,,formale Gestalt oder àussere Erscheinung" dezer 
materieele rechten te komen. Is de beteekenis dezer woorden ten 
aanzien van het Grondboek duidelijk, wellicht zal niet ieder dade-
lijk haar strekking voor het bezit vatten. Ook het bezit beschouwt 
Huber als ,,sachenrechtliche Form" : 1 ) , namelijk ten aanzien van 
roerend goed. W i e daarvan bezitter is, schijnt de gerechtigde tot 
de zaak, formeel is hij dat, gedraagt hij zich als zoodanig tegen-
over een derde, dan moet die derde daarop kunnen vertrouwen, 
en blijkt later dat de schijn (vorm) niet met het werkelijke recht 
overeenstemde dan moet dat dien derde niet kunnen worden tegen-
geworpen, — precies als het met hem is die aan het grondboek 
geloof schenkt. Het is dit beginsel der beteekenis van het bezit 
voor den eigendom, een beginsel dat ook de Duitsche wet kent 
en dat ook bij ons, zij het uiterst gebrekkig uitgedrukt, in art. 
2014 B. W . is te vinden, dat voor samenvatting van bezit en grond-
boek in één titel den doorslag heeft gegeven. 

Deze systematiseering is zeker te verdedigen, maar zij heeft toch 
haar nadeelen ook, het gevolg is dat menige bepaling die vóóraan 
in het wetboek bij den eigendom is neergeschreven, eerst in haar 
eigenlijke beteekenis wordt begrepen als zij in verband wordt ge-
bracht met de voorschriften van den laatsten titel. Dit bezwaar 
zou zijn ondervangen, als het recht op roerend goed en dat op 
onroerend geheel was gescheiden. Ik wil niet verhelen, dat mij per-

' ) Blz. 451. 
•-) Erl. blz. 470. 
•'<) Erl. blz. 463. 
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soonlijk een dergelijke scheiding verkieselijk toeschijnt. De maker 
van het Zwitsersche Wetboek heeft er over gedacht maar is er 
ten slotte niet toe overgegaan, vooreerst omdat hij meende dat hij 
er weinig bij gewonnen zou hebben (wat mij onjuist schijnt, zooals 
ik hieronder nog met een voorbeeld zal toelichten) en ook omdat 
dan hetgeen aan beide deelen gemeen is niet ééns maar tweemaal 
gezegd zou moeten worden waardoor licht het inzicht daarin ver-
loren zou gaan. Het laatste bezwaar bestaat, het is niet ontkennen, 
maar is het van zooveel belang? Bij den eigendom wordt een af-
zonderlijke titel aan den grond-eigendom en een andere aan dien 
van roerend goed gewijd. De aan beiden voorafgaande titel bevat 
als algemeen geldend slechts een H-tal artikelen, grootendeels 
over het gezamenlijk gerechtigd zijn (Mit-eigentum en Gesammt-
eigentum) niet over bijzondere eigendomsregels handelend. Pand 
op roerend en hypotheek op onroerend goed zijn reeds sinds lang 
door alle codificaties gescheiden, dienstbaarheden en grondlasten 
hebben toch alleen op het onroerend deel van het vermogen be-
trekking. Blijft slechts vruchtgebruik en een deel der bezitsbepalin-
gen. W a s het daarvoor nu noodig bij elkaar te houden, wat hoe 
langer hoe meer zich scheidt en eigen ontwikkeling krijgt? Ik be-
twijfel het. 

Bezit kent de Zwitsersche wet als de Duitsche toe aan ieder die 
tatsàchliche Gewalt, maîtrise effective over de zaak heeft (919). 
Dat daarmee toch niet ieder die een zaak, zij het slechts voor een 
oogenblik, in handen heeft „bezitter" kan heeten. dat b.v. de dienst-
bode die een bord aanreikt, de gast die uit een glas drinkt, die 
zaken niet bezitten, wordt ook naar Zwitsersch recht niet betwist, 
en kan ook moeielijk betwist worden, als men bedenkt dat dat 
„bezit" bevoegdheid geeft zich tegen inbreuk door anderen te hand-
haven, een bevoegdheid die dienstbode of gast bezwaarlijk kan toe-
gekend worden. Daaruit volgt echter dat de wettelijke omschrijving 
de grens, waar bezit ophoudt en een enkel feitelijk macht-uitoefenen 
begint, niet scherp aangeeft. Dat doet de Duitsche wet ook niet, 
zij geeft slechts een vage bepaling blijkbaar speciaal voor gevallen 
als bovengenoemd geschreven (§ 855 B . G . B . ) . Huber achtte dit 
voorschrift weinig bevredigend en komt na vermelding van enkele 
pogingen, door hem gedaan om een betere formuleering te vinden, 
tot de conclusie 1 ), dat het het beste is het maar bij den éénen 
algemeenen regel te laten. Het is mogelijk — maar dan is toch 
de formuleering van dien algemeenen regel weinig gelukkig, zij is 
algemeener dan het voorschrift naar zijn inhoud bedoelt. Dit is wel 
zeker: zoodra iemand de macht over een zaak, die in zijn bezit 
was, door een ander laat uitoefenen, zoodat deze een zelfstandig, 
hetzij zakelijk, hetzij persoonlijk recht tegen eerstgenoemde ten aan-
zien der zaak verkrijgt, is de laatste bezitter, maar ook degeen van 

M Erlâuterungcn blz. 803. Daar ook een interessante casuïstiek. 
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wien hij de zaak ontving, blijft het. De Zwitsersche wet noemt 
dezen, dengeen dus die „als eigenaar" bezit, zelfstandig, den ander 
onzelfstandig bezitter (possession originaire, possession dérivée 
920). Zoo komt de animus, in art. 919 de deur uitgewezen, in 
920 en nog wel als animus domini terug 1). Van de bepalingen over 
bezitsverkrijging noem ik nog 924, dat bezit doet overgaan ook 
zonder overgave, als de vervreemder of een derde krachtens bij-
zondere rechtsverhouding de zaak in zijn macht blijft houden, maar 
ten aanzien van dien derde de overgang van een kennisgeving aan 
dezen afhankelijk maakt en 925, dat overgave van handelspapier 
voor zaken aan een vervoerder of een veem afgegeven met traditie 
der zaak gelijk ^telt. 

Het bezit geeft als in het Duitsche recht twee scherp te scheiden 
acties, de eerste geldt voor roerend èn onroerend goed en dient 
om den bezitter tegen elk storen of onttrekken van zijn bezit te 
beschermen (926—928), de tweede alleen voor roerend goed, geeft 
den vroegeren bezitter het recht om een zaak die hij tegen zijn 
wil is kwijt geraakt van iederen derde op te vorderen (934 vlg.). 
De eerste actie heeft ten doel eigen richting tegen te gaan, gelijk 
de bezitter zich met geweld tegen eigen richting mag verzetten, 
zich herstellen in het bezit van den grond, waarvan hij verdreven 
is en de zaak, die hem afgenomen is mag terugnemen (926), mag 
hij ook, als hij het verkieselijker acht niet geweld tegenover geweld 
te stellen, in rechten herstel vorderen") . De tweede actie is van 
een ander karakter, voor haar is het bezit van roerend goed een 
zakelijk recht; een vroeger bezit, dat niet vrijwillig is opgegeven, 
kan zich tegenover een nieuw verkregen handhaven, en zelfs als 
dat bezit wel vrijwillig is verloren, is de vordering uit vroeger 
bezit toegelaten tegen hem die te kwader trouw is (936). Blijkbaar 
is het de bedoeling van de wet dat in de practijk deze vordering 
in den regel de revindicatie van roerend goed zal vervangen. Toch 
is de revindicatie, de vordering dus waarbij de eischer niet op vroe-
ger bezit maar op eigendom steunt, niet uitgesloten. In art. 641, 
waarbij den eigenaar o.a. de bevoegdheid wordt gegeven zijn zaak 
van ieder op te eischen is haar bestaan uitdrukkelijk uitgesproken. 
Maar verder geregeld is zij niet. W o r d t zij ingesteld, dan wordt 
de eischer in het bekend moeilijke bewijs van eigendom geholpen 
door het voorschrift van 930, dat de bezitter vermoed wordt 
eigenaar te zijn. Maar geldt nu de verdere regeling van de zakelijke 
bezitsvordering. vergoeding van koopprijs bij gestolen waren op de 
markt, van den koopman enz. gekocht, (ons art. 637), geen terug-

l ) Vgl. ook de tegenstelling tusschen unmittelbar en mittclbar Bcsitzer van 
het Duitsche wetboek. 

") Niet geheel in het systeem past. dat art. 927 den gedaagde uit deze actie 
aangesproken, bevoegdheid geeft zich op zijn beter recht te beroepen, mits hij dit 
onmiddellijk bewijzen kan. Een eigenrichting verbod vraagt niet. wiens recht beter 
is. Het Ontwerp 1900 had deze uitzondering niet (969 Ontwerp). 
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vordering van geld of toonderpapier (934—935) ook voor de eigen-
domsactie? Uit het syteem van de wet is het af te leiden, maar 
duidelijk gezegd is het niet. Juist hier doet zich het bezwaar van 
het uiteenrukken der bij elkaar behoorende stof gevoelen. Practisch 
zal dit bezwaar wel niet van zoo heel veel belang zijn, de gewone 
opeisching zal wel die uit verloren bezit zijn, de eigendomsactie 
zal wel beperkt blijven tot die gevallen, waar men óf een declaratoir 
omtrent den eigendom wil uitlokken of de eischer zich op een wijze 
van eigendomsverkrijging beroepen moet, die niet met bezitsver-
krijging gepaard ging en daar nog niet door is gevolgd, b.v. vrucht-
trekking, overdracht van onroerend goed met roerende zaken als 
hulpzaken, enz. uiterst zeldzame gevallen dus. 

Gelijk men ziet is de onderscheiding tusschen vrijwillig en on-
vrijwillig verloren bezit de grondslag der regeling van de opvor-
dering van roerend goed, of liever één der grondslagen, want die 
tusschen goede en kwade trouw is de andere. W i e vrijwillig het 
bezit afstaat heeft geene vordering tegen hen. die te goeder trouw 
de zaak verkregen, zij het van iemand die niet bevoegd was over 
de zaak te beschikken (933) ] ) . Ook het Zwitsersche recht kent 
den regel Hand muss Hand wahren, trouwens de nieuwe wet 
neemt hem van het Obligationenrecht van 1881 over. Hier gelijk 
elders staat zij geheel op Germaanschen bodem en behoudt zelf 
vrij angstvallig de historisch overgeleverde instituten, ook daar 
waar menig modern inzicht ze voor verouderd zou houden, zoo 
de geciteerde bepaling omtrent de vergoeding van den koopprijs 
bij terugvordering van op de markt enz. gekochte goederen. De 
stap ook de bezitter te goeder trouw van gestolen goed te bescher-
men heeft de wet niet gedaan. Slechts wordt deze tot niet meer 
dan uitleveren der zaak verplicht. Schadevergoeding voor normaal 
gebruik is hij niet schuldig, evenmin als hij behoeft in te staan, 
als de zaak tengevolge van dat normaal gebruik is te niet ge-
gaan (938). 

Doorloopen wij nog snel de bepalingen over eigendom van roe-
rend goed. In de eerste plaats worde gewezen op art. 713, dat als 
objecten van Fahrniseigentum naast roerende lichamelijke zaken 
„Naturkrafte" noemt, „die der rechtlichen Herrschaft unterworfen 
werden können und nicht zu den Grundstiicke gehören". de be-
doeling is ook electriciteit en dergelijke tot „zaken" in juridischen 
zin te stempelen. De noodzakelijkheid daarvan kan blijken uit een 
proces voor eenige jaren in Duitschland gevoerd, waarbij de vraag 
rees of iemand die onrechtmatig een verbinding met eens anders 
electrische geleiding aanlegt, voor diefstal kan worden gestraft. 
Op den voornaamsten regel van de eigendomsoverdracht wees ik al: 
eigendom gaat over door bezitsoverdracht, ook al was de over-

1) Vgl. ook art. 714. tweede lid. Een van beide voorschriften is naast het 
andere overbodig, ook dit is een gevolg van hetzelfde euvel, waarop ik zooeven wees. 
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drager niet eigenaar (714) . W i e dus een eigendomsrecht ontleent 
aan hem, die den schijn had eigenaar te zijn, wordt eigenaar en 
ook voor hem die een pandrecht verwerft, geldt hetzelfde (884). 
Maar er zijn nog anderen die dien schijn van recht voor het recht 
zelf kunnen aanzien, in dien schijn vertrouwen en daardoor wel-
licht schade lijden, het zijn al degenen die iemand op grond van 
zijn bezit voor een welgesteld man houden en hem crediet ver-
leenen. In tweeërlei geval voornamelijk kunnen dezen bedrogen 
uitkomen, in de eerste plaats als hij die vroeger eigenaar was den 
eigendom heeft overgedragen maar de zaken onder zich gehouden 
(constitutum possessorium), in de tweede plaats als iemand zaken 
verwerft op grond van een titel, die hem normaal tot eigenaar 
zou maken, maar de vervreemder zich de eigendom voorbehoudt, 
bv. totdat de verkrijger ook zijnerzijds heeft gepraesteerd. Beide 
wijzen van handelen worden door den Zwitserschen wetgever door 
maatregelen ter wille van derden zeer bemoeilijkt. Bij het eigen-
domsvoorbehoud trouwens niet alleen ter wille van derden, maar 
ook omdat men meende dat bij de zoogenaamde afbetalingscontrac-
ten de verkrijger zelf door het geding van eigendomsvoorbehoud 
door den vervreemder wordt uitgebuit. Omtrent het constitutum 
possessorium bepaalt art. 717 dat dit tegenover derden ongeldig 
is, als benadeeling of ontduiking der bepalingen over pand het doel 
der handelingen was. De rechter beslist daarover naar zijn „Ermes-
sen". Kan men van meening zijn dat hier die vrijheid van den 
rechter bedenkelijk is — immers of hij houdt zich aan de woorden 
van het eerste lid en dan is voor „Ermessen" geen plaats óf hij is 
wel vrij in zijn beslissing, maar dan wordt hem als het ware voor-
geschreven het met de bepaling van het eerste lid niet te nauw 
te nemen en dan is dat eerste lid vrijwel misplaatst, bedenkelijker 
nog schijnt de bepaling van art. 715 over het eigendomsvoorbehoud. 
Zij luidt: ,,Der Vorbehalt des Eigentums an einer dem Erwerber 
übertragenen beweglichen Sache ist nur dann wirksam, wenn er 
an dessen jeweilige W o h n o r t in einem vom Betreibungsbeamten 
zu führenden öffentlichen Register eingetragen ist. — Beim Vieh-
handel ist jeder Eigentumsvorbehalt ausgeschlossen". Het laatste 
deel der bepaling beoordeel ik niet, dat schijnt specifiek Zwitsersch. 
maar het eerste voorschrift geeft mijns inziens noodelooze moeite 
en omslag en is toch niet afdoende. De mogelijkheid dat de be-
zitter van een vreemde zaak niet is haar eigenaar wordt niet uit-
gesloten, op geleende, verhuurde, in commissie gegeven zaken enz. 
slaat het voorschrift1) niet. slechts indien men wil vervreemden 
maar de vervreemding van een voorwaarde afhankelijk maakt (bv. 

') De Duitschc tekst is hier niet overduidelijk, toch blijkt dit uit het gcheele 
verband der bepaling — het tegendeel zou vrijwel absurd zijn — en uit den 
Franschen tekst: Le pacte en vertu duquel l'alicnaleur se réserve enz. Van aliéner 
is geen sprake bij huur. bruikleen, enz. 
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betaling van den koopprijs) doch al het bezit overgeeft, is inschrij-
ving noodzakelijk. W a t een omslag en een moeite, elke op afbe-
taling verkochte naaimachine geregistreerd en waarom? Ik vrees 
dat men zich door de beweging tegen afbetalingshandelaars tot een 
onpractische regeling heeft laten leiden. Het Ontwerp 1904 ging 
zelfs zoover het eigendomsvoorbehoud kortweg te verbieden, dat 
wilde de wetgever blijkbaar niet, maar hij had m.i. beter gedaan 
tot het oorspronkelijk Ontwerp van 1900: vrijlating van voorbehoud 
van eigendom terug te keeren. Vooral omdat hij voor het afbetalings-
contract een afzonderlijk voorschrift heeft, waardoor het kwaad 
van het eigendomsvoorbehoud bij zulk een contract voldoende wordt 
ondervangen, dat nl. de eigenaar in zoo'n geval slechts op grond 
van dat voorbehoud de verkochte zaak terug kan eischen na aftrek 
van een ,,angemessene Mietzins und einer Entschadigung für 
Abnutzung" (716) . 

Eigendom van roerend goed wordt verkregen op de van ouds 
bekende wijzen: toeëigening, natrekking, zaaksvorming, vermen-
ging en ook verjaring, bij ons onbekend, schoon niet overbodig. 
Vooral voor niet vrijwillig verloren zaken is dit van belang, goede 
trouw is vereischt. V a n de interessante bepalingen over gevonden 
zaken zij hier slechts het voorschrift van art. 724 gereleveerd, vol-
gens hetwelk gevonden ,,herrenlose Naturkörper oder Altertümer 
von erheblichem Wissenschaftlichem W e r t " eigendom van het 
kanton worden. De eigenaar van den grond is verplicht tegen 
schadevergoeding uitgraving te dulden. Vinder en eigenaar van 
den grond hebben recht op billijke vergoeding. Ook hier toont de 
Zwitsersche wetgever zijn ruimen blik. 

IX. 

W a t bezit is voor roerend goed, is het grondboek voor onroe-
rend. Het is de vorm, waarin het zakelijk recht naar buiten blijkt 
en aan dien vorm komt zelfstandige beteekenis toe. Ook hier volgt 
de Zwitsersche wet de Duitsche, ook haar grondboekstelsel is posi-
tief, of wellicht zegt men. naar Mr. I. Cohen in zijn onlangs ver-
schenen verdienstelijke dissertatie opmerk t 1 ) , beter: quasi-positief. 
Immers als positief moet heeten het stelsel, dat de ingeschrevene 
per se eigenaar is, dan is dat stelsel niet het Zwitsersche en even-
min het Duitsche, beide geven aan de inschrijvingen in het Grond-
boek naast negatieve (zonder inschrijving geen volkomen zakelijk 
recht) slechts in zooverre ook positieve werking, dat voor ieder 
derde, die te goeder trouw van den ingeschrevene eenig zakelijk 
recht verwerft, de ingeschrevene als eigenaar geldt (973) . 

') Overschrijving en eigendomsovergang van onroerend goed. Ac. Pr. (Leiden), 
Deventer 1908. 
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Toch zijn er belangrijke verschillen met de Duitsche regeling. 
Ik acht het wel gewenscht, waar de vraag wat voor ons te kiezen 
nog steeds onopgelost is, hierop de aandacht te vestigen. 

Naar Duitsch recht wordt de eigendom overgedragen door de 
Auflassung, een verklaring van beide partijen voor den grondboek-
ambtenaar en door inboeking dier verklaring. Men noemt deze 
Auflassung een abstracte zakelijke overeenkomst. W a t wil dat zeg-
gen? Men kan bij den verkoop tweeërlei overeenkomst onderschei-
den, vooreerst de wilsovereenstemming waardoor de verbintenis 
ontstaat van den één om te zullen overdragen van den ander om 
te zullen betalen, maar daarnaast ook de consensus enkel gericht 
op den overgang van het zakelijk recht, waarbij de een overdraagt, 
de ander ontvangt. Zakelijk contract noemt men nu dergelijke over-
eenkomst, omdat zij niet op het ontstaan van een verbintenis maar 
enkel op overdracht van zakelijk recht gericht is. Een dergelijke 
overeenkomst heet voorts ,,abstract" als aan haar zelfstandige be-
teekenis wordt toegekend, los van en ook tegenover de obligatoire 
overeenkomst, die haar grondslag uitmaakt. In het werkelijk leven 
wordt nooit een overdracht gesloten ôm over te dragen, er ligt 
altijd iets achter, een koop, een schenking, inbreng in een vennoot-
schap en dergelijke, waarom men overdraagt . M a a r nu kan het 
recht tegenover deze overdracht tweeërlei houding aannemen — 
of liever twee uitersten, want er zijn allerlei tusschenvormen denk-
baar — of de beide handelingen worden als één geheel beschouwd 
öf zij worden als geheel los van elkaar s taande opgevat. Het eerste 
doet de Fransche wet, het tweede de Duitsche. V a n de laatste 
opvatting is het gevolg, dat de overdracht, de Auflassung dus, wel 
zelf als overeenkomst aan zekere vereischten voldoen moet, en op 
grond van het ontbreken dier vereischten kan worden aangevoch-
ten, maar dat het voor haar geldigheid onverschillig is, of de 
obligatoire overeenkomst de partijen tot het sluiten der Auflassung 
bracht, haar grond dus (causa) geldig is of niet. Vernietiging van 
deze sleept de Auflassung niet mee, van haar grond wordt ge-
abstraheerd, zij is „abstract". Geheel anders de Zwitsersche wet. 
Deze kent geen abstract zakelijk contract. Zij onderwerpt het 
obligatoire contract zelf aan een vorm, dit moet, als het onroerend 
goed betreft. ,,öffentlich beurkundigt" zijn (657) , de inschrijving 
in het grondboek geschiedt op verzoek van den op dat oogenblik 
als eigenaar ingeschrevene, die daarbij den titel als justificatoir 
bescheid overlegt (965). De kantons bepalen, welke ambtenaar 
met de öffentliche Beurkundigung belast zal zijn, zij kunnen daar-
toe ook den grondboekambtenaar aanwijzen en dengeen die deze 
taak wordt opgelegd tevens opdragen ook voor de inschrijving 
te zorgen (963). Men ziet hieruit dat de Zwitsersche wet het 
zwaartepunt weer verplaatst naar de obligatoire overeenkomst. 

W a t is daarvan nu de beteekenis en welk stelsel is te verkiezen? 
Theoretisch zal men altijd, bij elke overdracht tusschen zakelijke 
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en obligatoire overeenkomst kunnen onderscheiden. Der Vertrag 
auf Eigentumsübertragung, waarvan art. 657 spreekt en waar-
mee het obligatoire contract bedoeld i s 1 ) , is ook het zakelijk con-
tract, bij analyseering omvat de handeling beide elementen2) , maar 
het verschil is nu dat dat zakelijke aan het obligatoire onafscheid-
baar verbonden is en met dit staat of valt. Is dat nu verkieselijk 
boven het stelsel, waarin van die causa wordt geabstraheerd? W a t 
is daarvan de practische beteekenis? 

Voor het Romeinsche recht, dat ook, althans in zekere mate, 
zulk een abstracte traditie kende, was die beteekenis vooral in de 
bescherming van derden gelegen. W e r d toch een overdracht be-
twist op grond dat een geldige causa ontbrak, dat het contract 
b.v. dat er aanleiding toe gegeven had, met de goede zeden in 
strijd was of wel nietig op grond van dwang, dwaling of bedrog, 
dan kon de geleverde zaak wel worden teruggevorderd (condictio) 
niet als eigendom van den vervreemder worden opgevorderd (revin-
d i c a t e ) , dan bestond dus geen verhaal in de derde hand. Deze 
beteekenis heeft het abstraheeren in Duitschland niet meer, omdat 
dat verhaal, voor zoover althans verkrijgers te goeder trouw betreft, 
toch al is uitgesloten door de voorschriften omtrent het grondboek. 
Maar welke dan wel? Vergelijken we om dat te doen zien de 
werking van nietigheid van het obligatoire contract naar Duitsch 
en naar Zwitsersch Recht. De overeenstemming is dat hij die 
de nietigheid inroept, nóch naar Duitsch noch naar Zwitsersch 
recht, zijn zaak van een derde verkrijger te goeder trouw kan 
terugvorderen. Maar nu het verschil, het bestaat 1°. tegen dengeen 
met wien is gecontracteerd en 2° . tegen derden te kwader trouw. 
Tegen den verkrijger heeft de vervreemder naar Duitsch recht een 
persoonlijke, naar Zwitsersch een zakelijke vordering, welk ver-
schil zich vooral bij faillissement tegenover de crediteuren van den 
verkrijger zal doen gevoelen. Intusschen door .Vormerkung" — 
een aanteekening omtrent het bestaan van de persoonlijke vor-
dering in het grondboek — kan van het persoonlijk recht zakelijke 
werking geven. Belangrijker schijnt mij het onderscheid in den om-
vang der bescherming van de goede trouw in beide stelsels. W a n -
neer derden-verkrijgers worden beschermd, als zij te goeder trouw 
zijn, wil dat zeggen dat zij met het bestaan van gebreken in het 
recht van hun auteur onbekend moeten zijn. Die onbekendheid 
betreft nu naar Duitsch recht enkel de Auflassung, naar Zwitsersch 
recht ook de obligatoire overeenkomst. W e e t dus de Zwitser dat 
deze nietig is op grond van dwang, of dwaling of strijd met de 
goede zeden, dan kan hij niet beweren te goeder trouw te zijn. 
Den Duitscher kan gebrek aan goede trouw alleen worden tegen-

') Vgl. blz. 522, Kommcntaar van Wieland (Sachenrecht in den grooten 
kommencaar van Egger c.s.) ad art. 657, 714. 

-) Vgl. den Franschcn tekst ..contrats ayant pour objet le transfert de la 
propriété" en dcn Italiaanschcn ..contratte translativo". 
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geworpen als hij bij de verkrijging wist, dat de Auflassung niet 
in orde was. Dit is noodzakelijk gevolg van het stelsel. Aan deze 
zijde is de Zwitsersche wet ongetwijfeld in het voordeel, voor 
bescherming van zulke derden tegenover den gespolieerden (vroe-
geren) eigenaar bestaat geen enkele grond. D e r n b u r g 1 ) zou het 
bestaan van dit verschil waarschijnlijk ontkennen, volgens hem zal 
als de koop nietig is op grond van dwang, dwaling of bedrog of 
van strijd met de goede zeden, ook de Auflassung op dezelfde 
gronden kunnen worden betwist, zijn leer heeft echter weinig 
ingang gevonden, ook door het Reichsgericht 2) is zij verworpen. 
Zij is dan ook moeielijk vereenigbaar met het ook door Dernburg 
erkende abstracte karakter van het zakenlijk contract naar Duitsch 
Recht en met § 817 B. G. B., dat bij vervreemding in strijd met 
de goede zeden uitdrukkelijk een actie uit ongerechtvaardigde ver-
rijking (condictio) geeft en dus van de geldigheid der overdracht 
uitgaat. Het feit echter, dat een man als Dernburg, terecht om zijn 
inzicht in wat de practijk des levens eischt veel geprezen, haar 
verkondigde, dat ook zij, die haar niet aanvaarden als het Reichs-
gericht in de bedoelde beslissing, haar toch niet absoluut willen 
verwerpen, maar in het vage laten hoever zij daarbij gaan willen3) 
toont wel, dat een tot in consequenties doorvoeren van de toch 
altijd gekunstelde volledige scheiding tusschen de opdracht en haar 
rechtsgrond ernstige bezwaren met zich brengt"1). Wi j hebben 
daarvoor, door den invloed van die afscheiding op de ,,goede 
trouw" van den verkrijger aan te toonen, een voorzoover ons be-
kend bij Duitsche schrijvers niet genoemd argument aangevoerd. 

Staan nu tegenover dat voordeel van het Zwitsersche stelsel ook 
nadeelen? Ongetwijfeld. 

Vooreerst kan de vraag worden opgeworpen, of het wel ge-
wenscht is een koop van onroerend goed alleen dan als bindend 
te erkennen, als hij ,,öffentlich beurkundigt" is. Men voert daar-
voor aan dat dit onberaden koopen voorkomt en zoo de weinig 
reëele handel in onroerend goed (Guterschlëchterei) wordt tegen-
g e g a a n ' ) . Het is mogelijk, maar lijdt ook niet de reëele handel? 
Is een dergelijk vormvoorschrift niet te belemmerend? Heeft het 
tegenwoordig verkeer niet behoefte aan verbintenissen ter zake 

'I Burg. Recht III § 64. 
-.) Zie Entscheidungcn in Civil Sachen 63 . 179 (van 21 IV 1906) . 
1 ) Het Reichsgericht laat de mogelijkheid open dat voor woekerzaken een 

andere regel geldt (zie § 138. 2 lid B . G . B . , ook Entsch. 57. 9 5 ) : ook Gierke 
(Dcutschcs Privatrecht II. blz. 317 noot 52) zegt : Dernburg overschat de bc-
leckenis van het obligatoir voor het zakelijk contract, maar ook hij geeft geen 
scherpe afgrenzing. 

' ) In Duitschland werden die vooral gevoeld ten aanzien van grondschuld en 
hypotheek, om de zaak niet te ingewikkeld te maken laat ik dit ter zijde. 

') Wicland t .a.p. blz. 64 § 313 B. G. B. eischt ook wel Beurkundigung, maar 
daarbij is de taak van den ambtenaar niet een zelfstandig onderzoek naar de 
geldigheid. 
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van koop van onroerend goed ook vóór de overdracht? Het voor-
schrift wordt nog verscherpt door dat van art. 58 der Invoerings-
bepalingen dat — voor zoolang het Obligationenrecht niet defini-
tief zal zijn gewijzigd, — den eisch van „öffentliche Beurkundiging" 
ook stelt voor de overeenkomsten om onroerend goed te zullen 
verkoopen (pacta de contrahendo) . Dit is zeker niet onbegrijpelijk, 
anders werd het vormvoorschrift licht ontdoken, maar het doet 
den last van den vorm wel sterk gevoelen. En betreft dit de ver-
bintenisrechtelijke zijde der zaak, ook voor het zakenrecht heeft 
het systeem zijn bezwaren. Dank zij het abstracte karakter der 
zakelijke overeenkomst is in Duitschland de bevoegdheid van den 
grondboekambtenaar tot een minimum beperkt. Schijnbaar is die 
in Zwitser land niet veel ruimer, men zie art. 965, dat voor ,,Aus-
weis" over de rechtsgrond bij de inschrijving laat volstaan met het 
aantoonen dat de vorm in acht is genomen. Toch is dit slechts 
schijn, de controle is verplaatst naar het obligatoire contract en 
omvat daar de geheele z a a k 1 ) , de met de Beurkundigung belaste 
ambtenaar moet de geldigheid der handeling onderzoeken en daar-
mee heeft men de ambtenaarsinmenging in dergelijke zaken — bij 
ons het bezwaar tegen het positieve stelsel, denk aan het Groot-
boek — in haar geheelen omvang binnengehaald. W e l kan ook 
een notaris de ambtenaar zijn, voor wien de Beurkundigung ge-
schiedt, maar de notaris heeft in Zwitserland meer een ambtenaars-
positie, hij kan ook met het houden van het Grondboek worden 
belast. Of dit bezwaar nu zoo overwegend is, dat het geheele 
Zwitsersche systeem er om moet worden verworpen? ik wil het 
niet beslissen, ik hoop dat men als het bij ons zoover is een oplos-
sing vindt die de voordeelen van beide stelsels in zich vereenigt. 

Betreft het vertrouwen dat het publiek aan het Grondboek kan 
schenken, ook den omvang der perceelen? M.a.w. kan hij die krach-
tens geldigen titel van den ingeschrevene eigendom verwerft er 
zeker van zijn, niet alleen dat hij eigenaar wordt van een stuk 
grond, maar juist van dat stuk grond zooals het omschreven is. 
met zijn kadastrale grenzen? Art . 668 2) bepaalt dat de grenzen 
door grondboekplannen (kadastrale plannen) en feitelijke teekenen 
worden aangegeven, maar dat bij verschil tusschen deze beide het 
plan vermoed wordt juist te zijn. W i e zich op het plan beroept 
heeft dus een vermoeden voor zich, een vermoeden dat echter voor 
tegenbewijs wijkt. Geldt dat laatste nu algemeen of moet ten aan-
zien daarvan een uitzondering gemaakt worden voor derden ver-
krijgers, zoodat voor dezen het plan als deel van het grondboek 
onomstootelijk zou zijn? Wie land 3) beweert het met nadruk, uit 

' ) Rümelin blz. 157 verliest dit uit het oog. Zie ook Wieland blz. 65. 
~) Op dit voorschrift werd reeds de aandacht gevestigd door den heer A. C. van 

Woerden in Tijdschrift voor Kadaster i908 blz. 208. 
8) t.a.p. blz. 93. 
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de Erlàuterungen 1) is het tegendeel af te leiden. Deze zien in de 
mededeelingen in het grondboek omtrent de grenzen evenals die 
omtrent bebouwing en dergelijke slechts feitelijke gegevens zonder 
de rechtelijke beteekenis van inschrijvingen. He t is niet mijn taak 
uit te maken wie gelijk heeft, maar het is jammer dat de wetgever 
geen onbetwistbare uitspraak heeft gegeven, al is het niet onver-
klaarbaar, nu in Zwitserland de kadstralé meting nog voor een 
goed deel moet geschieden. 

Van belang is ook de regeling van het instituut der „Vormer-
kungen". Onder „Vormerkungen" verstaat men in een positief 
stelsel het middel om persoonlijke vorderingen ten aanzien van 
onroerend goed door inschrijvingen een zakelijke werking te geven. 
Elke beschikking over het goed na overschrijving van de Vormer-
kung is tegenover dengeen die haar bewerkstelligde, krachteloos, 
voorzoover zij op zijn recht inbreuk zou maken. Al thans zoo zou 
men de instelling naar Duitsch recht kunnen definieeren, naar 
Zwitsersch recht wordt dezelfde naam ook gebruikt voor de in-
schrijving waardoor krachtens bevel van den rechter de eigenaar 
in zijn beschikkingsrecht wordt beperkt (vervreemdingsverbod, be-
slag) en voor die van de vordering van hem die verbetering in 
het grondboek eischt. Voor het laatste hebben de Duitschers niet 
de term ..Vormerkung", zij noemen dit, om goed te dóen uitkomen 
dat het hier om een zakelijke, bij het eerst bedoelde geval om een 
persoonlijke vordering gaat, , ,Widerspruch" . V a n meer belang 
echter dan dit terminologisch verschil is een zakelijk onderscheid. 
Het Zwitsersche recht laat een dergelijk zakelijke kracht geven 
aan een persoonlijke vordering aan de eene zijde ruimer, aan de 
andere zijde minder ruim toe dan de Duitsche. Terwijl deze het 
mogelijk maakte elke persoonlijke aanspraak op verkrijging of op-
heffing van eenig zakelijk recht (of op verandering van inhoud 
of rang van zulk een recht) voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
door een Vormerkung te verzekeren, beperkt de Zwitsersche wet 
de bevoegdheid tot de uitdrukkelijk in de wet genoemde gevallen 
(959): koop, verkoop, wederinkoop en huur. Beperkter dus, maar 
door ook de huur op te nemen laat aan den anderen kant het nieuwe 
wetboek de Vormerkung toe in één geval, waar de Duitsche haar 
niet kent, immers bij huur bestaat geen aanspraak op verkrijging 
van zakelijk recht. Daardoor wordt de toepasselijkheid van den 
regel van ons art. 1612 B. W . afhankelijk van inschrijving. 

Maar waarom nu die beperking? In hoofdzaak om overlading 
van het grondboek te voorkomen'2) . Naarmate meerdere soorten 
van Vormerkungen geoorloofd zijn, wordt het overzicht moeielijker, 
want het geldt hier niet bepaalde kategorieën van zakelijke rechten, 
waarbij als men maar eenmaal weet, dàt het recht gevestigd is. 

1 ) blz. 825. 
2) Erl. blz. 830. 
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men ook kan weten wàt nu de belasting van het goed is, maar 
rechten van alle mogelijken, telkens weer verschillenden inhoud. 
Om dien te kennen zou raadpleging van het grondboek zelf niet 
voldoende zijn, maar de akten te hulp moeten worden geroepen. 
Het grondboek zou zoo zijn doel, duidelijke inlichtingen te geven 
over de rechten op onroerend goed kunnen missen, dat mag niet 
en daarom moeten desnoods, meent Huber, de belangen van hen, 
die hunne rechten door Vormerkungen wildon verzekeren, worden 
opgeofferd. Lichten we het verschil nog door een voorbeeld toe. 
Partijen willen den eigendomsovergang van een voorwaarde af-
hankelijk maken. Naar Duitsch recht moet de Auflassung onvoor-
waardelijk zijn (§ 925 B . G . B . ) , wil men nu onder opschortende 
voorwaarde verkoopen en overdragen, dan blijft het goed voorloopig 
op naam van den verkooper, maar schrijft de kooper een Vor-
merkung in, naar Zwitsersch recht zal dit ongeveer evenzoo gaan, 
is de koop voorwaardelijk, dan mag, naar art. 58 der invoerings-
bepalingen door toevoeging van een nieuw voorschrift aan art. 271 
Obl. Recht (271c.) bepaalt, de inschrijving niet gebeuren, voor 
de voorwaarde vervuld is, maar naar art. 683 kan de kooper een 
Vormerkung doen boeken. Maa r nu de ontbindende voorwaarde. 
In Duitschland draagt men onvoorwaardelijk over maar laat de 
verkooper tegelijkertijd een Vormerkung inschrijven, waardoor hij 
zich zijn recht het goed terug te krijgen bij het intreden der be-
doelde gebeurtenis ook tegenover derden verzekert. Naar Zwit-
sersch recht kan dat niet, hier is geen der gevallen aanwezig waarin 
een Vormerkung geoorloofd is. Eenvoud in het onroerende goe-
derenrecht wordt daardoor zeker bevorderd. Of dit niet geschiedt 
ten koste van andere beschermenswaardige belangen, wil ik niet 
uitmaken. De regeling verdient alle aandacht, ook uit theoretisch 
oogpunt: de „verzakelijking" van persoonlijke rechten, door het 
instituut der Vormerkungen zoo ruimschoots in de hand gewerkt, 
wordt binnen engere grenzen gehouden. 

Een enkele opmerking nog over de verkrijging van eigendom 
anders dan door overdracht, dus door erfgenaamschap en derge-
lijken. W e l k e beteekenis heeft het grondboek daarvoor? Huber had 
in het Ontwerp 1900 den regel opgesteld: geen eigendomsverkrij-
ging op welke wijze dan ook dan door inschrijving, ook „Erbschaft, 
Zwangvolstreckung, Urteil etc." werden als titels beschouwd, ,,Er-
werbsgründe". die een recht gaven op inschrijving maar niet eigen-
dom vóór de inschrijving (zie de artt. 659 en 667 van dat Ontwerp) . 
Intusschen dat was toch maar schijn, in de toelichting ') moest hij 
erkennen dat naar het Ontwerp zelf de erfgenaam op het oogen-
blik van het overlijden van den erflater eigenaar werd, alleen zou 
dat niet de volle „Sachenrechtliche Eigentum" zijn, omdat hij 
nog niet in het grondboek over het goed kon beschikken. Maar 

!) Erl. blz. 521. 
u 
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dit laatste neemt niet weg, dat hij tegenover ieder als eigenaar 
geldt. De wet heeft terecht die schijnbepaling opgeheven; voor te 
schrijven dat een erfgenaam eerst eigenaar wordt door overschrij-
ving scheen niet gewenscht (waarom hem niet reeds dadelijk te 
beschermen?) en eigenlijk ook niet mogelijk (want wie is dan 
eigenaar vóór de inschrijving?) er zijn nu eenmaal talrijke wijzen 
van verkrijging, die buiten het grondboek omgaan en uit den aard 
moeten o m g a a n 1 ) . Thans erkent de wet dit openlijk. Art . 656 der 
wet noemt als zoodanig: Aneignung, Erbgang, Enteignung, Z w a n g -
volstreckung, rechtliches Urteil. Wie land^) voegt er nog een ge-
heele reeks aan toe, waarvan de boedelmenging bij huwelijk (óóS)3) 
de voornaamste is. Maar in één opzicht voert het Zwitsersche 
recht hier het grondboekstelsel consequenter door dan het Duitsche: 
in het grondboek is hij, die op deze wijze eigenaar geworden is, 
eerst gerechtigd over den grond te beschikken als hij is ingeschre-
ven. W a t dus in Duitschland de erfgenaam wel zal doen (zich doen 
boeken), omdat het zijn belang is, moet hij in Zwitser land doen. 
Mij schijnt het laatste juister. 

Tot zoover de verkrijging van onroerend goed en het grond-
boek. De zeer belangrijke bepalingen over den inhoud van den 
grondeigendom (burenrecht) zal ik niet bespreken, ik hoop ge-
legenheid te hebben daarop in een afzonderlijk opstel terug te 
komen. Ook de regeling van het water- en bronnenrecht op zich-
zelf interessant, maar voor ons bij onze verschillende bodem-
gesteldheid niet van direct belang, laat ik liggen, eveneens erf-
dienstbaarheden, vruchtgebruik en grondlasten, waaraan een 
afzonderlijk artikel is gewijd. Alleen bij pand en hypotheek wil 
ik nog even stilstaan. Daarover een slotartikel. 

X. 

W i e de hypotheekrechten der thans geldende wetgevingen wil 
groepeeren, zal als criterium van onderscheiding de verhouding van 
hypotheek en schuld moeten gebruiken. Twee uitersten zijn hier 
denkbaar: de hypotheek enkel accessoir, geheel afhankelijk van 
de vordering èn de hypotheek zelfstandig recht op de wrarde der 
zaak. geheel onafhankelijk van haar oorzaak bestaande. Tusschen 
deze beide uitersten beweegt zich het moderne hypotheekrecht. 

M Geheel onjuist is het als Cohen in zijn bovenaangebaalde dissertatie (blz. 93) 
beweert, dat ons Ontwerp 1820 het tegendeel zou inhouden, het art. 1029, waarop 
hij zich beroept slaat alleen op het transport, de overdracht. Cohen noemt een 
stelsel, dat voor eiken overgang inschrijving zou eischen het ..Germaanscbc". Ik 
betwijfel of een dergelijk stelsel ooit ergens heeft gegolden. 

-) t.a.p. blz. 60. 
:i) Deze worden ambtshalve uit het huwelijksgoedrcgister in het grondboek 

overgeschreven. Voor de andere (erfrecht enz.) moet de verkrijger zorgen. 
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De eerste gedachte zal men dààr het sterkst vinden, waar het 
hypotheekrecht tot een voorrecht, een privilege is vervormd, waar 
het beschouwd wordt vóór alles een rang te geven aan den schuld-
eischer, een rang die hem alleen als schuldeischer, als dus een 
schuld bestaat, kan toekomen. Is het vóórgaan van den hypothe-
cairen schuldeischer boven anderen hoofdzaak voor het recht, dat 
deze gedachte tot haar stelsel heeft gemaakt, — in de wetgevingen, 
waar de hypotheek een zelfstandig recht is op de waarde van het 
goed, is een dergelijk botsen met mede-crediteuren, een innemen 
van een bijzonderen rang onder hen, niet goed denkbaar, immers 
de hypotheekhouder is als hypotheekhouder geen schuldeischer en 
voor wie dat wel zijn, vormt de waarde van het goed, voorzoover 
al thans door hypotheek verbonden, niet meer een deel van het 
vermogen, waarop zij hun aanspraken kunnen executeeren. De 
hypotheekhouder heeft een recht op de waarde van het goed, 
daarmee is alles gezegd, of hij geld heeft gegeven om dat te ver-
krijgen, is onverschillig. Zoowel de eene als de andere opvatting 
heeft hare voordeden, en het is dan ook merkwaardig, dat, wordt 
de eerste gehuldigd, wordt de hypotheek tot bloot accessoir ge-
maakt, er toch allerlei gevallen opduiken, waarvoor regels worden 
aangenomen met dat accessoir karakter moeielijk vereenigbaar, dat 
omgekeerd, verbreekt de wet den band tusschen schuld en hypo-
theek geheel, er toch weer een strooming ontstaat de zoo ver-
kregen zelfstandigheid niet al te scherp door te voeren. Het eerste 
zien wij gebeuren onder de Fransche en de Nederlandsche wet, 
van het tweede geeft de oppositie tegen het al te abstract opvatten 
der Duitsche Grundschuld bli jk1) . Intusschen al valt ook de be-
teekenis van dit laatste niet te miskennen, toch kan wel gezegd 
worden dat in de naaste toekomst zeker meer de opvatting der 
zelfstandigheid van de hypotheek dan die van haar volkomen af-
hankelijkheid op den voorgrond zal komen; vooral bij ons waar 
de wet nog geheel uitgaat van de leer van het accessoire karakter 
mag dit niet uit het oog worden verloren. 

Zelfs onder de Fransche wet, die toch eigenlijk de hypotheek 
tot een privilege (droit de préférence) met zakelijke werking 
(droit de suite) heeft gedegradeerd2 ) , zien we hoe de feiten e: 
toe dwingen de hypotheek toch ook een zelfstandige beteekenis 
los van de schuld te geven. En dit laatste geldt ook voor ons recht. 
Ik wijs vooreerst op de wel practisch niet bijzonder belangrijke 
maar toch karakteristieke bepaling van art. 1438, 2° B. W . (art. 
1251 C.) waar een voortbestaan der hypotheek (nog wel C.J eigen 

1) Vgl. Dcrnburg. Burg. Recht III !) 64. Verder de jurisprudentie en litteratuur 
over den verkoop van bordeelen. Het standpunt van het Reichsgericht is thans: ver-
koop (obl. overeenkomst) nietig, maar de hypotheek of grondschuld geldig. Zie 
beslissing van 21 April 1906 Ent. 63. 179 daarover Reichel, Juristenzeitung 1907 
blz. 109 en Lenel. Juristenzeitung 1907 blz. 454. 

2 ) Zie mijne bewerking van Asser II. 4e druk. blz. 382 
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goed) wordt erkend nadat de schuld is teniet g e g a a n 1 ) . Maar 
vooral komt het loslaten van het accessoir karakter uit bij de 
hypotheek voor toekomstige schulden in het algemeen en bij de 
crediethypotheek in het bijzonder. Zoodra het bestaan van een 
hypotheek en daarmee haar rang tegenover volgende wordt aan-
genomen vóór de schuld is geboren, kan men niet meer beweren 
dat de hypotheek enkel is een bijzonderheid, eigenaardigheid van 
de vordering, enkel is ,,accessoir". En zeker zal men de laatste 
opvatting niet kunnen volhouden, als de hypotheek wordt gevestigd 
niet voor een bepaalde vordering, maar voor een maximum bedrag, 
waartoe de schuld uit een bepaalde verhouding kan rijzen. Men 
denke aan het geval dat een fabrikant voor een hem door een 
bankier geopend crediet hypotheek verleent en partijen in rekening-
courantverhouding staan. De schuld zal voortdurend veranderen, 
zij kan zelf, als de fabrikant een oogenblik „credit" komt te staan, 
geheel verdwijnen, toch blijft de hypotheek en zal een op zulk een 
oogenblik gevestigde tweede hypotheek, die wel zuiver accessoir 
was, na haar komen in rang. Lijkt dat niet op een „afzonderen van 
een deel der waarde van het goed voor den hypotheekhouder", 
meer haast dan op het zeker-stellen van een vordering?2) 

Maar nu is het merkwaardig, dat het toch juist in dit geval 
niet doelmatig zal zijn hypotheek en vordering geheel los van 
elkaar te maken. De hypotheek heeft hier ten slotte geen ander 
doel, dan een crediteur meerderen waarborg te geven, executie zal 
alleen kunnen geschieden voor het bedrag dat de fabrikant den 
bankier werkelijk schuldig is, gaf men den laatste een recht op de 
waarde van de zaak onafhankelijk van de vordering, dan zou men 
gevaar loopen dat hij meerder recht kreeg, dan waaraan hij be-
hoefte had, een gevaar, waarvan bij ontrouw of deconfiture van 
den bankier de fabrikant de dupe zou worden. 

Maar wel zal de behoefte aan een dergelijke „abstracte" hypo-
theek zich doen gevoelen, als men de hypotheek voor den crediteur 
gemakkelijk vervreemdbaar wil maken, als de titel der hypotheek 
tot een verhandelbaar papier moet worden. Immers dan moeten 
de verkrijger geen andere verdedigingsmiddelen kunnen worden 
tegengeworpen, dan die welke óf uit den titel zichtbaar zijn óf hem 
zelf betreffen. De Duitsche wet heeft dit trachten te bereiken door 
ten aanzien van zijn normalen hypotheekvorm (de Verkehrs-
hypothek) te bepalen, dat het vertrouwen, dat het grondboek ge-
niet zich ook tot de vordering uitstrekt, dat dus wie te goeder 
trouw een hypotheek verwerft, er op mag rekenen niet alleen dat 
de hypotheek, maar ook dat de schuld bestaat en zóó bestaat, als 
zij in het boek is vermeld ( B . G . B . § 1138) — tenzij de fout van 
het grondboek uit den „hypotheekbrief" is te zien (§ 1140) — en 

M Zie mijne bewerking van Asser II, 4e druk. blz. 355. 
-) Verg. Erl. blz. 620 vlg. 
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door hem voorts in dit vertrouwen te beschermen. Verder nog gaat 
dezelfde wet bij de „Grundschuld en Rentenschuld", die geheel 
onafhankelijk van de schuld bestaat; is ook daarvan een brief af-
gegeven en deze aan toonder gesteld (§ 1181, 1198), dan bestaat 
er niet anders dan een door enkele overgave van het papier ver-
handelbaar recht op zekere geldswaarde, op een grondstuk eventueel 
te verhalen. Zoo is al het individueele uit de schuldverhouding 
uitgeperst, wil men nog van een schuld spreken, dan is dat niet 
een verhouding tusschen twee bepaalde personen, maar een van 
den eigenaar van het stuk tot den eigenaar van den grond, alleen 
op dien grond te executeeren. Zoo is dan de zakelijk verzekerde 
vordering tot een enkel recht op de waarde geworden. 

Een dergelijke hypotheek ongeveer kent ook de Zwitsersche 
wet, maar haar systeem is veel eenvoudiger en klaarder geformu-
leerd, het toont ook essentieele verschillen, door Duitsche schrij-
vers als voordeden aan de Zwitsersche zijde geprezen. Men ver-
wacht dan ook van haar nieuwe instellingen meer levensvatbaar-
heid in de practijk, dan de Duitsche grondschuld tot nog toe bleek 
te bezi t ten1) , trouwens de Zwitsersche wetgever sluit zich ook 
hier bij bestaande toestanden aan. 

In het Zwitsersche Recht van thans is namelijk een hypotheek 
bekend, de „Gült", waarbij vooreerst persoonlijke aansprakelijkheid 
niet noodzakelijk is en voorts, als zij al bestaat, toch altijd de 
eigenaar van het goed de schuldenaar is, dus met overgang van 
het goed de debiteur wisselt. Hier knoopt de nieuwe wet aan om 
haar nieuwe voor het verkeer bestemde hypotheek, haar „Gült" 
te vormen. Deze is als de Duitsche Grundschuld abstract, zij kan 
alleen op het goed verhaald worden; of een persoonlijke verbintenis 
bestaat en van welken aard die is, is onverschillig. Bij vestiging 
der Gült wordt een brief (Gültbrief) afgegeven, deze kan op naam 
luiden, maar ook aan toonder. De bedoeling is dat vooral het laatste 
zal geschieden, de Gültbrieven zijn voor het verkeer bestemd. 'Om 
dat te bevorderen heeft de Zwitsersche wet twee eigenaardige 
regelingen omtrent de Gült gevonden. In de eerste plaats schrijft 
zij ambtelijke schatting voor en bepaalt dat de Gült niet voor een 
hooger bedrag dan een zeker deel van de geschatte waarde (wis-
selend naarmate het voor den landbouw bestemden grond dan wel 
stedelijke terreinen betreft) mag worden gevestigd (848). Zij stelt 
voorts de kantons voor de schatting aansprakelijk, is deze niet met 
de noodige zorg geschied, dan moeten de kantons de schade ver-
goeden (849). Het Ontwerp 1900 ging in dit opzicht nog verder 
door de kantons aansprakelijk te stellen, tenzij zij aantoonen dat 
aan de schatting de vereischte zorg was besteed. Door de Gült-

' ) Dit is trouwens wat de toonder-grondschuld betreft gedeeltelijk gevolg der 
bepaling van § 795 B. G. B.. dat toonder-papieren niet zonder goedkeuring van 
Staatswege mogen worden uitgegeven. 
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brieven deze sanctie van Staatswege te geven hoopt men hunne 
soliditeit en daarmee de verhandelbaarheid te verhoogen. Een 
andere maatregel in dezelfde richting bevat art. 860, dat de moge-
lijkheid opent om bij de uitgave van den brief een vertegenwoor-
diger aan te wijzen, wien betalingen kunnen worden gedaan, mede-
deelingen beteekend en die in het algemeen zoowel voor de be-
langen van den schuldeischer als voor die van den schuldenaar 
moet opkomen. Deze vertegenwoordiger is niet anders dan wat 
wij tegenwoordig een ..trustee" n o e m e n ' ) , de Erlauterungen spre-
ken van . .Treuhander". Als gelijk men hoopt, banken zich met 
deze werkzaamheid zullen inlaten, dan verwacht men zoowel voor 
den schuldeischer als voor den schuldenaar veel gemak en voor-
deel van deze instelling. 

Naast de „Gült" kent de Zwitsersche wet nog twee andere 
vormen van hypotheek: de Schuldbrief en de Grundpfandverschrei-
bung. De laatste is de accessoire hypotheek van ons recht, de 
Schuldbrief is een tusschenvorm tusschen deze en de Gült. Met 
de Verschreibung komt deze vorm overeen, in zoover ook hier 
een persoonlijke vordering moet bestaan, waarvoor zekerheid wordt 
gesteld, op de Gült lijkt hij, doordat ook hier een brief wordt 
opgemaakt, ook hier de tusschenpersoon mogelijk is (de schatting 
voor de Gült imperatief kan hier door de kantons worden inge-
voerd) en voornamelijk doordat voor Schuldbrief en Gült beide 
het recht van hem die op het Grondboek en de daarmee gelijk-
luidenden titel (brief) vertrouwt, zal zijn zooals de inschrijving het 
aangeeft, dat de brief dus deelt in het vertrouwen, dat het boek 
genieten mag. Door de laatste bepaling worden beide instituten al 
zeer dicht bij elkaar gebracht, beiden verleenen den verkrijger te 
goeder trouw volledige bescherming, bij beide heeft hij een zakelijk 
recht ook al bestaat de schuld niet, en het theoretische verschil dat 
bij den schuldbrief de persoonlijke aansprakelijkheid van hem die 
de schuld vestigt, naast het abstracte recht op de waarde bestaat, 
is van niet groot practisch belang, waar door de regeling van de 
hypotheekoverneming ook bij schuldbrief (832) meest de eigenaar 
van het goed tegelijkertijd de schuldenaar zal zijn. De hoofdgrond, 
waarom de Schuldbrief naast de Gült is gesteld zal wel hierin 
gelegen zijn, dat in sommige deelen van Zwitserland (Zurich) juist 
deze vorm is ingeburgerd en het daarom niet verstandig scheen een 
instituut dat in de practijk voldeed het leven af te snijden. Nu 
wordt aan de verschillende vormen een kans gegeven en zal de 
practijk moeten uitmaken, in hoeverre zij zich naast elkaar kunnen 
handhaven. 

In één opzicht bestaat een belangrijk verschil tusschen Schuld-

' ) De wet noemt hem ..vertegenwoordiger" van beide partijen. ï/i/gedacht is 
dit begrip niet. Er wordt van mogelijkheid van herroeping van ..volmacht" ge-
sproken C860. laatste lid) maar toch heeft hij zelfstandige bevoegdheden, vergelijk 
a contrario art. 880 hieronder te vermelden. 
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brief en Gült. De Gült is voor den schuldeischer principieel niet op-
e ischbaar 1 ) , slechts bij wanbetaling, misbruik of verwaarlozing 
van het goed kan terugbetaling der hoofdsom worden gevorderd 
(850) . Zoolang dus de eigenaar van het goed zijn verplichtingen 
nakomt, geeft de Gült enkel een recht op rente, in haar Franschen 
naam „lettre de rente" is dit ook uitgedrukt. In zooverre beant-
woordt zij aan het ideaal van een op den grond verhaalbare schuld, 
dat Moltzer in zijn bekend werk over „Landbouw en kapitaal-
belegging" voor oogen stond 2 ) , anders echter, dan deze wenschte :!) 
zal zij van de zijde van den eigenaar altijd afkoopbaar zijn, mits 
hij zijn voornemen een jaar te voren aankondigt, de bevoegdheid 
daartoe kan voor niet langer dan zes jaar worden uitgesloten (850). 

Ik zeide reeds dat de vertegenwoordiger van art. 860 lijkt op 
onzen trustee bij een hypothecaire obligatieleening. Dit wordt nog 
duidelijker als men de toepassing bij een dergelijke leening nagaat. 
Hieraan wijdt de wet een afzonderlijke afdeeling. O p drieërlei 
wijze kan een toonderobligatie door hypotheek worden verzekerd. 
Ten eerste kan een Grundpfandverschreibung gevestigd worden 
voor de geheele leening met aanduiding van een vertegenwoordiger 
van schuldeischers en schuldenaar (875, 1). Dit is geheel gelijk 
aan de wijze waarop onze practijk een dergelijke zaak behandelt. 
Jammer genoeg geeft de wet geen nadere regeling. Ten tweede 
kan een hypotheek (in één der drie vormen) worden gevestigd ten 
name der Ausgabestelle, den emitteerenden bankier, die dan op 
hare beurt de hypothecaire vordering in pand geeft aan obligatie-
houders (875, 2 ) . Ook hiervan ontbreekt regeling. Begrijp ik de 
zaak goed. dan is de bedoeling dat in zoon geval de bankier zelf 
crediteur wordt van dengeen die de leening opneemt, maar ook 
zelf debiteur van de obligatiehouders, voor de laatste schuld geldt 
de hyp. vordering als pand. Is dat juist ') dan schijnt mij de levens-
vatbaarheid van de constructie zeer gering, immers de bankier zal 
in den regel weinig lust hebben zich persoonlijk tegenover de 
obligatiehouders te verbinden. En eindelijk bestaat de mogelijkheid, 
..Schuldbriefe" en „Guiten" in series uit te geven. In plaats van 
één Gült- of Schuldbrief voor het geheele bedrag der leening geeft 

1 ) 850. 2c lid is blijkens de tegenstelling met het Ie lid dwingend recht. 
-) blz. 110 vlg. 
:l) blz. 157 vgl. 
') Art. 854 Ontwerp 1900 had zeer zeker deze opvatting: bij de nieuwe 

redactie zijn de woorden: dat ..de Ausgabestelle sich als Schuldncrin bezeichnet" 
weggevallen, maar boe is de geheele constructie denkbaar als dat toch niet de ver-
onderstelling blijft? — Hetzelfde bezwaar als boven reeds bij Rümelin blz. 129. 
In dit geval wordt de verhouding juist als bij de pandbricven. De bank heeft de 
hypotheek maar is zelf debiteur. Voor de pandbricven maakt de Zwitsersche wet 
vestiging van een pandrecht op de hypotheken mogelijk, zonder uitdrukkelijk 
contract of anderen vorm van inpandgeving (916). Het recht tot vestigen daar-
van komt echter alleen aan bepaalde van Staatswege aangewezen inrichtingen toe. 
art. 875, 2 opent de mogelijkheid ook voor anderen om hetzelfde te bereiken. 
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dan de debiteur er meerdere uit tot een bedrag van elk honderd 
franks of een veelvoud van honderd. Deze schuldbrieven vormen 
echter de onderdeden van één leening, vandaar dat aflossingen bij 
uitloting moeten geschieden, dat het zakelijk recht niet in het grond-
boek wordt doorgehaald, voordat de geheele leening is afgelost 
en zoo meer. Zonder tusschenpersoon zal zulk een serieleening niet 
goed mogelijk z i jn 1 ) , de wet veronderstelt dat partijen daartoe de 
hulp van den in art. 860 genoemden vertegenwoordiger zullen in-
roepen; wordt de emittent zelf met deze functie belast, dan zal 
hij, zoo zegt art. 880, in de verplichtingen van den debiteur geen 
wijzigingen mogen brengen, tenzij hij zich de bevoegdheid daartoe 
heeft voorbehouden'-) . Zijn macht is hier dus geringer dan in 
andere gevallen. 

Ook hier zal de practijk moeten beslissen, welke der verschillende 
wegen, die de wet haar verloorlooft te gaan, het verkieselijkst is. 

Uit het vele, wat nog over de Zwitsersche hypotheekregeling zou 
te zeggen zijn, kies ik nog een enkel punt. Iedere hypotheek heeft 
haar vasten rang, zij schuift niet op. W a t de Duitsche wet niet 
consequent doorvoert, houdt de Zwitsersche strak vol: een hypo-
theek, in welken vorm ook gevestigd, die tweede in rang is, be-
houdt die rang, wordt nooit eerste. Als dus op het goed een eerste 
last rust van 10.000 en een tweede van 5000, dan zal na aflossing 
van den eersten de schuldenaar bevoegd blijven een nieuwe eerste 
van 10.000 te vestigen, die vóór die van 5000 gaat (813—815). 
In tegenstelling echter met de Duitsche wet werkt dit niet-opschui-
ven niet bij executie, komt het zc-over en mocht toevallig de eerste 
plaats open zijn, dan wordt de tweede betaald, vóór de eigenaar 
iets in handen krijgt. Tegen het bezwaar, dat zóó het vaste plaatsen-
systeem werd opgeofferd en de tweede hypotheekhouder zonder 
grond bevoordeeld, meende men dat wel het nadeel opwoog der 
andere regeling, waardoor concurrente crediteuren een zekeren 
rang zouden genieten vóór den tweeden hypotheekhouder, want 
dat de eigenaar zelf het geld in handen zou krijgen zal zich in de 
practijk wel nooit voordoen. Trouwens het geheele geval van 
executie met een voorrang open zal wel tot de zeldzaamheden be-
hooren. Door dat vaste plaatsenstelsel blijft de Zwitsersche wet 
buiten het toch altijd gekunstelde instituut van de „eigenaars-
hypotheek", ook zonder zoo'n last te vestigen kan de eigenaar eerst 
over de tweede plaats en eerst later over de eerste beschikken. W e l 

1 ) Als een bankier ze emitteert moet hij als „vertegenwoordiger" worden aan-
gewezen (877). 

2) Uit den Duitschen tekst „Keine Veranderungen, die nicht bei der Ausgahe 
vorbehalten worden sind" blijkt, dat alleen speciaal aangeduide veranderingen kun-
nen worden gemaakt, uit den Franschen „modifier les engagements que si se droit 
lui a été réservé lors de l'émison" zou men opmaken dat de bevoegdheid te 
veranderen in het algemeen kan worden voorbehouden. De Italiaansche sluit zich 
bij den Duitschen aan, hield men zich letterlijk aan den Franschen tekst dan had 
het voorschrift niet veel te beteekenen. 



HET NIEUWE ZWITSERSCHE BURGERLIJK WETBOEK 169 

is het ten gevolge van het abstracte karakter van de Gült denkbaar 
dat Gült en eigendom in één hand komen, zonder dat de Gült teniet 
gaat, maar een bijzonder instituut van „Eigentümergrundschuld" 
of iets dergelijks is daardoor niet ingevoerd. 

Ik ben aan het slot gekomen mijner beschouwingen. Ik laat veel 
ter zijde, en niet het minst belangrijke. Z o o om slechts nog één 
ding in verband met het laatst besprokene te noemen: het pand 
op roerende goederen en vorderingen. Ik meende echter niet te 
veel van het geduld van de lezers van dit Weekb lad voor het 
onderwerp te mogen vragen. Laat mij besluiten met den wensch, 
dat ik althans enkelen van hen tot bestudeering van het nieuwe 
wetboek moge hebben opgewekt. Zij kunnen er niet dan wel bij 
varen. De rechtswetenschap zal met dit W e t b o e k rekening moeten 
houden. Zwitserland mag trotsch zijn op dit werk. He t kan anderen 
ten voorbeeld zijn. 



64. D E W A A R D E V A N H E T R O M E I N S C H E R E C H T . * ) 

Zeer geachte Hoorders, 

Een nieuw benoemd hoogleeraar in het Romeinsche Recht heeft 
op zijn ambtgenoot, wien een ander vak van studie is toevertrouwd, 
één ding voor. Terwijl deze zich afpijnigt in het zoeken naar een 
onderwerp, waarover hij zijn inaugurale rede zal houden, vindt 
degeen, die Romeinsch Recht zal doceeren, zijn taak reeds van te 
voren aangewezen. O p hem toch rust de plicht, wil hij niet met een 
haast bindend wordende traditie breken, bij de aanvaarding van 
zijn ambt uiteen te zetten en met kracht te betoogen, waarom juist 
het door hem te doceeren vak voor den toekomstigen jurist van 
bijzonder belang is. 

Aan dien regel wil ook ik mij niet onttrekken, maar toch zal ik 
op het voorbeeld van den Romeinschen jurist, die zoo menigen regel 
naar de omstandigheden wist te plooien, hem niet al te streng op-
vatten, niet al te letterlijk volgen. Een verdediging van de plaats, 
die het Romeinsche Recht inneemt in de thans geldende studie-
regeling hebt ge van mij op dit oogenblik niet te verwachten. Alleen 
al de overweging houdt er mij van af, dat nog een betoog voegen 
bij de vele die daarover zijn gehouden, U reeds aan de zwakte 
van de te verdedigen stelling zou doen gelooven: door telkens met 
omhaal van woorden hetzelfde te zeggen tracht men toch vooral 
die meeningen ingang te doen vinden, waarvan men voelt dat ze 
niet boven allen twijfel verheven zijn. Ik aanvaard eenvoudig als 
een feit, dat het Romeinsche Recht die plaats inneemt, een plaats 
trouwens overeenstemmend met die welke het nog altijd heeft in 
de wetenschap. W a n t dat het werk der Romeinsche juristen nog 
steeds van buitengewone beteekenis wordt geacht voor recht en 
rechtswetenschap, is een feit. dat men al of niet kan toejuichen, 
maar waarvan de waarheid niet valt te betwisten. Ook zij die zich 
aan de bewondering voor die Romeinsche werkers trachten te ont-
trekken, zijn toch in zooveel hun geestelijke kinderen, dat de ver-
loochening meest meer in woorden dan in daden geschiedt. Over 

*) Rede uitgesproken bij de aanvaarding van he: Hoogleeraarsambt aan de 
Universiteit van Amsterdam op 7 October 1907. 

Aant. Het belangrijke bo.k van Brütt. Die Kunst der Rcchtsan-xeniung, zugltich 
ein Beitrag zur Methodenlehte der Geistesuissenschaften, Berlin. Guttentag 1907. 
kwam mij eerst in handen, toen mijne rede reeds grootcndeels voltooid was. Ik 
wijs er op omdat de beschouwingen van Brütt hier en daar sterk overeenstemmen 
met het betoog, dat ik geheel onafhankelijk van hem had opgesteld. (Vgl. bv. 
over de Begriffsjurisprudenz Brütt. blz. 91 —100 met hierna blz. 173—176.) 



DE WAARDE VAN HET ROMEINSCHE RECHT 171 

de verklaring, die men van dit verschijnsel kan geven, wil ik in dit 
uur tot U spreken. Daarbij zal ik mij niet in een onderzoek begeven 
naar het ontstaan daarvan, noch den samenhang naspeuren van 
dit verschijnsel met andere der cultuurhistorie, al zou ook dat zeker 
een schoone bezigheid zijn. Mijn bedoeling is een andere, niet 
genetisch, maar critisch wil mijn onderzoek zijn: met een door doel 
en structuur der rechtswetenschap gegeven maatstaf wil ik na-
vorschen, waarin dan toch het bijzonder-voortreffelijke steekt, dat 
in het werk der Romeinsche juristen moet zijn gelegen, wat zij ten 
bate van recht en rechtswetenschap hebben gepraesteerd. Met 
andere woorden ter waardeering van dit werk wil ik een bescheiden 
bijdrage geven. Kan ik de waarde van hetgeen de Romeinsche pru-
dentes wrochten in enkele punten aanduiden, dan vervul ik wellicht 
toch ook mijn plicht tegenover de traditie. 

Ligt die waarde niet voor de hand en is die niet in de eerste 
plaats hierin te vinden, dat het Romeinsche Recht de bron is van 
het onze? Het is van algemeene bekendheid, dat het Romeinsche 
Recht ook ten onzent is gerecipieerd, dat vele der thans nog gel-
dende privaatrechtelijke regels van Romeinschen oorsprong zijn. 
Spreekt het dan niet vanzelf, is men geneigd te vragen, dat kennis 
van het Romeinsche recht voor inzicht in het onze onontbeerlijk is? 
Ik betwist het geenszins, maar ik moet er toch twee opmerkingen 
aan toevoegen. In de eerste plaats, dat bij een beschouwing van 
deze zijde der zaak het Germaansche recht op even groote waardee-
ring aanspraak msg maken, ja op meerdere, indien althans vroegere 
verwaarloozing door vertroeteling kan worden goedgemaakt. In de 
tweede c;i voornaamste plaats, dat uit dit historisch belang wel 
volgt, dat Romeinsch Recht voor ons een bestudeering overwaard 
is, maar dat daarmee voor de beantwoording van onze vraag nog 
niets is gezegd. Reeds het object van die studie en van onze vraag 
verschilt. Voor dit historisch onderzoek is niet het Romeinsche 
recht, waarop wij doelen, van belang, niet het als een éénheid te 
begrijpen systeem van door Justinianus verzamelde rechtsregelen, 
waarvan de kern te Rome in den bloeitijd, in de tweede en derde 
eeuw na Christus gold, maar slechts datgene uit dat systeem wat 
tot ons gekomen is en zooals het tot ons gekomen is. W a n t al 
moet voor de geschiedenis van de receptie, speciaal in ons land, 
neg ongeveer alles worden gedaan, zóó wat haar oorzaken als haar 
uitgebreidheid betreft, één ding staat vast: wat gerecipieerd is, 
is niet het zuiver klassieke Romeinsche Recht, evenmin dat van 
Justinianus, maar een recht dat Glossatoren en Kommentatoren 
onder invloed van Kanoniek en Lombardisch leenrecht uit het 
corpus juris hadden gevormd. Daarmee heeft elk historisch onder-
zoek rekening te houden en te dikwijls is dat verzuimd. Maar 
duidelijker nog doet nadere bezinning over de beteekenis zelf der 
vraag naar de waarde van het Romeinsche Recht inzien, dat door 
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een verwijzing naar een historisch belang de beantwoording niet 
wordt bevorderd. Immers niet over het belang van het Romeinsche 
recht als onderdeel van ons studieplan spreek ik, maar over de 
waarde van het werk der juristen; ter bepaling daarvan geeft de 
rechtswetenschap en niet paedagogie of historie de maatstaf. E n 
wie een andere dan historische waarde van eenig geestelijk ver-
schijnsel heeft te benaderen, kan niet volstaan met te letten op 
den invloed van dat verschijnsel op een ander; wie een theorie 
beoordeelt kan haar juistheid niet toetsen door het succes te onder-
zoeken dat zij bij anderen heeft gehad. En zoo kan hij, die de 
waarde van een als een geheel beschouwde reeks van voorschrif-
ten, meeningen en begrippen, een systeem als het Romeinsche 
Recht wil bepalen, zich niet van zijn taak gekweten achten, als hij 
den invloed van dat systeem op andere heeft aangewezen. Naar 
het objectief-deugdelijke in dat recht zelf heeft hij te vragen. 

In dezen zin als wij het begrijpen is de vraag ook gesteld en — 
op geheel verschillende wijze — beantwoord door de beide meesters 
van de wetenschap van het Romeinsche Recht in de 19e eeuw, 
door Friedrich Carl von Savigny en Rudolph von Jher ing 1 ) , al 
heeft Jhering bij zijn antwoord de onderscheiding tusschen het 
voor de rechtswetenschap waarde-volle en het historisch belangrijke 
naar mijn meening niet altijd voor oogen gehouden. 

Doch zien wij eerst, waarin de tegenstelling tusschen beiden in 
dezen bestaat. 

In een enkel woord samengevat komt deze hierop neer, dat 
Savigny den vorm, de wijze waarop de Romeinsche juristen hun 
werk verrichten, hunne methode, het vooral en het eigenlijk alleen 
bewonderenswaardige in het Romeinsche recht vindt, terwijl 
Jhering dit zoekt in den inhoud van de door hen opgestelde regels, 
van hun systematiseering en hun rechts-instituten. 

Het doet ons zeker eenigszins zonderling aan bij een man, die 
zóó voor en in het Romeinsche recht heeft gewerkt als Savigny te 
lezen, dat wat inhoud betreft van het geheele corpus juris alleen 
de leer der contracten te loven is en dat die nog van zoo alge-
meenen aard is, dat zij ook wel door het gezond verstand zonder 
eenige juridische vorming zou gevonden zijn. Men kan tegenwer-
pen, dat een methode, die tot dergelijke povere resultaten leidt, 
toch zelf wel niet van zoo hooge waarde zal zijn, dat, als het 
zoogenaamde „gezond verstand" den rechtsregel even goed kan 
vinden en formuleeren als de rechtswetenschap, het voor deze. tijd 
is zoo spoedig mogelijk zich zelve ten doode te doemen. Men kan 
in één woord van meening zijn, dat op de boutade van den Meester 
ongeveer alles is af te dingen, toch moet men mijns inziens zich 
in de tegenstelling: vorm of inhoud principieel aan zijne zijde stel-

l ) Savigny, Vom Beruf unster Zeil für Geselzgebung und Rechtsivissenschaft, 
blz. 27 vlg. — Jhering, Gasl des Römischen Rechts I, (5e Aufl.). blz. 18 vlg. 
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ien. Het komt er slechts op aan goed te onderscheiden, wat hier 
vorm, wat inhoud moet heeten. Jhering wil de taak van den jurist 
niet enkel in toepassing van het al voorhandene zoeken, maar al 
heeft hij daarin gelijk, dan is nog het pleit tusschen methode en 
inhoud niet te zijnen gunste beslist. Evenmin overtuigt hij ons, als 
hij een vergelijking met een kunstwerk maakt en Savigny verwijt 
dat hij het kijkje in het atelier van den kunstenaar boven het kunst-
werk zelf stelt. Dat wij dat kijkje kunnen nemen is immers slechts 
gevolg van de toevallige samenstelling van de wetgeving van 
Justinianus; had deze in plaats van de werken der juristen enkel 
te doen excerpeeren uit die excerpten een wetboek als onze moderne 
geredigeerd, dan zou ons de mogelijkheid onthouden zijn na te gaan, 
hoe de juristen gewerkt hebben en zou het resultaat er minder om 
zijn geweest, vraagt hij. Waarschijnlijk wel, zal ons blijkbaar niet 
verwacht antwoord moeten luiden, en zoo al niet minder, toch 
stellig anders, want in veel hooger mate dan thans tengevolge der 
interpolaties het geval is, was dan het tot ons gekomene het werk 
van Justinianus' helpers, niet van de klassieke juristen geweest. 
Doch in ieder geval is de vergelijking met den kunstenaar geschikt 
de voorstelling van inhoud en vorm van rechtsregels en instituten 
te vertroebelen. De jurist staat geheel anders tegenover de te be-
werken stof als de kunstenaar. Voor den jurist is de stof eenige 
concrete maatschappelijke verhouding, waarvan hem regeling ge-
vraagd wordt; dit geldt zoowel voor de beslissing omtrent de uit-
gebreidheid van een servituut-bevoegdheid als waterloop of uitzicht 
in een proces tusschen twee buren als voor de regeling van geheele 
instituten als eigendom of contractenrecht in het algemeen. Geeft 
hij een uitspraak, dan is dat altijd een oordeel voor die concrete 
verhouding, dat niet zonder die verhouding is te denken. W a a r nu 
de samenleving naar tijd en plaats voortdurend wisselt, kan in den 
inhoud van een rechtsregel nooit iets objectief-waardevols gevon-
den worden. Uit zijn aard is hij veranderlijk, Jhering zelf laat 
geen gelegenheid onbenut om het te betoogen. Het is natuurlijk 
zeer goed mogelijk dat ook nu nog regels van Romeinsch recht 
de juiste zijn, maar dit is toch alleen dan waar, indien de thans 
door dien regel beheerschte toestand gelijk is aan dien, waarvoor 
hij werd gedacht. Hoe abstracter de regel, hoe grooter de kans 
dat dit geschiedt. Maar wie verder gaat en uit het belang voor 
ons tot een objectieve waarde van den regel op zich zelf wil con-
cludeeren, maakt zich schuldig aan de verwarring tusschen histo-
rische en rechtswetenschappelijke waarden, die ik zooeven aangaf. 

Niet dus in de door de Romeinsche juristen gegeven beslissingen, 
maar in de methode, waarnaar zij tot die beslissingen kwamen, zit 
hunne waarde. In zooverre geven we Savigny gelijk. Maar waarin 
bestaat dan die methode, dat hij zóó wist te prijzen? 

Word t deze vraag den stichter der Historische School voor-
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gelegd, dan antwoordt hij: in een vast bezit van de leidende be-
ginselen van het recht, in een zóó zeker hanteeren van die begrip-
pen, dat men zonder overdrijving van ee.i wiskunstig rekenen met 
begrippen kan spreken. Daarnaast een voortdurend acht slaan op 
de werkelijkheid, zoodat de theorie van wie zoo werkten niet van 
hun practijk is gescheiden, maar zij in ieder geval steeds den regel 
zien, in den regel zijn toepassing en zij even gemakkelijk van het 
algemeene tot het bijzondere afdalen als ze uit het bijzondere het 
algemeene weten te vinden. Voeg er nog eenige bijkomstigheden 
aan toe als een uitmuntende vaktaal en een eigenaardigen stijl, zoo 
in de uiteenzetting van het geval als in de formuleering van den 
regel en gij hebt een beeld van de voortreffelijkheid van den Romein-
schen jurist, zooals Savigny haar dacht. 

Ontleden wij met terzijdelating van het bijkomstige dit betoog, 
dan blijkt de deugd van de rechtsgeleerden van den klassieken tijd 
naar Savigny voornamelijk hierin te zitten, dat zij op onberispelijke 
wijze ieder hun voorgelegd geval onder den daarvoor passenden 
regel wisten te subsumeeren, dat zij verder — zoo mogen wij het 
..rekenen met begrippen" wel parafraseeren — uit de regels de 
abstracte begrippen wisten af te leiden, uit die begrippen die zij 
(de uitdrukking is van Savigny) als zelfstandige wezens behan-
delden, weder nieuwe regels te vormen. Dât de klassieke meesters 
dit alles verstonden, zullen wij voor een oogenblik op gezag van 
Savigny aannemen, maar is dit nu inderdaad iets zóó voortreffelijks? 
is de uitsluitend logische behandeling van de stof de den jurisc 
door het doel van zijn taak voorgeschrevene? Savigny beschouwt 
dit als van zelf sprekend en ook Jhering gaat op de door mij zoo 
even bedoelde plaats in het begin van zijn „Geist" op deze vraag 
niet in. W e l betoogt hij dat niet in deze methode het eigenlijk goede 
van het werk van Papinianus en de zijnen kan zitten, maar óf de 
methode in zich zelf goed is. bespreekt hij niet. 

In den Jhering van toen is dat licht begrijpelijk, maar zou de 
latere Jhering zich daarbij ook zoo gemakkelijk hebben neergelegd? 
Als wij aan den strijd denken, dien hij in een der laatste hoofd-
stukken van hetzelfde boek tegen overschatting van het logische 
in het recht aanbindt, een strijd dien hij later met zoo bijtende spot 
en zoo hartstochtelijken ernst zou voeren, is twijfel daaraan ge-
rechtvaardigd en rijst de vraag: is wat Savigny zoo in het werk 
der klassieken vereert iets anders dan ..Begriffsjurisprudenz"? 

Met dit woord wordt veel geschermd tegenwoordig, maar of 
daarom een klare voorstelling van wat bij het woord is te denken, 
ook algemeen is, acht ik minst genomen twijfelachtig. W e dienen 
dus ter beantwoording van de vraag die ik zoo even opwierp eerst 
na te gaan, wat Begriffsjurisprudenz eigenlijk is. 

W e n d e n we ons daartoe tot Jhering, den man van wien het 
woord afkomstig is. 

W e l nog niet het woord, maar toch reeds een begin van het 
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verzet tegen de meeningen die later met dat woord zouden worden 
aangeduid is in het derde deel van den Geist1) te vinden. Daar 
voor het eerst naar ik meen. 

Als Jhering de vraag naar het vanwaar der Romeinsche rechts-
oegrippen heeft gesteld, maakt hij de opmerking dat de heden-
daagsche rechtswetenschap voor oplossing van deze vraag zoo bit-
ter weinig heeft gedaan. Hoe komt dat? Het laat zich met één 
woord aanduiden. Het is het verblindende in de juridische dialek-
tiek, die de kunst verstaat het positieve als logisch te doen begrijpen, 
die, als zij het recht dat bestaat voor ons oordeel wil rechtvaar-
digen, niet naar een historische, praktische of ethische rechtvaar-
diging zoekt, maar het als logisch noodzakelijk voorstelt. Uit de 
begrippen wordt, wat het Romeinsche recht kent, tot den eigendom 
van de insula in flumine nata toe, als logisch noodzakelijk gededu-
ceerd; wat niet Romeinsch was, heet logisch onmogelijk. Met tal 
van voorbeelden wordt dit toegelicht. En hiertegen loopt Jhering 
storm. Laten wij de banden verbreken roept hij uit, waarin een 
waan ons gevangen houdt. Geheel die cultus van het logische is 
een dwaling, een miskenning van het wezen van recht. Het leven 
is er niet om de begrippen, maar de begrippen zijn er ter wille van 
het leven. Niet wat logica, maar wat leven, verkeer, rechtsgevoel 
eischt, heeft te geschieden, laat het logisch af te leiden of logisch 
onmogelijk zijn. De Romeinen hebben het nooit anders begrepen. 

Tot zoover Jhering in den Geist. Deze stelling, waaraan hij zijn 
later leven trouw is gebleven, en die hij nog herhaaldelijk heeft 
verdedigd en in practijk gebracht ook, maakt hij in een zijner latere 
werken, in zijn Scherz und Ernst in der Jurisprudenz') tot uit-
gangspunt en grondslag voor beschouwingen over de methode 
zijner tijdgenooten, waarin hij hen vooral met het scherpe wapen 
der spot te lijf gaat. Hij leidt ons rond in den Begriffshimmel, waar 
gestorven theoretici in gezelschap van de rechtsbegrippen mogen 
vertoeven, althans als zij op aarde de kunst verstonden een rechts-
instituut zonder inzicht in zijn practische beteekenis zuiver uit het 
begrip op te bouwen. Hij vertoont ons de haarkloofmachine, de 
klimpaal waarlangs de jurist naar boven moet om een probleem 
naar beneden te halen en later weer naar boven te brengen, het 
fictie- en constructieapparaat, de interpretatiepers, waarmee men 
uit elke plaats kan halen wat men wil, kortom al de werktuigen 
waarvan de jurist zich bedient, die het begrip om zich zelf kweekt. 
W a n t daarom is het in den Begriffshimmel te doen. Naar het 
waarom en vanwaar van een begrip past het niet te vragen. De 
begrippen zijn en daarmee is alles gezegd. Het zijn absolute waar-
heden — altijd en eeuwig. Elk rekening houden met het nut of 
het doel is een bederf van het begrip. Geen wonder dat het biï 

») Zie Geist IIJ, I blz. 318 vlg. 
-) 4c Aufl.. blz. 317 vlg. 
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het hooren van dit alles een utilist als Jhering zóó bang te moede 
wordt, dat hij zich terugtrekt voor het examen dat hij om tot den 
hemel toegelaten te worden moet doen. Maar ook op aarde terug 
handhaaft hij alles wat hij in scherts gezegd heeft. Zijn sarcasme 
was ernst en niet een zich zelf van overdrijving bewust spotten. 
De noodzakelijkheid om met doel en nut van elk rechtsinstituut en 
eiken rechtsregel rekening te houden — een noodzakelijkheid die 
hij aan zich zelf zóó sterk had ondervonden, dat zij hem dwong 
zijn levenstaak, zijn boek over den Geist des römischen Rechts, 
te onderbreken om haar ter wille een ander werk, zijn Zweck im 
Recht te gaan schrijven — die noodzakelijkheid heeft hem tot een 
geslagen vijand van elke Begriffsjurisprudenz gemaakt. Het is een 
dwaling te meenen, dat begrippen, omdat zij nu eenmaal bestaan, 
als onomstootelijke logische waarheden altijd moeten gelden. Het 
is een dwaling als men beweert, dat, als de begrippen eenmaal 
aangenomen zijn, ook al hunne consequenties op onvoorwaardelijk 
gelden aanspraak kunnen maken. Het is een dwaling eindelijk 
als de rechtswetenschap het practische doel en de toepasbaarheid 
van het recht ter zijde laat en er slechts een voorwerp in ziet, waar-
aan het logisch denken zelfgenoegzaam zich te goed kan doen. En 
zoo bitter stemmen al deze misvattingen den grooten Romanist, 
dat hij de wellicht niet geheel gemeende verzuchting laat ontsnap-
pen: was ik nog jong, ik koos een ander vak. 

Ik heb deze aan de juristen onder U ongetwijfeld bekende pas-
sages van Jhering's werk zoo uitvoerig weergegeven, minder nog 
om wat ze wel, als om wat ze niet bevatten. Indien gij ze gevolgd 
hebt, zult ge bemerkt hebben, dat niet alleen een definitie van de 
Begriffsjurisprudenz daarin niet te vinden is, maar ook een min 
of meer nauwkeurig aangeven, waarin de fout der bestreden methode 
gelegen is, ontbreekt. Het wordt ons duidelijk gemaakt, dat het 
logische element in de rechtswetenschap overschat is, maar hoe 
hoog het wel geschat moet worden, welke diensten het wel bewijst, 
wordt niet gezegd. Het is vooral door een beroep op ons rechts-
gevoel, waarvoor de resultaten niet kunnen bestaan, waartoe de 
aangevallen leer komt, dat wij van de ondeugdelijkheid dier leer 
zelf moeten worden overtuigd. Het is de kracht van het door dat 
gevoel gegeven intuitief inzicht die Jhering de fraai gebouwde stel-
lingen zijner medestanders omver doet werpen. En het is een lust 
hem aan het werk te zien. Maar voor ons, die den strijd achteraf 
beschouwen, die al zoo dikwijls dat beroep op het rechtsgevoel, 
op wat het verkeer eischt, hebben gehoord, voor ons rijst toch de 
vraag, of voor een wetenschappelijke rechtvaardiging van zijn 
beweringen een beroep op het rechtsgevoel wel voldoende is, of 
daartoe niet eerst een rechtvaardiging van dat beroep zelf zou 
moeten worden gegeven. Bovenal, wij kunnen niet meer volstaan 
met een — al zij het nog zoo sterk — toch vaag voelen, dat in 
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die methode der 19e-eeuwsche juristen, die Begriffsjurisprudenz 
heet, een fout steekt; wij willen weten, waarin die fout bestaat. 
Althans voor wie, als ik op dit oogenblik, de Romeinsche juristen 
onder dezen gezichtshoek wil beschouwen, is dit onontbeerlijk. 

Neemt men de tegenstelling tusschen hetgeen Jhering wil en 
wat hij bestrijdt, ruim, waartoe de term en ook een enkele uitlating 
wel aanleiding kan geven, dan zou men haar kunnen karakteriseeren 
als die van de teleologische tegenover de logische methode; niet 
het begrip moet worden gekweekt, maar het doel van elk rechts-
voorschrift of rechtsinstituut moet worden onderzocht. Maar nu 
is deze tegenstelling er eigenlijk geen: immers een logische behan-
deling van de rechtsstof, een analyseeren en samenvatten, een 
subsumeéren en ordenen van begrippen kan samengaan met het 
meest mogelijke rekening houden met aoel en grondslag bij de 
verklaring en uitlegging van rechtsvoorschriften. Bestudeering van 
het ontstaan van den regel, van zijn samenhang met de te regelen 
stof en zijn werking staat naast niet tegenover een logische ordening. 
Bovendien het cultiveeren der begrippen op zich zelf in de rechts-
wetenschap af te keuren heeft geen zin, omdat een dergelijk verwijt 
van de onjuiste onderstelling uitgaat — de opmerking is van 
Stammler ') — dat rechtsbegrippen en rechtsregels twee naast en 
onafhankelijk van elkaar bestaande dingen zijn. In waarheid is niet 
één rechtsregel zonder gebruikmaking van rechtsbegrippen op te 
stellen — is een rechtsbegrip omgekeerd niet anders dan een 
samenvatten van regels of van te regelen feitelijke toestanden. 
Zeker, er zijn er bij die logische operaties, waarvan het twijfel-
achtig is of zij ter verklaring en beheersching van de stof iets bij-
brengen, en wie ze begint doet goed zich daarover te bezinnen. 
Men heeft dat wel verzuimd, maar daarmee is principieel tegen 
het vormen en bestudeeren der begrippen niet het minst in het 
midden gebracht. Maar waarin zit dan de fout, die toch ook wij 
wel moeten erkennen? Bezien wij ter bepaling daarvan een der 
gevallen, die Jhering ons als afschrikwekkend voorbeeld voorhoudt. 

Het is ontleend aan Puchta, den man tegen wien het verwijt 
van begripsverheerlijking zich wel in de eerste plaats heeft ge-
r i ch t a ) . Puchta staat voor de vraag, of bij een handeling door een 
vertegenwoordiger in naam van een vertegenwoordigde verricht, 
deze laatste wordt gebonden, een vraag, die naar hedendaagsch 
recht geen vraag meer is. Hij beantwoordt haar ontkennend, op 
grond dat een tegenstelde beslissing tegen het „wezen der rechts-
verhouding, bij welke de subjecten wezenlijk tot den inhoud be-
hooren" zou ingaan. De regel dat de verbintenis in den persoon 
van wie handelt zelf moet ontstaan is niet een bijzonderheid van 

' ) Die Zuhunftaufgaben des Rechts und der Rechtsivissenschaft in Systematische 
Rechtsivissenschaft von Stammler u. a. (Teil 2 Abt 3 van ,.Die Kultur der Gegen-
a'arr", herausgegeben von Paul Hinneberg). blz. 499. 

s ) Puchta, Pandehten, § 273. 
12 
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het Romeinsche recht, maar ligt in den aard der verbintenis. Tegen 
deze uitspraak komt ons hedendaagsch rechtsgevoel in opstand. 
W a a r zit nu de fout? 

Men moet twee mogelijkheden onderscheiden. Het geval kan 
zich voordoen, dat in het positieve recht, waarvan Puchta spreekt, 
met voor den uitlegger niet te betwijfelen zekerheid is neergelegd 
dat het in den aard der verbintenis uit contract ligt dat een derge-
lijke verbintenis alleen in de personen van degenen die handelden 
kan ontstaan, dat dit begrip dus in een regel van positief recht is 
omgezet. De wetgever geeft dan in den schijn van een begrip een 
oordeel. In dat geval is de deductie dat de directe vertegenwoordi-
ging onmogelijk is, volkomen geoorloofd en zit er in Puchta ' s dàn 
logisch dwingende redeneering geen enkele fout. Maa r dat geval 
zal zich uiterst zelden voordoen, uiterst zelden geven de den uit-
legger bindende normen een dergelijke, twijfel uitsluitende begrips-
bepaling. Gewoonlijk wordt dit begrip door den uitlegger zelf uit 
de verschillende speciale normen gevormd, zelfs dan als de wet-
gever zich aan een omschrijving van het begrip heeft gewaagd, 
omdat dan toch altijd de kans groot is, dat die omschrijving niet 
met den inhoud der speciale regels klopt. Z o d ra deze tweede moge-
lijkheid zich voordoet, zoodra dus het begrip niet zelf is een onver-
mijdelijke regel van positief recht, is de deductie van een regel uit 
het begrip gevaarlijk en nooit logisch dwingend. Immers één van 
tweeën: of de gezochte beslissing, in casu of de handeling van den 
vertegenwoordiger den vertegenwoordigde bindt, behoort zelf 
onder de normen, waaruit het begrip wordt gevormd, — en dan 
is onze vraag geen vraag meer, óf zij is er niet in te vinden, — en 
dan kan uit een geheele reeks van bepalingen waaruit het begrip 
der contractueele verbintenis als alleen ontstaande tusschen de 
handelende partijen wordt afgeleid, nooit een logisch dwingende 
conclusie omtrent ons geval worden getrokken. Immers dan kan 
uit die rechtsregels nooit meer worden afgeleid, dan dat meestal, 
gewoonlijk, in al de door het objectieve recht geregelde gevallen 
zelfs, een verbintenis alleen ontstaat tusschen de partijen die han-
delden, maar uit het feit, dat iets gewoonlijk zoo is, kan nooit door 
een logische operatie de conclusie worden getrokken, dat het altijd 
zoo zijn moet. En of men nu uit de regels of uit het begrip dedu-
ceert maakt geen verschil, want door uit de regels het begrip te 
vormen voegt men aan hun inhoud niets toe. Neemt men het door 
deze deductie gevonden resultaat toch aan, dan zal altijd een ander 
niet logisch moment meewerken; verwerpt men het, dan begaat men 
logisch geen fout. En hiermee niet rekening gehouden te hebben. 
is de fout van Puchta. Hij vergat dat zijn begrip van het wezen 
der verbintenis niet was een bindende rechtsregel, maar dat het 
uit rechtsregels, waaronder het geval niet was te brengen, was 
gevormd, dat dus dat begrip niet meer dan die regels kon bevatten 
en omtrent het geval niets beslissen. Niet aan een overschatting 
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van het logische element in het recht, maar aan een overschatting 
van de macht der logica in het algemeen maakt hij zich schuldig: 
Puchta ' s fout was een logische. Hij meende dat men door enkel 
logische operatie een nieuwen inhoud kan vinden, terwijl daar-
door toch alleen het al gevondene wordt geordend. En daarbij komt 
nog een neiging naar de afdwalingen van het natuurrecht. Dit mag 
vreemd klinken als het van een hoofd der historische school wordt 
gezegd, het is waar. Gelijk het natuurrecht geloofde aan vaste 
voor eiken tijd en plaats geldende regels, zoo maakt Puchta de 
Romeinschrechtelijke begrippen tot eeuwige waarheden; het begrip 
dat de Romeinen uit hun verbintenissen recht voor hun tijd hadden 
gevormd, wordt er een van alle tijden. Maar gelijk thans wel vast 
staat dat die eeuwige regels van het natuurrecht niet zijn te vinden, 
zoo heeft ook de inhoud van eenig rechtsbegrip nimmer aanspraak 
op eeuwige gelding. 

Is nu hiermee het deduceeren van regels uit begrippen absoluut 
veroordeeld? Kan men, als een zoo gevonden conclusie toch logisch 
niet dwingend is en toch weer aan andere gegevens moet worden 
getoetst, de moeite en tijd aan de constructie van het begrip en 
de afleiding van den regel besteed, niet beter gebruiken door ter-
stond uit die andere, niet-logische momenten den regel te vormen? 
Ik zou deze vraag niet beslist bevestigend durven beantwoorden. 
Integendeel, daargelaten nog dat het gevaar bestaat, dat zoo niet 
alleen de deductie uit het begrip maar ook de zoo nuttige vorming 
van dat begrip achterwege zou worden gelaten, ben ik geenszins 
geneigd deze deductie zelf als waardeloos weg te werpen. De 
structuur van onzen geest is nu eenmaal zoo, dat wij een norm. 
waarvan wij den samenhang kennen met andere, eerder als juist 
zullen aanvaarden, dan een die ons vijandig lijkt tegenover de 
andere en ons zoo iets „willekeurigs" wil opleggen. Een norm 
dien wij logisch kunnen begrijpen erkennen wij eerder als bindend. 
Men accepteert een beslissing, als zij naar het heet, ..past in het 
systeem van het recht", waarmee men toch niets anders wil zeg-
gen, dan dat zij teruggebracht moet kunnen worden, logisch onder-
geschikt worden aan regels al elders erkend. Een uit het begrip 
gededuceerde beslissing mag niet noodzakelijk juist zijn, krachtens 
het streven naar éénheid ook in de vorming van rechtsregels, de 
neiging het nieuwe bij het oude te doen aansluiten, het oude zoo 
laat mogelijk te laten varen en het gelijksoortige gelijksoortig te 
behandelen, bestaat er een goede kans het juiste te treffen. Maar 
wél heeft men zich bewust te zijn, dat een zoo gededuceerde stel-
ling niet meer is dan een hypothese, dat altijd een toetsing ean 
niet-logische momenten noodzakelijk blijft. 

Als men deze beschouwingen voor oogen houdt, dan is het ge-
makkelijk in te zien, dat het werk der Romeinsche klassieken vrij 
is van wat als Begriffsjurisprudenz is te laken. Zeker zij verston-
den het een geval onder een regel te subsumeeren, zij wisten uit 
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de geheele rechtsmassa, uit die onsamenhangende reeks van ge-
woonten en wetsvoorschriften, van uitleggingen en min of meer 
onduidelijke voorstellingen in den geest der menschen door de 
vorming van vaste en klare begrippen een éénheid, een systeem 
te maken. Zoo schiepen ze kennis van het recht in rechtsweten-
schap om. Alleen al de onderscheiding van zakelijk en persoonlijk 
recht, een ontdekking die Kohier ' ) niet ten onrechte met de be-
langrijkste op natuurkundig gebied gelijk stelt en waartoe de recht-
sprekende schepenen der Middeleeuwen nimmer hebben kunnen 
komen, zou voldoende zijn om hun aanspraak op hooge waardee-
ring in dit opzicht te staven. W i e deze verdienste niet hoog aan-
slaan — en onder hen, die smalend van Begriffsjurisprudenz spre-
ken, bestaat daartoe maar al te zeer neiging — miskennen de 
waarde der wetenschap zelf van het recht. W i e in de wetenschap 
een waarde vindt voor het recht, en niet voor het recht alleen, die 
zal de Romeinen als baanbrekers hebben te eeren. In zooverre 
geven we Savigny gelijk. In logische beheersching van de rechts-
stof zijn zij de voorgangers. Maar wat hen daarbij het meest 
tot eer strekt, is, dat zij hun geheelen logischen bouw wisten te 
offeren als hij geofferd moest worden. Spoedig gingen zij er niet 
toe over, een regel, een begrip werd gehandhaafd zoo lang het 
kon, er werd aan getornd, gedraaid en geplooit, om het zoo eenigs-
zins mogelijk te behouden, — de praetor was hun een voorbeeld, — 
maar kón het niet, dan lieten zij het onverbiddelijk los. Uit het 
begrip van de erfdienstbaarheid werd gededuceerd dat deze niet 
in een doen bestaan kon en die regel werd gehandhaafd ook, maar 
bleek hij bij de servitus oneris ferendi onhoudbaar, dan zagen de 
juristen er niet tegen op hem te verbreken, zij het ook met de 
waarschuwing, dat men vooral moest bedenken dat men met een 
uitzondering te doen h a d " ) . Uit het begrip van de novatie als te 
niet gaan van het oude vorderingsrecht door het ontstaan van het 
nieuwe, werd afgeleid dat ook het accessoir van dat recht het 
pandrecht verviel, maar ook die regel moest wijken en beding van 
het tegendeel werd mogelijk1). Het begrip van de verkrijgende 
verjaring onderstelt bezit, dus geen verjaring zonder bezit, door 
den dood eindigt het bezit, dus ook de verjaring zou onderbroken 
moeten worden, toch wordt anders beslist ' ) . Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden uit vele. Zij mogen volstaan voor mijn doel U aan 
te toonen, dat de eigenschap het recht, enkel door logische deductie 
te vinden niet Romeinsch is. Van hunne methode bewust waren 
de klassieke juristen zich waarschijnlijk weinig, zij spraken niet 
veel over de wijze waarop ze hun werk deden, maar ze deden het 

' ) Lehrbuch des bürgerlichen Rechis I. blz. 25. 
*) Vgl. D. VIII. 1, 15. 1. — D. VIII. 5. 6. 2. — D. VIII, 5. 8. 2. 
:') Vgl. D. XIII. 7. 11. 1. — D. XX. 4. 3 pr. — D. XX. 4. 21 pr. 
') Vgl. D. XI.I. 3. 40. — D. XLI. 3. 43. — D. XLI. 4. 2. 19. 



DE WAARDE VAN HET ROMEINSCHE RECHT 181 

goed en wisten zich buiten de dwalingen te houden, die later tijden 
aan hun methode vastknoopten. 

Maar er is meer. 

Niet door enkel logische deductie uit wettelijke regels is het recht 
te vinden zeide ik. Maar , vraagt men wellicht, behoort het wel 
tot de competentie van den jurist het recht te vinden? Is de taak 
der rechtswetenschap niet bepaald tot het beschrijven en ordenen 
van een door wet of gewoonte gegeven rechtsstof, tot het ver-
gelijken hoogstens van dat recht met hetgeen vroeger gold of elders 
geldt? Men heeft het beweerd. Men vergat daarbij echter, dat de 
beschrijving van het in eenige gemeenschap geldende recht zich 
niet kan bepalen tot een weergeven van de door wet of gewoonte 
gestelde normen, maar slechts dan volledig is, als zij naast die 
normen ook die regels omvat, waarnaar de niet in eenig wets-
voorschrift voorziene of door een bindende gewoonte geregelde 
gevallen moeten worden beslist. Die regels moeten worden gevon-
den. Voor een dood recht, een recht van vroeger tijden, mag dit 
vrijwel onmogelijk en ook geheel nutteloos zijn, voor wien levend 
recht bestudeert is het onvermijdelijk. W i e dit ontkent, moet van 
de door niets gestaafde onderstelling uitgaan, dat door wet en 
gewoonte een regel is gegeven voor elke mogelijkheid die het leven 
ter beslissing voorlegt. Eenvoudige waarneming van wat dagelijks 
om ons geschiedt leert anders. Maar zoodoende raak ik het pro-
bleem „Rechter en W e t " , een probleem, waarover uit te wijden, mij 
veel te ver zou voeren. Mij is het voldoende te constateeren, dat 
de jurist verplicht kàn zijn het recht te vinden, den regel waarnaar 
hij de hem voorgelegde feiten beslist uit iets anders dan wet of 
gewoonte te putten. Onverschillig blijft het voor het oogenblik. 
wannéér hij daartoe verplicht is. Door enkel logische deductie uit 
begrippen of regels komt men er dan niet, ik heb het U zooeven 
betoogd. En ook bij een methode, die voorzoover mij bekend is, 
zelfs door den starsten legist niet wordt verworpen, bij de analogie 
blijkt dit, ook het bij analogie concludeeren uit het bestaan van 
den eenen regel tot dat van een anderen is niet een enkel logische 
operatie. Immers daartoe is het noodig den hoogeren regel te vin-
den, waaruit beide, zoowel de bestaande als de gezochte voort-
vloeien, en dat besluiten uit het bijzondere tot het algemeene. is 
nooit logisch dwingend. De omschrijving der analogie bij Ulpianus 
reeds maakt het ons duidelijk ' ) . Als men art. 1612 B. W . : ..koop 
breekt niet huur" toepast op inbreng in naamlooze vennootschap-
pen, dan is dat een analogische wetsuitlegging, daartoe komt men 
door uit den regel dat huur niet wordt verbroken door koop den 
algemeeneren af te leiden, dat het voortbestaan van de huur onaf-

' ) Vgl. D. I. 3. 13. 
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hankelijk is van e/A:e vervreemding1). Maar wie ziet niet in, dat 
deze conclusie langs anderen dan uitsluitend logischen weg is ge-
trokken en dat logisch geen enkele fout zou zijn gemaakt, als zij 
werd ontkend? Ook bij analogische wetsuitlegging wordt nieuw recht 
door den uitlegger ontdekt. En zeer sterk eindelijk komt deze 
aard van de taak van den jurist uit in die talrijke gevallen waarin 
de wet den rechter uitdrukkelijk opdraagt zelf den regel, waarnaar 
hij beslissen moet, te zoeken. Het is een van de vele deugden van 
Stammler's magistraal werk over „Die Lehre von dem richtigen 
Rechte" een geheele reeks van gevallen, waarin dat gebeurt, te 
hebben aangeduid en hun samenhang aan het licht te hebben ge-
b rach t 2 ) . 

Het zijn die gevallen, waarin den rechter wordt opgedragen 
een beslissing naar billijkheid of naar omstandigheden te vellen, 
waarin hij moet aangeven wat de goede trouw eischt, waarin hij 
moet vaststellen of de reden tot eenige handeling gewichtig of 
dringend is, of het een of ander behoorlijk is verricht, of eindelijk 
een strijd met de goede zeden is te constateeren. Ik noem slechts 
enkele der vele termen, waarvan een wetgever zich bedient, als 
hij het vinden van den regel aan den rechter overlaat. Doch, wier-
pen wij straks de vraag op, of het de wetenschap past het recht 
te vinden, nu rijst twijfel of het wel recht is op den zoek waarnaar 
hij heeft uit te gaan, die voor beslissingen staat als ik zooeven 
aanduidde. Is er niet een andere tak van weten, die hem de normen 
aan de hand doet in gevallen als deze toe te passen? Kan de ethiek 
dien dienst niet verrichten? Voor Stammler3) is deze vraag afge-
daan door aan de zedeleer de gezindheid der menschen, aan het 
recht in den ruimsten zin hunne gedragingen als arbeidsveld aan 
te wijzen. Menigeen zal de grenslijn anders trekken, maar ook wie 
dat doet is met een verwijzing naar de ethiek weinig geholpen. 
Deze geeft allerminst een pasklaar stel voorschriften, dat de jurist 
eenvoudig voor het gebruik kan overnemen. Hij moet den regel 
zelf vinden, dat is niet anders, en heeft hij hem eenmaal gevonden 
dan past hij hem op het hem ter beslissing voorgelegde geval vol-
komen op dezelfde wijze toe als een wetsartikel. Wi l men dien 
regel dan toch er een van ethiek noemen, dan is dat een quaestie 
van terminologie, waarover ik niet zal twisten. Doch, vragen wij 
verder, als de ethiek ons niet helpen kan, kan dan de rechter, 
als hij moet uitmaken of iets billijk is of overeenkomstig de goede 
trouw of wel in strijd met de goede zeden, een grond voor zijn 

M Zie arrest H. R. 9 Nov. 1906. W. 8543. W. v. P. en R. 1931 en de aanteeke-
ning aldaar van Houwing. die er terecht op wijst dat het arrest naast de historische 
een analogische interpretatie geeft. Vgl. over analogie in het algemeen Sternberg, 
Allgem. Rechtslehre I, blz. 132 vlg. Meijers Dogmatische Rechtswetenschap, blz. 
125. 164. 

-) Zie blz. 252 vlg. 
•'') t.a.p. blz. 52 vlg. 
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oordeel niet vinden in wat omtrent zoo'n punt, hetzij in het alge-
meen, hetzij in het bijzonder in den kring van de betrokken per-
sonen wordt gedacht? Stammler ontkent het, naar mijn meening 
t e r e c h t 1 ) . W a n t , is het vooreerst al moeielijk op te sporen wat 
nu in zekere kringen billijk wordt gevonden, principieel is deze 
opvatting onhoudbaar, omdat er geen enkele grond is te noemen, 
waaruit zou volgen dat de wetgever door de opdracht aan den 
rechter de zaak naar billijkheid te beslissen, hem zou voorschrijven 
de gangbare meening van Jan en alleman omtrent wat recht behoort 
te zijn tot werkelijk recht te verheffen. En zoodra men deze voor-
stelling corrigeert door alleen op de meening van respectabele en 
fatsoenlijke, hoogstaande menschen zelfs te letten'2), stuit men op 
de moeielijkheid hoe uit te maken, wien dit epitheton toekomt. Hoe 
kan dat anders geschieden dan door hun gedragingen te toetsen 
en met welk ander criterium is dat te doen, dan met dat, wat men 
ook bij de beslissing of de handeling in quaestie geoorloofd is of 
niet zou gebruiken? Dan is het toch wel eenvoudiger dit laatste 
dadelijk te verkiezen. 

Niet de ethiek, niet de meeningen en opvattingen van dezen en 
genen vullen de leemte, die de wet hier laat aan, het recht zal die 
aanvulling in zich zelf hebben te zoeken. 

Zeg t men dus, dat het vinden van recht niet is een werk van 
de wetenschap, niet tot de taak van den jurist behoort, dan moet 
men hem ook de bevoegdheid ontzeggen, het recht toe te passen, 
ja zelfs het te beschrijven indien men zich althans niet met een 
beschrijving vol hiaten wil tevreden stellen. En dit alles op grond 
van een aprioristische opvatting van het begrip ,,wetenschap". — 
Of zou men moeten aannemen dat het niet de wetenschap is. die 
hier den rechtsregel hoopt te vinden, maar dat de jurist voor een 
dergelijke moeielijkheid staande zich eenvoudig door zijn rechts-
gevoel moet laten leiden? Is dat hier onze rechtsbron? Een niet 
onbelangrijke groep van schrijvers, vooral onder de felle tegen-
standers van de Begriffsjurisprudenz, denkt zoo. Nu wil ik niet 
betwisten dat bij het vinden van rechtsregels andere geestelijke 
functies dan het intellect meewerken, maar tegen een directe aflei-
ding van een regel uit het rechtsgevoel heb ik bezwaar. Daarmee 
komen we in een voor het recht uiterst gevaarlijk subjectivisme. 
W i e een vonnis velt op grond van zijn rechtsgevoel, zegt niet 
anders dan dat hij het zoo meent, omdat hij het zoo meent, des-
noods met een verklaring van innerlijk overtuigd zijn er bij, die 
voor anderen al heel weinig overtuigends heeft. Ik zal niet zoo 
onhoffelijk zijn tegenover velen Uwer om als Stammler een der-
gelijke motiveering met een citaat uit Shakespeare ein Weibes 
Grund3) te noemen, maar een motiveering als in een vonnis ver-

1) t.a.p. blz. 153 vlg., vgl. ook blz. 45 vlg. 
") Zie Dernburg. Das bürgerliche Recht III, blz. 24. 
:l) t.a.p. blz. 146 vlg.. 160 vlg.. het citaat op blz. 162. 
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langd kan worden, is het zeker niet. W e l is het subjectieve element 
uit een dergelijke beslissing nooit geheel te elimineeren, maar toch 
zal het streven er op moeten zijn gericht. W i e een ander een norm 
stelt zal dien ander van de waarheid van die norm moeten over-
tuigen, een enkel beroep op het gevoel baat niets. Mocht iemand 
dit niet inzien en geneigd zijn het rechtsgevoel of de willekeur van 
den rechter voor den laatsten grond van de te vinden beslissing 
te houden, die bedenke dat dan het bevel van den wetgever: ,,handel 
niet in strijd met de goede zeden" kan worden omgezet in dit 
andere: „handel niet zoo als een derde achteraf zal verklaren dat 
gij niet hadt mogen doen." Inderdaad het is niet waarschijnlijk, 
dat iemand dit zal aanvaarden ] ) . 

Maar hoe moet nu het recht gevonden worden? 
Door het uit de feitelijke omstandigheden af te leiden wordt ons 

wel geantwoord, wat het verkeer eischt heeft te geschieden, hoe 
dikwijls hebben wij die uitspraak van Jhering niet hooren herhalen. 
Onjuist is dat niet, maar wel moet ik voor een veel voorkomende 
verwarring waarschuwen. Bron van den regel, in den zin waarin 
het rechtsgevoel dat door de zooeven verworpen opvatting genoemd 
wordt, kunnen de feitelijke omstandigheden nooit zijn, het is dui-
delijk, dat zij in geheel andere verhouding tot den regel staan. 
W i e krachtens opdracht van den wetgever recht heeft te vinden 
beslist slechts een concreet geval en stelt daarvoor den regel vast. 
De feitelijke omstandigheden vormen daarbij de materie die ge-
regeld wordt, niet de methode waarnaar . De rechter zal moeten 
uitmaken welke handeling in een bepaald geval behoort te ge-
schieden, hij zal daartoe zoowel het geval als de wenschen der 
partijen moeten kennen en zoo volledig en goed mogelijk moeten 
kennen, maar uit die kennis alleen komt hij nooit tot een oordeel. 
En als dan nog met de eischen van het verkeer rekening gehouden 
moet worden, dan wil dat toch niet anders zeggen dan dat het 
concrete geval in verband met zijn omgeving moet worden be-
schouwd, maar boven het feitelijke komt men ook zoo niet uit. 

Een methode, waarnaar die feiten geoordeeld worden, is van 
noode. Aan een maatstaf die moet worden aangelegd bij de keuze 
tusschen de tweede mogelijkheden die voor de beslissing gegeven 
zijn, bestaat behoefte. W a n t op een dergelijke keuze komt het aan, 
duidelijk blijkt dit, als het de beslechting van een rechtsstrijd betreft, 
waarin de eene partij beweert, dat een handeling wel in strijd is 
met de goede zeden, de andere het ontkent of de eene een analogie 
verdedigt, de andere verwerpt; dan formuleeren partijen reeds van 
te voren de beslissingen waaruit de rechter heeft te kiezen, maar 
altijd moet een dergelijke keuze geschieden, als recht gevonden 
moet worden. Wi l men nu bij z o o n keus het juiste treffen, een 
regel vinden, die waarlijk rechtsregel kan heeten, dan heeft men 

*) Vgl. ook Brütt t a p . blz. 101 vlg. 
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zich te bezinnen op het doel van alle recht, een goede regeling 
te geven van de verhoudingen der menschen en te overwegen of 
de gedachte inhoud van den regel daarmee overeenstemt. Door 
zoo op den grondslag van alle recht terug te gaan, de in de wen-
schen der partijen vervatte mogelijkheden naar dat doel te waardee-
ren, zal men het juiste vinden, immers juist heet voor een doel-
wetenschap als het recht van deze zijde beschouwd is dat oordeel 
dat met dat einddoel in harmonie is. Z o o wordt het vaag gevoelde 
in zelfbezinning ge toe t s t 1 ) . 

Het is eerst onzen tijd gegeven deze critische methode weten-
schappelijk te rechtvaardigen — hier liggen Stammler's blijvende 
verdiensten'2) — maar reeds de Romeinen kenden en gebruikten 
haar. Als één ding in hen te prijzen is, is het wel dit, dat zij, juist 
zij met hun verfijnde techniek in die techniek niet het einddoel 
zagen, dat zij begrepen dat door critische waardeering van uit het 
achter die techniek gelegen doel het recht gevonden moet worden. 
Met de leeringen van het natuurrecht stemmen dergelijke beschou-
wingen overeen, in zooverre ook zij de overpeinzingen van de 
juristen op de fundamenteelste vragen richten, van deze verschillen 
zij, omdat niet naar regels voor altijd en eeuwig wordt gezocht, 
de stof wisselt, maar naar een objectief geldige formeele methode, 
waarnaar die stof, de door de behoeften bepaalde begeerten der 
menschen worden geoordeeld. Of Stammler die methode heeft ge-
vonden in zijn sociaal ideaal laat ik in het midden, ook of het hem 
is gelukt van uit die methode bruikbare criteria ter herkenning van 
de juistheid van een regel op te stellen. Hier ligt nog een wijd veld 
voor s t u d i e 3 ) . Hoofdzaak is voor het oogenblik, dat hij ons van 
uit de vlakte van het historisme weder naar hoogten heeft gevoerd, 
vanwaar het recht van boven kan worden overzien. En daarnevens 
dat die hoogten niet slechts een schoon' uitzicht bieden voor wie 
zich in speculatieve bespiegelingen wil verdiepen, maar dat ook de 
practische jurist, worden hem beslissingen omtrent te vinden recht 
gevraagd, telkens moet trachten ze te bestijgen. Ja ik zou daarbij 
verder willen gaan dan Stammler en willen volhouden dat niet 
alleen bij uitdrukkelijk of stilzwijgende opdracht van den wetgever, 
maar bij elke interpretatie, waar niet enkele logische deductie uit 
wetsvoorschriften ons leidt, een overdenken of de gevonden regel 
ook in dien zin recht kan heeten, niet kan achterwege blijven4). 

n) V/irtschaft und Recht (1896) en Die Lehre uon dem richtigen Rechte 
(1902). Vergelijk over dit alles Stammler. passim. 

2) Zie de uitspraken van Brütt over Stammler. blz. 111. 117. 
:') Geheel andere criteria stelt Brütt b.v. op blz. 118 vlg. 
•*) Er bestaat slechts dit verschil, dat bij interpretatie en ook bij de zg. Likken, 

de hiaten in de wet de rechter aan de waardeeringen van den wetgever in meerdere 
of mindere mate is gebonden, bij het zoeken naar recht krachtens opdracht van 
den wetgever is hij opzettelijk geheel vrij gelaten. 
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Dit nu deden de Romeinen — want het is tijd, dat wij tot hen 
terugkeeren. Ik heb U reeds gewezen op hunne superioriteit in de 
beheersching van de rechtsstof, hun systematiseering en vorming 
van begrippen. Maar ik voegde er bij, dat zij zich van de beperkt-
heid van hunne methode van deductie bewust waren, dat zij be-
grepen dat bij het vinden van recht door andere dan logische 
momenten de doorslag wordt gegeven. W e l n u die andere momen-
ten wisten ook zij dat uit het doel van alle recht, een goede regeling 
te zijn van de verhoudingen der menschen, moesten worden geput. 
En meer dan hun technische deugden is deze, — ik zeg het Stamm-
le r 1 ) volmondig na — want wat helpt ons de schoonste begrips-
vorming als het recht zelf wordt verwaarloosd? De Romeinen be-
grepen dit, zij kenden de tegenstelling van positief recht en datgene 
wat zij aequitas noemden, waarnaar het positief recht wordt ge-
vonden en zich richt. W e l ontbrak hun een vaste methode, te 
dikwijls zochten zij tastend en tot een helder inzicht wat zij deden 
zijn ze niet altijd gekomen, maar toch hielden zij in hunne decisies 
haast immer de aanpassing van den te vinden regel in het geheel 
der rechtsorde, niet alleen van wet of gewoonte, voor oogen. Tegen-
woordig komt het voor, dat wie een zaak bepleit, aan de uiteen-
zetting zijner rechtsbeschouwingen een betoog doet voorafgaan dat 
hij in ieder geval gelijk heeft naar billijkheid ,,moreel", zooals het 
in het jargon van de rechtszaal heet, en tracht men zoo de billijk-
heid als het ware door het achterdeurtje van het week te stemmen 
gemoed van den rechter toegang te verschaffen tot het recht. Bij 
de Romeinen werd het openlijk erkend, dat niet naast maar in 
het recht de billijkheid, het streven naar het richtige zou Stammler 
zeggen, de meeste is. In omnibus rebus quidem, maxime autem in 
jure aequitas spectanda -). In alle dingen, meest echter in het recht, 
is het goede in het oog te houden. Er mogen bewijzen zijn bij te 
brengen dat zij dit niet altijd bedachten — wie is zonder zonde? 
Het inzicht hebben zij gehad en zij wisten het te gebruiken ook, 
wie de talrijke fijne beslissingen nagaat, waarin zij recht niet af-
leidden uit bestaande normen der positieve wet, maar zelf vonden, 
moet het toegeven. Men herinnere zich slechts, hoe vaak zij met 
een exceptio doli het recht in de richting van de aequitas wisten 
te leiden. Vóór alles waren zij vinders van recht. De strijd tusschen 
hun rechtsscholen was niet een strijd over uitlegging van positief 
recht, maar een over rechtsvinding : ( ) . Bedenkt men dit, dan wordt 
het begrijpelijk, dat zij onze wetenschap definieerden als ,,ars boni 
et aequ i" 4 ) daarmee niet, als later tijden wel meenden, de taak 
van den jurist enkel in toepassing van het al voorhandene zoekend, 
maar integendeel hem streven naar het goede in het recht als 

1) t.a.p. blz. 164. 
-) D. L.. 17, 90. 
3 ) Vgl. Ehrlich. Freie Rechlsfindung und freie Rechtsivissenschaft, blz. 38. 
') D. I. 1 pr. 
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hoogste plicht aanwijzend. Zoo is het ook te verklaren, dat hun de 
rechtswetenschap de vera philosophia 1) was, de divinarum atque 
humanarum rerum not i t ia") . Wij mogen dat glimlachend de bemin-
nelijke overdrijving van een eenzijdige verheerlijking van het recht 
noemen, we hebben toch ook te bedenken, dat van dergelijke een-
zijdigheid meer kracht uitgaat dan van een glimlachend en scep-
tisch éclectisme. En krachtig waren de Romeinen. W a n t wij mogen 
ons nog zoo verplicht voelen het subjectieve in den zin van het 
willekeurige, irrationeele uit ons werk uit te schakelen, ten slotte 
is het slechts weggelegd voor wie een persoonlijkheid is den objec-
tief goeden regel te vinden. Niet in het recht maar wel in den 
persoon van de jurist stelt de moraal hare eischen. Dat ook hierin 
den Romeinen veel was geschonken is aan den man, dien zij zelf 
als hun Meester boven alle prezen, aan Papinianus te toonen. Quae 
facta laedunt pietatem existimationem verecundiam nostram et ut 
generaliter dixerim contra bonos mores fiunt, nee facere nos posse 
credendum est, leerde h i j 3 ) . En deze uitspraak — kort vertaald: 
wat niet goed is, is niet te gelooven dat wij kunnen doen —, deed 
hij met zijn leven gestand, toen hij smadelijk werd omgebracht 
omdat hij de opdracht van zijn keizer diens broedermoord in den 
Senaat te verdedigen met de opmerking weigerde, dat dergelijke 
daden gemakkelijker worden bedreven dan goedgepraat. 

Mijne Heeren Bestuurders van Stad en Universiteit, 

Aan U een woord van dank voor het vertrouwen in mij gesteld. 
Ik ben mij volkomen bewust, dat niet mijn werk, maar alleen Uw 
vertrouwen mij het ambt bracht dat ik heden aanvaard. Het is niet 
een valsche bescheidenheid, als ik zeg, dat ik deze leerstoel met 
geheel ledige handen bezet. Des te zwaarder drukt mij de verant-
woordelijkheid. Vergunt mij aan deze verklaring geen belofte toe 
te voegen, slechts deze verzekering: dat ik in liefde voor de Uni-
versiteit, wier leerling ik eens was, voor de stad die zich zelve in 
haar eert, voor ons goede Amsterdam, voor niemand wensch te 
wijken. Moogt gij daarin eenigszins een waarborg vinden, dat ik 
Uw vertrouwen niet zal beschamen. 

Mijne Heeren Professoren, 

Ik heb U niet te zeggen, dat in Uw midden plaats te nemen 
mij een hooge eer is. Die plaats waardig te worden is mijn oprechte 
wensch. Zij is opengevallen door het vertrek van een man, wiens 
gemis te vergoeden mij niet mogelijk zal zijn. De gedachte kan 

») D. I. 1, 1. 
-) J I, 1. 
:') D. XXVIII. 7. 15. 
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niet in mij opkomen, Conrat 's massieve geleerdheid zelfs maar te 
evenaren; zijn toewijding aan zijn leerlingen, zijn liefde voor de 
wetenschap kunnen een ieder ten voorbeeld zijn, ik zal steeds 
trachten ze voor oogen te houden. En als ieder Uwer hem onge-
twijfeld toewenscht, dat hij van zijn besluit tot heengaan nimmer 
spijt moge gevoelen, dan voegt zich voor mij bij dezen wensch het 
besef, dat haar vervulling in zooverre mede van mij afhangt, als 
de overtuiging dat zijn taak niet op een onwaardige is overgegaan, 
hem er mede toe kan brengen vrede bij dat besluit te hebben. Mij 
is dit een prikkel te meer tot krachtsinspanning bij mijn werk. 

Dat ik mij aan dat werk met volle opgewektheid hoop te geven 
is mede aan den steun te danken, dien ik van U, Mijne Heeren 
van de Rechtsgeleerde. Faculteit, verwacht. In het jaar dat ik als 
tijdelijk lector een bijlooper van Uw Faculteit ben geweest, heb 
ik reeds aangenaam met U mogen samenwerken; nu het halfslach-
tige, dat altijd in een dergelijke verhouding ligt, staat te worden 
weggenomen, meen ik te eerder op een goede samenwerking te 
mogen rekenen. De hartelijke wijze, waarop gij allen mij bij mijn 
benoeming zijt tegemoet gekomen, is mij daarbij een gunstig voor-
teeken. Maar al ben ik thans in naam gelijkgerechtigd, in waar-
heid zal ik mij tegenover U, Mijne Heeren Van Hamel, Jitta en 
Houwing, nog dikwijls voelen wat ik eenmaal was, Uw leerling — 
want veel hoop ik nog van U te mogen leeren. 

Een bijzonder woord tot U, Mijnheer Houwing, mijn leermeester 
in engeren zin. Als het aan iemand te danken is, dat ik thans hier 
sta, dan is het aan U. Als ik op dit oogenblik het vertrouwen mag 
wekken, dat ik voor rechtswetenschap en rechtsonderwijs iets zal 
kunnen zijn, dan dank ik dat U, die mij, en waariijk niet mij 
alleen, tot jurist hebt gemaakt. Uw klaar en eenvoudig woord. 
Uw pittige, opwekkende kracht. Uw nuchtere bezieling mag ik 
zeggen — de combinatie klinkt vreemd, maar ik kan het niet beter 
uitdrukken — hebben mij voor altijd aan het recht verbonden. 
W a t gij meer persoonlijk voor mij zijt geweest, daarover uit te 
wijden zou niet in Uw geest liggen, ik weet het. Slechts zij het 
mij vergund, van deze plaats den hartelijken wensch uit te spre-
ken, dat gij nog lange jaren Uw volle kracht aan de rechtsweten-
schap zult mogen geven. 

Dames en Heeren Studenten, 

Niet als een geheel onbekende kom ik tot U. Reeds een jaar lang 
mocht ik als tijdelijk lector voor U werkzaam zijn. Het is Uw 
voordeel, dat gij een dergelijke tijdelijke hulp thans niet meer be-
hoeft. Mag ik mij niet vleien, dat mijn onderwijs U veel heeft 
gebaat, mij heeft dit jaar geleerd, hoe inspannend en moeielijk. 
maar ook hoe opwekkend en dankbaar het is U in uwe studiën voor 
te gaan. Aan dat werk, dat van dit oogenblik mijn levenswerk zal 
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zijn, zet ik mij vol blijden moed. Laat mij hiermee volstaan; vergt 
van mij geen toezeggingen voor de toekomst. Mijnerzijds zal ik U 
geen eischen stellen. Als wij beiden van goeden wille zijn, zal het 
waarachtig wel gaan. Bedenkt slechts dit in alle uwe divagaties. 
die ik U gun niet alleen, maar die ik ten zeerste noodzakelijk acht, 
dat alleen wie werkt, werkt met volle toewijding van zijn krachten, 
waarheid kan vinden, deugd en zoo . . . geluk. 

Ik heb gezegd. 



65. J E A N Y V E R , LES C O N T R A T S D A N S LE T R E S 
A N C I E N D R O I T N O R M A N D . 

(Domfront. Imprimerie du Publicateur, 1926.) *) 

Parmi les problèmes de l'histoire du droit, il y en a sans doute 
qui sont dignes de l'intérêt de ceux-là aussi qui s'occupent plus 
spécialement de l'étude du droit contemporain; l'évolution du droit 
des contrats y tient une place importante. 

Quelle est l'origine de la force obligatoire du consentement? 
Aujourd'hui elle est acceptée comme naturelle; cependant il lui a 
fallu des siècles pour se conquérir une place. Et à présent encore 
il n'est pas facile d'établir nettement la signification de la notion 
du contrat; nous pensons ici au problème de la cause, à l'obligation 
naturelle, à la force majeure et à la clausule „rebus sic s tant ibus ' . 
Qu'est-ce que nous apprend l'histoire de tous ces problèmes? 

L'auteur du livre mentionné ci-dessus vient fournir une contri-
bution notable à cette histoire. Son ouvrage porte un caractère 
spécial. Il nous décrit les contrats dans le droit des Xl le et XHIe 
siècles, se bornant intentionnellement au droit de la Normandie. 
Ses sources ne donnant pas une explication suffisante, il se garde 
bien d'en combler les lacunes au moyen de fragments de droit 
étranger ou de droit plus ancien. Quelquefois seulement il recourt 
tout prudemment au droit voisin anglais de ce temps-là. 

Pour notre part, nous estimons que cette méthode est bonne. En 
agissant ainsi on ne risque pas de donner la description d'un droit 
créé par la fantaisie au lieu de celle d'un droit ayant existé en 
réalité. Cependant, seul un auteur connaissant à fond le droit de 
la période précédent celle dont il s'occupe, ainsi que le droit des 
contrées voisines de la sienne, saurait donner cette description. 
Certainement M. Yver possède toutes les qualités requises pour 
écrire un livre pareil. 

D'une manière tranquille et détaillée mais sans une profusion de 
détails inutiles, l'auteur expose l'évolution du droit des obligations 
contractuelles aux Xl le et XHIe siècles, et ce n'est certainement 
pas de sa faute, si le lecteur ne voit pas clairement cette évolution 
si importante. A la période décrite, le contrat formel est en déca-
dence, le contrat consensuel se forme, la plévine change de 
caractère, Yobligatio bonorum pour dettes contractuelles fait son 
entrée. Tout cela peut être décrit non seulement en vertu d'un 
coutumier comme la Summa de legibus Normanniae in curia laïcali 
(avant 1258), mais aussi en se basant sur les collections de juris-
prudences et de documents qui rendent possible d'étudier cette 
évolution dans la réalité de la vie judiciaire dès 1207. 

Quels sont les traits caractéristiques du droit normand de l'époque 

*) Boekbespreking in Tijdschrift voor Rechtsgcschiedenis. IX. a f 1. 3/4, 1929 
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en question, les traits originaux importants pour l'histoire du droit 
des contrats en général? Notre auteur en distingue trois: la dis-
parition du contrat formel au XlIIe siècle déjà, probablement sous 
l'influence de l'abolition de la compétence des tribunaux ecclé-
siastiques en matière de la fides; puis l'abolition de la saisie privée 
contre le piège, exception faite pour le seigneur dans son fief; 
enfin, avant l'ordonnance de Saint Louis de 1254 déjà, l'interdiction 
de l'exécution sur la personne à cause de créances privées. 

Toutes ces particularités par lesquelles le droit normand semble 
prendre le pas sur le droit de la France des Capets, ne se rattachent 
elles pas à la puissante action centralisatrice de la monarchie anglo-
normande, à l'extension des droit du roi et à l'appui de ses juristes? 
A la fin de son livre, M. Yver suggère, en passant, ces questions 
qui mériteraient un examen approfondi. 

Cet examen ne saurait être fait en ce lieu et il ne tombe pas 
sous notre compétence. Qu'il nous soit seulement permis de faire 
quelques observations sur le développement du contrat en général. 

Il est à noter d'abord que déjà au XlIIe siècle le principe de 
la force obligatoire du pacte nu a été accepté. 

La Summa le connaît, on ne saurait en douter. Elle ne cite 
ni la fides ni le serment comme source d'obligation, mais elle fait 
mention du pacte nu. La Summa est sous ce rapport sous l'influence 
du droit canonique; une citation comme celle à la page 73: ,,ex 
promisso autem nemo debitor constituitur nisi causa precesserit 
legitime promittendi . . . nec etiam promissio aliquem facit debitorem 
nisi causa promittendi fuerit demonstrata" suffit à le prouver. 
Mais, pourrait-on demander, quelle est la signification de cette 
,.cause"? 

M. Yver ne la considère pas comme la source de la dette (causa 
debendi), mais comme une condition de la validité de la promesse. 
Il suit ici l'exemple de M. Le Bras qui a collaboré au chapitre sur 
le droit canonique dans le livre fameux de M. Capitant sur la 
cause. Il combat la théorie de Pollock et Maitland qui se basent 
sur la phrase citée de la Summa en défendant l'idée que c'est la 
prestation et non pas le consentement qui oblige. Nous ne nions 
pas que M. Yver n'ait raison de s'opposer à une théorie ainsi 
formulée — les passages de la Summa qu'il cite opposent l'obligation 
par consentement à l'obligation par prestation. Néanmoins nous 
doutons qu'on puisse considérer la cause de l'obligation comme le 
..but". Ni la phrase de la Summa sur la nullité de l'obligation ayant 
une cause illicite, ni l'opposition du pacti contractus et du rei 
obtentus ne le prouvent. On peut accepter que la Summa n'exige 
pas que la prestation d'une des parties précède le payement de 
l'autre, mais cela ne suffit pas à prouver que toute promesse faisait 
nnître une obligation sans qu'il soit question de la prestation de 
l'accepteur de la promesse. 

Il nous semble plus probable que l'élément de la cause impli-
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quait celui de la réciprocité des prestations, du quid pro quo ou 
de la „consideration" du droit anglais. C'est bien la promesse mais 
la promesse en rapport avec la prestation qui fait naître l'obligation. 
D'abord cette conclusion se dégage de l'exemple de la force obliga-
toire du pacte nu que donne l'auteur de la Summa. Le créditeur ne 
dit pas simplement que l'autre lui a promis de payer, mais il allègue: 
„pro domo quam tibi feci mihi debes X solidos, quos propter hoc 
mihi promisisti". En outre nous fondons notre assertion sur le fait 
que l'auteur reconnaît que les résultats de ses recherches dans les 
chartes et les actes de la pratique ne lui permettent pas de conclure 
que dans le droit normand à l'époque décrite le simple consentement 
donnait naissance aux contrats consensuels du droit romain (la 
vente — le louage — la société et le manda t ) . 

M. Yver ne peut pas démontrer à cette époque la validité d'une 
vente purement consensuelle sans promesses formelles ou sans 
arrhes. Et en faveur de notre opinion plaide surtout la circonstance 
que la promesse de donner à titre gratuit est nulle et que la donation 
effectuée n'impose au donateur aucune obligation de garantie 
contre le fait des tiers s'il n'y a pas une contra-prestation du dona-
taire. En exigeant une contra-prestation on exigeait une cause. Cf. 
p. 93: „quia in carta ipsa nulla exprimebatur causa propter quam 
facta fuisset donatio". Il nous semble que l 'auteur du livre dont 
nous parlons ici a cru un peu trop facilement retrouver dans le 
droit du moyen-âge la théorie contemporaine de M. Capitant qui 
fait de la cause le but du contrat. Tout en respectant cette théorie 
pour le droit moderne, on peut douter de sa valeur pour l'inter-
prétation des textes du moyen-âge. 

M. Yver ne peut citer dans la pratique de l 'époque qu'il décrit 
que deux applications de la théorie des contrats consensuels: le 
compromis et la diminution des formalités de la plévine. Il prétend 
que la plévine est devenue contrat consensuel; il fonde son assertion 
sur les nombreux actes qui traitent de la constitution du piège sans 
mentionner la fides. Il est possible qu'il faille conclure que la fides 
avait perdu son importance, mais il se peut aussi qu'on suivît l'an-
cienne méthode formelle sans mentionner l'emploi de la fides dans 
les actes. 

Quant au compromis, il est remarquable sans doute que la fides 
qu'on employait pour passer ce contrat, a disparu dans l'époque 
que notre auteur décrit, mais ce fait n'est point contraire à notre 
théorie de la cause: dans les actes que M. Yver cite les deux parties 
s'engagent mutuellement à payer une amende, si elles violent le 
compromis. Le serment de la fides a disparu, mais la cause, la 
prestation de la part du créancier subsiste. 

Notre auteur a constaté avec raison que dans le droit normand 
le pacte nu oblige, mais nous ne connaîtrons point la portée pratique 
de cette innovation, tant que nous ne saurons pas exactement 
quelles étaient les ..causae'' que la droit reconnaissait comme suf-
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usantes. Nous sommes inclinés à croire que ces actes n'ont pas 
été très nombreux et qu'ils se limitaient presque toujours aux pro-
messes mutuelles avec prestation bilatérale. 

Notre seconde observation regarde le problème difficile de la 
relation entre la dette (Schuld) et l'obligation (Haf tung) . L'auteur 
s'oppose ici carrément contre la théorie allemande qui fait une 
distinction entre ces deux éléments de l'obligation. Il laisse de côté 
sa valeur pour l'ancien droit franc, mais d'après son avis les sources 
du droit normand ne donnent aucun appui à cette distinction. 
D'après Egger la [ides — la foi corporelle — est comme la ,,Treu-
gelöbnis" allemande un acte formel par lequel le débiteur engage 
son corps (Haf tung) ; M. Yver constate que pour la Normandie 
cette théorie est démentie par les faits. Comment expliquer-
demande-t-il si la [ides est un engagement du corps à tenir prison, 
qu'un souverain contracte cet engagement vis-à-vis de ses sujets? 
Dans le droit normand la [ides se fait par serment, sa sanction est 
pécuniaire (une amende) , morale (l'infamie) et religieuse, mais 
dans aucun document normand l'engagement du corps figure comme 
sanction de la [ides. La contrainte par corps de l'application de 
laquelle l 'habitude se répand à la fin du XHIe siècle, ne dérive pas 
la [ides, mais de la puissance royale qui se sert de „lettres le roi" 
et qui donne ce moyen de contrainte à ses serviteurs. 

On trouve bien des actes dans lesquels le piège s'oblige à se 
soumettre en cas d'inexécution à l'emprisonnement chez le créancier, 
mais pas une seule fois on n'a trouvé un pareil engagement de 
la personne du débiteur principal. Il est même douteux qu'on pût 
exécuter un pareil engagement si le piège ne se rendait pas en 
prison de son propre mouvement. Dans le droit normand il n 'y 
a aucune trace de la saisie sur la personne du piège pour dettes 
privées. 

C'est ainsi que M. Yver s'oppose aussi à la théorie qui dit que 
le débiteur doit payer, mais n'est pas obligé (en allemand: ,,schuldet, 
nicht haftet") et que la piège est obligé sans être débiteur (,,haftet, 
nicht schuldet") . Il n 'y a pas un seul texte qui prouve qu'au Xl le 
siècle le débiteur donnant un piège, se soustrait à l'action et aux 
voies d'exécution du créancier. Au XHIe siècle tel sera bien le 
résultat de la plévine, mais l 'auteur du livre dont nous parlons, 
donne comme explication de ce fait que précisément dans cette 
nouvelle méthode de plévine le piège est le débiteur. 

Cette argumentation nous paraît persuasive en ce qui concerne 
la [ides, quoique l'interprétation exacte de l'élément corporel dans 
la , foi corporelle" reste à donner. En effet, les documents recueillis 
par M. Yver n'appuient pas la théorie qui dit que la [ides est un 
acte formel pour engager son corps. Les auteurs allemands modernes 
ne sont plus de l'opinion de Gierke qui soutient que dans l'ancien 
droit germanique la [ides est un engagement de la personne (cf. 
Planitz, Deutsches Privatrecht, p. 82) . mais ils se rangent de son 
13 
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avis pour le droit français du moyen-âge. Une révision de leur 
théorie s'impose après le livre de M. Yver. 

Cependant la distinction entre dette et obligation ne tombe pas 
avec cette théorie de la fides. Comme toute relation juridique, 
l'obligation contient un élément moral et un élément social de puis-
sance: le devoir et la possibilité pour le créditeur de réaliser la 
dette. En général ces deux éléments vont de pair, néanmoins on 
peut les distinguer l'un de l'autre et dans l'ancien droit, surtout 
dans l'ancien droit germanique, cette distinction est d'une im-
portance plus grande que dans le droit moderne. 

En s'opposant aux théories allemandes l'auteur s'est trop limité 
aux formules un peu trop simples de Gierke et d 'Egger. Si M. Yver 
avait consulté les nouvelles études de M. Planitz sur ce sujet, il 
n'aurait peut-être pas jugé cette distinction stérile. Quelquefois les 
juristes allemands ont exagéré l'importance de la distinction, ils 
supposent une opposition absolue entre dette et obligation qui 
n'existe pas, mais cela n'empêche pas que cette distinction peut nous 
rendre de bons services pour mieux comprendre la structure du lien 
contractuel. M. Yver lui-même définit le piège normand au milieu 
du Xl le siècle non pas comme une personne qui s'engage à payer 
elle-même la dette d'autrui, un débiteur pour autrui, mais comme 
une personne qui s'engage à user de son influence sur le débiteur 
pour le pousser à payer. 

C'est précisément l'idée d'obligation (Haftung) qui n'est pas 
dette (Schuld), pourvu qu'on se défasse de l'idée que l'obligation 
est un engagement du corps. Celui qui s'engage ainsi ne promet 
pas la prestation mais il la garantit; c'est une responsabilité qu'il 
crée en passant contrat. Aussi, ce que l'auteur dit de l'opposition 
entre la plévine simple et la plévine debitum continens au Xl le 
siècle mérite notre attention sous ce rapport. Par la dernière forme 
de plévine le piège s'engage comme piège et débiteur et cet engage-
ment libère le débiteur envers le créancier. La Summa dit: lllum 
autem a debito quem plegiat jam resolvit. Ici l'opposition entre la 
dette et l'obligation est claire: la plévine libère le débiteur de 
l'obligation, et non pas de la dette. M. Yver n'a pu trouver dans 
ses sources d'exemple du recours du piège contre le débiteur. Nous 
ne croyons pas qu'on puisse donner une meilleure explication de 
ce phénomène qu'en se servant de la distinction entre ,,Haftung'' 
et ,,Schuld". Notre auteur voit dans cette règle de la plévine debitum 
continens une innovation: nous n'en sommes pas sûrs; d'autres 
coutumes connaissent la même forme de cautionnement et dans 
l'ancien droit elle n'était pas inconnue. (Esmein, Etudes sur les 
contrats dans le très ancien droit français, pp. 88, 130). 

Toutes ces règles ne sont-elles pas la conséquence de l'idée que 
le débiteur doit payer, qu'il sera puni, quand il ne fait pas ce qu'il 
a promis, mais que le piège est celui qui peut être contraint par le 
créancier, si la dette n'est pas payée? 
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Pour le problème de la dette et l'obligation, la plévine fournit 
des matériaux intéressants. On doit espérer que le beau livre de 
M. Yver sera suivi d'autres ouvrages pareils, traitant les différentes 
parties du droit français du moyen-âge. Alors les résultats nouveaux 
élucideront la question toujours brûlante de la relation entre la 
dette et l'obligation. 

Il ne nous reste qu'à répéter ce que nous avons dit au début 
de ce compte-rendu: non seulement l'historien du droit français, 
mais aussi tous ceux qui s'intéressent aux problèmes généraux du 
droit seront reconnaissants de tout ce que l'auteur de ce livre leur 
a donné. 



66. C O N V E N A N C E S V A I N Q U E N T LOI. *) 

Dans le beau livre où Antoine Loysel, en 1607, sous le titre 
d',,Institutions coutumières" a résumé tout le droit coutumier de 
son temps dans des brocards, on lit en tête du premier titre du 
troisième livre l 'adage sur lequel je voudrais fixer l'attention du 
lecteur: „Convenances vainquent loi." 

C'est là un adage de droit — un de ces dictons qu'on propageait 
sans qu'on fût tout à fait conscient de sa signification. Dans le 
brocard le droit cherchait à formuler un principe en une rédaction, 
nette et plastique en même temps. Plastique, car dans l'adage la 
vérité qu'il exprime doit, pour ainsi dire, sauter aux yeux, être 
palpable. Nette, car elle doit être exprimée si clairement qu'elle ne 
laisse pas de place à l'équivoque et au doute. Les adages du droit 
médiéval étaient clairs et plastiques; on n'a qu'à feuilleter le livre 
de Loysel pour s'en convaincre. Est-ce qu'on a jamais exprimé d'une 
façon plus pittoresque la force obligatoire de la convention, que 
par l 'adage qui suit celui que nous venons de citer: ,,On lie les 
bœufs par les cornes et les hommes par les paroles." Ils avaient 
un rythme que doit observer avec envie celui qui étudie le droit 
contemporain surtout celui des Pays-Bas avec ses articles enche-
vêtrés et qui n'en finissent pas, d'un style morne et aride au pos-
sible. Pourtant les auteurs qui traitent du droit coutumier, prêtaient 
peu d'attention à l 'adage, au „brocard", tandis que les Romanistes 
de leur temps s'y intéressent bien. Loysel qui les recueillait appartient 
à une période où leur formation et leur floraison étaient passées. 
C'est parfaitement compréhensible: il en est de l 'adage comme 
de l'art populaire: il naît seulement si ons ne le recherche pas 
consciemment 1 ) , 

La spontanéité est une de ses qualités caractéristiques. Il ne 
demande pas l'attention, il souffre à peine l'analyse scientifique. 
Tout de même il avait sa valeur. Ma tâche sera de la démontrer. 
Mais pour faire cela, il sera d'abord nécessaire d'établir sa signi-
fication d'une façon plus exacte. 

Pour ceux qui désirent connaître le droit des contrats du Moyen 
âge le livre d'Esmein de 1883 est de nos jours encore un guide 
sûr ' 2 ) . Esmein mentionne l'adage dont nous parlons au début de 
son traité. D'après lui Loysel y attache le même sens que celui 
qui revient au dicton qui y succède dans son livre et que je citais, 
il n'expresse autre chose que: „les conventions sont obligatoires". 

*) Mededcelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling 
Letterkunde. Deel 70, Serie B, no. 7, 1930. 

' ) Cf. l'observation de Tourtoulon sur ce phénomène: Chacun cherche ce que 
lui manque. — Les principes philosophiques de l'histoire du droit, (1908—1919) 
p. 393. 

-) Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français. Voi p.p. 5, 29. 
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Je dois laisser de côté si cette observation est vraie pour Loysel. 
O n ne saurait la déduire du simple fait de la succession des deux 
adages. Mais ce qui est sûr, c'est que Philippe de Beaumanoir, 
l 'auteur génial des Coutumes de Beauvoisis de 1283 se sert de 
l 'adage dans ce contexte. „Toutes convenances sont à tenir. Et 
pour ce dit-on: Convenance vaint loi" ' ) . D'après Esmein pourtant 
ce ne peut pas avoir été là le sens original du dicton, puisque le 
droit coutumier ne connaissait pas — au début, en tout cas — la 
force obligatoire de toute convention, ne la connaissait que pour 
les contrats formels et les contrats réels après la remise d'une chose 
et l 'adage se rencontre déjà à un moment où, indubitablement, la 
validité des contrats nus n'a pas encore été reconnue. Les Assises 
de Jérusalem, un livre de droit composé en majeure partie sur des 
bases françaises, pour servir de guide dans l'empire de Palestine 
et de Chypre, fondé par les croisés et que certains savants font 
remonter à une date entre 1170 et 1180, mais que Chénon suppose 
être du milieu du 13ième siècle, estime même le contrat de vente 
pas obligatoire s'il ne fût exécuté par l'une des deux parties, et 
pourtant là aussi on citait l 'adage en question. La signification en 
était donc autre. D'après Esmein, elle était ceci: il était permis 
de disposer de son vivant de ses biens, bien qu'ils échussent à la 
mort à l'héritier intestat. La disposition pendant la vie l'emportait 
sur le droit des successions. Il s'en rapporte à Jean d'Ibelin, qui, 
dans le recueil que nous connaissons sous le titre d'.,Assises de 
Jérusalem" (1266) composait le livre des Assises pour la Cour 
des Barons, à Pierre de Fontaines (entre 1254 et 1258) et à 
Beaumanoir lui-même. Je doute qu'Esmein donne l'explication 
exacte de ces textes. Il est évident que Beaumanoir se servait du 
dicton au passage visé par Esmein, pour indiquer qu'il est permis 
de disposer de son vivant des biens qui ne sont pas obligés à une 
tierce personne en vertu de la coutume bien qu'ils puissent être 
censés obligés aux héritiers. Cependant, puisque, à un autre endroit, 
Beaumanoir attribue à l'adage un plus ample sens, Esmein, se fon-
dant sur ce passage-là, ne peut faire autre chose que de dire que 
Beaumanoir connaissait encore le sens original de ce brocard. Aussi 
il ne dit rien d'autre. Beaumanoir ne saurait être cité comme autorité 
pour cette interprétation d'Esmein que si d'autres sources prouvent 
que celle-ci est la seule possible. Pour moi, je crois qu'on ne saurait 
s 'appuyer ni sur d'Ibelin, ni sur Pierre de Fontaines en faveur 
de l'interprétation d'Esmein. 

De Fontaines donne au chapitre X V de son „Conseil à un ami" 
un exposé du droit des contrats. Les contrats obligent, c'est ce 
que dit le droit romain. Ne sont pas obligatoires cependant, les 
conventions qui ont une cause illicite [par leide chose] ou celles 
„faites par tricherie" ou celles contraires aux bonnes mœurs, ou 
bien faites à l'encontre de la loi, de la „costume du pais" ou „de 

l ) Ed. Salmon, n. 999. 
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l'establissement du seigneur". Lorsqu'il en est arrivé là, il se 
demande: , ,Mais pourquoi dit-on alors: convenance vaint loi? Et 
il répond: „Si quelqu'un dispose de ses biens propres à l 'encontre 
de la coutume et qu'il affirme ces dispositions par serment, il y 
est lié ainsi que quand il pose une condition pénale". Mais ses 
héritiers ne le sont pas, si la convention n'a pas été exécutée de 
son vivant. Est-ce que la dérogation à la coutume peut seulement 
consister en ce qu'on dispose des biens qui sont obligés aux héri-
tiers? C'est possible mais il ne le dit pas expressément. N'est-il 
pas plus plausible que Fontaines veut dire dans un sens plus général 
qu'en effet, pourvu qu'elle soit affirmée par serment ou munie d'une 
condition pénale, la simple convention est valable à l 'encontre de 
la loi? 

Esmein lui-même a démontré que le serment avait la vertu de 
rendre valable une convention nulle. 1) 

Dans le texte d'Ibelin je ne trouve pas non plus la teneur spéciale 
qu'Esmein veut y l i re2) Chez lui aussi la thèse a un sens général: 
„Les deus doivent estre tenus, parce que chacun peut le sein doner 
et aliéner par sa volonté par assise et sans assise et que les con-
venans faits et proves si corne ils deivent, deivent estre tenus et 
maintenus, car on dit: covenant vainc loi." 

Les passages que cite Esmein ne rendent pas vraisemblable que 
l 'adage ait eu originellement un sens restreint qu'on aurait amplifié 
peu à peu. Au contraire, le cas de dérogation aux droits des succes-
sions que l 'auteur mentionne n'était qu'un seul parmi ceux là 
auxquels on appliquait un principe de droit général. 

Celui qui pourrait en douter, pourra s'en convaincre en se tournant 
de l'ancien droit français à l'ancien droit anglais qui y est apparenté. 

Là aussi nous trouvons le brocard, notamment dans des sources 
antérieures aux sources françaises. Et il y a sans doute un autre 
sens que celui qui d 'après Esmein en était le sens primitif. 

La plus ancienne source anglaise où je retrouve notre brocard, 
c'est la compilation connue sous le nom de „leges Henrici". qu'il 
faut probablement faire remonter à une date antérieure à 1118. 3) 

Nous ne possédons pas beaucoup de renseignements sur les 
sources de ce livre, l 'auteur s'est servi d'un autre ouvrage con-
temporain, le „Quadrupar t i tus" , puis d'anciennes sources anglo-
saxonnes; il a emprunté certaines choses à la „lex Salica" et à la 
„lex Ribuaria" ainsi qu'au „Codex Theodosianus". Je n'oserais pas 
décider si notre adage se trouve aussi dans une de ces sources; cela 
ne me semble pas probable, mais j 'ai bien examiné si les „Origines" 

' ) Cf. Spies, De l'observation des simples conventions en droit canonique, 
(1928). p. 149. Esmein, Le serment promissoire dans le droit canonique. Nouvelh 
Revue Historique 1888. p. 333. 

2 ) Spies, donnant du passage de Fontaines la même explication que moi, 
accepte que d'Ibelin a été bien interprété par Esmein. 

:1) Voir Pollock and Maitland. History of English Law, I, 99. 
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d fsodorus, aux généralités sur le droit duquel l 'auteur des „leges 
Henrici ' ' a fait certains emprunts, renfermait une définition qu'on 
pourrait mettre en rapport avec notre adage. Je n'en ai pas trouvé. 
J'ai également feuilleté Cicéron — d'une façon un peu sommaire, 
il est vrai — mais sans résultat. T a n t qu'on n 'aura pas démontré 
le contraire, je crois pouvoir accepter que „convention vainc loi" 
était un adage populaire, d'origine médiévale 1 ), noté pour la 
première fois par l 'auteur des „leges Henrici" . Il l'a fait d 'une 
façon curieuse. Au Pactum enim legem vincit, il ajoute: et amor 
judicium. Nous y reviendrons tout à l 'heure. La citation se ren-
contre au chapitre 49, là où il traite la question de savoir dans quels 
procès une réponse doit suivre immédiatement et en quel cas un 
ajournement peut être obtenu. Si plusieurs personnes sont pour-
suivies, on devra décider, d 'après les fondements de l'action — 
c'est ainsi que je crois pouvoir interpréter le „secundum quod 
causae fuerint", dont le sens n'est pas très clair — ou d'après le 
contenu de la convention, si la cause sera jugée pour tous ensemble 
ou pour chacun séparément. Et puis on lit: „Pactum enim legem 
vincit". Ainsi la règle de procédure peut être écartée par convention. 

La même chose est dite d'une autre règle également processuelle. 
C'est au chapitre 59 où l'on traite du contremandat. Nous con-
naissons cet institut dans l'ancien droit français aussi: c'est le droit 
que possède le défendeur de déclarer qu'il ne comparaîtra que dans 
une quinzaine. 2) Si l 'autre ne comparaît pas, il est condamné à 
moins que, dit le passage, ce ne soit une affaire où le contremandat 
n'était pas permis ou bien qu'on ne fût convenu du contraire [,,vel 
pactum intercesserit quod legem contramandationis v inc i t ] " . 

„Amor vincit judicium" aussi, est du domaine processuel. C'est 
ce qui saute aux yeux si nous rapprochons du passage cité, le 
passage suivant emprunté au chapitre 54: „Si quis cum socio vel 
compari suo causam habuit et inter eos super his ex amore et 
testimonio convenerit, si deinceps utrumque vel alterum peniteat, 
nee possunt tamen per judicium ad placiti principium remeare." 
„Amor" c'est ici évidemment l 'arrangement à l'amiable ou la décision 
arbitrale. 3) 

Elle oblige — d'après l 'adage mentionné au chapitre 49 — même 
contrairement à la décision judiciaire. 

Ce n'est qu'une conséquence tout à fait explicable de la supériorité 
de la convention à la loi. La loi et la sentence judiciaire sont des 
arrêts du magistrat fondés sur le droit traditionnel. O n les traite 
ici sur le même pied. D'ailleurs d'Ibelin aussi parle dans le passage 

' ) Ce n'est pas qu'en France et en Angleterre qu'on retrouve l'adage. En Alle-
magne aussi on le rencontre. ..Geding bricht Landrecht". La propagation générale 
n'exclut pas la possibilité qu'un seul auteur l'ait formulé. 

'-) Voir Beaumanoir 108. III. 
:i) C'est ce que dit Liebermann. Die Gesetze der Angelsachsen, Glossarium s.v. 

Schiedsgericht, p. 637. 
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ci té 1 ) d'une convention ,.contre assises", donc à rebours de l'arrêt 
judiciaire. En des termes modernes nous dirions: „Transaction 
prime sentence". Je n'ai pas trouvé ailleurs ce second brocard relatif 
aux jugements ajouté à notre adage. Cependant on le reproduit bien 
lui-même dans plusieurs livres de l'ancien droit anglais. Et cela à 
divers endroits. Nous le trouvons chez Glanville (entre 1187 et 
1189), chez Bracton (entre 1250 et 1258) et dans le livre de droit 
connu sous le nom de Fleta (1290) . 

Voyons d'abord Glanville. Il fait appèl à l 'adage en traitant de 
la vente [X. 14] . Il ne connaît la force obligatoire du contrat de 
vente que si la convention a été exécutée de part ou d 'autre ou qu'on 
a donné des arrhes. Mais quand une exécution partielle ou totale 
a eu lieu, aucune des parties ne saurait se dégager du contrat, à 
moins qu'il n'ait des raisons valables de le faire. Si, par exemple, 
pareille rétractation avait été permise par convention: quippe 
generaliter verum est quod conventio legem vincit. 

Voyons ensuite Bracton II. 6. Nous n 'y trouvons pas la citation 
par rapport à la vente, mais par rapport à la donation. O n peut 
rattacher une charge à la donation: quelqu'un donne par exemple 
quelque chose à sa femme à la condition que la chose donnée aille 
à elle et aux héritiers qu'ils ont ensemble ou qu'ils procréeront. Alors 
le bien va à ceux-ci à l'exclusion des autres héritiers parce que le 
donateur l'a voulu ainsi. „Modus enim legem dat donationi et modus 
tenendus est contra jus commune et contra legem, quia modus et 
conventio vincunt legem." 

Le même emploi de l'adage a été fait dans Fleta. L'auteur de 
ce livre de droit cite le même exemple, III, 9. Ainsi les „leges Hen-
rici" qui contiennent le droit anglo-saxon avec quelques emprunts 
à d'autres sources, Glanville qui subissait des influences normandes. 
Bracton qui romanise et Fleta qui l'imite, confirment tous ma sup-
position. 

Ceci suffira, je crois, pour démontrer que l 'adage, d'après la 
conception des auteurs anglais, n'avait pas d 'autre tendance que 
d'indiquer de façon générale que la convention crée le droit, con-
trairement à la loi même, le terme de „loi" étant pris ici dans son sens 
le plus général; ce sont-aussi bien dans les „leges Henrici" que 
chez Glanville et chez Bracton, des règles de droit coutumier qui 
peuvent être écartées par le contrat. 

N'est-il pas vraisemblable que les auteurs français qui se réfèrent 
au brocard, y rattachent le même sens, c-à-d celui d'une règle 
générale qui peut trouver son application dans des domaines divers, 
et non pas d'une règle particulière — comme le voulait Esmein — 
à laquelle on aurait attribué plus tard une tendance plus vaste, 
contrairement à son sens original? L'adage ne dit pas autre chose 
que ce que les termes en impliquent. 

1 ) Assises de Jérusalem t. 1 ch. 109. 
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Mais alors deux questions s'imposent: si le contrat était tellement 
tout puissant qu'il l'emportait même sur la loi, n 'y avait-il donc 
pas de droit impératif? Ceci est invraisemblable a priori et un simple 
coup d'œil jeté dans le livre de Beaumanoir nous convaincra du 
contraire. Mais comment faut-il alors concilier notre règle de la 
toute puissance des contrats avec ces règles impératifs? 

Et en second lieu: Convention vainc loi. Mais comment est-il 
possible alors que tout de même on ne puisse exiger exécution de 
toute promesse prononcée et acceptée? 

C'est en ceci qu'Esmein a indiscutablement raison. Le „con-
ventiones vincunt legem" fut prononcé par des juristes qui ne con-
naissaient pas la force obligatoire générale de la convention sans 
forme. Comment concilier ces deux choses? 

Commençons par la deuxième question. La réponse que nous 
pourrons y trouver, facilitera les recherches concernant la contra-
diction que nous avons signalée en premier lieu. 

Beaumanoir cite „conventions vainquent loi" en même temps que 
..convenances sont à tenir". S'il n'estime pas ces deux adages être 
synonymes, son point de départ est pourtant d 'après toute évidence 
leur cohérence étroite. Et il semble, en effet, que la force exécutoire 
de tout ce qui a été convenu, soit complètement acceptée par lui. 
Il estime même que la promesse de donation — pour le droit ancien 
aussi bien que pour le droit plus moderne, l'exemple par excellence 
d'une convention qui, n'étant pas renforcée par la forme ou d'autre 
façon, n'oblige pas — est une base suffisante pour intenter une 
action, bien qu'il subordonne une promesse pareille à la dette et 
que, par conséquent, celui à qui l'on a fait la promesse, ne puisse 
faire valoir ses droits qu'après les créanciers. 

Mais dans ce cas-là, la donation doit être faite „pour bonne 
cause". Et la notion de „cause" ne joue pas seulement un rôle dans 
le domaine de la donation. Un contrat doit avoir une cause licite. 
Un titre de créance également, qui est aussi, si elle a été acceptée, 
une convention par laquelle on a promis une prestation, n'oblige 
que si sa „cause" est p rouvée 1 ) . Et ce n'est pas seul le droit 
coutumier mais aussi le droit canonique, qui en exigeant une „cause" 
a assigné une limite à la reconnaissance sans réserve de la con-
vention comme source d'obligation. 

C'est une évolution bien curieuse que celle du droit canonique 
dans le domaine du droit contractuel. Sous l'influence du principe 
moral de la fidélité à toute parole prononcée sérieusement, et de 
l'idée que l'oubli d'une promesse est un mensonge, le système des 
contrats romain éclata, l'„ex nudo pacto non paritur actio" fut con-
verti dans son contraire. Récemment encore, cette évolution a été 
décrite amplement et d'une façon particulièrement claire par M. F . 

1) Beaumanoir, n. 1096.' Cf. aussi: Zeylemaker, Overeenkomst en wilsovereen-
stemming, (1921) p. 100 et suiv. 
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Spies, dans sa monographie consacrée à ce sujet citée si-dessus p. 198. 
M. Spies ne prête pas beaucoup d'attention à l'élément de la 

„causa", quoiqu'il la mentionne. Cependant, je crois qu'elle est d'une 
importance particulière parce que ce n'est qu'après l'avoir examinée 
qu'on pourra établir lesquels étaient précisément les contrats dont on 
pouvait obtenir exécution en justice. Nous ne pouvons nous contenter 
de connaître la théorie sur la cause, nous devons savoir quelle était la 
pratique. 

On a écarté, il est vrai, la condition de la forme que pose le droit 
romain; on a écarté ce qui restait de la „stipulatio" ou ce que les 
romanistes en voulaient réintroduire comme telle. Sous ce rapport il 
y a une opposition très accusée entre le droit romain et le droit 
canonique; les auteurs des deux côtés ne se lassent pas d'y fixer 
l 'attention. 

Mais ce ne veut pas dire que le droit canonique a reconnu la force 
obligatoire des conventions nues sans aucune réserve. 

Il y a trois motifs qui ramènent toujours à l'exclusion de la force 
obligatoire générale de la convention. 

Premièrement il y a le danger que le contrat soit contraire aux 
règles fondamentales du droit écrit ou non-écrit qui doivent être 
maintenues avant tout. La force obligatoire de la convertion en tout 
cas pourrait faciliter l'échappement à ces règles et amener la validité 
d'une promesse immorale. 

En second lieu le droit ne veut l'obligation que dans le cas où celui 
qui fait la promesse est parfaitement conscient de ce qu'il fait. De là 
viennent les conditions de forme par exemple par rapport aux pro-
messes de donation. La force générale des conventions peut mener 
à la soustraction aux formes exigées par la loi. Et troisièmement le 
droit a besoin d'une limite par rapport aux actions de la vie quoti-
diennes qui restent hors du tribunal. De nos jours même toute con-
vention dans la vie sociale ne forme pas un engagement obligatoire; 
qu'on ne pense qu'aux nombreuses petites conventions de la vie 
quotidienne entre amis ou membres de la même famille. Autrefois 
c'était la même chose bien que la ligne de démarcation dans le droit 
ancien soit tracée autrement que dans le nôtre. 

Il serait très important de savoir jusqu'à quel point poussait en ceci 
le droit canonique. O n ne sait pas encore beaucoup de l'application 
pratique des principes. Sous ce rapport M. G. Chevrier, qui dernière-
ment a consacré une monographie importante au problème de la 
..causa", 1) se demande: ..Quel fut le succès des doctrines savantes 
[sur la cause] dans la pratique des officialités en France?" Il répond: 
. Il faut presque se résigner à laisser la question sans réponse" 2 ) . 
Toujours est-il certain que le droit canonique reconnaissait plus de 
conventions comme obligatoires en justice que le droit des temps 

1) Essai sur l'histoire de la cause dans les obligations (1929). 
-) p. 170. 
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anciens et modernes. La condition morale de fidélité à la promesse 
était rigoureuse. Ce qui est curieuse c'est que, déjà à la fin du XHIe 
siècle, la promesse de prêter de l'argent était censée obligatoire. 
M. Spies cite un exemple de cette période emprunté à la Cour archié-
piscopale de Reims ' ) . Mais en posant la condition de la cause, on 
limita la force obligatoire des conventions. Ce n'était que si l'obliga-
tion de la convention était justifiée du point de vue social que la 
parole donné était obligeante. Cf. Baldus: Jure canonico oritur actio 
ex nudo pacto dummodo habet causam [ad C. 3, 36, 15, n. 1 et 3 ] . 
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner ce que les canonistes entendaient 
au juste sous le terme de ,,causa". M. Chevrier apporte une contri-
bution intéressante à la solution de ce problème. Il nous suffit de 
constater que grâce à la condition de la „causa" toute convention 
ne forme pas un lien de droit. Baldus exige encore pour le cautionne-
ment, le compromis et la transaction la forme de la stipulation des 
Romains '"'). 

On constate avec évidence la limitation de la règle ,,ex nudo pacto 
oritur actio" par la condition de la cause, en examinant ce qu'elle 
est devenue dans le droit coutumier. Les conventions obligent même 
si 1 on n'a pas observé la forme légale, cette règle passa du droit 
canonique et des tribunaux ecclésiastiques dans les tribunaux tem-
porels, pour les différentes provinces à des époques différentes; il 
est impossible d'établir exactement à quel moment. Il me semble 
que M. Spies fait trop peu de cas de l'influence du droit canonique 
en acceptant que le droit coutumier n'a agréé cette règle dans toute 
son étendue qu'au XVIe siècle. Il polémise:i) avec M. Yver, qui 
croit la trouver déjà dans la ,,Summa" de 1254-1258, en Nor-
mandie ' ) . A mon opinion M. Yver a raison; l'auteur de la , ,Summa" 
oppose la ,,querula ex contractu ", à celle ,,ex rei obtentu"; nulle 
part il ne parle de la condition de la forme. Mais il cite bien la con-
dition de la „causa". ,,Ex promissio nemo debitor constituitur nisi 
causa processerit légitima promittendi". C'est la , .causa" qui im-
porte. Ce n'est que lorsque nous saurons ce qu'on entendait par là 

1) Ceci en dérogation, d'un côté aux Assises de Jérusalem. Cour des Bourgeois, 
c. 216. de l'autre au droit anglais — longtemps après encore. Même chez nous 
on a soumis la question à la Cour de Cassation encore en 1911: ça va sans dire 
que la Coura reconnu la validité d'une convention pareille (arrêt du 29 décembre 
1911 W. 9289). 

") Cf. Spies, pp. 85-86. 
:l) p. 156. 
') Les contrais dans le 1res ancien droit normand. (1926) p. 64 M. Chevrier 

[p. 202] voit dans l'action provenant du contrat que mentionnait la ..Summa'' 
..pour la maison que je t'ai faite tu me dois 10 sous, que pour cela tu m'as 
promis" une créance provenant de promesse unilatérale. D'après mon opinion il 
n y a pas lieu d'accepter se fondant sur l'exemple, que celui qui fait la promesse 
n'avait pas de son côté le droit d'exiger la construction de la maison. On a ici un 
exemple; on ne saurait en tirer une conclusion d'une si large portée. Il est plus 
vraisemblable qu'on devra penser à un contrat innommé dont chacune des parties 
après avoir fait prestation peut réclamer solution. 
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que nous saurons jusqu'à quel point s'étendait la force obligatoire de 
la convention. Il est curieux de constater que M. Yver dans les nom-
breuses données de la jurisprudence qu'il pouvait examiner, ne 
trouvait de contrats obligeants contraires à l'ancien droit que la 
reconnaissance de la plévine sans forme et du compromis. Il n 'y 
rencontre pas même de vente à crédit sans forme. 

Nous pouvons constater quelque chose d'analogue dans le droit 
anglais. L'observation de la convention peut être exigée par 1',,action 
of debt". Si nous consultons les livres de droit, nous voyons que 
la force obligatoire des conventions ne dépendait nulle part de con-
ditions particulières de forme. Cependant Pollock et Mait land ] ) 
mentionnent que, du temps du roi Edouard I, on ne trouvait sur le 
rôle que les actions suivantes provenant de conventions: de l 'argent 
emprunté, des biens vendus, l 'emphytéose, le cautionnement et puis 
la créance reposant sur un document scellé. Pas autre chose. Pour 
la pratique, tout cela formait les „causae" et rien que cela. Le droit 
anglais peut nous apprendre encore autre chose. Pour la force 
exécutoire il ne suffit pas qu'il y ait une convention et une cause 
de la dette; il est nécessaire aussi qu'il y ait un juge compétent et 
un moyen légal, une forme qui rende possible de soumettre le dif-
férent à son jugement. Glanville fait observer que la Cour du Roi 
n'avait pas l'habitude de protéger des conventions privées, lcrs 
même qu'on avait donné un gage ou que les conventions avaient 
été faites par devant une cour locale ~) et à la fin du chapitre sur 
les contrats il répète encore une fois ,,Predictos vero contractus qui 
ex privatorum consensu fiunt, breviter transigemus quia ut pre-
dictum est privatas conventiones non solet curia Domini Regis tueri 
et quidam ex talibus contractibus qui quasi private quidam con-
ventiones censeri possunt, se non intromittit curia Dominis Regis." 

La convention entre particuliers est obligatoire, mais elle n'est 
pas assez importante pour la traduire devant la Cour royale. Elle 
jouit bien de la protection moins importante des „local courts" et 
ce qui est curieux c'est que là la réclamation du payement d'un 
salaire s'y trouve dans un temps :l) où parmi les fondements d'une 
action en justice le louage de services ne se rencontre pas au tribunal 
royal. 

Ce qui mérite notre attention c'est que la formule de l'ancienne 
action anglaise ne renfermait pas la demande d'exécuter la con-
vention, mais bien une plainte sur le tort qu'on fait en négligeant 
cette exécution. 

Le prêteur ne dit pas: vous m'avez emprunté de l 'argent et promis 
de me le rendre, mais il dit: vous gardez mon argent sans droit. 
Cette formule rattache — par la force des choses — la force 

1) II, 210. 
2) X, 12. 
'') Cf. R. L. Henry, Contracis in the local courts of medieval England (1926), 

212 etc. 



CONVENANCES VAINQUENT LOI 205 

exécutoire des conventions à certains types de conventions. On ne 
pouvait exiger l'exécution d'une promesse faciendi ou non faciendi. 
C'était un système tellement étroit qu'on devait plus tard invoquer 
le secours de la „chancery" qui faisait justice d'après 1',,equity"; 
non pas cependant parce que les contrats n'obligent pas, mais parce 
que l'action faisait défaut. Je cite le sentiment de Holdsworth I, 
455: , ,The equitable jurisdiction was therefore needed not because 
the inadaequacy of the common law of contract but because the 
inadaequacy of the common remedy for break of contract." 

D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de nous adresser au droit 
anglais pour connaître l 'importance qu'on doit attribuer au moyen 
judiciaire. Nous le voyons aussi dans le droit canonique. Là la règle 
,,ex nudo pacto oritur actio" l'a emporté mais ce ne fut qu'après 
beaucoup de luttes. Quel était le sujet de ces luttes? Ce n'était pas 
la force obligatoire de la convention, mais la question de savoir 
quel moyen il faudrait employer pour transformer l'obligation en 
réalité. Dès que les canonistes allaient s'occuper de cette question 
ils s'accordaient généralement à reconnaître que les conventions 
non formels étaient obligatoires, mais ils différaient d'opinion sur 
la sanction à rattacher à cette prescription. Innocent IV et ceux 
qui en ceci étaient de son avis, voulaient la maintenir seulement 
par la denunciatio evangelica, c-à-d. en exigeant la pénitence de 
celui qui l'a enfreinte, une pression exercée sur le contrevenant 
laquelle mène à la réparation, pression qui peut même aboutir à 
l'excommunication et qui du point de vue ecclésiastique était assez 
rigoureuse — mais ils ne voulaient pas un recours légal, une récla-
mation devant la justice. Si une autre opinion, celle de Joannes 
Teutonicus l'emporte, c'est le triomphe de l'action fondée sur la 
convention dénuée de forme, de la condictio ex canone. 

Il résulte de tout ceci que, même à une époque et dans un droit 
qui reconnaissent comme une nécessité que „convenances sont à 
tenir" il ne s'ensuit pas encore que toute convention soit obligatoire 
en justice. Au Moyen-age il n 'y avait pas une démarcation précise 
entre le droit et la morale, cependant nous ne pouvons reconnaître 
comme droit — dans ces temps là comme dans les nôtres — que 
cettes règles qui se réalisent en justice. A côté de l'élément éthique, 
il y a l'élément social, et l'élément processuel. Dans le brocard le 
premier seul est exprimé. C'est un postulat qui demande d'être 
respecté, non pas une règle qui, in concreto, se respecte toujours. 

C'est précisément parce que c'est un principe, qu'il lui faut une 
forme plastique et qui s'impose. Le postulat devient conviction, mais 
pour cette raison il n'est pas encore du droit, dans le sens que nous 
attachons au mot. Un principe de droit n'est pas encore une règle 
de droit qui par un simple syllogisme dans chaque procès se trans-
lorme en réalité. Le droit concret subit à tout moment son influence, 
mais dans la réalisation il en heurte d'autres, peu à peu il doit con-
quérir du terrain et il ne le conquiert jamais tout à fait. 
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S'il en est ainsi, il est parfaitement compréhensible qu'un dicton 
comme: convenances vainquent loi qui est d 'une portée plus vaste 
encore que celui de „convenances sont à tenir" se préconisait déjà 
dans un temps où il s'en fallait de beaucoup que le dernier eût 
conquis le terrain où il a triomphé plus tard. C'est un principe aussi 
bien que l 'autre, non pas une règle concrète. L'ex nudo pacto non 
oritur actio n'est pas une loi qu'on peut écarter, c'est la constatation 
d'un fait négatif 1 ) . La force de la convention, celle du „convenances 
vainquent loi" amène, il est vrai, ici aussi une évolution de droit, 
mais lors même que le principe est reconnu et que le principe romain 
a disparu, toute conséquence n'est pas encore agréée. 

En outre il n'est pas permis de raisonner d 'une façon si logique 
quand il s'agit de brocards, „Convenances vainquent loi" n'est 
pas synonyme de „convenances sont à tenir". Le premier adage 
avait une autre tendance. Celui qui en est pénétré ne demande pas 
une sanction pour obtenir en justice l'exécution de ce qui a été 
convenu, c'est là un tout autre domaine; mais celui qui respecte 
le brocard veut, une fois une action donnée, attribuer de l'autorité 
à ce qui a été convenu au-dessus de ce qui est légitime. 

Nous devrons nous arrêter encore un moment à notre brocard 
pour nous demander quel en est le sens, quelle en est la valeur 
pour nous. Alors nous en arrivons insensiblement à nous poser la 
question soulevée à la page 196: Est-ce que dans le droit médiéval 
tout droit était dispositif? Est-ce qu'il ne connaissait pas le droit 
impératif? J'ai dit plus haut qu' a prion' ce n'est pas vraisemblable, 
qu'en feuilletant des livres de droit, celui de Beaumanoir par 
exemple, on constate le contraire. 

Cependant, le brocard met en lumière un autre rapport entre la 
loi et la convention que de nos jours on croit exister entre elles. 

Qu'est-ce qui signifie „loi" sous ce rapport? 
Nous autres, nous pensons aux ordonnances des autorités, au 

droit fixé en vertu du pouvoir législatif. Il en était autrement alors. 
Dans les plus anciens exemples où l'on invoquait notre adage pour 
défendre une règle concrète, la loi c'était le droit coutumier tra-
ditionnel dans la plupart des cas de nature processuelle. Pour les 
auteurs des livres de droit c'est aussi bien le droit romain que le 
droit canonique, puis la doctrine des contemporains concernant le 
droit romain aussi bien que les ordres du prince, bref tout le 
système de règles d'après lequel on jugeait en justice. 

En face de cet ensemble de préceptes généraux, qu'on estima 
valables, sans aucune restriction quant au temps ni quant au lieu, 
on posait alors le règlement concret des parties dans la convention 
et on lui décernait la supériorité. Non pas sans conditions cependant, 
mais à tel point néanmoins qu'on ne l 'accepterait plus dans aucun 

1 ) Cf. Seuffert : Zur Geschichle der obligatorischen Vertrage, p. 2. 
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système contemporain. C'est ce qu'on constate avec évidence en 
examinant l'institution si intéressante de la renonciation à laquelle 
M. Ed. Meynial dans la Nouvelle Revue historique de 1900 et 
années suivantes a consacré un bel article. La renonciation à la 
protection particulière, accordée par la loi à une des parties dans 
une relation contractuelle, est de tous les temps. Qu 'on pense, pour 
citer un exemple actuel, à la renonciation par une caution aux 
exceptions de division et d'éviction. Mais la renonciation avec une 
étendue si vaste et à tant de droits qu'en montrent les conventions 
du moyen âge, est seulement possible s'il existe une protection des 
parties contractantes multiple, non comprise et non désirée, si, en 
outre, on part du principe que le règlement contractuel domine la 
loi. C'était bien une collection bigarrée cette série de privilèges aux-
quels on renonciait dans l'acte: le „senatus consultum Macedoni-
anum" et „Vellejanum", l',,exceptio non numeratae pecuniae", le 
moyen d'erreur, de violence, de minorité, de droits empruntés à la 
coutume; on finissait par écarter tout moyen de nullité, appuyé sur 
des règles de droit existants déjà ou qui étaient encore à donner. 
Cependant on ne reconnaissait pas valable sans conditions toute 
renonciation; il y avait des théories différentes comment on pouvait 
limiter cette liberté, théories, décrites par M . Meynial . Nous ne 
pouvons pas nous y arrêter. Je ne demande qu'un moment d'at-
tention pour l 'attitude de Beaumanoir, parce qu'elle est carac-
téristique pour l'époque et qu'elle éclaire le sens du brocard. Les 
civilistes font une séparation entre les renonciations particulières 
et celles qui sont générales; il y en avait qui attribuaient de la 
validité aux premières seulement, d 'autres qui en attribuaient à 
toutes les deux. Beaumanoir est de l'opinion intermédiaire de Bul-
garus ' ) : la renonciation générale est valable liée à une renon-
ciation spéciale. Alors elle est rédigée comme qui suit: ,,Et renonce 
en ce fet a tout aide de droit, de loi, de canon et de coustume de 
pais; a priviliege de crois prise ou a prendre; a toutes indulgence 
otroies et a otroies d'apostoile, de roi ou d 'autre prince; a ce que 
je ne puisse dire estre deceus en cet fet de la moitié ou de plus; a 
ce que je ne puisse dire non estre paies de ce qui est contenu et letres, 
a tous délais que coustume puet donner; a la loi qui dit que generaus 
renonciations ne vaut riens; a ce que je ne puisse dire que je 
m'otroirai a ce fere par prison ou par paour; a toute excepcions 
de tort, d'usure et de decevance '-')." Ici la renonciation générale 
et la particuliere sont entremêlées, la formule dans sa verbosité 
tâche de barrer d'avance la route à toute exception qui pourrait 
être empruntée au droit pour être opposée à une réclamation éven-
tuelle. Elle se dresse contre tout droit, toute loi [probablement le 
droit romain] , tout canon [droit canonique] , toute coutume. Elle 

') Voir Meynial. 'N. R. H. 1902, 687. 
2) n. 1103. 
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réagit aussi contre la doctrine elle-même par la renonciation au 
moyen de nullité de la renonciation générale. Sans doute, il faut 
qu'on ait eu la conviction que le pouvoir du contrat était grand si 
une renonciation pareille avait de l'effet. 

On ne saurait la concevoir qu'à une époque comme celle du 
régime féodal, lorsque toute la vie judiciaire, y compris ce que 
nous appelons le droit public, était fondée sur des conventions; 
lorsque la législation du prince montrait plutôt le caractère d'un 
règlement de concert avec les vassaux que celui d'un ordre, lorsque 
le devoir d'obéissance à un arrêt ne se fondait pas sur l'autorité 
qui renda la justice, mais sur la soumission volontaire des parties. 

Mais le même passage de Beaumanoir (1103) indique la limite. 
Il agrée tout, mais il fait deux restrictions. La renonciation au moyen 
de violence ne suffit pas: ,,car en tout cas chose fet a force ne 
vaut rien" et plus loin: si le roi donne aux vassaux qui l'accom-
pagnent dans la croisade le droit d'exiger de leurs créanciers un 
sursis, la renonciation n'a pas force obligatoire. Car „ce que li plet 
a fere doit estre tenu pour loi". Si Beaumanoir un peu plus haut 
parmi les lois auxquelles on peut déroger a cité les „indulgences 
de roi", à cet endroit il fait halte devant une mesure royale parti-
culièrement obligatoire, évidemment fort appréciée. Ici perce le 
pouvoir croissant du roi et nous pensons à cet autre dicton: ,,Qui 
veut le Roi, veut la loi". 

Cependant, Beaumanoir est encore loin de reconnaître cela sans 
réserve. Le roi a le droit de législation mais pour la validité des 
établissements il ne faut pas seulement qu'ils soient donnés par 
grand conseil mais encore que cela se fît „pour le commun profit, 
pour raisonnable cause, en tout cas non pas „contre Dieu ni contre 
bonnes mœurs". Evidemment l'auteur suppose la compétence du 
juge d'apprécier les ordonnances du roi d'après un principe supé-
rieur. La notion de la loi inviolable et sacrée n'a pas encore pénétré. 

C'est ainsi que nous voyons deux principes de droit lutter: le 
pouvoir souverain du législateur d'un côté, de l'autre l'autonomie 
individuelle des parties. 

Le dicton donne gain de cause à celle-ci. En faisant cela il force 
le sens du principe mais il ne faut pas oublier que c'est un brocard. 
Il ne remplit sa tâche qu'en formulant avec netteté: à cette con-
dition seulement il nous frappe. C'est une formule forcément trop 
pointue. Si nous en arrivons à la règle concrète il nous faut 
restreindre le dicton; un principe heurte l'autre et le droit ne peut 
jamais l'appliquer rigoureusement. La seconde exception à la validité 
des renonciations celle de la violence, le prouve. De là vient que 
les gens du moyen âge énuméraient toujours à côté des „regulae" 
la „fallentia", les cas où la règle ne serait pas applicable. Cela 
jetait le discrédit sur les brocards, mais ce n'était pas la conséquence 
de leurs faiblesses mais de l'abus qu'on en faisait. 

Celui qui place derrière le dicton les exceptions y voit une règle 
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de droit positif et c'est ce qu'il ne peut pas être par son caractère 
général. Le dicton fait supposer un principe de droit. Un principe 
pareil n'est pas du droit positif; le droit naturel a eu le tort de ne 
pas y faire attention. On faisait des principes des règlements posi-
tifs. Nous avons abandonné cette erreur. Droit positif n'est que ce 
que les autorités (judiciaires ou législatives) nous imposent. Mais 
cette autorité est liée aux exigences de la logique aussi bien qu'aux 
prescriptions de la morale. Celles-là sont les formes dont se sert 
le droit, celles-ci les conditions que pose au droit la conviction 
morale. Sans elles on ne saurait comprendre le droit ni l'appliquer. 
L'interprétation et la fixation concrète du droit s'y rapportent con-
tinuellement. 

Le principe n'est pas règle mais se trouve derrière la règle. Et 
il est impossible de comprendre la règle sans le principe. 

En rejetant le droit naturel nous avons perdu de vue les fonde-
ments du droit dans la conscience humaine. Parmi ces fondements 
il y a la force obligatoire de la convention. 

Ceci amène mes observations finales. Nous penchons à retourner 
la règle: conventions vainquent loi. La loi écarte la convention. La 
convention n'a force obligatoire qu'autant que le permet la loi. 
L'Etat, vu qu'il dispose du droit, ne laisse de place au règlement 
individuel que pour autant qu'il lui semble bon. 

On ne saurait contredire cela, quand il s'agit du droit moderne. 
Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier: tant qu'il y aura 
un droit privé, la loi laissera une place à la convention. Ce n'est 
pas la loi qui crée la force obligatoire des conventions, la loi la 
reconnaît Elle y laisse en effet une place; la force de la convention 
n'est pas au dedans de la loi, mais à côté d'elle. C'est ce que l'élar-
gissement de l'horizon que donnent les études historiques peut 
apprendre à celui qui étudie le droit contemporain: il y a deux 
systèmes de droit l'un à côté de l'autre dont le domaine est variable 
mais dont l'un ne saurait anéantir l'autre. Il y a des luttes sur les 
frontières et de nos jours la loi refoule sans doute la convention, 
mais dans son propre domaine c'est celle-ci qui décide du droit. 
Convenances vainquent loi. Une victoire suppose une lutte, une 
lutte entre des puissances similaires. Si celle qui triomphait jadis 
n'est plus la plus forte, elle subsiste pourtant. 

Qu'il me soit permis d'expliquer ce que je veux dire. De nos 
jours nous voyons un ordre créé et maintenu par l 'Etat par moyen 
de la législation dominer le droit. Alors la convention est un fait 
auquel le législateur rattache des conséquences juridiques comme 
il le fait pour l'acte illicite ou la situation de deux fonds contigus. 
En considérant ainsi les faits on ne tient pas compte du fait que. 
grâce à. la convention, les parties se créent elles-mêmes leur droit, 
que ce n'est pas la volonté des organes législatifs mais celle des 
partes elles-mêmes qui transforme l'arrangement en droit. Tout 
homme vit sous le régime de la loi et sous celui des conventions 
14 
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qu'il a conclu lui-même. L'ordre légal et l'ordre conventionnel en-
semble forment l'ordre juridique objectif; c'est à tort qu'on identifie 
ce dernier avec la loi. L'ordre que l'homme se crée lui-même par 
ses conventions n'est pas subordonnée à l'ordre légal, les deux sont 
co-ordonnés. On tient sous le régime des codifications du XIXième 
siècle si peu compte de ce fait qu'on considère tout cet arrangement 
comme un „fait" en procédure ce qui de son côté a pour con-
séquence qu'on considère l'interprétation des conventions et celle 
des lois comme deux occupations toutes différentes, tandis qu'elles 
ne sont pourtant autre chose que l'établissement du sens d'un 
arrangement juridique formulé. Nous ne pouvons pas développer 
ici cette pensée; les conséquences en ont une portée plus vaste. 
Nous ne faisons que de noter ces réflexions en passant. De tous 
côtés on se trouve pris: celui qui veut s'en persuader n'a qu'à 
examiner comment on traite l'interprétation de la convention dans 
la moderne procédure de cassation. 

Il y a des auteurs qui reconnaissent que le contrat est source 
de droit, cependant ils croyent en l'autorité exclusive de la loi. 
Le contrat est source de droit derivative, disent-ils, il a cette 
fonction parce que la loi le dit. Mais quand on ne considère plus 
le contrat comme un fait, quand on voit dans le règlement du 
contrat un règlement de droit, tout en maintenant le point de vue 
d'après lequel le droit se crée en vertu de la volonté du législateur, 
on ne saurait expliquer pourquoi la convention serait droit. A quel 
titre le législateur convertit-il le contrat en droit? La supposition 
que les parties feront un règlement équitable considéré du point 
de vue du léglislateur n'est pas fondée. Pourquoi deux individus 
quelconques, probablement peu doués et qui n'aspirent pas au bien, 
viseraient-ils précisément ce que la législateur considère comme 
juste? C'est pour cette raison qu'un écrivain suisse contemporain 
M. Burckhard t ' ) , qui s'en rend compte en arrive à conclure que 
la reconnaissance de la convention par la loi n'est autre chose que 
la reconnaissance de l'arbitraire, un arbitraire jusqu'à un certain 
point nécessaire, mais arbitraire tout de même. Dans ses consi-
dérations se manifeste avec évidence la doctrine que le droit public 
seul est droit. Pourtant Burckhardt a raison en condamnant les 
efforts qu'on fait pour conclure du contenu du droit contractuel 
à la force obligatoire du contrat. Ce n'est pas le contenu mais la 
naissance de la convention qui est décisive pour son caractère 
juridique. Les parties formant contrat ne sont pas liés l'un à l'autre 
parce que ce dont ils sont convenus est droit, mais ce dont ils sont 
convenus est droit parce qu'ils en sont convenus. 

Mais il est seulement possible de tirer cette conclusion si l'on se 
rend compte du fait que la vie sociale est soumise à un double ordre. 
Tout homme est assujetté à un ordre qui repose sur le pouvoir et 

] ) Die Organisation der Rechtsgemeinschaft (1927), p. 9 etc. 
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et à un autre qui repose sur l'accord. Il est subjugué à tous deux, 
mais le premier lui a été imposé, tandis qu'il se crée lui-même 
l'autre par sa promesse à la partie adverse. C'est la société qui se 
fait valoir dans la loi, tandis que l'homme et son prochain se pronon-
cent dans la convention. L'ordre qui s'impose est prépondérant 
depuis qu'il s'est concentré dans l'orde de l 'Etat. Elle circonscrit 
ses propres limites mais elle laisse toujours un domaine où prévaut 
l'ordre individuel. En d'autres mots: la convention est valable pour 
autant que le permit l 'Etat, mais non pas parce que l 'Etat l 'ordonne. 
La force obligatoire de la convention est une nécessité morale; elle 
est en même temps la condition logique du commerce des hommes. 
Ce n'est que si l'on peut avoir confiance que ce qui a été fixé par 
une promesse mutuelle sera exécuté par chaque parti, que la vie 
sociale est possible entre les hommes. 

L'idée de la suprématie de l 'Etat n'est pas une notion moyenâ-
geuse. De là vient qu'un brocard comme „convenances vainquent 
loi" pouvait avoir de l'autorité. Mais ce qui est extrêmement curieux, 
c'est que l'homme de qui date cette doctrine nouvelle, l'écrivain qui 
proclamait la souveraineté de l 'Etat et par conséquent son autorité 
sur le droit, Bodin, se rendait si bien compte de l'existence des 
deux règlements l'un à côté de l'autre, qu'il estimait bien le souverain 
,,legibus solutus" mais lié aux conventions. A juste titre M. Her-
mann Heller a fait ressortir cela dans son étude sur la souve-
raineté ' ) . 

Ces deux ordres sont à côté l'un de l'autre, mais ils se tiennent. 
Avec celui à qui je suis lié par des rapports contractuels, j 'ai aussi 
des relations comme membre d'une communauté plus vaste. Nos 
rapports juridiques se fixent par la loi et la convention. In concreto 
ils devront être dérivés des deux ordres de la même façon dont 
on cherche toujours le droit: Le droit concret n'est jamais identique 
à un système de règles. Qui veut s'en convaincre pourra faire usage 
de notre conclusion: si plusieurs ordres juridiques se trouvent à côté 
i'un de l'autre on ne saurait identifier le droit avec un seul d'entre 
eux (la loi). Aussi il est évident si l'on considère l'indépendance 
relative de l'ordre contractuel, que l'interprétation des conventions 
ne saurait se restreindre à l'établissement du sens grammatical des 
mots ou bien qu'elle ne saurait être que la recherche des intentions 
des parties mais qu'elle est œuvre de jurisconsulte aussi bien que 
l'interprétation des lois; alors un nouveau jour se projette sur des 
problèmes comme celui de la distinction de droit et de fait dans 
la procédure de cassation, de jurisprudence arbitrale et de juris-
prudence autoritaire, de la convention dans le droit privé inter-
national et beaucoup d'autres — sans parler du droit des gens 
où il s'en faut peu que l'ordre juridique ne soit que de l'ordre basée 
sur l'accord. 

*) Die Souoeriinitët (1927), p. 29. 
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En face du droit se trouvent les deux ordres comme des unités 
de nature propre dont on ne saurait se passer. Nous ne saurions 
nous imaginer le droit sans une des deux. Le droit c'est le règlement 
de la société; cela implique la reconnaissance de l 'autorité dans la 
société, partant la reconnaissance de la loi; mais cela implique 
également la nécessité de respecter la parole prononcé sérieusement, 
qu'un homme adresse à un autre. C'est une nécessité morale, mais 
en même temps une des conditions de l'existence du droit: ,,tu 
prendras garde à faire ce que tu auras proféré de ta bouche" (Deuté-
ronome 23 : 23) . 



67. H A N D E L I N G E N V A N O N B E K W A M E R *) 

I. 
W i l 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 moe-
ten 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 veronder-
stelt. Het zijn de minderjarigen en de onder curateele gestelden, 
waarbij dan, zij het op andere gronden, nog altijd de gehuwde 
vrouwen worden gevoegd. 

Dit alles is zeer eenvoudig en den lezer van dit Weekb lad 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. W a n t 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 rech-
ten 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 al thans naar onze 
v/et enkel voor een bepaald soort handelingen en blijft het voor 
andere een open vraag. Een vraag, waaromtrent weinig overeen-
stemming 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. W e l 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. 

W a t de tweede voorname bron van verbintenissen betreft, de 
onrechtmatige daad, geeft de wet zelf niet een uitdrukkelijke uit-

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie nrs. 2197 cv . 
(1912). 



214 P. SCHOLTEN 

spraak. Toch kan men niet zeggen, dat dit naar ons recht een 
punt van twijfel is. Vrijwel algemeen neemt men aan, dat de wette-
lijke gronden van uitsluiting hier niet afdoen, (art. 1483 B. W . ) 
dat dus getrouwde vrouwen, minderjarigen, onder curateele ge-
stelden onrechtmatige daden kunnen begaan, mits de daad hun 
slechts kan worden toegerekend. O p het bestaan der schuld, in 
srt. HOI B. W . geëischt, komt hier alles aan. Alzoo het onder-
zoek 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 ,,toereken-
baar" 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 mis-
verstand 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 ge-
schieden (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 wor-
den 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 

' ) Zooals Egger, Kommentar zum schweizer, Zivilgesctzbuch, blz. 48, het 
uitdrukt: ..Die Frage nach der Urteilsfahigkeit ist keinc Vorfrage. die unabbangig 
von dem Thatbestand. der zur Untcrsuchung überhaupt Veranlassung giebt, zu 
prüfen 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 voor-
schrift (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? L a n d 1 ) en Diephuis2) ver-
klaren zich voor de geldigheid, Opzoomer : 1 ) , Meijers4) en de 
H. R. 5) voor de nietigheid. W i e heeft gelijk? 

Zelfs voor het huwelijk bestaat geen zekerheid. Is het huwelijk 
van een niet onder curateele gestelde krankzinnige geldig? Land0) 
betwist het, Asser 7) twijfelt, maar helt er toe over voor de geldig-
heid partij te kiezen, ik zelf 8) heb in mijn bewerking van zijn boek 
gelijke meening wat meer positief uitgesproken, Opzoomer") ver-
klaart zich zeer beslist voor de geldigheid. En hoe staat het met 
de geldigheid van iemand onder curateele gesteld wegens zwak-
heid van vermogens? Heeft hij toestemming van zijn curator noo-
dig? Ja volgens de meesten 1 0 ) , neen volgens het Hof te 's-Graven-
hage in een recent a r r e s t 1 1 ) . En is het huwelijk vernietigbaar op 
grond van art. 143 B. W ? Het wordt haast algemeen ontkend 1 2 ) , 
maar Diephuis 1 3 ) denkt er toch anders over. 

Neem het proces. Faure M) decreteert dat onder curateele ge-
stelden en minderjarigen niet partij in het proces kunnen zijn. 
Enkele rechtscolleges hebben wel eens bij een tegen een onbekwame 
gericht verzoek om faillietverklaring anders geoordeeld1 5) , de 
H. R. heeft zich daarmee nimmer vereenigd " ' ) , maar hij is in de 

l ) III, blz. 62 (2e druk). 
-) VIII, blz. 207. 
:i) IV, hlz. 222. 
4) Asser-Meijers. IV, blz. 74 (eerste druk) . 
">) Arrest van 18 December 1908, W. 8784. W. P. N. R. 2049. 
") I, blz. 91 (anders Star Busmann t a p . ) . 
T) I (3e druk, blz. 147. 
") I (4e druk) , 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. 
I:i) 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. 
15) Vgl. Hof Den Bosch. 29 Dec. 1896. W. 6905, Hof Den Haag 24 Oct. 

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

vooral cond. 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 18971) voor de eerste meening, daarna in 1904 2 ) voor 
de tweede, en nu onlangs in 1910 wederom voor de eerste partij 
heeft gekozen ;1). Overigens zijn er sommige processueele hande-
lingen, 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. W i e n 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 aan-
vaarden ' ) , 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 
z i n 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 V a n 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 v r o u w 0 ) . 

En dan — om ook nog eens een niet familierechtelijk onderwerp 
te noemen — de zaakwaarneming door de getrouwde vrouw. 
W o r d t zij al dan niet gebonden? Ook daarvoor geeft de wet geen 
uitsluitsel, ook dat is bes t reden 7 ) . 

Dit alles moge genoeg zijn om aan te toonen, dat in deze materie 
groote onzekerheid hee r sch t s ) . De lezer zal ook zonder nader 

1) Arrest van 2 April 1897. W. 6950. 
-) Arrest geciteerd in noot 17 pag. 210. anders conclusie proc.-gen. 
3) Arrest van 23 Sept. 1910. W. 9064. 
•') Vgl. I, (Ie druk), blz. 444, en I, blz. 379, 2e druk: bel beginsel is 

algemeen, anders Busmann. t.a.p. 
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. I, (vierde druk) blz. 215. 
s ) Deze is zoo sterk, dat Opzoomer — blijkbaar zonder het te bemerken — 

zich zelf ten aanzien van een der bedoelde gevallen ronduit tegenspreekt. Op blz. 
194 van het 2e deel f2e druk) stelt hij de vraag, of de curandus zelf de erkenning 
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". 
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bewijs wel willen aannemen, dat de voorbeelden gemakkelijk zijn 
te vermeerderen. 

Maar , werpt men mij wellicht tegen, wat de auteurs betreft, 
moge U w 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. 
Maa r bovendien: al wordt het beroep op het woord alle in boven-
staande 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 aan-
vaard. Algemeen wordt voor de onrechtmatige daad een uitzonde-
ring gemaakt. De artt. boven geciteerd slaan alleen op rechtshan-
delingen, 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 testa-
ment een rechtshandeling" is." 

Is met deze tegenstelling: onrechtmatige daad — rechtshande-
ling, 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 be-
twijfelen. 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, vertegen-
woordiging 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. W a t echter 
van meer principieel belang is: ik betwist dat onze wetgever met het 
woord handelingen het begrip rechtshandelingen heeft willen aan-
duiden, zooals wij thans gewoon zijn 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 zijn 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 ,,rechts-
handelingen" zeide ik, het begrip ,.rechtshandeling" heeft de wet-
gever 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 vin-
den 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 „Willenserklarung" die een 
rechtsgevolg beoogde, haar plaats, een plaats die zij tot in het 
Duitsche Wetboek behouden heeft. Tot welke omvangrijke littera-
tuur 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. W e l is de handeling ex officio 
zeer beperkt gebleven — Goudsmif ' ) heeft het er natuurlijk over, 
maar ook Diephuis "') bespreekt het — maar onze geheele juridieke 
literatuur is van deze abstraheerende wijze van zien als doortrok-
ken, wij ontmoeten de rechtshandeling r') telkens en telkens, voort-
durend 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 

x) Vgl. Rcgelsberger, PandekKn, blz. 488. Mitteis. Röm. Privatrecht I, blz. 136. 
2) Vgl. Manigk, Willenserklarung und Willensgeschaft, blz. 27 
:') Pand. I. § 53. 
4) II. blz. 45. 
5 ) Men denke er bij raadpleging van Duitsche litteratuur aan dat ,,Rechts-

handlung" daar niet synoniem is met ons rechtshandeling, wat wij zoo noemen, 
heetcn de Duitschers óf ..Rechtsgeschaft" óf ook wel ,,Willenserklarung". 
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blijk van eenige bekendheid met nieuwe literatuur, als zij al schrij-
vers 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 „rechts-
handelingen", 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 aan-
voering dat dit art. a//e 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 l') 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 bewer-
king van Opzoomer: 1) . zóó Land ') en anderen. 

W a t 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 onder-
scheiding bezwaar. Wij kunnen de vraag splitsen: Vooreerst is 
het juist den onbekwame voor elke — niet bijzonderlijk uitgezon-
derde — handeling van vermogensrechtelijken aard onbekwaam te 
verklaren en dan: bestaat buiten het vermogensrecht de onbekwaam-
heid niet — voorzoover die niet uitdrukkelijk is voorgeschreven? 
Aan de laatste vraag knoopt zich dan nog deze vast, of vertegen-
woordiging door voogd of curator buiten het vermogensrecht abso-
luut moet zijn uitgesloten. 

W a t 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. 
s ) I, blz. 219. 
!) I. blz. 444 (Ie druk). 
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rechtelijken aard" met beschikking van vermogensrechten syno-
niem? 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 ver-
mogensrechtelijken aard? Hoe staat het met bezitsdaden, hoe met 
occupatio of verlating van eigendom? hoe met aanmaning of goed-
keuring 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. W a a r o m 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 onbekwaam-
heid zich al verder uitstrekt dan haar doel noodzakelijk maakt. 
W a a r 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 geest-
vermogens wellicht ook, dat zou nog onderzocht moeten worden. 
Maar voor minderjarigen en krankzinnigen? Hier ligt de zaak stellig 
anders. De onbekwaamheid dezer personen moet niet enkel worden 
gezocht in hun ongeschiktheid tot vermogensbeheer, hunne hande-
lingen worden ook daar buiten niet als volwaardig erkend. Zij 
missen de bekwaamheid tot oordeelen, tot het nemen van een be-
sluit die het recht bij elke handeling onderstelt. De voogd of 
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 zeggen, 
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 af-
doende is. 

Noch dus met de onderscheiding: rechtshandeling — niet rechts-
handeling, noch met die van vermogenrecht tegenover de andere 



HANDELINGEN VAN ONBEKWAMEN 221 

deelen van het privaatrecht is onze kwestie uit te maken. Bruik-
baar 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 ont-
breekt, voor het rechtens belangrijke der handeling heeft. Immers 
eerst door door te dringen in de vraag, van welken aard de ,,han-
delingen" 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 han-
delen in verband met de bekwaamheid van den handelende be-
hoort 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 wor-
den 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 rechts-
gevolg, 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 waar-
door 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 hande-
lingen, waar de psychische factor rechtens wèl van belang is, waar 
dus de onbekwaamheid van invloed is. Willen we in deze nu trach-
ten 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. Vas t 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 (art. 
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 ver-
krijgen) 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. W e 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 ge-
stelden, getrouwde vrouwen en minderjarigen zijn tot rechtshande-
lingen onbekwaam is met art. 1835 B. W . in strijd. Ook de last-
hebber die voor een ander koopt doet een rechtshandeling in tra-
ditioneelen zin. Bedenken wij voorts den grondslag waaróm 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 han-
delende zelf, aan deze personen ontbreekt ! ). Het is een bescher-
ming 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 aan-
genomen. 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 be-
paalt 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 voor-
ges te ld 2 ) . 

Trekken wij uit deze tegenstelling een conclusie voor de niet 
geregelde gevallen, trachten we dus den ongeschreven regel te be-
palen, dien we als grondslag van het wettelijk systeem mogen aan-
nemen, 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 rechtsver-
houdingen worden bepaald. Die conclusie zou ik overal willen toe-
passen, 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 dat — wat de gehuwde vrouw betreft — dat inzicht niet afdoende 
is. als de man er niet mee samenstemt. 

-) Wat nu de psychische factor is. waaraan beteekenis wordt gehecht, wil, 
voorstelling; 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 onder-
werp niet van belang. 
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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 mogelijk-
heid 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. W i e eens anders zaak waarneemt, regelt 
niet eigen maar anderer rechtsverhoudingen. Er is geen reden de 
mogelijkheid daartoe uitgesloten te achten, als een speciale op-
dracht ontbreekt, bij personen, die mèt zulke opdracht daar wel 
toe in staat worden gerekend. Dat de handeling nu hier ook 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 aanlei-
ding 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 vertegen-
woordiger kan aanleiding zijn niet te snel onbekwaamheid aan te 
nemen. Vandaar moeielijkheden, waarvoor men in het verbinte-
nissenrecht 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 gescho-
ren, onderscheid te maken. Het doel de onbekwaam-verklaring, 
haar grondslag, voor het vermogensrecht vrijwel onverschillig, is 

') Vgl. b.v. Diephuis. IV, blz. 177. Hof Haag 22 Juni 1883, W. 4855. 
Baudry—Lacantincrie et Hougues—Fourcade. Traite III, no. 2211. 
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hier 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 be-
kommert, het rechtsgevolg, dat zij anders zou gehad hebben. Dat 
inzicht eischt buiten de bedoelde gevallen elk handelen, elke rechts-
handeling en ook iedere onrechtmatige daad. Slechts bij het huwe-
lijk 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. W a t het verbinte-
nissenrecht betreft gaf ik den regel reeds aan, wat familie- en 
erfrecht betreft heeft haast iedere handeling zijn bijzonderen regel 
(huwelijk, huwelijksvoorwaarden, erkenning natuurlijk kind, testa-
ment 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 uit-
zonderingen 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 vertegenwoor-
digster 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 uit-
oefening der ouderlijke macht? hoe met de curateele? W a t de 
ouderlijke macht betreft, wordt veelal geleerd, dat de vrouw tot 
het verrichten van rechtshandelingen de machtiging van den man. 
respectievelijk van den rechter behoef t 1 ) . 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 onbe-
kwaam-verklaring stemt deze conclusie volkomen, het inzicht van 
den man wil de wetgever in beider vermogensverhoudingen beslis-
send doen zijn, vandaar dat hij dat der vrouw als onvoldoende ter 
zijde stelt. Een onbekwaamheid voor anderen op te treden is daar-
uit 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 uit-
oefening zelfstandig te verrichten vrij zonderling zou zijn. W a a r 
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 boven-
staande 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 zwak-
zinnigen voorloopig ter zijde gelaten — onderscheid tusschen de 
ondercurateelestelling wegens krankzinnigheid en wegens ver-
kwisting. 

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. W i e 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 ver-
mogensrecht 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 weer-
leggen. 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 uit-
gesloten 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 bewind ] ) ge-
sproken, men stond voor de vraag of de verkwister voor zijn huwe-
lijk toestemming van den curator behoefde, maar dacht er blijk-
baar niet aan, dat hij niet zou mogen huwen. O p 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. 

O p 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 a t vermogensrechte-
lijke handelingen betreft geldt ook voor hem het de vorige maal 
betoogde. Nog deze vraag: Verliest de gehuwde man. onder cura-
teele 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 behcrr èn 
laatstbedoelde bevoegdheid heeft verloren. Zoowel de beheersJ.aden 
als het geven der toestemming zijn als vermogensrechtelijke han-
delingen 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 het daarop door Fockema Andreae aan-
geteekende. 
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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. 
O p 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 bespre-
king 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 krankzin-
nigen. 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 handelin-
gen 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 be-
paalt. 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 
al evenmin als dat van den nog niet 21-jarigen. W a a r dat eigen 
inzicht voor de bepaling van zijn 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 ver-
klaring, 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, 
ook het gevolg is gewild. Eigen rechtsverhouding wordt er door 
bepaald, een bijzondere rechtspositie geschapen. Een wegens krank-
zinnigheid onder curateele gestelde kan dat niet doen. Bij de ont-
kenning van de wettigheid van een kind is de zaak minder een-
voudig, wel wordt het ook hier aan den betrokken persoon over-
gelaten 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 be-
lang 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 con-
clusie 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 be-
palingen meende te mogen vormen, vindt steun in de bijzondere 
regels door onze wet omtrent dit onderwerp opgesteld. Eén voor-
schrift 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 be-
kwaamheid tot testament maken in de artt. 942 vlg. B. W . Ik ben 
het met Diephuis ' ) eens, dat deze bepalingen het onderwerp blijk-
baar 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 af-
snijdt, wordt hier noodzakelijk geacht. Dit blijkt 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. Mei j e r s ' ) neemt de toepasselijkheid van art. 
501 B. W . op het testament aan, van zijn s tandpunt volkomen 
consequent. Hij wijst er daarbij op, dat in dit geval de nietigverkla-
ring noodzakelijk is. Volkomen juist, eenmaal aangenomen dat 
dit art. moet worden toegepast kan enkel aan nietigverklaring, niet 
aan nietigheid worden gedacht. Maa r als dit het geval is, bij toe-
passing van het voorschrift omtrent de handeling vóór het ver-
k e n e n 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. Maa r komt de ge-
achte schrijver zoo niet in strijd met het stelsel der wet, dat juist 
bij testamenten aan het ontbreken van de wettelijke eischen nietig-
heid 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 zij 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 k o m e n " ) . 

W a t 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 wet-
gever aanvankelijk voornemens den zwakzinnige niet onder cura-

' 1 T . a . p . blz. 78. 
- ) Wat bet .ïrgumcnt uit de parlementaire geschiedenis betreft, zij pleit zeker 

niet voor mijn opvat t ing . 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 curateele gestelde om in heldere oogenblikken testa-
ment te maken ontkennend heeft beantwoord. Van invloed dezer beslissing op 
de wet blijkt echter niets. Het beroep op art. 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 een bewijs van onbe-
kwaamheid: in de curateele blijkbaar wel. Maar de vraag is niet in hoever de 
curateele kan worden ingeroepen om de onbekwaamheid waarschijnlijk te maken. — 
ik erken de kracht van het vermoeden er in gelegen — maar wel of het testament 
nietig zal zijn, ook al staat vast dat het gemaakt is op een oogenblik toen de 
erflater volkomen begreep wat hij deed. Degene die de geschiedenis wat verder 
op wil halen dan de tot s tandkoming onzer wet of van den Code die zij copieerde. 
kan vergelijken Demolombc. Cours de Code Napoleon . Deel 8. no. 642. Deze 
oudere geschiedenis pleit niet tegen mijne conclusie. 
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teele te brengen maar hem een raadsman toe te voegen, heeft 
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. Van -
daar 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 ontken-
ning 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. To t 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 toevoegde 1 ) , het W e t b o e k van 1830 
verbrak die gelijkstelling, de verkwister kwam onder curateele, voor 
den zwakke bleef de raadsman. N a 1830 werd de gelijkheid her-
steld, 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", waar-
over art. 483 B. W . spreekt zullen wel vermogensbelangen zijn'-). 
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. Zeg t 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. 499j. 
Zelf zijn curateele verzoeken vermag hij niet. 

-) 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 contrac-
teeren onbekwame tot andere handelingen bekwaam is, hij nu ook 
de procedures, waartoe die handelingen aanleiding kunnen geven, 
mag voeren. Integendeel, het verrichten van processueele handelin-
gen 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. Verschei-
den processueele handelingen zijn er zeker toe te brengen: het in-
stellen 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 
nis 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 e/A:e processueele daad als partij 
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: W i e zich niet contractueel kan verbinden, kan 
in het algemeen niet procedeeren. Dit kan vooreerst afgeleid wor-
den uit art. 254, 2"., Rv., dat schorsing van het rechtsgeding voor-
schrijft bij verandering in den persoonlijken staat van een der 
partijen, maar blijkt overduidelijk uit de regeling van het proces 
der getrouwde vrouw. Zelfs waar deze wel bevoegd is tot han-
delen kan zij niet procedeeren, art. 165 B. W . zegt het uitdrukke-
lijk, 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 minder-
jarigen en onder curateele gestelden in het algemeen de bevoegd-
heid 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. 

Wi l dit nu zeggen, dat elk procedeeren door iedere onbekwame 
is uitgesloten? Dit is niet aan te nemen. Is de onbekwaamheid uit-
sluitend 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 ver-
mogens 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 ' ). 
W a t de getrouwde vrouw betreft, haar onbekwaamheid, althans 
haar processueele onbekwaamheid, is niet enkel vermogensrechte-
lijk, 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 onbekwaam-
heid om voor anderen op te treden niet insluit. W a t eindelijk min-
derjarigen aangaat en onder curateele gestelden wegens krank-
zinnigheid, voor hen zoude ik maar één uitzondering willen aan-
nemen, 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 ver-
richten. Iets dergelijks geldt voor het verzoek door den minder-
jarige 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 gelijk-
stelling der bekwaamheid tot procedeeren met die tot het aangaan 
van overeenkomsten, leidt tot het resultaat, dat een wegens krank-
zinnigheid 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. W^aar de minderjarige of onder curateele gestelde be-
kwaam is, eindigt de vertegenwoordiging — dat is dunkt mij duide-
lijk. Maar mogen wij omgekeerd ook zeggen, dat waar onbekwaam-
heid b e s t a a t 2 ) , de vertegenwoordiger in plaats van den aan zijn 
zorg toevertrouwden persoon mag handelen? Stellig niet. in het ver-
mogensrecht 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 inzicht 

1) Echtscheiding tegen wegens zwakheid van vermogens onder curateele gestel-
den toegelaten door Amsterdam 8 Maart 1864, \V. 2580, Hof Noord-Holland 
22 Dec. 1864, W. 2712. H. R. 30 Nov. 1866. W. 2857. Leeuwarden 5 Febr. 1891, 
W. 6035. Onjuist: Haarlem 23 Nov. 1897. \V. 7115. (Nietigverklaring huwelijk 
niet tegen wegens zwakheid van vermogens onder curateele gestelden). 

2) Het geven van toestemming tot vermogensrechtelijke handelingen door de 
vrouw van den curandus zoude ik er niet toe brengen. Vpl. hiervoor p. 227. 
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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 
bes taa t 1 ) . Daar komt een element in het spel, dat de beoor-
deeling moeielijker maakt. Daar is een onrecht tegen den curan-
dus 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 ver-
tegenwoordiging uitsluit. En toch, er zit iets pijnlijks in, hier dat 
resultaat te aanvaarden. Noch Opzoomer3) noch Diephuis 4 ) wil-
len 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? Op-
zoomer beroept zich in de noot op Demolombe 5 ) , deze wil de 
vertegenwoordiging vvèl 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 uitgeslo-
ten 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 onschul-
dige maar de schuldige echtgenoot is. die onder curateele staat. 
Moet nu zijn vrouw, als hij ten gevolge van zijn leven van los-
bandigheid 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 bladzijde. 
-) Roermond 30 April 1885. W. 5235. Hof den Bosch 14 Sept. 1886. W. 5435: 

de man heeft de actie niet. Anders Hof Zeeland 11 Juni 1856. R. B. 1857. 447. 
:') II. blz. 161. 
4) V. blz. 28. 
•"') V. blz. 118. 
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Voor het laatste is zeker veel te zeggen. Het gevolg der echt-
scheiding 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 zijn 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. 



68. V R U C H T G E B R U I K , F I D E Ï C O M M I S E N Z . E N 
H U W E L I J K S G E M E E N S C H A P . *) 

Het is algemeen bekend, dat er ten aanzien van sommige rech-
ten verschil van gevoelen bestaat, of zij deel kunnen uitmaken van 
een huwelijksgemeenschap. Bij Klaassen1) vindt men de vraag 
achtereenvolgens besproken, voor het met fideïcommis bezwaarde 
eigendom, voor het recht van hem, wien een zaak vermaakt is onder 
bezwaar van een fideïcommissum de residuo, voor het vruchtgebruik 
en voor de lijfrente. Voor al deze wordt met aanhaling van schrijvers 
en jurisprudentie vóór en tegen nagegaan, of zij vervreemdbaar 
zijn en naar de al of niet vervreemdbaarheid ook het al of niet 
vallen in de gemeenschap beslist. 

Nu is het niet mijn bedoeling op mijn beurt deze kwesties aan 
een onderzoek te onderwerpen, ik sluit mij aan bij de meening van 
hen, die voor al de bedoelde rechten vervreemdbaarheid beweren. 
Het zijn vermogensrechten, als zoodanig in het algemeen voor ver-
vreemding vatbaar en voor geen dezer is het tegendeel mij vol-
doende aannemelijk gemaakt. Ook schijnt het mij plausibel, dat op 
grond der vervreemdbaarheid gezegd wordt dat de rechten in de 
gemeenschap vallen. Ook daarover heb ik niets nieuws te zeggen. 
Maar is daarmede de zaak afgedaan? De schrijvers onderstellen 
het, naar het schijnt. Als uitgemaakt is, dat het recht in de ge-
meenschap valt, achten zij hun onderzoek beëindigd, blijkbrar 
nemen ze aan, dat daarmee beslist is dat dit recht op dezelfde wijze 
moet worden behandeld als elke zaak, die man en vrouw in ge-
meenschap bezitten. En toch acht ik dat niet juist. Daarover wilde 
ik een korte opmerking maken. 

W a t wil het eigenlijk zeggen, dat een goed in de gemeenschap 
valt? Het tot nog toe aan een van beiden toekomend recht wordt 
dat van beiden, zal men antwoorden. Goed, maar wat beduidt dat. 
welke rechtsregels worden in deze formule samengevat? Ten eerste 
deze, dat de man beheer en beschikking krijgt over het recht, ook 
als het door de vrouw is ingebracht, behoudens de uitzonderingen 
in art. 179 B. W . genoemd mag hij verveemden. Dat deze rege! 
ook op onze gevallen toepasselijk is, blijft buiten twijfel. Eenmaal 
aangenomen dat het recht vervreemd kan worden, zit in de ver-
vreemding door den man niets bijzonders. Als tweede gevolg van 
het gemeenschappelijk worden, zou men kunnen noemen, dat het 
goed aansprakelijk wordt voor de gemeenschapsschulden, neemt 
men intusschen aan, dat de echtgenooten voor die schulden ook 
in hun privégoederen verbonden zijn, dan is het al of niet gemeen 
zijn voor dit punt zonder belang. Maar ook als men die meening 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie 2089. 8 Januari 
1910. 

' ) Blz. 9 vlg. 
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niet volgt, is er van eenige opmerking speciaal voor onze rechten 
geen reden. Doch anders is dit voor den derden regel, die in het 
„in gemeenschap vallen" is begrepen, dat n.l. wat gemeen was na 
ontbinding gescheiden wordt, en die scheiding in twee gelijke 
deelen geschiedt, zonder dat op de herkomst wordt gelet. En zie-
hier iets wat me stuit. De vrouw heeft een vruchtgebruik of een 
lijfrente — dat deze tijdens huwelijk door den man kunnen worden 
vervreemd, dat hij de rente int, het komt ons niet zonderling voor, 
maar dat als de man gestorven is nu ook dit recht zelfs tegen den 
wil der vrouw aan de kinderen kan worden toebedeeld, daarin zit 
toch iets, wat onbillijk schijnt. Of: een vrouw heeft goederen be-
zwaard met een fideïcommissum de residuo, zij huwt in gemeen-
schap, overlijdt. Kunnen nu haar erfgenamen de met het fideï-
commis bezwaarde goederen aan den man toebedeelen en zoo de 
kans van den verwachter ze te bekomen verijdelen? Of is dat recht 
der verwachters al voor de scheiding tot de helft der goederen 
gereduceerd1) , en hoe verklaart men dit uit de gemeenschapsidee? 
Hier zitten inderdaad moeielijkheden en ik geloof dat het vooral 
deze zijn, die nog zoovelen er toe brengen het in gemeenschap val-
len van onze rechten te ontkennen. 

Mijnerzijds geloof ik dat zonder met de laatstbedoelden mee te 
gaan wel een bevredigende oplossing van die moeielijkheden is te 
vinden. Men heeft bij de toepassing van den regel te veel uit het 
oog verloren, dat een eigenaardigheid van al deze rechten verbiedt 
hier aan een zoo volledige vermenging te denken als de gemeen-
schap bij den eigendom van bepaalde zaken veroorzaakt. Deze 
eigenaardigheid bestaat hierin, dat bij al deze rechten, ook al is 
de vervreemding toegelaten, toch na de vervreemding de persoon 
van den vervreemder voor het bestaan van het recht van belang 
blijft en zijn rechtsbetrekkingen tot derden ten aanzien der zaken 
in kwestie niet worden verbroken. Ook al is het vruchtgebruik ver-
kocht, dan blijft het recht toch van het leven van den vruchtgebrui-
ker afhankelijk en tegenover den eigenaar blijft hij gebonden. Het-
zelfde geldt mutatis mutandis voor de andere hier bedoelde rech-
ten. Wanneer men nu zegt, dat zulk een recht vervreemdbaar is, 
en daarom in de gemeenschap valt, dan abstraheert men als het 
ware van die bijzonderheid, men beschouwt het enkel als een ver-
mogensrecht, dat een zekere waarde heeft, als een bate. Dat is 
volkomen geoorloofd, maar trekt men nu daaruit de consequentie, 
die ik boven aanduidde, dan gaat men verder, dan uit het feit dat 
het recht een bestanddeel van het vermogen is, noodzakelijk volgt, 

' ) Zie Klaassen blz. 272. Vgl. ook Koenen in W. P. N. R. 1354. Ook 
Koenen zegt terecht: ,.het gansche bedrag moet worden teruggegeven, voor zoover 
niet verteerd". Maar concludeert dan ten onrechte „waaruit dan noodzakelijk volgt, 
dat de boedelmenging bij huwen in gemeenschap op de fideïcommissaire goederen 
geen vat kan hebben" — tenzij men den nadruk legt op boedelmenging en daar-
onder alleen den hier besproken regel verstaat. 
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dan voert men de terzijdestelling van het persoonlijke, het indivi-
dueele van zulk een recht verder door dan mag, en komt zoo tot 
de aangewezen onbillijke conclusies. Het ,,in de gemeenschap vallen" 
van zulk een recht, wil mijns inziens niet anders zeggen, dan dat 
de bate gemeen is, dat in verband daarmee de man over het recht 
beschikking heeft, en het als zoodanig bij de deeling in aanmerking 
moet worden gebracht, maar het individueele van het recht, maakt, 
dat zoodra de gemeenschap ontbonden wordt de bevoegdheid van 
den eenen echtgenoot op het vermogen van den ander ophoudt, 
dit recht weer is het recht van hem van wiens zijde het afkomstig 
is. Ik kom dus tot de conclusie dat met deze rechten gehandeld 
moet worden als met de kleinoodiën, kleeren, familiepapieren enz. 
in art. 184 B. W . is bepaald. Deze kunnen van de zijde waarvan 
zij afkomstig waren worden teruggevorderd tegen den prijs, waarop 
zij geschat worden, m. a. w. de waarde moet worden verdeeld, op 
de zaak zelf heeft slechts één der partijen bij de scheiding recht. 
W a t hier het bijzonder karakter der zaak meebrengt vloeit in ons 
geval uit den aard van het recht voort. En dat dit niet eene wille-
keurige bewering van mij is, maar deze eigenaardige werking der 
gemeenschap: wel beperking, maar niet opheffing van het indi-
vidueele recht der echtgenooten ook elders wordt erkend en moet 
worden erkend kan ik door een m. i. zeer treffende vergelijking 
duidelijk maken. 

Ik doel op het door een der echtgenooten in een vennootschap 
ingebracht vermogen. Uit geen enkele wetsbepaling zou kunnen 
worden afgeleid, dat dit vermogen niet een deel der huwelijks-
gemeenschap zou zijn. Toch beperkt ook hier het individueele der 
rechtsverhouding den invloed der gemeenschap. Heeft de vrouw 
(behoorlijk gemachtigd) een vennootschapscontract gesloten, als 
openbaar kocpvrouw bv. dan is het beheersrecht van den man op 
het door haar ingebracht vermogen opgeheven. En zal de werking 
op dezen gemeenschapsregel slechts in het zeldzame geval dat de 
vrouw in vennootschapsverhouding staat kunnen worden aange-
toond, de regel, die wij bespraken, die van de scheiding in twee 
deelen, zonder rekening met de herkomst te houden, zal niet on-
voorwaardelijk kunnen worden doorgevoerd, ook als het de man 
is, die de vennootschap heeft gesloten. W a s het anders, dan zou-
den bij ontbinding der gemeenschap door den dood der vrouw haar 
erfgenamen medegerechtigd worden in het aandeel dat de man in 
het vennootschappelijk vermogen heeft. Deze consequentie nu is 
door den H. R. tot tweemaal toe afgewezen, eerst bij arrest van 
2 Februari 1877, W . 4082, in een registratiezaak en daarna bij 
arrest van 26 April 1907, W . 8534, W . P. N . R. 1958, toen 
het de toepassing van art. 11 W . v. K. betrof. Beide malen beriep 
de H. R. zich op het „vennootschappelijk verband", dat de man 
op het ingebrachte goed heeft gelegd. De bedoeling daarvan zal 
wel deze zijn: het contract van vennootschap doet een persoonlijke 



VRUCHTGEBRUIK, FIDEICOMMIS ENZ. 239 

verhouding geboren worden tusschen de contractanten, een ver-
houding, die met het oog op den persoon wordt aangegaan. Is 
nu een der vennooten in gemeenschap gehuwd, dan hebben zijn 
mede-contractanten toch alleen aan hem — niet aan zijn vrouw 
of haar rechtverkrijgenden — de bevoegdheden verleend die ven-
nooten tegenover elkaar hebben. Alleen hij kan die bevoegdheden 
uitoefenen, ook al zijn ze van vermogensrechtelijken aard, waar 
alleen vennooten een recht op het vennootschapsvermogen toekomt, 
heeft ook alleen de man-vennoot dat recht, al geldt ook hier dat 
de waarde van zijn aandeel, de bate, een gemeenschapsbate is. 
Gevolg is dat ook hier bij de scheiding de man-vennoot recht heeft 
het vennootschapskapitaal in zijn portie te zien gebracht, dat hij 
alleen de waarde moet verantwoorden. 

Accepteeren wij dit eenmaal voor dit geval, dan zien wij gelijke 
werking der gemeenschap ook elders. Het „gemeen" worden, de 
vermenging, werkt niet onbeperkt, waar de persoon, het individu, 
voor de rechtsverhouding essentieel is, men denke aan arbeids-
contract, verbruikleen. Ook in het erfrecht: is voor een der echt-
genooten een erfenis opengevallen tijdens het bestaan der gemeen-
schap, maar over aanvaarding of verwerping nog niet beslist, als 
de gemeenschap ontbonden wordt, dan heeft alleen degeen die 
erfgenaam was de keus — zij het dan ook dat de gevolgen ook 
voor de andere zijde van belang kunnen zijn. Baten en schulden 
zijn baten en schulden van beiden, maar de persoon zelf verdwijnt 
niet in de gemeenschap — althans niet waar zijn persoonlijkheid, zijn 
eigen ik rechtens van belang is. En leidt dit laatste niet voor onze 
vraag tot het resultaat, dat ik aangaf? 



69. E E N O P M E R K I N G O V E R H E T I N B O E D E L - B E D I N G 
BIJ H U W E L I J K S C H E V O O R W A A R D E N . *) 

Over de zoogenaamde verblijvensbedingen zijn voor de vergade-
ring van de Broederschap van Candidaat-Notarissen in 1908 breed-
voerige praeadviezen uitgebracht door de heeren Gerber en W i e r -
sum, in dit weekblad zijn deze door den heer Bertling besproken 
en ook de discussies op die vergadering zijn hier gerelateerd — 
men begrijpt, dat ik er niet aan denken kan, na dat alles, hetzelfde 
onderwerp voor dezelfde kring van lezers nog eens ex officio te 
behandelen. Maar ik heb over de vraag een enkele opmerking te 
maken, die wellicht verdere discussie kan uitlokken en die ik dus 
niet wil achterhouden. 

Ik mag het beding zelf (in zijn eenvoudigsten vorm: de inboedel 
aanwezig bij de ontbinding van het huwelijk door overlijden van 
een der echtgenooten zal eigendom zijn van den langstlevende), 
zijn doel en de opvattingen die er over bestaan, bekend rekenen en 
kom zonder omwegen tot de zaak zelf. 

Het komt mij dan voor, dat er niet voldoende op wordt gelet, 
of de goederen, waaromtrent het beding gemaakt wordt, tijdens 
het huwelijk al of niet gemeen zijn en toch lijkt mij dit punt van 
fundamenteel belang. Ik meen natuurlijk uit privaatrechtelijk oog-
punt, alles wat den fiscalen kant der zaak raakt, laat ik ter zijde. 

Ik zal dit toelichten. 
Stel elke gemeenschap is uitgesloten, tusschen de echtgenooten 

is niets gemeen, dus ook geen voorwerpen van inboedel. W o r d t 
dan een beding als bovenbedoeld gemaakt, dan is dat mijns inziens 
zonder eenigen twijfel een contractueel legaat, eventueel aan inkor-
ting ten behoeve van legitimarissen onderworpen (art. 223 B. W . ) . 
Ieder der aanstaande echtgenooten vermaakt aan den ander zijn 
voorwerpen van inboedel. Men heeft dit bestreden door van een 
kanscontract te spreken, ik geloof ten onrechte. Ik acht het zelfs 
onnoodig te onderzoeken of men een dergelijke wederzijdsche be-
voordeeling bij doode, bij contract gedaan, een kanscontract mag 
noemen, want, wat daarvan zijn moge, dat de wet een dergelijke 
handeling als gift beschouwt en aan inkorting ten bate van 
legitimarissen onderwerpt, is buiten twijfel. Immers in dit op-
zicht bestaat er niet anders dan een quantitatief verschil tus-
schen ons beding en de wederzijdsche erfstelling bij huwelijksche 
voorwaarden en dat die volgens de artt. 223 en 224 B. W . aan 
inkorting ten bate van legitimarissen onderworpen is, is niet te 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-Ambt en Registratie no. 2116. 16 Juli 
1910. 
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betwisten. Maar is de zaak wellicht anders, als men anders formu-
leerend niet zegt dat de inboedel verblijft aan den langstlevende 
maar ,,wordt geacht door dezen te zijn aangebracht"? Kan men 
dan niet zeggen dat bij overlijden de langstlevende niet verkrijgt 
wat de ander had, maar eenvoudig houdt wat hij altijd heeft gehad 
of geacht wordt gehad te hebben, en wordt zoo niet elk verzet 
van de legitimarissen van den ander afgesneden? Ook dat acht 
ik niet aannemelijk. Het staat partijen volkomen vrij een dergelijke 
fictievorm aan hunne afspraken te geven, maar daardoor bereiken 
zij toch nooit meer, dan dat hun onderlinge verhouding in haar 
gevolgen wordt behandeld, alsóf wat zij fingeerden, waar was, niet 
dàt dat werkelijk waar zal zijn. Nu komt dit voor partijen in den 
regel op hetzelfde neer, of ik gebonden ben aan iemand, omdat ik 
hem heb verkocht, of evenzoo alsof ik hem had verkocht zal wel 
geen verschil maken, maar die gelijkstelling houdt op, waar niet 
naar de gevolgen, maar naar de geldigheid van de verklaring van 
partijen gevraagd wordt en die gelijkstelling bewerkt zeker niet, 
dat datgene wat tusschen partijen gefingeerd wordt waar te zijn, 
tegenover derden nu ook waar is. Derden zullen wel het gefin-
geerde gevolg als het door partijen gewilde, hebben te aanvaarden, 
maar partijen zijn onmachtig hun de waarheid op te dringen van 
iets wat zij zelf stellen niet waar te zijn. Tegenover den legitimaris 
dus in ons geval, zal bij deze formuleering evenzeer als bij de nor-
male gelden, dat de langstlevende na het overlijden van den ander 
eigenaar van den inboedel zal worden, maar evenmin als daar zal 
hier de echtgenoot die zich tegenover hem op het beding beroept, 
kunnen volhouden dat hij tijdens huwelijk al eigenaar was. het 
niet eerst door het overlijden is geworden. ,,Hoe zijt gij het dan 
geworden"? zou hem kunnen worden gevraagd, ik, legitimaris, kan 
aantoonen, dat de goederen in quaestie door uw echtgenoot van 
zijn ouders geërfd zijn, hoe komt gij er nu aan? W a t is uw titel?" 
Een antwoord op die vraag zal de langstlevende niet kunnen geven. 

Mijn conclusie is dan — gelijk trouwens die van vele anderen, 
dat indien de goederen waaromtrent het verblijvensbeding, in wel-
ken vorm dan ook, gemaakt is, niet gemeen zijn, de langstlevende 
deze verkrijgt krachtens contractueel legaat. 

Maar nu het geval, dat ze wel gemeen zijn. Stel partijen sluiten 
elke gemeenschap uit, maar bedingen gemeenschap van inboedel, 
verder wordt een verblijvensbeding gemaakt juist als boven. Vol-
gens de meesten. die mijne meening omtrent het vorige geval deelen, 
gaat de zaak nu precies eender, zij zien slechts dit verschil dnt 
thans de langstlevende krachtens het contractueel legaat niet de 
voorwerpen van inboedel, den ander toebehoorende. verwerft, maar 
de helft van den inboedel, die ze gezamenlijk bezaten. Immers — 
was het beding' niet gemaakt, dan werden de gemeene goederen 
in twee gelijke deelen verdeeld: de helft voor de erfgenamen van 
den overledene, de andere helft voor den langstlevende. Behoudt 
16 
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deze alles, dan geniet hij de eene helft krachtens gemeenschap, 
de andere krachtens de beschikking van den overledene, krachtens 
contractueel legaat dus. De redeneering klinkt van zelf sprekend, 
toch twijfel ik aan haar juistheid. Zij zou alleen dan opgaan, in-
dien de regel, dat de bij de ontbinding der gemeenschap aanwezige 
goederen in tweeën gedeeld worden, óf een regel was, waarvan 
geen afwijking geoorloofd is of althans elke afwijking als een gift 
aan de daardoor bevoordeelde was te beschouwen. Noch het een 
noch het ander is het geval. Er is een vorm van huwelijksgemeen-
schap waarvoor ieder het toegeeft: de gemeenschap van winst- en 
verlies. Haas t algemeen wordt geleerd, dat het geoorloofd is te 
bedingen, dat de een grooter aandeel in de winst zal genieten dan 
de ander, dat het geoorloofd ook is te bepalen, dat de geheele 
winst voor de één zal z i jn1) . En wat van meer belang is, even 
algemeen wordt, meen ik, ook toegegeven, dat een dergelijk beding 
niet is een gift of legaat of erfstelling; zoo oordeelt ook de Hooge 
Raad bij arrest van 13 Januari 1899, W . 7230, W . P. N . R. 1530, 
waarbij werd uitgemaakt dat een dergelijke clausule in de huwe-
lijksche voorwaarden van een tweede huwelijk niet is eene be-
schikking om niet, waartoe de vroeger gescheiden echtgenoot, die 
hertrouwde, krachtens zijn eerste huwelijksche voorwaarden naar 
art. 228 B. W . niet meer bevoegd was. Waa ro m zou nu, wat voor 
de gemeenschap van winst en verlies geldt, voor andere gemeen-
schapsvormen niet opgaan? Is hier een eigenaardigheid van deze 
gemeenschap, die niet tot andere mag worden uitgebreid? Ik zie 
geen enkele reden om het aan te nemen, integendeel niet uit 't winst-
en-verlies-karakter maar omdat de gemeenschap van winst en ver-
lies een gemeenschap is, is een beding als het bedoelde geoorloofd 
èn — niet een gift. Men noemt onze huwelijksgemeenschap tegen-
woordig veelal een gezamendehandsche gemeenschap. Geheel juist 
is dat m. i. niet, beter lijkt het me niet Romeinsch condominium 
en gezamendehand tegenover elkaar te stellen en dan elke ge-
meenschap die men aantreft tot een van beide terug te brengen, 
maar in condominium en gezamende hand slechts typen te zien 
van een gemeenschapsverhouding, die ook anders, oneindig ge-
varieerd kan voorkomen. Maar wat daarvan zijn moge, Romeinsche 
mede-eigendom is onze gemeenschap stellig niet. En toch, slechts 
zoo zij dat ware, zou ons beding noodzakelijkerwijze een gift zijn. 
W a n t dan zou de eigendom voor gelijke onverdeelde aandeelen 
niet bij de ontbinding der gemeenschap ontstaan, maar zou door 

' ) Gcrber (pracadvics blz. 26) meent dat dit beding alleen winst in den zin 
van vermogensvoordeel betreft, niet slaat op de in den boedel aanwezige goederen. 
balen. Ik houd deze opmerking in zooverre voor juist, dat „winst" hier zeker 
in de eerste plaats de door G. bedoelde beteekenis heeft, maar m. i. kan het 
gevolg daarvan zijn dat de buten der gemeenschap (indien er geen reprises uit 
betaald behoeven te worden) alle aan den langstlevende komen. De vraag wie 
tegenover derden voor de schulden aansprakelijk is. staat hier buiten. 
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wegvallen van den gemeenschapsband het bestaan daarvan — al 
van het oogenblik van het huwelijk af — voelbaar worden, thans 
echter ontstaat dat recht eerst bij den dood. W o r d t dit nu anders 
geregeld, wordt met name bedongen dat de gemeene goederen 
aan den langstlevende blijven, dan is dat niet in strijd met het 
karakter der gemeenschap, integendeel een merkwaardige terug-
keer tot het type waarvan zij een zeer verbasterde uitloopster is, 
de gezamendehand, waarbij immers vererving buiten de gemeen-
schap uitgesloten was en bij het wegvallen van één der in de 
gemeenschap zittenden het recht van de anderen als het ware van 
een beperking werd ontheven, bij het wegvallen van op één na 
den laatste dus tot een individueel recht werd. Dit schijnt mij toe 
nu ook hier te gebeuren. Daarom is hier geen legaat, de titel van 
den langstlevende niet in begiftiging maar in de gemeenschap ge-
legen. Daarom zou ik meenen, is hier ook van inkorting ten bate 
van legitimarissen geen sprake. 

Is het vorenstaande overtuigend, dan volgt daaruit wel dat het 
doel dat partijen met ons beding voor oogen hebben het best wordt 
bereikt door een gemeenschap van inboedel te bedingen. Ook bij 
gemeenschap van winst en verlies? ik zou meenen van wel. W e l 
werkt daar het verblijvenssysteem ten aanzien van die goederen 
van inboedel die gemeen zijn volkomen ook zonder dergelijke bij-
zondere gemeenschap, en wel zullen de meeste voorwerpen van 
dien aard tot de gemeenschap behooren, maar er bestaat toch 
mogelijkheid dat er zijn die er buiten blijven en voor die is het 
beding van verblijven weer een contractueel legaat, wil men dat 
niet, dan is zeker ook hier het veiligst een gemeenschap van in-
boedel nog eens uitdrukkelijk in de huwelijksche voorwaarden te 
bedingen. 

Dit heeft nog een ander voordeel. Het - i s de toestand die het 
meest met de werkelijkheid overeenkomt. Hoezeer de echtgenooten 
hunne vermogens ook in beheer gescheiden houden, in geen enkel 
normaal huwelijk is in de praktijk scheiding tusschen de voorwer-
pen van inboedel van den man en van de vrouw door te voeren. 
Deze worden vermengd, door elkaar gebruikt, voor gemeenschappe-
lijke rekening gekocht en onderhouden. Is van dien werkelijken 
toestand het beding van gemeenschap niet de zuivere juridische 
vorm en reeds daarom aanbevelenswaardig? Er komt niet licht 
moeilijkheid, zegt men wellicht, goed, maar komt ze eens, dan is 
die regeling zeker de beste, die met de werkelijkheid het meest 
overeenstemt. Onbillijkheden kunnen daaruit niet volgen. 

Door ontwikkeling van het verblijvensbeding, zóó opgevat, door 
het uit te breiden ook tot andere vermogenscomplexen dan den in-
boedel (kleine neringen, kleine boerderijen enz.) zal het wellicht 
in de practijk mogelijk zijn een der grootste onbillijkheden van ons 
tegenwoordig huwelijksgoederenrecht weg te nemen: de noodzake-
lijkheid voor den langstlevende van deeling van den gemeenschap-
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pelijken boedel in elk geval, voor aZ/e goederen, al is er ook nog 
zoo weinig, met alle erfgenamen. Men bereikt dan door een ont-
wikkeling buiten de wet om wat de Duitsche wet heeft neer-
gelegd in haar regeling van het Voraus (§ 1932 B . G . B . ) , de 
goederen die de vrouw krijgt vóór de deeling. De wenschelijkheid 
iets dergelijks ook in onze wet- neer te schrijven is herhaaldelijk 
uitgesproken. Bij de wet blijft een dergelijke door de practijk te 
ontwikkelen als het ware gewoonterechtelijke regeling altijd ten 
achter, doordat zij niet geldt voor die gevallen — die altijd wel 
het talrijkst zullen blijven — waar huwelijksche voorwaarden ont-
breken, op de wet vóór heeft zij, dat de soort goederen, waapover 
zij zich uitstrekt, niet vooruit omschreven is, maar naar omstandig-
heden kan wisselen, voorts — wat speciaal de Duitsche regeling 
betreft — dat althans als men onze opvatting omtrent het beding 
volgt, zij ook tegenover descendenten legitimarissen haar werking 
doet gevoelen. 



70. N A A R A A N L E I D I N G V A N H E T J O N G S T E A R R E S T 
V A N D E N H O O G E N R A A D O V E R D E G E M E E N S C H A P 

V A N W I N S T E N V E R L I E S . * ) 

I. 
Men leert, dat onze gemeenschap van winst en verlies afkomstig 

is uit het oud-vaderlandsche recht en dat de regeling, die zij in 
onze wet heeft gevonden, grootendeels is ontleend aan het W e t -
boek Napoleon voor Holland. Er is wel niemand, die dat zal tegen-
spreken, mijne bedoeling is het althans niet. Maa r het is toch wel 
merkwaardig dat het instituut zich onder onze wetgeving in een 
richting heeft ontwikkeld, die het hoe langer hoe meer van de oude 
Hollandsche gemeenschap van winst en verlies doet verschillen 
en het een eigen karakter geeft. Het is een voorbeeld, hoe dank 
zij enkele wetsbepalingen, waarvan de voornaamste niet bij de 
gemeenschap van winst en verlies in de wet is te vinden, een in-
stituut, welks hoofdregeling geheel is overgenomen, langzamerhand 
van karakter verandert. Voor de kennis van dezen ontwikkelings-
gang geeft het arrest van 13 Dec. 1918 — in dit nummer afge-
drukt — een nieuwe bijdrage. 

In een successie-aangifte van den boedel van een man, die in 
gemeenschap van winst en verlies was gehuwd geweest, was mee-
gedeeld dat de gemeenschap een winst van f 35.000 vertoonde, 
daarnaast stond een schuld van den man voor niet meer aanwezige 
aanbrengst van de vrouw groot f 20.000. De erfgenamen hadden 
de schuld in mindering van de activa van den man gebracht, de 
ontvanger wilde haar tot de gemeenschap rekenen en meende dus 
dat de aangifte f 10.000 te laag was. De Rechtbank te Arnhem 
gaf hem gelijk, doch de H. R. besliste in het voordeel van de 
erfgenamen. 

Zonder art. 160, 4e lid B. W . was die beslissing niet mogelijk 
geweest, dit voorschrift vormt er het fundament van. De man is 
voor beheersverzuimen aansprakelijk, die vordering behoort tot den 
boedel der vrouw. En hier is principieel verschil met het oud-
Hollandsch recht. Dit gaf bij gemeenschap van winst en verlies 
den man alle beheer en beschikking niet alleen over het goed der 
gemeenschap, maar ook over dat der vrouw. Het Ontwerp 1816 — 
zooals men weet een uitnemende samenvatting van dat recht naar 
begin 19e eeuwsche opvatting — doet dit duidelijk uitkomen door 
in art. 232 te bepalen, dat de man wegens het bestuur van den 
bijzonderen boedel van de vrouw niet verantwoordelijk is. En nog 
in het ontwerp 1820 vinden we dezelfde opvatting. W e l voegt het 
aan het als art. 237 overgenomen art. 232 Ontwerp 1816 toe ..be-

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambi on Registratie, nos. 2509 en 
2600 f 18 en 25 Octob:- 1919). 
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houdens hetgeen bepaald is omtrent de bepaalde gemeenschap" 
maar dat ook deze ontwerper den man bij de gemeenschap van 
winst en verlies niet voor beheersverzuimen aansprakelijk achtte, 
blijkt wel hieruit, dat hij de vrouw alleen indien de gemeenschap 
van winst en verlies was uitgesloten, toeliet hypotheek op de 
goederen van den man te bedingen (art. 362); bij deze gemeen-
schap was voor zulk een hypotheek geen plaats. 

Met dit stelsel van niet-verantwoordelijkheid heeft onze wet 
gebroken. Of de wetgever zich bewust was daardoor ook het 
karakter van de gemeenschap van winst en verlies te veranderen? 
Het blijkt uit het weinige wat ons de geschiedenis van het voor-
schrift leert, niet. Het 4e lid van art. 160 werd eerst ingevoegd 
na 1830. Doch in dit Wetboek stond bij de Fransche gemeen-
schap, die daar wettelijk huwelijksgoederenrecht was, in art. 203: 
,.Hij (de man) is verantwoordelijk voor alle vermindering der 
goederen aan de vrouw toebehoorende, welke door het niet be-
hoorlijk zorgen voor derzelver bewaring en onderhoud veroorzaakt 
is." Het artikel is een navolging van art. 1428 C. De aansprakelijk-
heidstelling van den man voor beheersverzuimen danken wij dus 
aan de Franschen. Doch nu is er tusschen onze leer in dit op-
zicht — zooals zij ook uit dat nieuwe arrest blijkt — en de Fransche 
een belangrijk verschil. Ook in Frankrijk wordt door doctrine en 
jurisprudentie aangenomen, dat de man tegenover de vrouw ge-
houden is tot vergoeding van hetgeen aan haar aankomst te kort 
komt, maar daar staat vast, dat deze verplichting in de gemeen-
schap valt. ,,Par conséquent, zeggen Baudry-Lacantinerie, Le 
Courtois et Survi l le ' ) , la femme supportera en réalité la moitié 
de la perte, causée par la mauvaise gestion de l'époux." Soort-
gelijke opmerking was reeds vroeger door Toullier 'J) gemaakt. 
Het is nu juist deze opvatting, die door den H. R. bij zijn laatste 
arrest wordt gewraakt. 

Daarbij helpt hem een ander wetsartikel. Door van „alle schul-
den der gemeenschap te zamen betreffende" te spreken, maakt 
art. 218 een scheiding tusschen schulden die wél en die niet in 
de gemeenschap vallen. Ook dit is niet oud-vaderlandsch recht. 
W e l werd soms een enkele uitzondering erkend voor schulden uit 
misdrijf of borgtocht, maar een principieele scheiding tusschen 
schulden die de echtgenooten te zamen en die welke een van hen 
in het bijzonder betreffen, werd niet gemaakt en het W . N. v. H. 
(met een uitzondering voor schulden uit misdrijf, art. 188) zoowel 
als het Ontwerp 1816 (art. 305) en het Ontwerp 1820 (art. 355) 
huldigen den regel: alle schulden gemeen. Thans is dat anders. 
De schuld van den man aan de vrouw voor beheersverzuimen 
betreft niet hen te zamen, is dus niet gemeen. Voor de practijk 

') XVI, 719. 
a) VII, 422 (Brusselsche uitgave). 
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wordt de beteekenis van dat voorschrift sterk geaccentueerd door 
de leer van den H. R. over den bewijslast. Niet de vrouw heeft, 
zoo zegt het hoogste rechtscollege, te bewijzen dat de man eenige 
schuld treft in zijn beheer, zij kan volstaan met aan te toonen dat 
het goed door haar is aangebracht en dat het er niet meer is, dan 
is het aan den man om zich te verontschuldigen, indien hem dat 
mogelijk is. 

Met deze beide voorschriften is nu het systeem van den H. R. 
gebouwd. Bij de gemeenschap van winst en verlies heeft de man 
het beheer over het vermogen der vrouw, hij heeft dit geheel te 
behandelen als het vermogen van iederen derde en staat voor ver-
zuimen in evenals ieder ander administrateur: vermenging met eigen 
vermogen is ongeoorloofd. Het is het stelsel dat Hamaker 1 ) inder-
tijd ontwikkelde. Een beslissing als de Rb. Maastricht nog in 
1865") gaf, dat de man niet verplicht is de gelden, persoonlijk 
aan zijn vrouw toebehoorende en buiten gemeenschap gehouden, 
te haren name te beleggen, dat hij daarmee schulden der gemeen-
schap kan betalen, zou thans niet meer gegeven kunnen worden. 
Daarmee hangt samen, dat het vermogen der vrouw als afzonder-
lijke boedel voor de schulden van den man niet aansprakelijk i s : l ) . 

Het is bekend, dat de H. R. aan deze zijne opvatting der ge-
meenschap vooral uitdrukking heeft gegeven in zijn beslissing 
omtrent de bekende twistvraag, of de in gemeenschap van winst 
en verlies gehuwde vrouw als créditrice voor haar aanbrengst kan 
optreden in het faillissement van den m a n ' ) . Mei jers ' ) ziet in 
de door den H. R. gegeven bevestigende beantwoording dezer 
vraag een voortzetting van de lijn, door de oud-Hollandsche 
rechtsgeleerden getrokken. Ik geloof ten onrechte. Immers de aan-
gehaalde beslissingen en uitspraken uit het oude recht betreffen 
niet de gemeenschap van winst en verlies zelve, maar steeds ge-
vallen waar het zoogenaamd beding van vrije keus gemaakt was. 
dat wil zeggen waar de vrouw bij huwelijksvoorwaarden bedongen 
had dat zij de keuze zou hebben óf de gemeenschap van winst 
en verlies te aanvaarden óf haar eigen goed terug te nemen. Uit dit 
recht van keuze werd de bevoegdheid der vrouw afgeleid om als 
créditrice in den insolventen boedel van haar man op te treden. 
Met het karakter der gemeenschap van winst en verlies naar het 
oude recht zou deze moeilijk vereenigbaar geweest zijn. Dit beding 
van vrije keuze kennen wij niet meer. Stellig mag het niet met 
onze bevoegdheid om afstand te doen, op één lijn worden gesteld. 
Bij den afstand bevrijdt de vrouw zich tegenover de crediteuren. 
hij raakt de verhouding van de vrouw tot den man niet. De grove 

' ) Zie Verspreide Geschriften, I, blz. 220 vlg. 
2) 9 Maart 1865, W. 2707. 
:i) Op deze kwestie ga ik nu niet in. Zie Asser. IB, blz. 299 vlg. 
') Arrest 11 Juni 1915, W. 9873, W. P. N. R. 2395. 
:') In zijn aanteekening op het arrest W. v. h. R. 
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onbillijkheid, die Bijnkershoek 1) tegen de vrije keus deed toornen, 
dat de vrouw eerst verklaart in winst en verlies te zullen deelen, 
om ten slotte haar de gelegenheid te geven eventueel winst te 
aanvaarden en verliezen van zich af te schuiven, is aan onze wette-
lijke regeling niet eigen. Toch blijft de vraag, of de H. R. niet in 
zijn stelsel de noodzakelijkheid dat de vrouw in het verlies mede-
draagt, heeft uit het oog verloren. Er zit iets stuitends in, dat de 
vrouw, die de verliezen mede moet dragen, in den boedel van den 
man als créditrice opkomt. Dit was de aanleiding van de oppositie, 
die de leer der rechtspraak zoo herhaaldelijk ondervond. De 
oppositie heeft haar zaak verloren, en ter wille van het belang der 
vrouw, mogen we ons er over verheugen. Maa r dat er iets in zit 
dat niet geheel past, blijkt wel het beste, als men denkt aan het 
geval dat de man tijdens faillissement sterft. Dan wordt het 
mogelijk, dat de curator de vrouw tegenwerpt, dat haar vordering 
moet worden verminderd met haar deel in het verlies, een verweer 
dat hem bij het leven van den man niet openstond. Is het niet 
zonderling, dat de dood van den failliet het gevolg heeft dat de 
vrouw haar vorderingsrecht verliest? Maar ik wil niet napleiten. 
Ik erken dat art. 160, 4e lid voor 's Hoogen Raad 's leer een ster-
ken steun biedt. W a a r ik maar op wijzen wilde, is, dat de lijn, 
die onze gemeenschap aan die van het oud-Hollandsch recht bindt, 
hier verbroken is èn dat daarvan in de regeling, die de wet van 
het instituut zelf geeft, maar weinig is te bemerken. 

II. 

Nu eenige gevolgtrekkingen uit het systeem van den H. R., met 
name uit het jongste arrest. 

Vooreerst wat betreft art. 218 B. W . in verband met art. 212. 
Gebroken is met de voorstelling van Opzoomer, ook nog gevolgd 
door Grunebaum") , volgens wien een scherpe scheiding moest 
worden gemaakt tusschen de schulden die nog openstaan bij de 
ontbinding der gemeenschap en die welke tijdens huwelijk zijn be-
taald. Bij de eerste zou men moeten onderscheiden tusschen die 
welke de gemeenschap en die welke man of vrouw in privé be-
treffen — de laatste zouden daarentegen altijd gemeen zijn. Den 
tekst van art. 212 kan deze opvatting stellig vóór zich aanvoeren. 
Doch de H. R. leert o. i. terecht dat art. 212 moet worden bezien 
van uit art. 218, en dan zal ook voor de uitgaven moeten worden 
onderscheiden tusschen die welke man en vrouw te zamen en de 
andere die hen ieder individueel raken. Ook de uitgaven van 
art. 212 zijn dus te deelen in die welke wèl en welke niét ten laste 

M Qucstiones juris privati. II. c. 1. 
*) II, blz. 414. 



DE GEMEENSCHAP VAN WINST EN VERLIES 249 

der gemeenschap komen. Maar , indien men dat aanneemt, is er 
geen reden te blijven staan, zooals Star Busmann1 ) doet, bij de 
uitgaven betaald uit gelden van man of vrouw privé, maar zal 
hetzelfde moeten worden aangenomen bij uitgaven betaald met 
gemeenschapsgeld. Immers indien de man met gemeenschapsgeld 
een schuld betaalt, die hem zelven alleen aangaat, — zeg om het 
voorbeeld van het arrest te nemen, tegenover de vrouw goedmaakt 
wat haar goed door zijn handelwijze verminderde, — dan heeft 
de vrouw toch het recht van hem te vragen deze schuld aan de 
gemeenschap te vergoeden. Neemt men dit niet aan, dan zou het 
den man mogelijk zijn door een enkele boeking zich zelven te 
bevoordeelen. Immers had hij maar tijdig van de gemeenschap op 
de vrouw het haar te kort komende overgeboekt, dan had zij be-
komen wat ze had aangebracht, had dus niets meer te vorderen 
gehad, terwijl de gemeenschap dan om het bedrag van het te kort 
armer was geweest en zij dus ten slotte ook de helft daarvan 
minder had gekregen. Een dergelijke mogelijkheid van willekeur 
kan geen recht zijn. Maar wat is dan de conclusie? Dat het stelsel 
van den H. R., dat uitgaat van de verplichting tot verantwoording 
van den man ten aanzien van het privé-goed van de vrouw, tot 
de consequentie leidt, dat ook ten aanzien van het gemeenschaps-
goed de man tegenover de vrouw tot rekening en verantwoording 
verplicht is. Hij mag tegenover derden als den eigenaar van dat 
goed gelden, het beheer is ten aanzien der vrouw niet een vrij, 
maar een rekenplichtig. 

Indien ik dit goed zie, volgt hieruit dat de bezwaren die de 
gemeenschap van winst en verlies in de practijk aankleven, er 
niet geringer op zijn geworden. Het uitpluizen en nacijferen, het 
ontleden van alle uitgaven in gemeenschaps- en privé-uitgaven, 
moet feitelijk den geheelen huwelijkstijd betreffen. Bij het ont-
breken van een goede, zeer preciese boekhouding is dit onmogelijk. 
En nu is de vraag aan de lezers die in de practijk staan: hoe 
handelt de notarieele practijk in deze? Ik heb wel eens hooren 
vertellen, dat zij bij een boedel van gemeenschap van winst en 
verlies eenvoudig vraagt: wàt waren de aanbrengsten? wat is daar-
van over? dan het verschil als reprise uit de gemeenschap vergoedt 
en de rest in tweeën deelt. Het behoeft geen betoog, dat dit niet 
is overeenkomstig de leer van den H. R. Als er aan het vermogen 
van de vrouw iets ontbreekt, zal moeten worden nagegaan of dat 
in de gemeenschap is gevloeid of ten bate der gemeenschap is uit-
gegeven. Zoo neen, dan is de man tot vergoeding verplicht, zoo 
ja, dan heeft zij een reprise. De reprise komt alleen te pas, indien 
de man zich bevrijdt door aan te toonen dat het goed der vrouw 
ten bate der gemeenschap is gebruikt èn gebruikt had moéten wor-
den. Dat zal niet zoo heel veel voorkomen. Maar bovendien zal 

*) Land I, blz. 244, noot 1. 
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moeten worden onderzocht, of de man niet tot vergoeding tegen-
over de gemeenschap gehouden is, omdat hij met haar geld privé-
schulden betaalde. Doet men dat ook in de practijk? Ik zou het 
belangwekkend vinden hier iets van te hooren. 

Van zelf ben ik zoo aan mijn tweede opmerking gekomen. To t 
de privé-uitgaven van den man, die dus niet de gemeenschap raken, 
zal ook wel behooren het geld dat boven de gewone onderhouds-
kosten is besteed tot verbetering van zijn goed. W e raken hier 
aan de interpretatie van art. 216 B. W . Veelal wordt nog geleerd, 
dat bij zulk een verbetering een verplichting tot vergoeding niet 
bestaat. Laatstelijk is deze opvatting bestreden door C. M. Böht-
lingk in zijn proefschrift over Vergoedingsrechten1) . Deze wijst 
er terecht op, dat de tekst van art. 216, die meestal beslissend 
wordt geoordeeld, hier weinig afdoet; immers het daar uitgespro-
ken verbod voor v/aardevermeerdering vergoeding te vragen, komt 
ook voor in de ontwerpen 1798 en 1816, maar staat daar naast 
de verplichting tot vergoeding van verbetering door gebruik van 
penningen van den anderen echtgenoot of van de gemeenschap, 
is daarmede dus volkomen vereenigbaar. De practijk redt zich uit 
de onbillijkheden die anders ontstaan door een uitdrukkelijk beding 
in de huwelijksche voorwaarden. Ik wil haar allerminst raden van 
dien weg af te wijken — integendeel, zoo zij het beding tot een 
bestendig gebruikelijk maakt, dan versterkt zij ook de positie van 
hem die naliet het op te nemen. Maar ik geloof toch, dat deze bij 
het systeem van den H. R. niet zoo bang meer behoeft te zijn; 
auteurs en jurisprudentie mogen dan grootendeels in zijn nadeel 
zijn, hij kan er op wijzen, dat de H, R. vóór hem is: art. 216 zelf 
wordt in het arrest aangehaald als argument voor de stelling dat 
er uitgaven zijn, welke niet tot de verliezen der gemeenschap 
kunnen worden gebracht. Dat dit een billijk resultaat is, behoeft, 
dunkt mij, geen nadere toelichting, integendeel, men heeft te veel 
vergeten, dat de verhouding tusschen man en vrouw ten aanzien 
van hun vermogensrecht bij gemeenschap van winst en verlies een 
contractueele is en dat dus de billijkheid van art. 1375 B. W . hier 
reeds heel wat had kunnen helpen. 

De vraag is nu maar, welke uitgaven de gemeenschap betreffen. 
Er buiten vallen: verbetering van privé-goed van een der echt-
genooten, schadevergoedingen wegens onrechtmatige daad, borg-
tochten, schenkingen. Maar verder? Men zal wel moeten aan-
nemen, dat als het gezin inteert, jaarlijks aan gewone levens-
behoeften overeenkomstig de levenswijze van partijen meer uit-
geeft dan de inkomsten bedragen, ook dit tot het gemeenschappe-
lijk te dragen verlies moet worden gerekend. Doch ook als de man 
daarbij voor eigen genoegen zich dure uitstapjes permitteert? een 
auto koopt? en waar ligt dan de grens? De practijk zal hier 

' ) Leiden 1917. zie blz. 98 vlg. 
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wel moeten doorhakken. Ik wil daarop niet ingaan, maar wil nog 
op een merkwaardigheid ten aanzien van den bewijslast wijzen. De 
H. R. leert dat de man zich, indien hij het goed der vrouw heeft 
aangesproken, kan ontheffen door aan te toonen dat dat goed ten 
bate der gemeenschap heeft gestrekt. De bewijslast dus bij hem. 
Beweert daarentegen de vrouw dat de man aan de gemeenschap 
moet vergoeden wat deze te kort komt doordien hij eigen schulden 
met gemeenschapsgeld heeft betaald, dan rust de bewijslast op de 
vrouw. Immers: een plicht tot verantwoording, waarom er slechts 
zooveel en niet meer in de gemeenschap is, zou ik niet willen aan-
nemen. Doch onbillijk kan ik déze tegenstelling niet vinden: het 
is iets anders als de vrouw eigen goed of de waarde daarvan op-
eischt, dan wel haar deel in de gemeenschap verlangt. 

Tot zoover mijn opmerkingen. Ik hoop zeer dat ook stemmen 
uit de practijk zich naar aanleiding van het arrest doen hooren. 
Ten slotte nog één ding: Mr. de Jong heeft in het W . v. h. R. 
reeds gewezen op een voor den H. R. merkwaardige motiveering: 
het beroep op het beginsel van zooveel mogelijk bescherming van 
het vrouwsgoed. Of dat nu een ,.wettelijk" beginsel is, is nog de 
vraag. Het beroep op de artt. 214 en 221 is daarvoor toch nog al 
zwak, en overigens — de positie van de gehuwde vrouw is naar 
ons recht nu niet zoo bijzonder sterk. We lk een moeite kost het 
haar scheiding van goederen te krijgen. Niettemin, ik verheug 
mij over het argument. Het toont dat de H. R. met een beginsel, 
dat zoal niet een wettelijk dan toch een rechtsbeginsel is van onzen 
tijd. rekening houdt. Tegenover velerlei gepeuter doet zoo iets 
frisch aan. 



71. V E R E E N I G I N G E N Z O N D E R 
R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D . *) 

I. 
Artikel 5 der wet van 22 April 1855 op het recht van vereeniging 

en vergadering zegt, dat een vereeniging alleen dan als rechts-
persoon op kan treden, als zij door de wet of Koninklijk besluit 
is erkend. Art. 36 Koophandel eischt een dergelijke medewerking 
van het Staatsgezag bij de oprichting van naamlooze vennootschap-
pen. Ten aanzien van coöperatieve vereenigingen wordt de rechts-
persoonlijkheid afhankelijk gemaakt van de inschrijving van de 
akte van oprichting ter griffie van het kantongerecht en openbaar-
making van dat stuk in de Staatscourant (art. 6 der wet van 
17 November 1876). Om dus hunne corporatie rechtspersoonlijk-
heid te verschaffen moeten de oprichters óf de bewilliging van het 
Staatsgezag inroepen of zekere formaliteiten vervullen. Doen zij dit 
niet dan mist het lichaam de rechtspersoonlijkheid. 

Over deze vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid wil ik een 
enkele opmerking maken. De uiterst moeilijke vraag, hoe eigenlijk 
die rechtspersoonlijkheid begrepen moet worden, zal ik daarbij 
geheel ter zijde laten, de quaestie van de vaststelling van de ken-
merken van het begrip slechts door aanduiding van de positief-
rechtelijke positie der vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 
trachten te benaderen. Evenmin wensch ik mij bezig te houden 
met de moeilijkheden die de begrippen „vereeniging", ,,coöperatie", 
..naamlooze vennootschap" enz. opleveren of met de afscheiding 
van deze gemeenschapsvormen van andere, burgerlijke maatschap, 
onderlinge waarborgmaatschappij en dergelijke. Voor mijn doel 
is het onverschillig, wanneer eene corporatie vereeniging in 
den zin der wet van 1855 (respectievelijk coöp. ver., naaml. ven-
nootschap) is, het is mij voor het oogenblik voldoende dar er zulke 
corporaties bestaan. W a a r nu een groep personen geheel als zoo-
danig optreedt, maar de bovengenoemde uiterlijke elementen van 
de handeling van oprichting der rechtspersoon achterwege zijn 
gebleven, hebben we met een vereeniging zonder rechtspersoonlijk-
heid te doen. 

Immers ook zonder die elementen is de oprichtingshandeling 
geldig, heeft zij rechtsgevolgen. Het is zeker geoorloofd af te 
spreken gezamenlijk voor eenig doel te zullen werken en ter ver-
zekering daarvan zichzelf zekere regels op te leggen, waardoor 
anderen een macht over personen en goederen naar binnen, tot 
vertegenwoordiging naar buiten wordt gegeven (bestuur) waar-
door verder het aannemen van de medewerking van nieuwe krach-
ten en het onttrekken der oude wordt geregeld, waardoor in één 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-Ambt en Registratie nos. 1919 e.'-
(6 October 1906 e.v.). 
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woord alles wordt vastgelegd wat in normale ,,statuten" eener 
vereeniging voorkomt. Deze handeling is echter niet alleen ge-
oorloofd, zij is blijkens de door de wet van 1855 niet afgeschafte 
artikelen 1690 vlg. B. W . bindend tevens. Zij heeft rechtsgevol-
gen ten aanzien der leden. Maa r ook ten aanzien van derden? of 
is dit juist de eigenaardigheid der rechtspersoonlijkheid, dat zij 
de anders alleen tusschen partijen werkende handeling ook tegen-
over derden rechtsgevolgen verschaft? Als men zonder verder 
nadenken art. 12 der wet van 1855 leest, is men inderdaad geneigd 
dit aan te nemen. In tegenstelling met art. 13, dat de onderlinge 
verhouding van de leden eener vereeniging-niet-rechtspersoon aan 
haar eigen reglementen en de regels van burgerlijk recht overlaat 
zegt art. 12 [toch zeker ook wel een bepaling van burgerlijk 
recht!] : ,,Vereenigingen niet als rechtspersonen volgens deze wet 
ingesteld of erkend, kunnen als zoodanig geene burgerlijke hande-
lingen aangaan. De overeenkomsten, namens haar gesloten en de 
goederen namens haar verkregen, worden ten opzigte van het 
Rijk en van derden beschouwd als volgende de personen, welke 
de overeenkomst gesloten en de goederen aanvaard hebben, al is 
het ook, dat in de overeenkomsten en titels de handelende personen 
slechts als gemagtigden of bestuurders der vereeniging zijn aan-
gewezen." Dus, is men geneigd deze bepaling te parafraseeren: 
om naar buiten op te treden behoeft de vereeniging rechtspersoon-
lijkheid, heeft zij die niet, dan is dat optreden onmogelijk. W i e 
met de vereeniging handelt, handelt met 't individu tegenover wien 
hij staat. Ten aanzien van derden bestaat de vereeniging niet, is 
haar oprichting een handeling zonder beteekenis. 

Intusschen bij eenig nadenken blijkt die opvatting toch onhoud-
baar. A priori is het reeds onwaarschijnlijk, dat een handeling 
tusschen twee of meerdere personen door een derde die haar kent 
eenvoudig als niet bestaande zou kunnen worden genegeerd. Het 
is niet tegen te spreken, het bezit der rechtspersoonlijkheid is voor 
de verhouding tot derden beslissend, maar wil dat zeggen dat 
zonder die bijzondere bevoegdheid de vereeniging voor derden 
absoluut niet bestaat? En die derden verklaren toch dagelijks dat 
zij aan zoo'n vereeniging verkoopen, verhuren, uitleenen, van haar 
koopen, huren, leenen, enz. e n z . ' ) , is dat nu volkomen hetzelfde 
als een verklaring van verkoop enz. aan de bestuurders individueel, 
met wie zij uitdrukkelijk zeggen niet individueel te handelen? W i e 
dit mocht meenen, zal zijn ongelijk inzien, als hij de gevolgen zijner 
opvatting nagaat. W a s zij juist, was inderdaad het contract van 
een vereeniging niet-rechtspersoon met een derde niet anders dan 
een contract van de bestuurders persoonlijk, dan zou niet alleen 
de derde de bestuurders aansprakelijk kunnen houden, maar zou-
den omgekeerd ook dezen dien derde tot nakoming kunnen aan-

' ) Zie een geval in vonnis Amsterd. m 18 Dec. 1903. W. 8069. 
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spreken. Inderdaad is deze opvatting nog kort geleden voor de 
Amsterdamsche rechtbank verdedigd. Het betrof daar niet een 
vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid naar de wet van 1855 
maar een coöperatie, die deze eigenschap miste, ik bespreek echter 
het geval hier omdat het voornamelijk het boven overgeschreven 
art. 12 was, waarop een beroep werd gedaan. In het bedoelde 
proces1) traden als eischers op de bestuurders van een niet inge-
schreven coöperatie in privé, zij vroegen nakoming of ontbinding, 
dit is mij ontgaan, eener koopovereenkomst die zij als bestuurders 
van een niet ingeschreven coöperatieve vereeniging met een derde, 
gedaagde in het proces, hadden gesloten. Het namens hen voor-
gedragen betoog kwam hierop neer: Gij, gedaagde, hebt met ons 
als bestuurders eener vereeniging gecontracteerd, onze vereeniging 
bestaat echter tegenover u niet, wij zelf zijn dus uw mede-contrac-
tanten, tegenover ons hebt ge u aan wanpraestatie schuldig ge-
maakt, vandaar onze actie. Is deze redeneering houdbaar? Ik be-
twijfel het. Ik geloof dat de gedaagde terecht aanvoerde, dat zij 
met de eischers in privé niets te maken had, dat haar wilsverkla-
ring alleen tot de vereeniging was gericht, dat dus tusschen haar 
en de bestuurders geenerlei wilsovereenstemming bestond, en dezen 
zich dus niet zonder haar wil als mede-contractanten konden op-
werpen. Met welk risico zou ik belast kunnen worden, indien 
degeen. met wien als vertegenwoordiger van een zeer gefortuneerd 
derde door mij werd gecontracteerd, mij bij het ontbreken zijner 
bevoegdheid den derde te binden tot nakoming van een crediet-
verschaffing b.v. kon dwingen, terwijl hij zelf geenerlei waarborg 
bood. Deze practische overweging bevestigt de beschouwing der 
theorie. 

Maar zou men wellicht kunnen tegenwerpen, juist door het 
stelsel van te publiceeren Koninklijke goedkeuring en van inschrij-
ving en openbaarmaking is het voor ieder mogelijk na te gaan 
of een vereeniging met wie hij handelt, rechtspersoonlijkheid bezit 
of niet. En als de derde weet, dat die vereeniging niet met die 
bevoegdheid is bekleed of het althans kon weten, is het dan zoo 
onbillijk hem zelf ook gebonden te achten, terwijl hij toch ver-
klaarde zich te willen binden? W o r d t zoo den derde niet een 
heerlijke chicane in de hand gegeven? 

In deze vragen zit zeker iets waars. Wi l men uit de overwegin-
gen, die tot het stellen daarvan aanleiding gaven, afleiden, dat 
de derde niet naar willekeur al dan niet mag nakomen, dat hij 
niet ongebonden is. dan geef ik dat gaarne toe. Zegt men echter, 
dat hij daarom tegenover de bestuurders gebonden is, dan blijf 
ik volhouden, dat die bewering moet afstuiten op het feit, dat tus-
schen derde en bestuurders persoonlijk geenerlei wilsovereenstem-
ming heeft plaats gehad. Er is echter een ander, met wien wel 

') Het vonnis is, voor zoover mij bekend, nog niet gepubliceerd. 
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gecontracteerd is, of liever er zijn er meerderen: de leden der ver-
eeniging, althans indien de vereeniging het belang harer leden ten 
doel heeft. W i e met zoon vereeniging contracteert, contracteert 
met de vereenigde personen, vormt hunne corporatie een rechts-
persoon, dan is zij tegenover derden een éénheid, ontbreekt haar 
die bijzondere bevoegdheid, dan blijft zij veelheid. W i e niet wist, 
dat hij met een rechtspersoonlijkheid missende corporatie te doen 
had, kan zich wellicht nog op het feit beroepen, dat hij alleen met 
de rechtspersoon, de éénheid wilde overeenkomen, maar wie be-
kend was met het gebrek aan bevoegdheid zijner tegenpartij, kan 
dit zeker niet aanvoeren. De gezamenlijke leden kunnen dus de 
nakoming in rechten van de door de derden tegenover de ver-
eeniging op zich genomen verplichting eischen. al spreekt het van 
zelf dat daardoor den derde de nakoming niet bezwaarlijker mag 
worden. Noodig zal het dan zijn, dat wordt bewezen, dat de 
bestuurder tot de handeling gemachtigd was, in hoever dit uit de 
statuten kan worden afgeleid, is quaestio facti. Is dus de derde 
gebonden tegenover de gezamenlijke leden, omgekeerd zijn dezen 
het tegenover hem; bezit het lichaam de rechtspersoonlijkheid, dan 
zijn de leden vrij van aansprakelijkheid voor de schulden van hun 
corporatie (art. 1698 B. W . ) . mist zij die, dan zal dus a contrario 
die aansprakelijkheid moeten worden aangenomen. Dat practisch 
de aansprakelijkheid moeielijk zal zijn te handhaven, mag waar 
zijn, maar juist ter wille daarvan komt art. 12 den derde te hulp. 

Voor ik dit toelicht een enkel woord over de vraag, of onze 
beslissing met den tekst van dit artikel niet in strijd is. W o r d t 
deze bepaling niet op zij gezet, als men de handeling met een 
vereeniging-niet-rechtspersoon tot handeling met de leden ge-
zamenlijk stempelt? Ik geloof het niet. Naar mijn meening is art. 12 
niet anders dan een soort strafbepaling voor den bestuurder, het 
vestigt een zekere aansprakelijkheid voor hem maar geeft hem 
geenerlei recht, maakt hem niet tot contractant — al doet de letter 
het tegendeel denken. Dit blijkt als men het voorschrift legt naast 
dat van art. 6 der wet van 1876 en art. 39 W . v. K. Het eerste 
luidt: ,,Zoolang de acte van oprigting niet is ingeschreven of niet 
is openbaar gemaakt, zijn de bestuurders persoonlijk en ieder voor 
het geheel verantwoordelijk voor de handelingen der vereeniging 
of op haar last verricht." In denzelfden geest art. 39 W . v. K.: 
Zoolang enz., zijn de bestuurders voor hunne handelingen per-
soonlijk en elk voor het geheel aan derden gebonden. W a a r nu 
al deze bepalingen, één onderwerp regelen voor drieërlei soort 
corporatie, moet hunne beteekenis dezelfde zijn, grond voor een 
onderscheid bestaat niet. En dan kan die beteekenis geen andere 
zijn dan de toepassing van een beginsel dat al in het B. W . — 
zij het op indirecte wijze — is ui tgesproken 1) : dat wie zonder 

!) Art. 1843. Zie Land III, 2, blz. 298. 
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macht tot vertegenwoordiging te bezitten zich als vertegenwoor-
diger voordoet, tegenover dengeen met wien hij handelt moet in-
staan voor de gevolgen die deze door het ontbreken van de vol-
macht ondervindt. Tusschen dezen regel en onze bepalingen be-
staat slechts dit verschil dat hier de aansprakelijkheid van de be-
stuurders bestaat, ook al was het den derde bekend, dat zij niet 
een rechtspersoon vertegenwoordigden, terwijl in het algemeen een 
aansprakelijkheid alleen gerechtvaardigd is, als de derde het geven 
der volmacht niet kende en evenmin behoorde te kennen. Met de 
letter althans van art. 6 der wet van 1876 en • an art. 39 W . v. K. 
klopt deze uitlegging volkomen, het is dus geoorloofd ook art. 12 
der wet van 1855 in dezen zin uit te leggen. Er is hier een aan-
sprakelijkheid van den bestuurder. W e l is niet hij, maar de ver-
eeniging mede-contractant, maar op zijn vermogen mag de schuld 
der vereeniging worden verhaald. Door deze bepalingen worden 
de practische moeiei'jkheden uit het ontbreken der rechtspersoon-
lijkheid voortvloeiend geheel ten laste van de vereeniging of liever 
van hare vertegenwoordigers gebracht. De derde mag er niet onder 
lijden. Hij heeft de keus of — als hij de volmacht kan bewijzen — 
de gezamenlijke leden óf in ieder geval de bestuurders aansprakelijk 
te houden. Doch omgekeerd kunnen niet de bestuurders doch 
slechts de leden — weer in dezelfde veronderstelling — hem aan-
spreken. 

II. 

Hoe staat het met de aansprakelijkheid der vereeniging voor 
onrechtmatige daden van de bestuurders? Reeds ten aanzien der 
wèl rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging komen wij met 
die vraag op bestreden terrein. Het is bekend, dat zij die in de 
rechtspersoonlijkheid slechts een fictie zien, die aannemen dat 
alleen krachtens de uitdrukkelijke inmenging van het staatsgezag 
de wilsuiting van de bestuurders als wilsuiting der gefingeerde 
persoon kan ge lden 1 ) , de mogelijkheid ontkennen dat een onrecht-
matige daad zou worden begaan door een persoon, van wiens 
„schuld" naar hunne meening niet gesproken kan worden. Het is 
ook bekend dat zij die in de rechtspersoon een — hoe dan ook 
te verklaren — werkelijk bestaande éénheid zien, juist die moge-
lijkheid van delicten door die persoon als het punt beschouwen, 
waar de tegenstelling tusschen hen en de zooeven bedoelden zich 
in de practijk het scherpst doet gevoelen. Mij houdende binnen het 
kader, dat ik mij de vorige maal heb gesteld, zal ik op dezen strijd 
niet ingaan, al wil ik wel verklaren, dat ik mij liefst bij de laatst-
bedoelde opvatting zou aansluiten. Intusschen, wat daarvan zijn 
moge, bij vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid zal noch bij 

) Savigny en zijn aanhangers. Bij ons b.v. Opzoomer IX, blz. 190. 
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de eene noch bij de andere opvatting een aansprakelijkheid der 
vereeniging bestaan. 

M a a r zou ook hier als bij de rechtshandelingen der bestuurders 
van een aansprakelijkheid der vereenigde leden sprake kunnen zijn? 
V a n een volmacht tot het plegen der onrechtmatige handelingen 
zal wel geen kwestie zijn, maar is de aansprakelijkheid der leden 
niet te bouwen op art. 1403, 3e lid? Kan de verhouding tusschen 
lid en bestuurder niet beschouwd worden als die van ,,iemand, 
die een ander aanstelt tot waarneming zijner zaken," tot zijn 
,,ondergeschikte"? en is dus het lid niet, gegeven dat de onrecht-
matige handeling in de werkzaamheden, waartoe de bestuurder 
,,gebruikt werd", geschiedde, op dien grond voor de schade, ge-
volg van die handeling, verantwoordelijk? Een bevestigende be-
antwoording dezer vragen zou steun in sommige uitspraken onzer 
rechterlijke macht kunnen vinden. Deze was meermalen geneigd 
den grondslag der aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor 
onrechtmatige daden harer bestuurders niet in art. 1401 B. W . , maar 
in het derde lid van art. 1403 te zoeken ' ) . Hierop voortbouwende 
zou men aldus kunnen redeneeren: is de vereeniging-rechtspersoon 
als aansteller van hare bestuurders voor de delicten van dezen aan-
sprakelijk, dan is de vereeniging-zonder rechtspersoonlijkheid het 
evenzeer, dan bestaat slechts dit verschil dat waar deze vereeniging 
niet, de eerste wèl als eenheid wordt erkend hier niet de vereeni-
ging als eenheid maar de vereenigde leden aangesproken moeten 
worden. Intusschen kan deze redeneering toch alleen opgaan als 
de vereeniging zich behartiging van eenig belang harer leden ten 
doel stelt, niet als zij bevordering van een algemeen belang, of 
speciaal dat van derden nastreeft. Men kan toch moeielijk vol-
houden dat het bestuur van een vereeniging van armenzorg door 
de leden van de vereeniging ter waarneming hunner zaken is aan-
gesteld. Voorts zal het verband tusschen de handeling, waarover 
geklaagd wordt en de aanstelling van den bestuurder door het lid, 
dat wordt aangesproken, in elk concreet geval moeten worden aan-
getoond. Maar zelfs met deze beperkingen acht ik het betoog nog 
onjuist. In de eerste plaats zou ik al bij een rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging meenen dat de verhouding van de rechts-
persoon tot de daden der bestuurders niet is de in art. 1403, 3e lid 
bedoelde betrekking tusschen patroon en de daden zijner arbeiders. 
Door deze bepaling wordt iemand aansprakelijk gesteld voor de 
handelingen van een ander. Nu geldt echter de handeling van den 
bestuurder van een wel rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni-
ging rechtens niet als handeling van iemand naast de vereeniging, 
maar als handeling van de vereeniging zelf. Juist daarin uit zich 
de persoonlijkheid der vereeniging; het is dus niet mogelijk hier 
een wetsbepaling toe te passen, die het bestaan van twee zelfstan-

' ) Bijvoorbeeld vonnis Amsterdam, 17 Maart 1905. W. 8266. 
17 
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dige, zij het van elkaar afhankelijke personen onderstelt. Daar -
tegen kan niet worden aangevoerd, dat de bestuurder toch ook 
persoon is; immers juist door zijn handelingen als die van de 
rechtspersoon op te vatten wordt het feit, dat zij toch ook zijn 
handelingen zijn, opzettelijk ter zijde gelaten. Is het om deze reden 
al verwerpelijk tot een aansprakelijkheid voor de vereeniging-
zonder-rechtspersoonlijkheid krachtens art. 1403 derde lid uit een 
gelijke aansprakelijkheid van de vereeniging met rechtspersoonlijk-
heid te concludeeren, ten aanzien van onze vereenigingen bestaat 
een ander bezwaar. De bestuurder is niet de ondergeschikte van 
de gezamenlijke leden, de verhouding van afhankelijkheid die 
't voorschrift van art. 1403 eischt ontbreekt hier. Bij de vereeniging-
rechtspersoon wordt de verhouding van bestuurder tot vereeniging, 
voorzoover de functie tegen loon wordt waargenomen, tegenwoor-
dig veelal als arbeidscontract beschouwd, het bestuur zou dus de 
„ondergeschikte" der vereeniging mogen h e e t e n 1 ) . W a t daarvan 
in 't algemeen zijn moge, in ieder geval gaat deze beschouwing 
alleen op als de bestuurder gesteld wordt tegenover de éénheid, 
rechtspersoon, niet als hij tegenover de veelheid der gezamenlijke 
leden staat. Moet men als hier hem tegenover dezen stellen — 
immers de éénheid wordt door het onthouden der persoonlijkheid 
door den wetgever genegeerd — dan blijft er niet dan een ver-
houding van vertegenwoordiging van gelijk-staanden. Een onder-
geschiktheid, een dienstbetrekking als art. 1403 eischt, is niet te 
constateeren. 

In Duitschland, waar de vereeniging zonder rechtspersoonlijk-
heid practisch van veel grooter belang is dan bij ons — het ver-
krijgen der rechtspersoonlijkheid is daar zooveel moeielijker — 
wordt ten aanzien van de met art. 1403, 3e lid parallel loopende 
bepaling van § 831 B. G. B. algemeen het tegendeel aangenomen 2 ) . 
Nu is dit te verklaren uit de eigenaardige positie van de „nicht 
rechtsfahigen Verein" in het Duitsche recht. Aan den eenen kant 
wordt hij niet als rechtspersoon erkend, is daarom § 31 B. G. B. 
dat de aansprakelijkheid der vereeniging voor onrechtmatige daden 
harer wettelijke vertegenwoordigers uitspreekt, niet toepasselijk, 
aan den anderen kant wordt toch ook deze vorm van corporatie 
in verscheidene opzichten behandeld, alsof ook hij een éénheid 
vormt. Het vermogen is het vermogen der vereeniging, haar komt 
de „passive Parteifâhigkeit" in het proces toe, d.w.z. zij kan in 
een proces als gedaagde, niet als eischer optreden (§ 50 C. P. O . ) . 
Wi l men nu § 831 op de onrechtmatige bestuursdaden toepassen, 

' ) Met de boven gehuldigde opvatting, dat de handeling van -den bestuurder 
qq. de handeling der vereeniging zelf is, is dit niet in strijd. Daar wordt de be-
teekenis dier handeling naar buiten aangegeven, hier de verhouding tusschen rechts-
persoon en bestuurder in privé, als zelf een rechtssubject dus, gequalificeerd. 

2) Vgl. Gierke, Vereine ohne Rechtsfahigkeit, blz. 19. 
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dan zal de benadeelde de vereeniging, niet de gezamenlijke leden 
aanspreken en op haar vermogen de vordering verhalen. De be-
stuurder wordt dus dan als de ondergeschikte der vereeniging, 
niet van de gezamenlijke leden beschouwd. Doordat dus aan de 
hier bedoelde Duitsche corporatievormen in zekere mate weer wel 
rechtspersoonlijkheid wordt toegekend — men spreekt dan ook 
juister van beschrànkt rechtsfàhiger Verein, niet van nicht rechts-
fâhiger1) — komt men daar tot ander resultaat dan bij ons. W e l 
hapert ook daar iets, immers gaat men de vereeniging als éénheid 
tegenover den bestuurder stellen, dan zijn diens handelingen de 
handelingen der vereeniging en zou § 31 en niet § 831 B. G. B. 
toepasselijk moeten z i jn 2 ) , wat echter weer zou botsen met de 
uitdrukkelijke onthouding der volle rechtsbevoegdheid, maar daar-
van is 't halfslachtige stelsel der wet schuld, die eenerzijds de ver-
eeniging, die zich niet aan de geëischte formaliteiten onderwerpt, 
niet als éénheid wil behandelen, anderzijds toch door 't werkelijk 
leven, doordat ze zich daar wel als éénheid vertoont, in die rich-
ting wordt gedrongen. Een gelijksoortige houding van onze wet 
tegenover de vereenigingen bracht ook ons hier tot een onge-
wenscht resultaat; want, dat 't niet gewenscht is, dat een wel-
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging wèl, een vereeniging 
zonder die bevoegdheid niet aansprakelijk is voor onrechtmatige 
daden der bestuurders, zal wel niet tegengesproken worden. 

Ik kom daar nog even op terug, eerst nog een enkele opmerking 
over de verhouding naar binnen. De overeenkomst van vereeniging 
is geldig, zij bindt de leden. Maa r maakt het voor hunne verbinding 
tot het lichaam dat zij vormen nog verschil, of de formaliteiten ter 
verkrijging der rechtspersoonlijkheid vereischt al of niet zijn ver-
vuld? Volgt men de omschrijving van dit begrip, die Hamaker 3 ) 
eens in dit Weekblad gaf: „rechtspersoonlijkheid is niet „anders 
dan bevoegdheid om tegenover derden naar buiten als vermogens-
subject op te t reden" dan is men geneigd deze vraag ontkennend 
te beantwoorden. Als toch de verkrijging der bevoegdheid alleen 
naar buiten tegenover derden werkt, dan is zij zonder beteekenis 
naar binnen tegenover de leden. Dan moet men dus aannemen, 
dat de vereeniging b.v. de betaling van de contributie der leden 
in rechten zou kunnen opvorderen. M a a r is het optreden in rechten 
van een vereeniging, die krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling een 
persoon niet is, mogelijk? kan zij procedeeren? Immers neen. En 
evenmin kunnen de bestuurders tegen de onwillige leden op-
t r eden 4 ) , tusschen hun ageeren en dat der vereeniging zelf bestaat 

1) Vgl. Kohier. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts I. blz. 408. 
2) Dernburg, (Das bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preussens) I 

blz. 222 neemt dit aan. 
3) No. 1434. Of Hamaker de hier besproken consequentie zou willen aan-

vaarden? 
4) Vgl. H. R. 31 Jan. 1863. W. 2454. 
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slechts een verschil van vorm. Maa r is dan een actie van alle mede-
leden mogelijk? Ook dat is twijfelachtig. W i e een vereeniging op-
richt en daarbij een zekere praestatie belooft, bindt zich tot die 
praestatie tegenover de op te richten vereeniging, niet tegenover 
de mede-oprichters, tusschen dezen onderling bestaat geenszins de 
verhouding van crediteur en deb i t eu r 1 ) . V a n alle kanten zullen 
dus een vereeniging niet-rechtspersoon die een weerbarstig lid in 
rechten wil dwingen tot nakoming zijner verplichtingen niet-
ontvankelijkheden worden tegengeworpen. De overeenkomst van 
oprichting eener vereeniging is geldig, zeker, de tiende titel van 
het derde boek van het B. W . zegt het en art. 13 der wet van 
1855 bevestigt het, maar de verwezenlijking van het doel der over-
eenkomst, dat niet is gelegen in het scheppen van verbintenissen 
tegenover elkaar, maar in het vormen van een éénheid en het zich 
verbinden aan die eenheid, is door art. 5 derzelfde wet onmogelijk 
gemaakt. De Duitsche wetgever heeft 't zelfde gedaan, maar hij 
deed meer, door zijn bepaling in § 54 (toepasselijkverklaring der 
bepalingen omtrent de „Gesellschaft" op den „nicht rechtsfàhigen 
Verein") maakt hij de oprichtings-overeenkomst tot iets, wat ze 
in werkelijkheid niet is: een obligatoir contract. Een reeks van 
moeielijkheden is daarvan het vanzelf sprekend gevolg. Onze wet-
gever liet het karakter der oprichtingshandeling intact, hij ver-
klaart haar uitdrukkelijk geldig, maar ontkent tegelijk het intreden 
van het beoogde gevolg en stelt dan den verklaarder der wet voor 
de moeielijke vraag wat met de handeling, die geldig is en toch 
in zeker opzicht ongeldig aan te vangen. 

III. 

In het opstel van het vorige nummer wees ik op de moeielijk-
heden, waarin het bestuur van een niet-rechtspersoonlijkheid be-
zittende vereeniging zich zal bevinden tegenover een lid, dat zijne 
verplichtingen niet nakomt. Wein ig beter is de positie van het lid 
dat reden meent te hebben zich over handelingen der vereeniging 
of haar organen te beklagen. 

Onderstel een lid is door het bestuur zijner vereeniging ge-
royeerd — naar zijn oordeel in strijd met de statuten. Za l hij op 
eenige wijze herstel van het hem aangedaan onrecht kunnen ver-
krijgen? De vereeniging zelf voor den rechter te dagen, gaat niet, 
zij mist de bevoegdheid in rechten op te treden, partij in het proces 
te zijn. W e n d t de uitgeworpene zich tegen de bestuursleden in-
dividueel, dan zullen zij hem antwoorden, dat zij niet als privé-
personen niet voor zichzelf maar uitsluitend in hunne qualiteit van 
bestuurders tegenover hem zijn opgetreden. Repliceert de eischer 

' ) Zie Hamaker, W. P. N. R. no. 1418 vlg., 1434. 
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dat krachtens art. 12 der wet van 1855 de leden van het bestuur 
der vereeniging die niet is rechtspersoon in eigen vermogen aan-
sprakelijk zijn voor wat zij in hoedanigheid verrichten, dan zullen 
zijn tegenstanders aanvoeren, dat die aansprakelijkheid alleen 
tegenover derden bestaat en dat de leden der vereeniging niet als 
derden beschouwd kunnen worden. Een bewering die m. i. moeielijk 
te weerleggen zal zijn, derden moeten worden beschermd tegen het 
gevaar, dat zij meenend met een of ander individu te handelen, 
door dezen naar een achter hem staande vereeniging worden ver-
wezen, vandaar de bepaling van art. 12, voor leden bestaat een 
dergelijke grond niet, het genoemde art. kan op hen niet toepasse-
lijk zijn. De juistheid dezer opvatting komt duidelijk in het licht 
door een indertijd te Groningen beslist geva l 1 ) , waarbij een actie 
van een lid tegen bestuurders in privé tot teruggave van een door 
hem als lid aan de vereeniging verstrekte som werd afgewezen. 
Plaatst de geroyeerde eindelijk zich tegenover al zijne medeleden 
gezamenlijk, dan zal hij toch alleen dan in zijne actie kunnen slagen, 
als hij kan aantoonen, dat door ieder hunner volmacht is gegeven 
aan het bestuur tot het verrichten der handeling, waarover ge-
klaagd wordt. In de practijk zal hij dus voor zooveel moeielijkheden 
komen te staan dat een verhaal in rechten op grond van een 
onrechtmatig optreden van een vereeniging zonder rechtspersoon-
lijkheid tegen een lid door den laatste wel nimmer zal worden 
gezocht. 

Maar, kan men vragen, is het al thans niet mogelijk voor hem 
die uit de vereeniging is gezet zijn aandeel in het vereenigings-
vermogen te verkrijgen? Het bestaan van een dergelijk vermogen 
is denkbaar, maar wien hoort het, als de vereeniging niet als per-
soon, niet als eigenaar dus, wordt erkend? Volgens Planiol — ook 
de Fransche wet kent de association non déclarée, waarvan ze 
uitdrukkelijk zegt qu'elle ne jouit d 'aucune capacité juridique J) — 
zijn de gelden die een dergelijke corporatie verkrijgt, dans l'indi-
vision entre les membres 1 ) . Met deze „indivision" meent hij dan 
mede-eigendom in onverdeelde door breuken aan te wijzen aan-
deden. W a s dit waar, dan zou art. 628 B. W . ieder lid het recht 
geven te allen tijde scheiding en deeling te vragen. Nu is het echter 
duidelijk, dat zoolang de vereenigde personen te zamen blijven, 
hun oprichtingsovereenkomst dus van kracht blijft, de scheiding 
en deeling is uitgesloten, door die overeenkomst tot oprichting is 
besloten zekere gelden (contributies, entreegelden) bijeen te bren-
gen voor zeker doel en bijeen te houden, daaruit volgt dat zoolang 
die overeenkomst geldt, niemand een deeling kan vorderen. Het 
recht op scheiding van art. 628 bestaat alleen daar, waar het samen 

' ) W. 3140. 
'-) Art. 2 der wet van 1 Juli 1901. 
•'') Traite élémentaire de droit civil, II. no. 2015. 
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gerechtigd zijn tot eenige zaak de eenige band is, die partijen ver-
bindt, niet waar dat recht gevolg is van een meer-omvattende ver-
houding tusschen h e n 1 ) . Maar als scheiding is uitgesloten, zoo-
lang de overeenkomst van oprichting der vereeniging geldt, dan 
zal die uitsluiting niet worden te niet gedaan door het uittreden 
van een lid; juist door van hunne samenwerking een vereeniging, 
een eenheid te maken, hebben de partijen bij die overeenkomst de 
duur van hare geldigheid van het terugtreden van een of meer 
hunner1) principes los gemaakt. 

Volgt uit het bovengezegde dat het eigendom der vereeniging 
niet is het mede-eigendom der individuen-leden en behoort het aan 
den anderen kant evenmin aan de leden als eenheid beschouwd, 
dan zal wel aangenomen moeten worden dat we ook hier met een 
geval van gezamenlijk eigendom (in tegenstelling van mede-
eigendom) 1) hebben te doen; eigendom van de verbonden leden, 
hun recht op het goed is ook naar buiten gebonden aan hun ver-
houding onderling. Zou men daaruit nu willen afleiden, dat dan 
toch in ieder geval het eigendom der vereeniging eigendom der 
leden is, dat dus, al zal dat individueel aandeel-recht zich tijdens 
het bestaan der corporatie niet doen gevoelen, toch bij het uit-
treden een recht op vergoeding der waarde daarvan zal bestaan, 
dan heeft men kans in strijd te komen met de hetzij in de statuten 
uitdrukkelijk neergelegde, hetzij uit het karakter als overeenkomst 
van oprichting eener vereeniging voortvloeiende bepaling, dat met 
het verlies van het lidmaatschap het verlies van alle recht op het 
goed der corporatie verloren gaat. 

Wannee r we uit de vluchtige opmerkingen in het bovenstaande 
gemaakt over de verschillende verhoudingen, die het bestaan van 
vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid doet geboren worden, 
een conclusie mogen trekken, dan zal het wel deze zijn, dat de 
rechtstoestand van deze vereeniging en van hen die met haar in 
betrekking komen, onzeker is en voorzoover al zeker, weinig be-
vredigend. 

Nu laat zich dit tot zekere hoogte verklaren en verdedigen. 
Eischt de wetgever van de betrokken personen de vervulling van 
zekere formaliteiten of de medewerking van het staatsgezag dm 
het gevolg dat zij met hunne handeling van oprichting eener ver-
eeniging beoogden, ook volkomen te bereiken, dan is het niet af 
te keuren dat hij aan het niet nakomen dier formaliteiten of het 
niet inroepen dier medewerking voor de betrokkenen onaan-
gename rechtsgevolgen verbindt. Maar daarbij moet toch één ding 
in het oog gehouden worden. Als de wet meent reden te hebben 
zekere formaliteiten te eischen en aan een onformeele handeling 
zekere rechtsgevolgen te onthouden, dan moet die niet-erkenning 

1) Vgl. mijne bewerking van Assers Handleiding II, 4e druk. blz. 78. 
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van anders wel ingetreden rechtsgevolgen nooit verder gaan, dan 
uit den grond waarop de formaliteiten geëischt worden, het belang 
dat men daardoor wilde beschermen, voortvloeit. Gaat de wet-
gever verder en negeert hij ook rechtsgevolgen van de informeele 
handeling die met dien grond in geenerlei verband staan, dan 
schiet hij zijn doel voorbij. En dat is m. i. hier het geval. 

W a a r o m wordt Koninklijke goedkeuring of publicatie der op-
richting geëischt? Met de veronderstelling dat hier telkens mede-
werking van het staatsgezag noodig zou zijn, omdat zonder die 
medewerking een rechtspersoon niet zou kunnen ontstaan, hebben 
we ons niet bezig te houden, zelfs zij die aan de fictie-leer vast-
houden erkennen dat de handeling van den Staat die zij noodig 
achten om een subject van rechten dat niet is de individueele mensch 
in het leven te roepen, even zoo goed gelegen kan zijn in een in 
het algemeen stellen der voorwaarden waaraan voldaan moet zijn 
om zoo'n subject te scheppen als in een bijzondere medewerking 
bij elk geval. De Koninklijke goedkeuring, de publicatie e. d. zijn 
er enkel ter wille der rechtszekerheid, ieder moet weten of hij al 
dan niet met een individu of met een orgaan van een meer om-
vattende persoonlijkheid handelt. En wel omdat hij anders gevaar 
loopt eenerzijds dat een persoon met wien hij meende in privé te 
handelen hem naar een achter den handelende staand? rechts-
persoon, in wiens naam de handeling verricht is kan verwijzen, 
anderzijds dat hij, meenende met een bestuurder als zoodanig te 
handelen en dus met een rechtspersoon in verbinding te treden, 
later moet hooren dat de bestuurder tot die handeling niet gemach-
tigd was . Tegen het laatste gevaar wordt hij voldoende beschermd 
door een wetsbepaling dat niet gepubliceerde beperkingen van de 
vertegenwoordigingsmacht der bestuurders aan derden niet kunnen 
worden tegengeworpen, het eerste wordt ondervangen door een 
voorschrift, dat zoolang de vereeniging niet is ingeschreven in een 
daarvoor bestemd register — de formaliteit waardoor te eeniger 
tijd de Koninklijke goedkeuring wel vervangen zal worden — be-
stuurders persoonlijk voor de handeling aansprakelijk zijn, een 
voorschrift dus als thans art. 12 der wet van 1855 in weinig ge-
lukkige redactie en art. 6 der wet van 1876 geven. Maar verder 
behoort m. i. de wetgever niet te gaan. de rechtspersoonlijkheid 
te onthouden aan een vereeniging die als zoodanig bestaat, is de 
eenheid te ontkennen, van wat zich in werkelijkheid als éénheid 
voordoet. Dat leidt tot niets. Hamaker heeft in een artikel1) waar-
aan wij de vorige maal al herinnerden uitvoerig betoogd, dat de 
oprichting eener vereeniging niet is de obligatoire overeenkomst 
in den zin van art. 1349 B. W . Indien dit juist is — en ik twijfel 
er wat mij betreft niet aan — dan kan de wetgever de handeling 
ook nimmer tot een obligatoire overeenkomst maken; een handeling 

l ) Zie W. P. N. R. 1414 vlg. 1438. 
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te verwringen tot iets wat zij naar haar aard niet is, staat niet in 
zijn macht. En toch poogt hij dat, als hij de oprichtingshandeling 
ook zonder inachtneming van de vereischte formaliteiten geldig 
noemt, maar toch de opgerichte vereeniging niet als ,.rechtspersoon" 
erkent. W i l dat iets beteekenen. dan kan het niet anders zijn dan 
dat het opgericht lichaam niet als éénheid in rechte zal mogen 
beschouwd, maar juist dat scheppen van een hen omvattende en 
toch boven hen staande eenheid was het hoofddoel der oprichters. 
De wetgever kan tegenover die handeling tweeërlei houding aan-
nemen: of hij kan haar ignoreeren, als niet zekere vormen zijn 
nagekomen, maar dan moet hij haar nietig noemen, d. i. haar elk 
gevolg in rechte ontzeggen; of hij kan haar als geldig erkennen, 
maar dan moet hij tevens al die gevolgen erkennen, die uit den 
aard der handeling naar de bedoeling van partijen voortvloeien — 
met uitzondering slechts van diegene, die krachtens den grond, 
waarop inachtneming van zekere formaliteiten wordt vereischt 
alleen met die formaliteiten kunnen ontstaan. Mij dunkt het niet 
twijfelachtig, welk van beide de wet heeft te kiezen — welke 
redelijke grond kan er bestaan de oprichting nietig te verklaren? 
Maar wellicht ware dat nog beter dan het tegenwoordige onlogische 
systeem, een bron van onzekerheid en onrecht. 



72. G E B R E K E N IN D E T O E S T E M M I N G BIJ O P R I C H T I N G 
V A N N A A M L O O Z E V E N N O O T S C H A P P E N . * ) 

I. 

Onze wet behandelt de naamlooze vennootschap als een onder-
deel van de maatschap, de oprichting wordt beschouwd als een 
overeenkomst tusschen de oprichters. Vandaa r dat de vraag zich 
kan voordoen: indien bij de overeenkomst een dergenen, die daar 
als oprichters der naamlooze vennootschap heeten op te treden, 
in waarheid zijne toestemming niet heeft gegeven of indien die 
toestemming verkregen is door dwaling, bedrog of geweld, indien 
de betrokkene minderjarig was of onder curateele gesteld: in één 
woord indien in de toestemming bij de oprichting eenig gebrek 
is aan te wijzen, ontstaat de naamlooze vennootschap dan toch, 
en zoo ja, wat zijn dan de gevolgen van het gebrek? Aan deze 
vraag wil ik enkele opmerkingen wijden. 

De Amsterdamsche Rechtbank moest bij een vonnis van 9 April 
19021) op deze vraag ingaan. De zaak was deze: de curator in 
een faillissement van een naaml. vennootschap dagvaardt één der 
oprichters tot volstorting van zijn aandeel. De gedaagde ontkent 
niet aan de oprichting medegewerkt te hebben rriaar voert als ver-
weer aan, dat bij die oprichtingsakte personen als deelnemers zijn 
vermeld, die óf niet bestonden of geen volmacht hadden gegeven 
aan hem die beweerde hen te vertegenwoordigen bij de akte. Dus, 
is zijn redeneering, hebben de personen, die mede hun toestemming 
heetten te hebben gegeven, in werkelijkheid geene verklaring in 
dien zin afgelegd, de overeenkomst is niet tot stand gekomen, de 
naamlooze vennootschap bestaat niet. De feitelijke voorstelling der 
zaak wordt door eischer toegegeven, de conclusie bestreden, echter 
tevergeefs. De Rechtbank gaat met het verweer mee. Zij over-
weegt: „dat de naamlooze vennootschap wordt opgericht bij en 
bestaat door de overeenkomst . . . dat voor de bestaanbaarheid van 
overeenkomsten noodig is de toestemming van hen die zich ver-
binden . . . moet worden aangenomen dat die overeenkomst nooit 
heeft bestaan". De eischer had daartegen nog opgemerkt, dat de 
vijf personen die bij de oprichting in persoon compareerden, meer 
dan 1I5 van het kapitaal vertegenwoordigden en dat daarom door 
hunne overeenkomst de naamlooze vennootschap toch in ieder 
geval was tot stand gekomen, maar de Rechtbank acht dit betoog 
niet afdoende, omdat voldoening aan den eisch door art. 51 
W . v. K. gesteld, niet opheft de voorwaarde dat er moet zijn toe-
stemming van hen die zich verbinden. De eisch werd ontzegd. 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-ambt en Registratie nos. 1923—1924 
(3 November 1906 e.v.). 
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Nu zit in die ontzegging op dezen grond al dadelijk iets vreemds. 
Immers, volgt men de redeneering van de Rechtbank dan had de 
eischer, die toch niet als curator in een faillissement van een niet-
bestaande naaml. vennootschap kon optreden, op grond dat hij 
zich een qualiteit aanmatigde die hij niet bezat, niet-ontvankelijk 
in zijne vordering moeten worden verklaard en in privé in de kosten 
veroordeeld. W a t echter zeker nog vreemder indruk gemaakt zou 
hebben: van een door de Rechtbank benoemden curator verklaart 
diezelfde Rechtbank dat hij de hoedanigheid aan die benoeming 
ontleend niet bezit! Deze consequentie van het systeem maakt toch 
wel waarschijnlijk, dat er aan het systeem zelf: ,,de oprichting een 
overeenkomst, die niet tot stand komt als van één van hen van 
wie verklaard werd dat zij toestemden de toestemming ontbrak," 
iets hapert. Toch schijnt dit systeem ook door den H . R. te zijn 
aanvaa rd 1 ) . Schijnt, zeg ik, immers, het geval dat ons hoogste 
rechtscollege te beslissen kreeg verschilde eem'gszins van het boven 
besprokene; hier was slechts één persoon voor den notaris ver-
schenen, die verklaarde zoo voor zich zelf als in hoedanigheid van 
gemachtigde van derden een naamlooze vennootschap op te rich-
ten. Hier had dus de bewering van den eischer in het Amster-
damsche geval, dat toch in ieder geval een zeker aantal personen, 
vertegenwoordigend het minimum van het kapitaal door de wet 
geëischt, tot de oprichting hadden meegewerkt, niet kunnen gelden. 
Intusschen de argumentatie van den H. R. is vrijwel dezelfde als 
later de Rechtbank volgt. 

Uit een later arrest van den Hoogen R a a d 2 ) valt echter op te 
maken, dat al mag hij de oprichting van de naamlooze vennoot-
schap een overeenkomst noemen, hij in elk geval in deze handeling 
niet ziet een obligatoire overeenkomst in art. 1349 B. W . bedoeld, 
zooals koop, huur en ook de gewone maatschap dat zijn. Immers 
was zij dit, dan zou zij toch zeker een wederkeerige overeenkomst 
moeten heeten; waar daaromtrent ten aanzien der maatschap geen 
twijfel bestaat, zou ook voor onze handeling hetzelfde moeten gel-
den. Maar als zij wederkeerig is, dan is ook art. 1302 B. W . toe-
passelijk en zal op de wanpraestatie ontbinding moeten kunnen 
volgen. De mogelijkheid daarvan nu wordt in het arrest van 1901 
ontkend. Het betrof daar een eisch tot ontbinding op grond dat 
de aandeelen die voor een inbreng zouden worden verstrekt niet 
waren afgegeven. De actie stuitte af op het verweer dat de ver-
plichting, waarvan beweerd werd dat zij niet was nagekomen, was 
een verplichting der vennootschap zelve, die vóór de oprichting 
nog niet bestond en dus bij de handeling niet was een der partijen. 
Mr. Hartzfeld, die in het Tijdschrift voor Privaatrecht enz . 3 ) 

' ) 27 Mei 1898 W. 7128. W . P . N . R . 1482. 
2) 18 Jan. 1901 W. 7553. 
3) III zie blz. 45. 
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eenige beschouwingen aan de nietigheid der naamlooze vennoot-
schap wijdde, maakt de opmerking, dat indien de eischeres hare 
vordering tegen hare mede-oprichters en niet tegen de vennoot-
schap had gericht, onze jurisprudentie wellicht met een meer prin-
cipieele beslissing ware verrijkt. Ik geloof dat hij zich daarin ver-
gist. H a d de eischeres de mede-oprichters aangesproken, dan zou 
het antwoord zeker geweest zijn, dat niet zij individueel tot het 
verschaffen der aandeelen verplicht waren, maar alleen een ver-
plichting der vennootschap bestond. En ik kan niet inzien wat 
tegen dat antwoord zou zijn aan te voeren. Een afwijzing van 
dézen eisch op dat verweer schijnt mij echter niet principieeler dan 
de thans gegeven beslissing, ook nu reeds wordt door de uitspraak 
van den H. R. toepassing van art. 1302 in deze materie principieel 
uitgesloten — al heeft de heer Hartzfeld dit er niet in gezien. 
Maa r als art. 1302 hier niet toepasselijk is, dan is de oprichting 
van een naamlooze vennootschap ook iets anders dan het aangaan 
van een maatschapscontract, dan is die handeling niet een obliga-
toire overeenkomst in den zin van art. 1349. 

W a t zoo uit 't ongerijmde bewezen wordt, is ook direct aan 
te toonen. Dit karakter der oprichtings-handeling als iets anders 
dan een obligatoire overeenkomst vloeit voort uit het ontstaan door 
de handeling van de vennootschap als een éénheid, rechtspersoon 
gelijk men gewoonlijk zegt. W a n n e e r eenige menschen afspreken 
te zamen als éénheid in het rechtsverkeer op te treden, een aan 
zekere regels gebonden maar ook tegenover de individuen die het 
vormen zelfstandig lichaam te scheppen dan doen zij iets anders 
dan elkander over en weer zekere praestatie toezeggen. Dit is al 
zoo dikwijls uitvoerig betoogd, dat hier met een enkel stellen vol-
staan kan worden onder verwijzing overigens naar de zoo be-
langrijke artikelen van Hamaker over dit onderwerp, door mij hier 
al meer geciteerd. ') De directe samenhang hiervan met de vraag 
naar de toepasselijkheid van art. 1302 blijkt wel uit het laatst 
aangehaalde arrest van den Hoogen Raad, waar de boven aange-
geven conclusie geheel wordt opgebouwd op een betoog dat de 
naamlooze vennootschap ook naar ons recht is rechtspersoon. 

Is nu de oprichting eener naaml. vennootschap niet een obliga-
toire overeenkomst, dan volgt hieruit dat eenige argumentie in 
onze vraag nooit haar uitgangspunt in de artt. 1349 vlg. B. W . 
kan vinden 2) Daarmee is echter de quaestie in de boven aange-
haalde processen gelegen niet opgelost. Is de oprichting van een 
naaml. vennootschap al niet een contract als bron van een ver-

1 ) W. P. N. R. no. 1418 vgl. 1434. 
2) Vandaar dat de boven aangehaalde beschouwingen van Hartzfeld verder 

ter zijde gelaten kunnen worden. Voor hem is het een stelling die geen nader 
bewijs behoeft dat artt. 1356 B. W. vlg. hier toepasselijk zijn. Ook de Amsterd. 
rechtbank denkt blijkbaar aan een, overeenkomst, waarbij de een zich tegenover 
den ander verbindt. 
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bintenis, zij kan wellicht toch als „overeenkomst" beschouwd 
moeten worden, gebrek aan toestemming kan haar dus misschien 
toch nietig doen zijn. Bij de behandeling daarvan moet nu onder-
scheid gemaakt worden tusschen het Amsterdamsche geval en dat 
van den Hoogen Raad. 

Bij het eerste toch kan de nietigheid der naaml. vennootschap 
het niet bestaan dus der rechtspersoon moeilijk worden volgehou-
den. Als de rechtspersoon ontstaat door de overeenstemmende 
wilsverklaring van de oprichters, die het in het leven roepen van 
dergelijke eenheid ten doel hadden, dan kan het al of niet intreden 
van dat gevolg moeilijk afhangen van het in waarheid niet toe-
stemmen van een van hen die schijnbaar medewerkten. 

Dan blijft, ook al hebben wij hier aan een overeenkomst te den-
ken, toch altijd de handeling van hen, die niet slechts in schijn 
medewerkten en voor het bestaan van wier toestemming die van 
de in waarheid niet-medewerkenden niet afdeed, voldoende om het 
beoogde gevolg in het leven te roepen. Dan kan de eenige vraag 
slechts zijn of de wettelijke vereischten ook na het wegvallen van 
sommige medewerkers nog in acht zijn genomen en dan zag de 
eischer in het proces de zaak juist in, toen hij er op wees dat aan 
het wettelijk minimum in art. 51 W . v. K. gesteld, voldaan was. 
Hier dus had het toch altijd ongerijmde gevolg dat een vereeniging, 
die als eenheid in het rechtsverkeer is opgetreden, die gekocht en 
verkocht heeft, eigendom gehad heeft en schulden, die failliet ver-
klaard is zelfs, toch eigenlijk blijkt niet bestaan te hebben, niet 
behoeven in te treden. 

In het geval van den Hoogen Raad ligt de zaak anders. Daar 
blijft na het wegvallen der verklaringen van hen, van wier naam 
misbruik was gemaakt, slechts de verklaring van een toch over. 
Is daardoor dan een naaml. vennootschap ontstaan? Is, aangenomen 
dat die enkeling daartoe niet in staat is. dat medewerking van 
meerderen vereischt is, het gebrek door de koninklijke goedkeu-
ring geheeld of heeft het later toetreden van meerdere aandeel-
houders, waaronder de in het proces tot storting aangesprokene, 
die uitwerking kunnen hebben? 

W a t de koninklijke goedkeuring betreft, zeker niet. Zonder deze 
kan de naaml. vennootschap niet in het rechtsverkeer treden, maar 
een zelfstandige, positieve beteekenis heeft ze naar ons recht niet. 
De geldigheid der handeling blijft van haar innerlijke waarde af-
hankelijk. W a a r voor het verleenen der bewilliging alleen de in-
houd der akte (of van het ontwerp daarvan) wordt nagegaan maar 
naar de waarheid der daarin gedane verklaringen geenerlei onder-
zoek plaats heeft, kan uit het verleend zijn dezer bewilliging nooit 
tot het bestaan der naaml. vennootschap worden geconcludeerd. 
Dit zou denkbaar zijn, indien bij de bewilliging door het Staats-
gezag het wettig ontstaan der rechtspersoon werd vastgesteld, dan 
was de conclusie mogelijk: wat door het Staatsgezag als zoodanig 
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is gesanctionneerd mogen derden zonder verder te vragen naar 
de interne waarde der handelingen aannemen, dat ook werkelijk 
bestaat, bij de tegenwoordige beteekenis der bewilliging als onder-
zoek van den inhoud der partijverklaring alleen kan daarvan geen 
sprake zijn. W a t echter de vraag aangaat of één persoon (aan-
genomen dat hij een voldoend deel van het kapitaal vertegenwoor-
digt) een naamlooze vennootschap op kan richten en zoo neen, of 
dan het gebrek dat de rechtspersoon aankleeft, door later toetre-
den van meerderen wordt verholpen, voor de behandeling daarvan 
is iets nader ingaan op den aard der handeling noodzakelijk. Hier-
over een volgende maal. 

II. 

W a n n e e r men het begrip overeenkomst zóó ruim neemt, dat 
men daaronder met Dernburg ' ) verstaat elke ..Einigung mit ein-
ander verhandelnder Parteien über ein Rechtsverhaltnis" dan is de 
oprichting eener naamlooze vennootschap zeker een overeenkomst. 
Naar deze definitie zou het eenige twijfelachtige zijn of de naam-
looze vennootschap niet door één persoon kan worden opgericht, 
de overige vereischten zijn zeker aanwezig. Voor dezen twijfel nu 
acht ik geen grond aanwezig. Geschiedenis en plaats der naamlooze 
vennootschap in het rechtssysteem toonen aan dat zij als personen-
vereeniging moet worden opgevat: een corporatie uit één individu 
bestaande is niet denkbaar. 

Als men echter het begrip overeenkomst niet eenvoudig gelijk 
stelt met wilsovereenstemming over rechtsverhoudingen maar er 
die specifieke beteekenis aan blijft hechten, die het vooral in het 
verbintenissenrecht maar ook daarbuiten (zakelijk contract, huwe-
lijk enz.) in den loop der tijden heeft gekregen, dan moet ook het 
„wederzi jdsche"-) , . .wederkeerige" :1) der handeling in het oog 
worden gehouden. Bij een contract staan partijen tegenover elkaar, 
de een biedt aan, de ander neemt aan. Hier bij de oprichting is 
noch van aanbod noch van aanneming van het aanbod sprake'1) . 
Bij een contract sluiten de wilsverklaringen in elkaar, hier Ioopen 
zij paralel. Bij een contract bestaat de overeenstemming der ver-
klaringen niet in gelijkheid van inhoud maar in gelijkheid van doel 
(ik kcop tegenover ik verkoop; ik draag over tegenover ik neem 
aan — verklaring verschillend, doel hetzelfde), hier is de inhoud 
der verschillende verklaringen dezelfde. Om deze redenen acht ik 
het beter bij de oprichtingshandeling in het geheel niet van over-
eenkomst te spreken, de verschillende verklaringen worden niet 

1) Burg. Recht I blz. 384. 
2) Vgl. Land, Verklaring III, I blz. 142. 
3) Id. id. blz. 146. 
") Vgl. Kohier, Lehrbuch des Burg. Rechts I blz. 347. 
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gegeven de een tegenover de ander en ter wille van de ander, maar 
naast elkaar. De oprichting is de gezamenlijke handeling van de 
oprichters — zij is niet een overeenkomst tusschen h e n 1 ) . 

Wannee r dus één persoon voor een notaris verschijnt en ver-
klaart zoo voor zich zelf als namens derden een naamlooze ven-
nootschap op te richten, dan heeft, als blijkt dat die derden hem 
daartoe niet hebben gemachtigd, ook naar mijne meening die han-
deling geen gevolg, maar niet omdat dan een der noodzakelijke 
elementen voor de overeenkomst ontbreekt, maar omdat voor het 
tot stand komen van een personenvereeniging, als ook de naaml. 
vennootschap is, het gezamenlijk handelen van meerderen vereischt 
is. Maar — zoo luidde de vraag aan het slot van ons vorig artikel 
gesteld — als nu tot de door één opgerichte en daardoor nietige 
naamlooze vennootschap later meerderen toetreden en dus dan de 
bij de oprichting niet aanwezige samenwerking wel bestaat, heeft 
dat dan niet ten gevolge dat de nietigheid verholpen wordt en de 
eerst als non-existent gedachte corporatie een wettig bestaan krijgt? 
Uit een utiliteitsoogpunt zou daar wel het een en ander voor te 
zeggen zijn. Neiging tot beperking der nietigheids-gevolgen is een 
tendens, waaraan geen recht ontsnappen k a n 2 ) en hier bovenal 
is het belang groot, dus waar een eenheid naar buiten is opgetre-
den, deze ook zooveel mogelijk wordt gehandhaafd. Nietigheid 
eener naamlooze vennootschap geeft een reeks van de ingewik-
keldste moeilijkheden ten aanzien der handelingen in naam van het 
lichaam verricht, van het vermogen door de vennootschap verkre-
gen en de schulden door haar aangegaan, die het beter is zooveel 
mogelijk te vermijden. In Frankrijk heeft de wetgever dat ingezien, 
vooreerst door bij de zeer talrijke gevallen van nietigheid, daarop 
een beroep alleen toe te staan aan derden tegenover de vennoot-
schap en niet aan de vennootschap tegenover derden : l ) , maar 
bovendien door invoering van een herstel, (convalesceering) der 
nietigheid, indien later gebeurt wat reeds bij de oprichting had 
behooren te geschieden4) . Ook de Duitsche wet kent een derge-
lijke convalescentie (§ 310 H . G . B . ) , niet echter voor ons geval. 
Men neemt nl. dan aan, dat als 't door de wet geëischte minimum 
leden (vijf) niet tot de oprichting heeft medegewerkt, de naaml. 
vennootschap toch geldig is ontstaan. § 309 H. G. B. noemt be-
paalde gronden van nietigheid, met de bedoeling dat deze de 
eenige zullen zijnr>). Of deze bedoeling, niet in de wet zelf neer-

l ) Vgl. Kohier t.a.p.; Gierke, Genossenschafttheorie blz. 133, 139. 
-) Vgl. J. A. van Hamel, De leer der nulliteiten blz. 123. 
3) Ten aanzien der verhouding van de deelnemers onderling, neemt de juris-

prudentie het feitelijk bestaan aan der vennootschap, als deze al zaken gedaan 
heeft. Vgl. Léon-Caen et Renault. Traite de droit commercial II no. 236, 781. 

4) Zie art. 42 der wet van 24 Juli 1867, zooals het is gewijzigd door art. 5, 
in verband met art. 3 der wet van 1 Augustus 1893. 

5) Vgl. Dernburg t.a.p. I. blz. 241. 
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gelegd, nu echter beslissend is, is betwist en althans hoogst twijfel-
achtig, in het geval dat achteraf blijkt, dat niet alleen het wettelijk 
minimum van vijf oprichters niet aanwezig was, maar die oprich-
ting in werkelijkheid slechts door één is geschied. W a t daar van 
zijn moge, voor het geval dat het ontbreken van de medewerking 
van meerderen bij de oprichting, reden van nietigheid der corporatie 
mocht zijn, neemt het standaardwerk over de naamlooze vennoot-
schap, van Lehmann l ) , herstel van het gebrek door later toetreden 
van meerdere leden aan en evenzeer oordeelt Kohie r 2 ) , die niet 
over de naaml. vennootschap in het bijzonder, maar over de ver-
eeniging in het algemeen schrijft. Mij komt deze meening echter 
bij het ontbreken van eiken steun in de wet niet houdbaar voor. 
Ik laat daar, dat naar onze wet die deelnemers in elk geval aan 
het vereischte van art. 51 W . v. K. zouden moeten voldoen, ook 
dat uit dat artikel een argument tegen de hier bestreden leer zou 
zijn te putten, mijn hoofdbezwaar ligt hierin, dat, terwijl het ont-
staan der rechtspersoonlijkheid voor derden te kennen moet zijn, 
dit hier afhankelijk zou gemaakt worden van een voor derden niet 
na te speuren moment (het toetreden van nieuwe leden), dat bij 
gebreke van terugwerkende kracht der convalescentie, de verwar-
ring wel wordt verplaatst maar niet opgeheven (rechtsgeldige 
naast niet rechtsgeldige handelingen enz.) dat eindelijk aan de 
handeling van den nieuw-toetredende, die meent tot een vereeni-
ging toe te treden en later blijkt door zijn daad een vereeniging 
te hebben in het leven geroepen, een beteekenis wordt toegekend 
die zij niet bedoelt te hebben, waardoor de verhouding van dat 
lid tot de vereeniging er niet zuiverder en gemakkelijker te bepalen 
op wordt. Mijns inziens blijft hier dus bij gebrek aan medewerking 
van meerderen de nietigheid. Ik erken echter dat dat resultaat de 
jure constituendo geenszins gewenscht is, voor onzen aanstaanden 
wetgever over de naaml. vennootschap een ingewikkelde knoop ter 
ontrafeling! 

Is dus de oprichting der naamlooze vennootschap niet een obli-
gatoire overeenkomst tusschen de oprichters, toch zit er een obliga-
toir element in. Ik denk hierbij niet aan de verbintenis tot oprich-
ting, die tusschen de betrokken personen vóór het in het leven 
roepen kan bestaan. Ook door de handeling zelf ontstaat een ver-
bintenis, maar niet een verbintenis tegenover de mede-oprichters, 
maar tegenover de naamlooze vennootschap, b.v. tot volstorting 
van het aandeel. De handeling van den deelnemer bij de oprich-
ting is in de eerste plaats gericht op het in het leven roepen van 
een rechtspersoon maar bovendien op het zich verbinden aan die 
eerst door die handeling ontstaande persoon. Het is daarom niet 
een contract met de rechtspersoon en evenmin een contract met 

1) Vgl. Dernburg t.a.p. I, blz. 437. 
2) T.a.p. I. blz. 348. 
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de oprichters ten laste der rechtspersoon, gelijk men toch heeft 
beweerd, maar een eenzijdige handeling, bron van een ver-
bintenis ' ) . 

Ook uit dit oogpunt dient dus de vraag beschouwd, of wanneer 
degeen die de verklaring afgeeft daartoe door dwaling, bedrog of 
geweld wordt bewogen, als hij minderjarig is of onder curateele 
gesteld, er voor hem een verbintenis ontstaat tot volstorting b.v. 
of niet. Deze vraag dient wel onderscheiden te worden van de 
vroeger behandelde, of dank zij dwaling, minderjarigheid enz. het 
bestaan der naamlooze vennootschap kan worden betwist. Het de 
vorige maal besproken Amsterdamsche geval zou men ook van 
dezen kant kunnen beschouwen, als de gedaagde aandeelhouder 
n.l. niet had beweerd: anderen hebben niet toegestemd en daarom 
bestaat de rechtspersoon niet, maar had aangevoerd: ik zelf ben 
niet verbonden, want ik ben door bedrog tot het afgeven mijner 
verklaring gekomen. 

Oppervlakkig is hier voor twijfel geen plaats. Het zich zelven 
verbinden bij de oprichting is een rechtshandeling, waarom zou 
hier het overal elders geldende beroep op onbekwaamheid of dwa-
ling en bedrog niet zijn toegelaten? Intusschen mannen van 
autoriteit als Dernburg'") en G i e r k e ' ) oordeelen anders. Zij ach-
ten ook in dit geval den aandeelhouder tegenover de vennootschap 
gebonden en verwijzen hem naar de persoon, die bedrogen heeft 
of van hun dwaling misbruik heeft gemaakt om verhaal te zoeken. 
Dit is ten aanzien der naamlooze vennootschap te verklaren, ten 
aanzien van andere vereenigingsvormen lijkt het mij eenvoudig 
onhoudbaar. Bij de naamlooze vennootschap echter is het bijeen-
brengen van kapitaal een essentieel element. W a n n e e r men nu 
aanneemt dat door de oprichtings-handeling de vereeniging wel 
bestaat maar dat de oprichters mogelijkerwijze niet tot volstorting 
gehouden zijn, dan kan het geval zich voordoen, dat aan de rechts-
persoon een zijner grondslagen wordt ontnomen. Dan ontstaat dus, 
zij het op andere wijze, weer hetzelfde gevaar van zooeven: wat 
zich als naamlooze vennootschap in het verkeer heeft bewogen 
blijkt dat toch eigenlijk niet te zijn, wel kan men niet zoover gaan 
te zeggen dat zij niet bestaat, maar practisch is er niet zoon heel 
groot onderscheid tusschen haar toestand van wel bestaan maar 
zonder verplichting der aandeelhouders tot volstorting en dien van 
niet bestaan. W a a r het voor een gewone vereeniging betrekkelijk 
onverschillig is of een lid op een der al dikwijls genoemde gronden 
weigert zijn contributie te betalen kan het voor een naamlooze 
vennootschap een levensquaestie zijn of een aandeelhouder zich al 
dan niet aan zijne verbintenis tot volstorting kan onttrekken. W a a r 

M Vgl. Lehmann. t.a.p. blz. 348. 
2) t.a.p. I, blz. 236. 
3) t.a.p. blz. 133. Evenzoo Lehmann t.a.p. blz. 338. 
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moet het heen, zegt Dernburg, als de grootste aandeelhouder eener 
n. v. zich tegenover een actie tot storting op zijn krankzinnigheid 
bij de deelneming kan beroepen! Ook hier werkt dus de neiging 
datgene wat als éénheid in het rechtsverkeer zich heeft bewogen 
het koste wat het wil als zoodanig te behouden. Intusschen wat 
daarvan zijn moge, mij komt het twijfelachtig voor, of zonder 
eenigen steun in de positieve wet een zoo fundamenteele regel ter 
zijde kan worden gesteld, als het beroep op de nietigheidsgronden 
tegenover elke bindende rechtshandeling is. Het karakter der naam-
looze vennootschap dringt er toe, het is waar, zoo weinig mogelijk 
dergelijke excepties toe te laten, dat zij echter, waar dit karakter 
zoo weinig scherp is aangegeven als in onze verouderde wet het 
geval is, enkel op grond daarvan mogen worden verworpen, zou 
ik niet durven zweeren. Ook hier is regelingsstof voor den wet-
gever. 



Ti. W I J Z I G I N G V A N S T A T U T E N . * ) 

I. 

Bij de behandeling van het private vereenigingsrecht trekt ge-
woonlijk de verhouding van de vereeniging naar buiten het meest 
de aandacht. Begrijpelijk is dat. Reeds het feit, dàt zoo'n vereeni-
ging naar buiten optreedt, dat dus een veelheid van individuen 
zich als een éénheid in het rechtsleven voordoet en zekere hande-
lingen van bepaalde personen als handelingen dier eenheid worden 
beschouwd — het begrip der rechtspersoonlijkheid met andere 
woorden — is een bron van telkens vernieuwde onderzoekingen 
voor den jurist en van nimmer tot een einde leidende overwegin-
gen. Ook praktisch is deze kant der zaak het belangrijkste: in 
hoever zijn de leden aansprakelijk voor de handeling der vereeni-
ging, is daar meest de op te lossen formule. De inwendige ver-
houding, de positie van de leden tegenover de vereeniging en haar 
organen is bij al het licht over die uiterlijke zijde van het vereeni-
gingsrecht uitgegoten meer in den schaduw gebleven. Toch is ook 
deze niet alleen interessant voor den theoreticus, maar ook in de 
practijk niet van belang ontbloot. Op die beteekenis voor de 
theorie zal ik niet ingaan, voor wie daar ook zonder dat het hem 
wordt aangepreekt niet voor voelt is dergelijk betoog toch zonder 
nut. Maar dat het inwendig vereenigingsrecht ook voor den prac-
ticus van belang is dient wel met een enkel woord te worden toe-
gelicht. 

Gaat niet het vereenigingsleven, is men wellicht geneigd te vra-
gen, geheel of zoo goed als geheel buiten het recht om, hoort men 
wel ooit van moeilijkheden tusschen lid en vereeniging en is de 
verhouding tusschen deze beide, dikwijls uit niet anders blijkend 
dan uit een geregeld betalen en in ontvangst nemen van een bij-
drage, wel de moeite waard zich er eenigszins uitvoerig mee bezig 
te houden? Bij vele vereenigingen misschien niet — althans niet 
als men het belang afmeet naar het aantal van de moeielijkheden 
die zich voordoen; bij die corporaties die een philanthropisch doel 
nastreven of wel tot bevordering van gezelligheid, of van weten-
schap of kunst zijn opgericht, zal het wel tot de zeldzaamheden 
behooren, dat er zoodanige quaesties rijzen, dat een jurist te harer 
oplossing te hulp wordt geroepen, wat niet wegneemt, dat, als 
het geval zich voordoet, de zaak licht niet van de gemakkelijkste 
zal zijn. Maar talrijk zijn tegenwoordig de vereenigingen, waartoe 
de leden toetreden niet ter bevordering van eenig buiten hen zelf 
gelegen belang van altruïstischen aard, maar alleen ter wille van 
zich zelf, en bij deze is een botsing tusschen individu en gemeen-

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie, nos. 1940 e.v. 
(2 Maart 1907 e.v.). 
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schap, een strijd ook, waarbij ieders recht zal zijn te handhaven, 
zooveel eerder te verwachten dan bij corporaties van de eerst 
bedoelde soort. Ik herinner aan vakvereenigingen van arbeiders 
of patroons; aan coöperaties en eindelijk aan naamlooze vennoot-
schappen. En toch ook deze komen in aanmerking waar sprake 
is van vereenigingen, van in het rechtsverkeer zoo tegenover derden 
als tegenover haar leden als eenheid optredende gemeenschappen. 
Niemand zal loochenen, dat bij dezen corporatievorm het vaststel-
len van de rechtsverhouding van lid tot corporatie van belang is. 

Het is echter niet mijn plan een beschouwing over het geheele 
inwendige vereenigingsrecht te geven, slechts een enkel punt daar-
uit wil ik behandelen: de mogelijkheid van verandering in de regels, 
die het rechtsleven der vereeniging beheerschen, der statuten. Een 
bespreking van de mate van veranderlijkheid der verhouding van 
lid en vereeniging zal naar ik hoop op den aard dier verhouding 
zelf eenig licht werpen. Het is dus niet mijn bedoeling de wijze 
te bespreken waarop die veranderingen tot stand komen, maar uit-
sluitend de mogelijkheid van verandering zelf, met name de moge-
lijkheid van verandering tegen den uitgesproken wil van een lid. 
Geldt de regel: de meerderheid bindt de minderheid, ook hier? 

Dat ook dit deel van het gebied van het inwendig vereenigings-
recht practisch van belang is, zal het best blijken door opsomming 
van een reeks van moeielijkheden, die zich ten aanzien van dit 
punt kunnen voordoen en meest hebben voorgedaan. 

De eerste waarop ik doel is de vraag, of het de vereeniging ver-
oorloofd is de bij de statuten bepaalde contributie van haar leden 
te verhoogen. Deze vraag is éénmaal aan den Nederlandschen 
rechter ter beantwoording voorgelegd, al heeft deze door de wijze 
waarop zij gesteld was haar niet zuiver kunnen beantwoorden. 
Het betrof een sociëteit. Een notaris was lid van een sociëteit, 
wier statuten bepaalden dat ieder lid een zekere contributie betalen 
moest, verder dat hij die de vereeniging verliet maar binnen de 
stad bleef wonen een uitgangsrecht van f 50.— verbeurde. De 
vereeniging verhoogt de contributie, de notaris legt zich daar niet 
bij neer en bedankt voor zijn lidmaatschap, toen hij van het bestuur 
de mededeeling ontving, dat de nieuwe bepaling ook op hem toe-
passelijk zal zijn. Hij weigert daarop het van hem gevorderde recht 
van uitgang te betalen en wordt voor den kantonrechter gedaagd, 
waar hij het verweer voert dat niet hij de vereeniging verlaten 
had maar deze hem het lidmaatschap ontnomen had. Dit verweer 
— door allen die de zaak bespraken onhoudbaar geoordeeld — 
wordt door den kantonrechter ' ) verworpen. Terecht, zeer zeker, 
maar niet wie aan het lidmaatschap van den notaris een eind had 
gemaakt, was de hoofdzaak in dit geschil, maar wel de vraag of 
de sociëteit, of liever haar algemeene vergadering bevoegd was de 

' ) Vonnis kantonrechter te Arnhem, 24 Februari 1886. W. 5343. 
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contributie te verhoogen en dit besluit ook voor hen die al lid 
waren te doen gelden — voorts of, gesteld dat die bevoegdheid 
wel bestond, daaruit voor hen die de vereeniging verlieten geldelijk 
nadeel mocht voortvloeien. 

Behalve door vermeerdering van geldelijke verplichting kan de 
vereeniging ook op andere wijze nieuwe in de statuten onbekende 
eischen aan haar leden stellen. Een voorbeeld daarvan geeft een 
beslissing van het Duitsche Reichsgericht, in Duitschland veel 
besproken 1 ) . Een Wurtembergsche vereeniging van boekdrukkers 
en lettergieters tot ondersteuning bij invaliditeit en ziekte nam 
alleen hen als lid aan die lid waren van de ,,Allgemeine Deutsche 
Buchdruckergehilfenverein". Nu werd de laatste vereeniging ont-
bonden en omgezet in een nieuwe met anderen naam, gedeeltelijk 
ander doel en grootendeels gewijzigde statuten, de Wurtembergsche 
vereeniging stelde daarop ook haren leden den eisch lid van het 
nieuwe verbond te worden. W a s zij daartoe bevoegd? Sommigen 
der leden betwijfelden het en kregen gelijk van het Reichsgericht. 
Ik behoef slechts op de zeker niet ondenkbare mogelijkheid te 
wijzen, dat een vereeniging, een coöperatie b.v., door wijziging der 
statuten voortaan hen alleen als leden toelaat die tot een bepaalde 
politieke partij behooren en zoodoende de tegenwoordige leden 
dwingt óf tot die partij toe te treden öf de vereeniging te ver-
laten — ieder zal het bij uitstek practische belang dezer vraag 
inzien. 

Gelijk de vereeniging meerdere eischen aan de leden kan stellen, 
kan zij ook de praestaties die van harentwege ten bate der leden 
geschieden verminderen. Een vereeniging die haar leden uitkeerin-
gen doet onder zekere omstandigheden (overlijden, ziekte, invali-
diteit enz.) vermindert haar tarief. Is zij daartoe bevoegd en kan 
zij daarbij zoover gaan als haar goeddunkt? Ook hiervan geeft 
de Duitsche jurisprudentie een voorbeeld. In een pensioenvereeni-
ging besloot de algemeene vergadering alle pensioenen, zoowel 
degene die reeds genoten werden, als die welke in de toekomst 
een aanvang zouden nemen, tot op de helft te reduceeren2) . W a s 
dit besluit, bij meerderheid van stemmen genomen, bindend voor 
de minderheid? of is hier plaats voor een onderscheiding tusschen 
de wèl- en de nog niet-pensioen trekkenden? of is het noch ten 
aanzien der eene noch ten aanzien der andere categorie geldig? 
Elk dezer meeningen heeft haar voorstanders gevonden. 

Bij de naamlooze vennootschappen doet zich een dergelijke 
quaestie voor. Kunnen de bepalingen over de winstverdeeling, met 
name die over het aan de aandeelhouders uit te keeren dividend 
te hunnen nadeele bij meerderheidsbesluit gewijzigd worden? Bij 

' ) Beslissing van 12 April 1894. Entsch. XXXIII no. 28, besproken door Kipp 
in Ihering's Jahrbüchcr Bd. 35 blz. 319. 

2) Arrest Oberste L. G. für Baycrn, 30 Nov. 1905. geciteerd bij van Woel-
dcren. De privaatrechtelijke zedelijke lichamen. Ac. pr. blz. 187. 
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ons schijnt men er niet aan te twijfelen, althans het gebeurt dage-
lijks. In het buitenland, in Frankrijk en Duitschland denkt men 
er anders over, verscheidene theorieën zijn daar opgesteld om te 
trachten hier een goede grenslijn te vinden. En als wijziging toe-
gelaten is, is het daarbij dan ook geoorloofd aan een bepaalde 
groep van aandeelhouders bij de winstdeeling een bevoorrechte 
positie te verschaffen en zoo de gelijkheid tusschen hen te ver-
breken? Met andere woorden, kan men bij meerderheidsbesluit 
preferente aandeelen in het leven roepen? Naar aanleiding van 
het plan der Koninklijke Petroleum-Maatschappij is deze vraag 
ook te onzent besproken, voor den rechter gebracht is zij niet. 
In Frankrijk, waar dit wel het geval was, werd zij door dezen 
meest ontkennend beantwoord 1 ) . 

En, als eenmaal die preferentie bestaat, kan zij dan door meer-
derheidsbesluit weer ontnomen worden? Zoo niet — en weinigen 
zullen de corporatie een dergelijk uitgebreide bevoegdheid toeken-
nen — waarom dan hier anders te beslissen dan in het vorige geval, 
waar ligt de grens? 

Men ziet, het zijn vragen van groot practisch belang die zich 
in deze materie kunnen voordoen. En met de opsomming die ik 
gaf is de reeks zeker niet volledig. Van de vele nog denkbare 
moeielijkheden mogen hier nog slechts aangestipt worden die 
gelegen in de mogelijkheid van verandering van doel (kan een 
petroleum-maatschappij worden omgezet in een philantropische 
inrichting of een vereeniging tot bevordering van de studie der 
chemie in een fabrieksonderneming? of is het doel absoluut onver-
anderlijk?) Mij dunkt al deze vragen wettigen een behandeling 
van het onderwerp der statutenwijziging bij meerderheidsbesluit. 

W i e de oplossing van al deze quaesties in de wet zoekt, zal 
bedrogen uitkomen. W a n t daargelaten of misschien een enkele 
bepaling van meer algemeene strekking hier toepasselijk zal zijn, 
is daar omtrent ons onderwerp geen enkel voorschrift te vinden. 
Zij zwijgt er absoluut over. Mag het niet verwonderlijk zijn, dat 
in 1888, het vraagstuk zich nog niet ter oplossing aan den wet-
gever opdrong, vreemder is het, dat ook recente burgerlijke wet-
gevingen zoo weinig geven. Het Duitsche wetboek van 1896 be-
paalt in § 33, dat voor statutenwijziging % van de verschenen 
leden moeten stemmen, anders is het besluit niet geldig, voorts 
dat verandering van doel slechts met toestemming van alle leden 
kan geschieden. Een belangrijke bepaling zeker, al was het alleen, 
omdat er naast de onveranderlijkheid van het doel, de algemeene 
veranderlijkheid der statuten uit kan worden afgeleid. Maar als 
men daaruit zou willen concludeeren, dat nu ook elke verandering 
geoorloofd is, stuit men op § 35: „Sonderrechte eines Mitglieds 
können nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluss der Mit-

]) Vgl. bv. Hof Parijs 19 Apri! 1875. Dalloz 1875. 2, 161. 
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gliederversammlung beeintrâchtigt worden". Niet elke verandering 
staat dus aan de vereeniging vrij, maar waar de grens van hare 
bevoegdheid ligt wordt alleen aangegeven door het duistere woord 
,,Sonderrecht", een woord dat voor de meest uiteenlopende op-
vattingen ruimte laat: den een is alles „Sonderrecht", den ander 
zoo goed als niets. Ook het Zwitsersche Ontwerp bepaalt zich tot 
een verbod van verandering van doel tegen den wil van één lid 
(art . 84) . Uitvoeriger is het Duitsche handelswetboek, dat ten aan-
zien van naamloze vennootschappen enkele der boven aangeduide 
punten, vooral de vermeerdering of vermindering van kapitaal uit-
voeriger regelt. Valt uit die regeling, waarop wij nog wel terug-
komen op te maken, dat in het algemeen de wet aan de corporatie 
groote vrijheid van beweging laat, een principieele opvatting van den 
wetgever ook buiten het speciale gebied der naamloze vennoot-
schap geldende vindt men er niet. De Fransche wet zwijgt als de 
onze, de Belgische regeling der naamloze vennootschap kent in art. 
59 de algemeene vergadering de bevoegdheid toe „d'apporter des 
modifications aux statuts mais sans pouvoir changer l'objet essentiel 
de la société". W a t echter onder ,.objet essentiel" te verstaan is, 
is even onzeker als het begrip van het Sonderrecht. Het Engelsche 
recht onderscheidt tusschen de oprichtingshandeling, die bepaalde 
punten moet inhouden en onveranderlijk is behoudens de uitdrukke-
lijk genoemde uitzonderingen (the memorandum of association) en 
de eigenlijke wel veranderlijke statuten (articles of association) 
( (Comp. act. 1862 sect. 8, 12, 14, 15). In het Italiaansche recht der 
naamlooze vennootschap is elke wijziging der statuten geoorloofd, 
daartegenover wordt echter het lid, dat zich er niet mee vereenigen 
kan, het recht gegeven de corporatie te verlaten en afkoop van zijn 
aandeel volgens de laatst vastgestelde balans te vorderen (art. 158 
handelswetboek). 

W e l een bonte maar tevens een weinig bevredigende reeks van 
voorschriften! Ik somde ze hier slechts op om aan te geven, dat 
ook in de wetgeving buiten ons land niet te vinden is één overal 
aangenomen beginsel, waarvan de bruikbaarheid ook voor ons 
recht is te onderzoeken. Op enkele dezer bepalingen kom ik nog 
wel terug. W e n d en wij ons thans tot de vraag zelf. 

II. 

Bij de bespreking onzer vraag wordt gewoonlijk een drieledige 
onderscheiding vooropgesteld. Men onderscheidt: het geval, dat de 
statuten over verandering zwijgen, het geval, dat zij de mogelijk-
heid van wijziging uitdrukkelijk erkennen — meest door daarvoor 
een versterkte meerderheid, twee derde of drie kwart, te vorderen 
— en eindelijk het geval, dat zij zelf uitdrukkelijk zeggen, welke 
bepalingen wél, welke niet voor wijziging vatbaar zijn. Men neemt 
dan aan, dat in het eerste geval elke wijziging is uitgesloten, terwijl 
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bij het tweede het tegendeel geldt en in het derde de wijziging 
beperkt moet blijven tot de daarvoor vatbaar verklaarde artikelen. 
Met deze onderscheiding zou dan zeker voor het eerste en derde 
geval eenig resultaat verkreqen zijn, voor het tweede, het meest 
voorkomende, brengt zij ons weinig verder, daar blijft de vraag, 
of, als wijziging mogelijk is, nu ook élke verandering geoorloofd 
is. Maar is de onderscheiding juist? 

Zij steunt op de meening, dat de statuten de overeenkomst 
tusschen de leden der vereeniging vormen, een overeenkomst die 
als elke andere alleen met toestemming van al de betrokkenen en 
dus niet bij meerderheidsbesluit gewijzigd kan worden. W o r d t nu 
bij die overeenkomst zelf de mogelijkheid van wijziging voorzien, 
dan wordt de zaak anders, omdat men dan geacht kan worden 
reeds van te voren tot die bij meerderheidsbesluit vast te stellen 
afwijkingen van de oorspronkelijke overeenkomst zijn toestemming 
te hebben gegeven. O p deze wijze wordt de zaak o.a. opgevat in 
een veel geciteerd artikel van Mr. Biederlack in Themis van 1887, 
een opstel, waarop wij hieronder nog wel terug zullen komen. 
Uitdrukkelijk uitgesproken is zij in het Ontwerp 1820 art. 880. 
Een dergelijke uitdrukkelijke uitspraak is in onze wet niet te vinden 
en al mag worden aangenomen, dat iets dergelijks ook onzen wet-
gever voor den geest heeft gezweefd, aan een theorie, die de maker 
der wet vermoedelijk heeft gevolgd is de uitlegger echter niet ge-
bonden. 

Dat nu die theorie niet juist is, leert reeds een eenvoudige waar-
neming van de wijze waarop de statuten meest tot stand komer.. 
Een vereeniging wordt opgericht, eenige menschen komen bij elkaar 
en spreken af dat zij ter bereiking van het een of ander doel een 
gemeenschap zullen vormen. Eerst daarna — als dus de vereeni-
ging al bestaat — worden de statuten vastgesteld en dat geschiedt 
niet door gezamenlijke toestemming van al de betrokkenen maar 
door een besluit van de meerderheid der ter vergadering van deel-
hebbers verschenen personen. Reeds hieruit blijkt dat men niet 
zonder een reeks van fictie's: ,,dat wie niet ter vergadering ver-
schijnt in elk daar te nemen besluit toestemt", ,,dat de minderheid 
toestemt in hetgeen de meerderheid besluit en dus als haar wils-
verklaring wil doen gelden, wat eigenlijk haar wilsverklaring juist 
niet is", kan volhouden, dat de statuten aan een overeenkomst van 
de deelhebbers hun ontstaan te danken hebben. Maar . zou men 
kunnen vragen, is dan de oprichting der vereeniging niet als een 
overeenkomst te beschouwen en zou men dus niet met grond kun-
nen beweren, dat daarom in elk geval die bepalingen, die later, 
in de statuten opgenomen, reeds bij de oprichting vastgesteld zijn, 
overeenkomstbepalingen zijn, die alleen naar de voor overeenkom-
sten geldende regels gewijzigd kunnen worden? Za l dus ook bij 
ons niet hetzelfde moeten gelden, wat naar de Engelsche wet 
positief recht is, al ontbreekt dan ook formeel de scheiding tusschen 
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oprichtingsovereenkomst en statuten? Ik zal hier op deze vraag 
niet ingaan, nu ik eerst onlangs het rechtskarakter van de hande-
ling van oprichting van een vereeniging in dit Weekblad heb 
besproken. Ik meen naar die in de nummers 1923 en 1924 1) van den 
vorigen jaargang te vinden beschouwingen te mogen verwijzen 
en mij hier tot de herinnering te kunnen bepalen, dat de conclusie 
daar luidde dat bij het ontbreken van elk obligo tusschen de han-
delende partijen de handeling niet een obligatoire overeenkomst 
moest heeten, dat het zelfs beter is haar in haar geheel niet over-
eenkomst te noemen, omdat hier niet twee tegenover elkaar te 
stellen wilsverklaringen te vinden zijn, die als aanbod een aan-
neming in elkaar passen maar wij met meerdere parallel loopende 
gelijkluidende verklaringen te doen hebben*). Uit die conclusie volgt 
nu voor ons onderwerp tweeërlei: in de eerste plaats dat de regels 
omtrent overeenkomsten hier niet toepasselijk zijn, in de tweede 
plaats dat een scheiding tusschen oprichtingshandeling, wel over-
eenkomst en daarom onveranderlijk en de overige bepalingen der 
statuten op dezen grondslag niet kan worden gemaakt. 

W a t zijn de statuten dan wel? 
Door de oprichting eener vereeniging, de vestiging eener naam-

looze vennootschap vormen de betrokkenen een éénheid, die zich 
als één geheel in het leven bewegen zal en ook als zoodanig tegen-
over haar leden staat. De verhouding van die eenheid tot haar 
leden is noodzakelijk een verhouding die bevoegdheden en plichten 
meebrengt, een verhouding van recht. De inhoud van dat recht 
wordt door de statuten gegeven. Zij verklaren, hoe de vereenigden 
zich als één geheel naar buiten zullen bewegen, hoe dit geheel 
staat tot hen die het vormen. De vereeniging vormt een kring, 
waarbinnen zekere bepalingen van recht gelden, juist als in den 
Staat de wet van den Staat geldt, in de gemeente de gemeente-
verordening. Verschillen de statuten met deze wat de bron van 
hun ontstaan betreft, is men hier, waar toetreding tot de ver-
eeniging vrij is, alleen gebonden als men het zelf heeft gewild, 
in werking staan de statuten met de wet gelijk, met dien verstande 
natuurlijk, ook haar regelen moeten wijken voor die van den Staat, 
voor de wet. Voor een vereeniging vormen de statuten het objec-
tieve recht. Daarom is ook een vereeniging zonder statuten on-
denkbaar. W e l is het natuurlijk mogelijk, dat de vereenigden zich 
van het uitdrukkelijk opstellen van eenigen regel onthouden, maar 

' ) Zie hiervoor Verz. Geschriften, III. p. 265 e.v. 
2) Reeds wees ik er ter aangeh. plaatse op, dat ook Hamaker de leer, dat hier 

aan een obligatoire overeenkomst gedacht moet worden verwerpt. Ook Land 
(I blz. 513 noot 4) zegt: ..er is hier geen contract tusschen de leden", maar hij 
voegt er aan toe: „alleen kan de verhouding tusschen de rechtspersoon en de 
individueele leden veelal als contract worden opgevat". Ik kan dit laatste niet 
toegeven; tegelijk met en door de oprichting wordt door de oprichters het lid-
maatschap verkregen, hoe kan de handeling, die de rechtspersoon in het leven 
roept tegelijk een overeenkomst met die persoon zijn ? 
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dan zullen die voorschriften gelden, die de wet voor zoodanig geval 
heeft aangewezen en ontbreekt een dergelijke aanduiding in de 
wet, zooals bij ons nagenoeg het geval is, datgene wat de gewoonte 
meebrengt of uit den aard der vereeniging kan worden afgeleid. 

Uit dit karakter nu van de statutaire bepalingen als objectief 
recht, hier uit den aard der zaak slechts oppervlakkig aangeduid, 
meen ik tot hunne veranderlijkheid te mogen besluiten. Elk in 
eenigen kring geldend recht verandert voortdurend, nergens is een 
blijvend, overal een zich zelf voortdurend vernieuwend recht. 
W a a r o m zou het hier anders zijn? Dit recht wordt vastgesteld, 
voor de gemeenschap bindend verklaard door de gezamenlijke 
leden; daarbij geldt als overal waar een beslissing genomen moet 
worden door een aantal gelijkbevoegden het meerderheidsbeginsel, 
de numeriek sterkste helft kan haar wil doorzetten. 

Maar als hier het recht door de meerderheid wordt vastgesteld, 
dan moet zij ook in die vaststelling ten allen tijde wijziging kunnen 
brengen, het een sluit het ander in. 

Daar is wel tegen aangevoerd, ook van de zijde van hen, die 
niet aan een contractueelen band tusschen de leden denken ' ) , dat 
de algemeene vergadering hare bevoegdheden aan de statuten ont-
leent en dus niet tot eenige handeling bevoegd is, tenzij een be-
paling der statuten dit uitdrukkelijk verklaart. Bij deze beschou-
wing vergeet men echter, dat door de statuten wel den 'vorm wordt 
aangegeven, waarin de meerderheid haar macht zal uitoefenen 
(de regeling der algemeene vergadering), maar dat het feit, dat 
die meerderheid heerschappij voert niet een gevolg is van de sta-
tuten, maar er aan vooraf gaat, zooals uit de vaststelling der 
statuten zelf bij meerderheidsbesluit blijkt. W i l de meerderheid 
zich zelf aan banden leggen, dan zal dat in de statuten moeten 
bepaald worden, wil men b.v. wijziging slechts met 2 / 3 of 3 /4 der 
uitgebrachte stemmen dan is een afzonderlijke bepaling noodig, een 
bevoegdheid tot wijziging bij meerderheid behoeft dergelijken steun 
van een uitdrukkelijk voorschrift niet. Onverschillig is het dus naar 
onze opvatting of de mogelijkheid van wijziging uitdrukkelijk 
erkend is of niet, of de statuten over verandering al of niet 
zwijgen, zij zijn immer veranderlijk. Een uitzondering moet slechts 
gemaakt worden voor het geval, dat die verandering ten aanzien 
van eenige bepaling uitdrukkelijk is uitgesloten. Een dergelijk 
voorschrift, hoe belemmerend het op de vrijheid van beweging der 
corporatie kan werken, is bindend; slechts krachtens wetsvoorschrift 
zou het tegendeel mogen worden aangenomen, ook hierin doet 
zich de autonomie der vereeniging gevoelen. 

Maar, gesteld er bestaat bevoegdheid tot wijziging, is die be-
voegdheid nu onbeperkt? of moet ergens een grens worden aan-
genomen? Van drieërlei standpunt heeft men getracht een grens-

*) Vgl. Lehmann, Das Recht der Aktiengesellscbaften II. blz. 197 vlg. 
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lijn te vinden, althans ik meen de vele hieromtrent verkondigde 
meeningen tot drie groepen terug te kunnen brengen. Vooreerst 
het subjectieve standpunt: het belang dat eenige bepaling voor het 
lid heeft beslist over haar veranderlijkheid, dan het objectieve: de 
bepalingen kunnen naar hun eigen karakter worden gedeeld in 
die, welke de inwendige organisatie van de vereeniging betreffen 
en die welke op de verhouding van het lid tot de vereeniging be-
trekking hebben; eindelijk doet een derde meening, de mogelijk-
heid een verandering van haar wenschelijkheid afhangen. Ik noem 
dit laatste het opportunistische standpunt. 

Bezien we deze meeningen wat nader. 
V a n de subjectieve leer is Mr. M. Th . Goudsmit1) een typee-

rend vertegenwoordiger. Hij onderscheidt tusschen ,,de omstandig-
heden, welke op het aangaan van het contract van invloed kunnen 
zijn geweest en zonder welke waarschijnlijk de deelhebber niet 
zou toegetreden zijn en die welke hem uit den aard der zaak van 
minder belang voorkomen". Gelijk men ziet beschouwt ook hij 
de verhouding van lid tot vereeniging (of tot mede-leden?) als 
een contractueele. En uit die beschouwing is zijn standpunt ten 
aanzien van onze vraag zeer goed te verklaren; is het toch bij een 
contract reeds iets ongewoons, dat de eene partij het aan den 
ander overlaat een deel van den contracts-inhoud eenzijdig vast 
te stellen, in ieder geval zal een dergelijke bevoegdheid binnen 
zoo eng mogelijke grenzen moeten worden gehouden en zich niet 
verder kunnen uitstrekken dan tot voor den contractant onbelang-
rijke onderdeden. Intusschen is de leer op zichzelf onhoudbaar, 
waarmee de ondeugdelijkheid van haar uitgangspunt, de contracts-
voorstelling, weer duidelijker in het licht komt. Immers de moge-
lijkheid van wijziging van eenig statuten-voorschrift kan nimmer 
afhangen van het belang van dat voorschrift voor een individueel 
lid, gevolg toch daarvan zou zijn, dat ten aanzien van den een, 
die zou aantoonen dat hij juist was toegetreden op grond van het 
bestaan van eenige bepaling, deze niet gewijzigd zou kunnen wor-
den, ten aanzien van den ander, die niet in dat bewijs kon slagen, 
wel. Dat dus aan het eene lid wel, aan het andere niet de bevoegd-
heid zou toekomen de nietigheid in te roepen van een wijzigings-
besluit. En als nu iets vaststaat in deze materie dan is het toch 
wel dit, dat óf alle gelijkgerechtigde leden zich tegen een besluit 
moeten kunnen verzetten, óf geen van allen; den één wel, den 
ander niet bevoegd te maken naarmate van hun individueel belang 
is met een gezonde opvatting der verhouding van lid en vereeni-
ging in strijd. Vandaar dat ook de meesten, die tot deze groep 
zijn te brengen, de veranderlijkheid niet doen afhangen van het 
belang voor het bepaalde lid, maar voor den gemiddelden deelhebber 
en het is niet zeker, of ook Goudsmit niet daaraan heeft gedacht, 

' ) Themis 1878 blz. 23 vlg. 
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al zou uit zijn formule het tegendeel zijn op te maken. In dezen 
vorm: onveranderlijk zijn die bepalingen, die voor het doorsnee-
lid, den doorsnee-aandeelhouder van fundamenteel belang zijn, is 
de leer zeer verspreid. Men vindt haar in Duitschland onder andere 
uitvoerig uiteengezet door K. Lehmann in het Archiv für burg. 
R e c h t 1 ) , ook de Fransche doctrine en jurisprudentie neemt iets 
dergelijks aan, als zij bij geschil vraagt of het veranderde voor-
schrift al of niet was „condition substantielle et absolue du lien 
de droit qui se forme entre la société et l'actionnaire", of als zij 
onderzoekt of die bepaling ,,base essentielle" of ,,constitutive", 
van de corporatie vormde'2). Het tegen deze meening in te brengen 
bezwaar, dat zij vaag is en weinig positief wordt door haar voor-
standers toegegeven, het gebeurt echter meer in het recht, zeggen 
zij, dat men zich met een dergelijk à peu près tevreden moet stellen. 
Nu is dat zeker niet tegen te spreken, maar het geeft hier toch 
wel een eigenaardig bezwaar, vooral als men dezelfde maatstaf 
niet alleen gebruikt bij naamlooze vennootschappen, waarmee 
Lehmann zich in de aangehaalde geschriften bezighield, maar ook 
bij andere vereenigingen. Tot naamlooze vennootschappen treedt 
men toe om winst te behalen, met deze bewering als axioma voorop, 
is misschien nog wel vast te stellen welke punten wél, welke niét 
van essentieel belang zijn voor de aandeelhouders, maar hoe vindt 
men hier een grenslijn bij andere vereenigingen, waartoe de een 
om deze, de ander om die reden toetreedt? Maar dit nog daar-
gelaten, ernstiger bezwaar is dat we ook met deze formuleering 
nooit boven het subjectieve uit komen. Gesteld dat een lid de gel-
digheid van een wijzigingsbesluit bestreed en hem werd tegen-
geworpen, dat wat er ook zijn mocht van zijn bewering, dat door 
de wijziging in een bepaling voor het lid-in-het-algemeen-genomen 
van essentieel belang was ingegrepen, in ieder geval hij zich er niet 
op beroepen mocht, omdat hij de statuten niet eens kende bij zijn 
toetreden, zou hem dan naar deze opvatting toch zijn actie moeten 
worden toegewezen? Zoo ja, dan krijgt men het zonderlinge geval, 
dat een bepaling, omdat zij voor den gemiddelden deelhebber van 
beslissend belang wordt geacht te zijn dit nu ook is ten aanzien 
van een lid, voor wien dat belang niet kan bestaan hebben; zoo 
neen, dan komt men terug tot het exclusief subjectieve standpunt, 
zooeven verworpen. En dat daar deze leer, hoe ook geformuleerd, 
toe komen moet. is gemakkelijk in te zien, als men denkt aan de 
mogelijkheid dat de statuten tweemaal na elkaar gewijzigd werden, 
zóó dat zij na de tweede wijziging weer werden gelijk ze oorspron-
kelijk waren. Kunnen de leden, die na de eerste wijziging toetraden 

1) Negende jaargang, blz. 297 vlg. Vgl. ook de formuleering in Recht der 
A. G. II blz. 206. 

2) Vgl. Lyon—Caen et Renault. Droit commercial II no. 864, het de vorige 
maal aangehaalde arrest hof Parijs, arrest Hof v. Cassatie 30 Mei 1892. Dalloz 
1893, 1, 115. 
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zich tegen de tweede verzetten op grond dat de bepaling in quaestie 
een essentieel element voor hun lid worden was, dan moet men 
aannemen dat zij die toen reeds lid waren, dit ook kunnen, terwijl 
die essentieele bepaling bij hun toetreding nota bene nog niet be-
stond óf men valt weer terug tot een onderscheiding tusschen wèl 
en niét tot tegenspraak gerechtigden, die men door zijn formule 
van „gemiddelde deelhebber" juist heeft willen vermijden. W e r p e n 
wij ten slotte nog de vraag op, of de wijzigings-mogelijkheid ook 
niet bij de toetreding te kennen was en of niet reeds daarom bij 
de toetreding daarmee rekening te houden was en dus geen enkele 
bepaling als absoluut vaststaande kan worden beschouwd, dan is 
geloof ik genoeg tegen deze meening aangevoerd. W i l men de 
subjectieve leer in haar consequenties niet aanvaarden, dan ver-
werpe men haar geheel. Een tegemoetkomen als hier beproefd 
werd is onmogelijk. 

Anders wordt door de objectieve leer de grens getrokken. Niet 
het belang van eenig lid bij een bepaling beslist, maar de bepalin-
gen zelf worden in twee deelen gescheiden. Men stelt die welke 
rechten en verplichtingen van de vereenigingen tegenover de leden 
en omgekeerd betreffen tegenover de voorschriften die de uitwen-
dige organisatie regelen. De eerste zouden niet, de tweede wel 
gewijzigd kunnen worden. V a n deze bij ons door velen gedeelde 
meening is o. a. Biederlack in het aangehaalde T/jemis-artikel, een 
voorstander. Vraagt men naar den grond, dan wordt aangevoerd 1 ) 
dat de wijzigingen alleen rechtsgevolgen moeten hebben voor de 
leden, omdat men anders met de bepalingen omtrent contracten-
recht, speciaal met het door art. 1356 3° . geëischte bepaalde onder-
werp in botsing zou geraken. Nu laat ik dien eigenlijken grondslag, 
de contractsvoorstelling, ter zijde, ik wil er alleen op wijzen dat 
de omschrijving die hier van de rubriek der wel veranderlijke be-
palingen gegeven wordt en haar grondslag genoemd wordt, niet 
overeenstemt met de andere aanduiding daarvan in de gewone 
formule: „betreffende inwendige organisatie", staat niet gelijk „met 
rechtsgevolgen enkel voor de rechtspersonen". Het stemrecht be-
treft toch de inwendige organisatie maar het ontnemen of beknib-
belen daarvan heeft toch zeker rechtsgevolg voor de leden, de 
regeling der algemeene vergadering is inwendig, maar de leden 
ontleenen aan die regeling een reeks bevoegdheden en ook wel 
plichten. Voor het wei-veranderlijke deel blijft zoo eigenlijk niets 
over. Zoodra er strijd ontstaat of een wijziging geoorloofd is, zal 
elke bepaling als bron van een recht der leden beschouwd kunnen 
worden, de bewering dat dit recht uit eenige bepaling voortvloeit 
is niet dan een beschouwing dier bepaling uit een bepaald oog-
punt, en uit dat oogpunt kan elke bepaling bezien worden. Toetst 
men dan ook Biederlack's leer aan zijn eigen voorbeelden, dan zal 

i) T.a.p. blz. 34. 
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men zien dat hij onder rechten en plichten speciaal vermogens-
rechten en plichten verstaat. Dat echter elke redelijke grond ont-
breekt om in het geldelijke belang hier de grens te zien, vooral 
als het betreft vereenigingen die niet winstbejag nastreven, behoeft 
geen betoog. Ook deze wijze van onderscheiding tusschen wel en 
niet voor verandering vatbare bepalingen kunnen we niet aan-
nemen. 

Over het opportunistische standpunt kan ik kort zijn, al wordt 
het door niemand minder dan Dernburg 1) ingenomen. Deze acht 
wijziging geoorloofd „soweit dies mit Rücksicht auf geanderte 
Lebensverhàltnisse oder zur Verbesserung seiner Einrichtungen 
nötig oder wünschenswert ist". Elke wenschelijke wijziging acht 
hij gerechtvaardigd. Het bedenkelijke daarvan is, dat daarmee de 
rechter een beoordeeling over het al of niet wenschelijke wordt 
opgelegd, een beoordeeling die hij meest niet kan geven en die 
voor een gezonde ontwikkeling van het vereenigingsleven aan deze 
zelf behoort te blijven. Ook deze oplossing der moeilijkheid be-
vredigt ons niet. 

Is het wonder, dat zelfs een dogmaticus als Gierke2) tot de 
conclusie komt dat geen regel te geven is en dat de rechter daarom 
elk geval op zich zelf beschouwen moet? Een wanhoops-conclusie. 
W a n t of de rechter moet er maar een slag in slaan, op den tast 
als het ware te beslissen, en al doet hij dat bij geluk goed, dan zal 
hij toch de partijen niet een klemmende motiveering van het waarom 
zijner uitspraak kunnen geven en hen weinig bevredigd naar huis 
moeten sturen. Of de rechter zal naar een richtsnoer zoeken — 
en hoe kan hij als hij voor zich zelf vastigheid wenscht anders? ~ 
en dan dringt zich zoo onze vraag toch weer op. 

Laten wij pogen een antwoord te geven. 

III. 

Bij het zoeken naar een oplossing van de geschetste moeilijkheden 
behoort één ding voorop te staan. Het doel van de vereeniging 
of de naamlooze vennootschap is niet voor wijziging vatbaar. Een 
vereeniging wordt niet opgericht om zich zelf maar altijd om eenig 
doel te bereiken, samenstelling en werking worden door dat doel 
bepaald. Wi j zeiden, dat zoodra de vereeniging gevormd is de 
meerderheid bevoegd is het daarin geldend recht vast te stellen, 
maar reeds vóór de vorming moet den leden het doel voor oogen 
gestaan hebben, het doel gaat ook logisch aan de vorming vooraf. 
Verandering van doel is dus niet wijziging van de in de vereeni-
ging geldende regels, het is een wegnemen van datgene, waardoor 
en ter wille waarvan de vereeniging zelf bestaat. Daartoe kan de 

i) Burg. Recht I blz. 185. 
-) Iruring Jahrbücher Bd. 35 blz. !90 vlg. 
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meerderheid aan het feit dat zij meerderheid is nooit het recht 
ontleenen. Wi l zij het doel niet meer, dan kan zij langs statutairen 
weg de vereeniging opheffen, desnoods een nieuwe oprichten, maar 
behoud van de oude vereeniging met een nieuw doel is een tegen-
spraak in zich zelf. In dezen zin ook het Duitsche B. G. B. § 33 
en het Zwitsersche Ontwerp art. 84. § 36 B. G. B. laat afwijking 
van § 33 bij de statuten toe, ook naar het Zwitsersch On twerp 
schijnt hetzelfde te gelden (art. 73) . In zooverre daardoor wordt 
toegestaan de omschrijving van het doel min of meer vaag te laten 
en bij daaraan gebleken behoefte aan te vullen, bestaat daartegen 
geen bezwaar, maar voor zoover uit het artikel schijnt te volgen 
dat het mogelijk is in de statuten a priori voor elke verandering 
in het doel gelegenheid te geven, lijkt het mij onjuist. Een vereeni-
ging met een dergelijke bepaling in de statuten wordt een vereeni-
ging zonder doel, een onding. 

Nu wil ik hiermee niet zeggen, dat als het doel eenmaal in de 
statuten is aangegeven, elke, ook de geringste wijziging in de om-
schrijving is uitgesloten. In elk concreet geval zal beoordeeld moe-
ten worden of een wijziging een verandering van doel i s 1 ) - Als 
volgens de statuten de naamlooze vennootschap zich ten doel stelt 
de exploitatie van een met name aangeduide fabriek, dan is het 
geen verandering van doel, als besloten wordt een tweede fabriek 
van gelijk bedrijf mede in exploitatie te nemen. M a a r wel veran-
dering van doel is het, als diezelfde fabriek in een laboratorium 
voor wetenschappelijke doeleinden zou worden omgezet en ook 
als besloten werd de fabriek te verkoopen en van de opbrengst 
een stoomvaart-onderneming te beginnen. W a a r hier de grens ligt 
is in abstracto niet te zeggen; wil men de handen vrij hebben, dan 
is min of meer ruime omschrijving van het doel in de r 'a tuten 
zeker gewenscht. 

Maar kan het doel ook niet met algemeene stemmen worden 
veranderd? Ik geloof dat dit reeds hierom wel moet worden toe-
gelaten, omdat, als alle belanghebbenden toestemmen, er niemand 
blijft die zich tegen de verandering zal kunnen verzetten. W e l is 
feitelijk een dergelijke wijziging niet anders dan het opheffen der 
oude en het stichten van een nieuwe corporatie, maar waarom zou 
daarvoor niet de weg van doelverandering mogen worden gevolgd, 
als al de gezamenlijke deelhebbers, dus niet alleen de ter ver-
gadering verschenen leden, meewerken. Het gaat hier om hun 
zaak. Twijfel daaromtrent is alleen mogelijk, indien men met 
Holder'2) van meening is, dat bij de vereeniging die niet ter wille 

1 ) In verband hiermede is vergelijking van het vonnis der rechtbank te Amster-
dam van 23 Maart 1906. in r.o. 1940 van dit Weekblad te vinden, niet zonder be-
lang. De zaak was daar betrekkelijk eenvoudig, omdat de statuten zelf haar 
onveranderlijkheid ten aanzien van bepaalde punten decreteerden. Maar gesteld dit 
ware anders geweest, hoe zou dan de beslissing hebben moeten luiden? 

-) Natürliche und juristische Personen blz. 290. 
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van hàre leden is opgericht maar een buiten hen gelegen belang 
wil bevorderen, de gezamenlijke leden niet absoluut souverein zijn 
in de vereeniging maar ook na hare opheffing bij de beschikking 
over het vermogen aan dat doel zijn gebonden. Of deze meening, 
bij Holder samenhangend met een scherp tegenover elkaar stellen 
van de corporatie met altruïstisch doel en die welke het belang 
harer leden beoogt, zullen we hier niet uitvoerig ingaan. Zeker is 
zij niet zonder meer te verwerpen. Zij kan echter ter zijde worden 
gesteld, zoolang niet iemand door de wet aangewezen is, die de 
macht zou hebben de leden te dwingen tot vervulling van hun 
plicht om het vereenigingsvermogen voor het vereenigingsdoel te 
gebruiken. Zoolang deze ontbreekt is een ingaan op deze quaestie 
vrij onvruchtbaar. 

Het doel is dus onveranderlijk bij meerderheidsbesluit, maar 
overigens kan elke bepaling gewijzigd worden. Het een vloeit 
evenzeer uit den aard van vereeniging en statuten voort als het 
andere. En daarbij bestaat slechts één grens: in strijd met wet en 
goede zeden mag niet worden gehandeld. Overigens is e/A:e be-
paling voor wijziging vatbaar. Heeft de meerderheid de macht tot 
wijziging, zijn de statuten naar ik heb trachten aan te toonen uit 
hun aard veranderlijk, dan is er geen reden van dien regel eenige 
bepaling uit te zonderen. Schijnbaar is deze bewering revolution-
nair, wordt daardoor een onbeperkte macht gegeven aan de meer-
derheid en is de minderheid met handen en voeten gebonden aan 
haar overgeleverd. Toch is dit slechts schijnbaar, want wel bestaat 
die macht van de meerderheid om onbeperkt rechtsregelen vast 
te stellen, maar deze regelen kunnen, juist omdat ze regelen van 
objectief recht zijn, alleen in de toekomst werken, terugwerking is 
uitgesloten. Dit is bij elke wijziging van objectief recht waar, wij 
hadden nog kort geleden gelegenheid het op te merken 1 ) , ook na 
wijziging van de W e t van den Staat blijft het oude recht in zekere 
mate bestaan. Daar is dit niet betwist en met de uitwerking van 
dezen hoofdregel, de aanwijzing welke feiten ook in de toekomst 
door de oude wet beheerscht zullen worden, hoe door groepeering 
en ontleding der feiten en van de daaraan vastgeknoopte rechts-
gevolgen vastgesteld zal moeten worden of de oude dan wel de 
nieuwe regel werkt, houdt een afzonderlijke tak van de rechts-
wetenschap, die van het intertemporale recht zich bezig. W a t nu 
bij verandering van de Staatswet geldt, en daar uit den aard van 
de verhouding van feit en regel wordt afgeleid, zal ook bij de 
voor onzen beperkteren kring geldenden regel waar moeten zijn. 
Met dit ééne verschil echter, dat het den wetgever vrij staat van 
de regels van het intertemporale recht af te wijken, een vrijheid 
die onze wetgever, de algemeene vergadering, mist. W a n t of men 
nu meent dat de bepalingen van overgangsrecht ook voor den wet-

' ) Vgl. no. 1896 van dit Weekbl. blz. 206. 
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gever bindend zijn en hij slechts krachtens zijn zoogenaamd 
formeele almacht daarvan mag afwijken of dat men de leer ver-
kondigt, dat de wetgever tegenover de regels volkomen vrij s taa t 1 ) 
en zij slechts gelden voorzoover de wetgever op door de rechts-
philosophie en niet door de eigenlijke rechtswetenschap te waardee-
ren gronden niet anders heeft beslist, is onverschillig. Immers in 
ieder geval zijn deze regels van intertemporaal recht regels van 
in den Staat geldend recht, waaraan de aan die regels onderwor-
pen corporatie is gebonden. Juist daarin ligt de grens van de 
autonomie van de vereeniging. 

Door toepassing nu van hetgeen het intertemporaal recht leert, 
geloof ik inderdaad dat de moeielijke vragen die zich bij wijziging 
van het in de corporatie geldende recht voordoen, moeten worden 
opgelost. Men zal hier wellicht tegen aanvoeren, dat in het inter-
temporaal recht zelf veel onzeker is en dat dus een verwijzing hier 
naar wat daar geldt niet een oplossing, maar slechts een verplaat-
sing van de moeielijkheid is. Ik geef gaarne toe, dat met die ver-
wijzing niet een scherp-omlijnd criterium is gegeven waarnaar 
zonder verdere moeite elk geval kan worden beslist, maar ik geloof 
niet, dat dergelijk eenvoudig criterium te geven is. Met de aan-
wijzing van het ware karakter der vragen die we opwierpen en 
hun rangschikking onder andere van wijdere strekking is toch iets 
gewonnen. Men weet dan althans den weg dien we te gaan heb-
ben en tast niet meer in het blinde. De aanwijzing daarvan was 
mij de hoofdzaak, niet de definitieve oplossing van de detailvragen. 
Als ik niettemin enkele daarvan kortelijk wil bespreken, is het mij 
dan ook minder om die oplossing te doen, dan wel om door een 
voorbeeld het gezegde toe te lichten. 

Vooreerst dan het geval van de contributie-verhooging. Het dui-
delijkst is dit als men twee mogelijkheden tegenover elkaar stelt. 
Men denke zich het volgend geval. Een vereeniging, in wier sta-
tuten bepaald is dat degenen lid kunnen zijn die aan zekere ver-
eischten beantwoorden en óf jaarlijks een bijdrage van f 5.— vol-
doen, óf in eens een bedrag van f 50.— storten, besluit tegen den 
zin van een minderheid in die sommen te brengen op f 10.— en 
f 100. — . W a t zal daarvan het gevolg zijn ten aanzien van de 
beide categoriën van leden? Het eenvoudigst is het antwoord daar-
op voor de laatste. Als onbetwiste hoofdregel van intertemporaal 
recht geldt zeker deze, dat als aan een bepaald in een enkel oogen-
blik gebeurend feit een rechtsgevolg wordt verbonden, verandering 
in den regel onverschillig is en wanneer ook dat rechtsgevolg moet 
worden beoordeeld, de wet moet worden toegepast, die gold op 
het oogenblik dat het feit gebeurde. Ook na het wijzigingsbesluit 
zal dus hij, die door zijn f 50.— te storten het lidmaatschap had 
verkregen, het voortbestaan van dat lidmaatschap, rechtsgevolg 

1 ) Vgl. Struycken. Het rechtsbegrip blz. 256. 
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van het door den ouden regel beheerscht gebeuren, kunnen vol-
houden. En wanneer de vereeniging bepaalde, dat zij die al lid 
waren behalve de al gegeven vijftig gulden er nog eens vijftig 
zouden moeten afdragen, zou zij haar wijziging een terugwerkende 
kracht geven, die het lid zich niet behoefde te laten welgevallen. 
Is het nu met de jaarlijks vijf gulden contribueerenden anders? Ik 
geloof het wel. Bij hen is het lidmaatschap niet een voor altijd 
bepaalde verhouding van vereeniging en lid, rechtsgevolg van één 
enkel feit, maar slechts een telkens voor één jaar bepaalde band, 
afhankelijk van een telken jare zich herhalende gebeurtenis. W o r d t 
nu de contributie midden in het jaar verhoogd, dan zal de toestand 
van het lid foor dat jaar volkomen dezelfde zijn als van hem die 
door een praestatie in eens het lidmaatschap verkreeg, maar voor 
een volgend jaar is dat anders en zal hij zich aan den nieuwen 
regel hebben te onderwerpen. 

Een andere regel van intertemporaal recht, waarop ik gelegen-
heid had in mijn boven geciteerd artikel te wijzen1) is deze, dat 
als onder de oude wet een recht verkregen is, dat niet geeft een 
speciale bij de verkrijging bepaald omschreven bevoegdheid, maar 
dat een min of meer vaag complex is van bevoegdheden, die op ver-
schillende oogenblikken uit dat recht kunnen voortkomen, die be-
voegdheden beoordeeld zullen moeten worden door de wet van 
het tijdstip waarop zij ontstaan. Ik gaf daar als voorbeeld den 
eigendom, waarvan de inhoud ' ) door het telkens geldend recht 
wordt bepaald, zoodat b.v. de rechten en verplichtingen van buren 
tegenover elkaar beoordeeld zullen worden naar de wet van het 
oogenblik, ook al was de eigendom veel vroeger verkregen. Ik 
bepleitte iets dergelijks voor de arbeidsovereenkomst en mocht de 
voldoening smaken dat de ontwerp-bepaling in dezen geest werd 
gewijzigd:i). Van gelijken onbepaalden aard als de verhouding 
van eigenaar tot derden en van arbeider en patroon nu is de ver-
houding van lid en vereeniging. Ook hier hebben we met een blij-
vende verhouding te doen, waaruit telkens weer nieuwe bevoegd-
heden zullen geboren worden. Is dit zoo, dan zal ook hier moeten 
gelden, wat daar rechtens is, dat n.l. die bevoegdheden bij wijzi-
ging naar het nieuwe recht zullen moeten worden beoordeeld. Dat 
dus, als een vereeniging besluit dat de ondersteuning of het pensioen 
die de leden op zekeren leeftijd zullen genieten, wordt verminderd, 
die vermindering ook geldt ten aanzien van hen, die op het oogen-

]) Zie no. 1808 van dit Weekbl. blz. 230. 
*) Deze term, dien ik in navolging van Kohier gebruikte, is niet onberispelijk. 

Strikt genomen is scheiding van ,,het recht" en de ,,inhoud van het recht" niet 
mogelijk, en kan men dus niet zeggen dat het recht blijft, maar zijn inhoud ver-
anderd wordt; ter aanduiding van het eigenaardig onbepaalde en daardoor ver-
anderlijke van het recht is de tegenstelling echter gemakkelijk. 

•) Vgl. art. 1 der overgangsbepalingen van het ontwerp door de 2e Kamer 
aangenomen. 
19 
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blik van het wijzigingsbesluit al lid waren. Ook als ze op dat 
oogenblik al pensioentrekkenden of ondersteuning-genietenden 
waren? Het hangt er van af, hebben we met een ondersteuning te 
doen die aan de leden bij een bepaalden toestand wordt gegeven, 
bij ziekte b.v., dan zal vermindering dadelijk in werking komen 
voor allen, ook voor hen, die op dat oogenblik ziek zijn, immers 
niet aan het ziek geworden zijn onder de oude statuten, maar aan 
het ziek zijn onder de nieuwe is het rechtsgevolg vastgeknoopt. 
Is er daarentegen quaestie van een pensioen, dat op een bepaalden 
leeftijd ingaat, dan zal waar het feit, waarop het lid zich zou 
kunnen beroepen, het bereiken van dien leeftijd, onder den ouden 
regel heeft plaats gehad, ook na de wijziging die regel moeten 
worden toegepast. Hier hebben we niet meer met een in het alge-
meen uit het lidmaatschap voortvloeiend recht te doen, maar nu 
is reeds onder de oude wet een speciale bevoegdheid dit lid in 
onderscheiding van anderen voor altijd toekomende, geboren. Vindt 
men1) het onbillijk dat hij die soms lang gecontribueerd heeft maar 
toevallig eerst één dag na de wijziging den vereischten leeftijd 
bereikte, in zooveel slechter conditie komt dan de ander, die een 
enkelen dag eerder geboren werd, dan vergeet men, dat dergelijke 
ongelijke behandeling van twee bijna in gelijken toestand verkee-
renden altijd gevolg moet zijn van een wijziging in het recht, die 
tusschen twee in tijd vlak bij elkaar liggende gebeurtenissen een 
hooge scheidsmuur optrekt, een scherpe grens maakt tusschen de 
gebieden van het elkaar opvolgend recht. Als met de uitkeeringen 
ter ondersteuning gaat het met die ter verdeeling van winst, met 
het dividend. Veranderingen in de wijze waarop de winst zal wor-
den verdeeld zijn onbeperkt toegelaten. En m. i. doet het er zelfs 
niet toe, of door een dergelijk wijzigingsbesluit een ongelijkheid 
tusschen de leden in de toekomst wordt geschapen. Bestaat echter 
eenmaal de ongelijkheid, zijn sommigen der aandeelhouders pre-
ferent, dan is verandering daarvan niet mogelijk. Een dergelijke 
verandering toch is niet meer het vaststellen van een nieuwen 
inhoud van het lidmaatschapsrecht in het algemeen, het is het 
ontnemen aan een bepaalde categorie van leden van juist datgene, 
waardoor hunne rechtsverhouding tot de vereeniging zich onder-
scheidde van die der anderen. W i e preferent aandeelhouder wordt, 
verkrijgt niet een lidmaatschap zonder meer, maar een lidmaat-
schap dat juist in dat ééne punt, het vóórgaan bij winstdeeling, 
van dat van anderen onderscheiden i s 2 ) . 

1) Zoo b.v. van Woelderen t.a.p. biz. 188. 
2) Merkwaardig is de regeling van § 275 Duitsch handelswetboek. Dit laat 

de ontneming van de preferentie toe, mits ook door een gequalificeerde meerder-
heid der preferente aandeelhouders goedgekeurd. Dezen vormen als het ware een 
éénheid in de groote éénheid der vereeniging, ook in dien kring geldt weer het 
meerderheidsbeginsel. Het behoeft geen betoog dat iets dergelijks alleen op grond 
eener uitdrukkelijke wetsbepaling mag worden aangenomen. 
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Zoo zou ik de reeks toepassingen kunnen voortzetten, maar ik 
acht het beter haar hier af te breken, om nog even stil te staan 
bij de uitzondering waar ik op wees. Strijdig met wet en goede 
zeden mag een wijziging niet zijn, dit is voor de toekomst de eenige 
beperking. De wet zwijgt, bij ons is dus hier alleen van een moge-
lijken strijd met de goede zeden sprake. Gelijk elke rechtshande-
ling van private personen, mag ook deze niet in botsing komen 
met de ongeschreven regels, die men die der goede zeden noemt. 
Met de goede zeden nu strijdig is elke wijziging, waarbij de meer-
derheid willekeurig in de bevoegdheden der leden ingrijpt. De 
meerderheid heeft macht over de minderheid, maar zoodra zij die 
macht niet meer ter wille van de corporatie, maar alleen ter wille 
van zich zelf gebruikt, maakt zij haar mede-leden tot object van 
haar willekeur; met een juiste opvatting van wat de goede zeden 
eischen is dat niet te vereenigen. In zooverre ligt iets waars in 
de boven bestreden meening van Dernburg, dat het wenschelijke 
of noodige der wijziging over het rechtmatige beslist, maar het 
verschil van die meening met de onze is dit, dat naar onze opvat-
ting niet de vereeniging recht of wenschelijkheid der verandering 
heeft aan te toonen, maar het aan het lid is te bewijzen dat hij 
buiten elk verband tot die wenschelijkheid werd beraamd. En in 
zooverre is ook de vaak verkondigde bewering gerechtvaardigd, 
dat de gelijkheid tusschen de leden niet mag worden verbroken 
door statuten-wijziging. O p zich zelf te algemeen, is zij juist, als 
ze willekeurige verbreking der gelijkheid verboden acht. Zoo zou, 
gesteld in een kleine naamlooze vennootschap hebben de aandeel-
houders, bestuurders de meerderheid der aandeelen en daarmee 
der stemmen in handen en gesteld zij gebruikten de meerderheid 
b.v., door in de statuten te zeggen dat de aandeelhouders-bestuur-
ders hooger dividend, zullen krijgen dan de overige of iets der-
gelijks, de nietigheid van zoo'n wijzigingsbesluit zeker kunnen 
worden ingeroepen. Ook als een vereeniging bepaalde dat zekere 
voordeelen voortaan alleen aan de oudste of de rijkste leden zou-
den komen. In de gemeenschap heeft de meerderheid de bevoegd-
heid het recht vast te stellen, maar de gemeenschap moet een 
rechtsgemeenschap blijven. Dit karakter zou zij verliezen als der-
gelijke beslissingen van willekeur konden worden doorgezet. 

O p welke wijze aandeelhouder of lid die nietigheid in rechte 
kan doen gelden, zullen we hier niet bespreken. Een bespreking 
daarvan, die noodzakelijk niet tot die van de nietigheid van 
statuten-wijzigingen beperkt zou kunnen blijven, maar ook de 
gevallen dat in strijd met de statuten is gehandeld zou moeten 
omvatten, zou ons te ver voeren. Later kom ik er wellicht in een 
afzonderlijk artikel op terug. Hier was het doel slechts de grenzen 
der wijzigingsbevoegdheid aan te geven. 



74. N I E U W E J U R I S P R U D E N T I E O V E R D E V E R E E N I -
G I N G Z O N D E R R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D . * ) 

De jurisprudentie over de vereeniging zonder rechtspersoonlijk-
heid blijft wéinig bevredigend. 

In twee gedingen, die beide met een in December 1916 gewezen 
arrest van den Hoogen Raad werden beëindigd, is dit weder ge-
bleken. 

In het eerste betrof het een vordering door het bestuur van zulk 
een vereeniging ingesteld op grond van een door haar met een 
derde gesloten overeenkomst. Het bestuur had in de dagvaarding 
verklaard op te treden als lasthebbers van de met name aangeduide 
leden. Deze toevoeging mocht de bestuurderen niet baten, het Hof 
te 's-Gravenhage (arr. 28 Jan. 1916, W . 9920) verklaarde de vor-
dering niet-ontvankelijk. Het is niet tegen deze beslissing, dat ik 
zou willen opponeeren, wel tegen haar motiveering. Men kan zich 
bij overeenkomsten door een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging gesloten, op tweeërlei standpunt stellen. Men kan n.l. 
de rechten uit zulk een overeenkomst voortvloeiende toekennen of 
aan de gezamenlijke leden (dan niet als eenheid beschouwd) óf 
aan de bestuurders persoonlijk. De laatste opvatting vindt men 
onder meer verdedigd bij Star Busmann (Land I, blz. 826), Canes 
( W . P. N . R. 1959 vlg.) en Polak (Handelsrecht I, blz. 378), de 
eerste heb ik zoowel in dit Weekblad 1919 vlg.1 ) en 1960), als in 
mijne bewerking van Asser I4, blz. 652, trachten te handhaven. 
Zij vond steun bij Mej . Polano in haar bekende dissertatie over 
de rechtspersoonlijkheid van vereenigingen,. blz. 368. Zij schijnt 
mij nog steeds de juiste. Het komt mij nog altijd voor, dat de 
andere meening — zij mag dan uit de woorden van art. 12 der wet 
van 1855 een zekere kracht kunnen putten — den zin der bepaling 
miskent en haar doel voorbij schiet. Doel was toch zeker bescher-
ming voor den derde. Hij meende een rechtspersoonlijkheid bezit-
tende vereeniging tegenover zich te zien, stond echter tegenover 
eene die die hoedanigheid mist. De bestuurder trad op in een kwali-
teit, die hij rechtens niet had, hij moet voor de gevolgen van dat 
optreden instaan. Maar dat nu daarom ook den derde een mede-
contractant kan worden opgedrongen, dien hij niet begeerde, kan 
ik niet inzien. De bepaling vóór hem geschreven, zou zich zoo tegen 
hem keeren. Dat schijnt mij geen gezonde wijze van wetsinter-
pretatie. Men bedenke, dat de bepaling van art. 12 geen toepassing 
vindt, waar de mede-contractant zeer goed weet met een niet-

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie, no. 2497 (3 No-
vember 1917). 

' ) Zie Verz. Geschriften III, p. 252 e.v. 
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rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging te doen te hebben, 
immers dan contracteert hij ook niet met de vereeniging, maar met 
de bestuurders persoonlijk. Onze vraag rijst, als de ander meent 
te staan tegenover de vertegenwoordigers der vereeniging, maar 
de bedoeling der partijen niet wordt bereikt door het gemis der 
qualiteit van rechtspersoon, die de wet de vereeniging onthoudt. 
Huldigt men de hier bestreden opvatting dan moet men aannemen 
dat de vordering tegen den derde valt in het faillissement van den 
bestuurder en op zijne erfgenamen overgaat. Is dat niet ook een 
gevaar voor de vereenigings-leden? Het verbaast mij, dat juist 
iemand als Star Busmann, die toch mede zoo krachtig partij heeft 
gekozen tegen de leer van den H. R. in het proces over de nalaten-
schap Druyvestein, de hier bestreden meening aanhangt . Mag ik 
hem nog het volgende geval voorleggen. Stel gedurende den tijd 
dat het Haarlemsche Museum de rechtspersoonlijkheid miste, was 
een inkoop voor de verzameling gedaan. Volgens Mr. Star Bus-
mann kan uit dezen koop de bestuurder die de handeling verrichtte, 
persoonlijk tegen den verkooper optreden. Goed, maar als nu de 
vereeniging de rechtspersoonlijkheid weder verwerft? Mijn tegen-
stander meent, als ik, dat hiermede wèl de verloren qualiteit her-
wonnen is, maar de vereeniging dezelfde is gebleven. Uit mijn op-
vatting over art. 12 volgt dat in dat oogenblik ook de vereeniging, 
dan weer rechtspersoon, mag procedeeren tegen den nalatigen ver-
kooper. Busmann moet dit naar zijn leer ontkennen, hoe zou het 
recht overgegaan zijn van de bestuurders persoonlijk op de ver-
eeniging? Maar blijkt nu niet, dat die leer minder goed in overeen-
stemming is met de voorstelling, dat de vereeniging met en zonder 
rechtspersoonlijkheid dezelfde blijft en dat haar — d. i. ten slotte 
de vereenigde leden — de rechten en vorderingen toekomen? 

Voorts wijs ik nog op art. 1682 B. W . De maatschap is niet 
rechtspersoon, de vennoot die handelt, bindt zich zelven, niet zijn 
medevennooten; maar wat zegt art. 1682 over de rechten voort-
vloeiend uit de door den vennoot voor de maatschap verrichtte 
handelingen? Dat de maatschap, d. i. dus de gezamenlijke ven-
nooten, deze kunnen handhaven, is er geen reden bij de vereeni-
ging zonder rechtspersoonlijkheid hetzelfde te leeren? 

Eindelijk meen ik nog steeds tegen de woorden van art. 12 een 
beroep te mogen doen op die van art. 6 der wet van 1876 over 
de coöperatieve vereenigingen. Deze wet bevat niet een aanvulling 
van de wet van 1855 op dit punt. maar een zelfstandige regeling 
en nu blijf ik van oordeel, dat er geen goede grond van wetgeving 
is aan te wijzen, waarom deze regeling zou moeten verschillen van 
die welke geldt als de vereeniging het karakter eener coöperatie 
mist. En de tekst dezer wet pleit zeker voor mijn gevoelen. Boven-
dien: de hoofdelijkheid der aansprakelijkheid van de bestuurders 
geeft een positief argument voor de uitlegging van althans deze 
bepaling in den door mij verdedigden zin. Star Busmann schijnt 
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dit te ontkennen, ik herhaal daar tegenover de vraag, die ik 
indertijd Canes voorlegde: ,.neemt gij dan actieve hoofdelijkheid 
aan en beweert ge dus dat de bestuurders hoofdelijk de mede-
contractanten mogen aanspreken? Zoo ja, welken grond kunt gij 
voor deze hoofdelijkheid aanvoeren? Zoo neen, is dan niet beslist 
dat hier enkel van gebondenheid, niet van rechten der bestuurders 
sprake is? Zoowel art. 6 der wet van 1876 als art. 12 der wet van 
1855 zijn niet dan uitvloeisels van dezelfde gedachte, die ook in art. 
1843 B. W . is neergelegd: wie in een anders naam met een derde 
handelt zonder daartoe gerechtigd te zijn, bindt zich zelven; geens-
zins ligt daarin opgesloten dat hij nu ook den derde aan zich bindt. 

Doch wij moeten terugkeeren naar het arrest van het Hof te 
's-Gravenhage. Welke meening kiest het? Er zijn overwegingen 
die met alle duidelijkheid de hier door mij bestreden meening aan-
vaarden, en toch is er plaats voor twijfel. Immers aan de over-
wegingen, die ik bedoel, gaan er eenige vooraf, waarin er op wordt 
gewezen, dat de eischers niet stellen tot het voeren van het geding 
bijzonder gemachtigd te zijn, maar hunne bevoegdheid enkel steu-
nen op hunne hoedanigheid van bestuurder. Deze overweging past 
enkel in het andere stelsel. Hebben de leden in het geheel geen 
recht, dan is het onnoodig na te gaan, of de bestuurders op kunnen 
treden als zoodanig, dan wel een bijzondere lastgeving noodzakelijk 
is van de leden. Maar voor het stelsel, dat de gezamenlijke leden 
gerechtigd zijn, is dit onderzoek wel van belang. Hier splitst zich 
n.l. de opvatting die ook mij de juiste schijnt. Er zijn er, die ook 
bij de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid de bestuurders de 
bevoegdheid toekennen als zoodanig de rechten der leden te hand-
haven, zoo b.v. Hamaker, anderen achten enkel de leden zelven 
gerechtigd en meenen dat de bestuurders dus alleen krachtens een 
bijzonderen last mogen optreden. In mijn bewerking van Asser liet 
ik de beslissing tusschen deze beide opvattingen in het midden. 
T h a n s komt het mij voor, dat de laatste de voorkeur verdient. De 
algemeene bevoegdheid tot vertegenwoordiging, die het bestuur 
eener vereeniging toekomt, hangt met het handelen van het bestuur 
voor de rechtens als éénheid te beschouwen leden — m. a.w. met 
de rechtspersoonlijkheid — ten nauwste samen. W a a r de wetgever 
deze ontkent, schijnt het mij niet geoorloofd ten aanzien van dit 
punt te doen alsof zij er toch is. Niet de bestuurders, wèl de ge-
zamenlijke leden kunnen m. i. tegen derden optreden; dat zij be-
voegd zijn daarbij zich door bepaalde personen, dus ook door de 
bestuurders, als hunne bijzondere lasthebbers te doen vertegen-
woordigen, kan niet worden bestreden. De regel nul ne plaide par 
procureur is nergens door de wet uitgesproken en behoeft ook niet 
op andere gronden te worden aangenomen. 

Nog op een consequentie der door mij bestreden opvatting van 
art. 12 der wet van 1855 wil ik wijzen. De vordering hier ingesteld, 
strekt tot ontbinding met schadevergoeding, het blijkt uit de con-
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clusie van het O . M. bij het straks te noemen arrest H. R.; bij het 
ontbreken van een behoorlijke resumptie der feiten in het arrest 
van het Hof, valt dit daaruit niet op te maken. Gevolg der opvat-
ting, die waarschijnlijk ook die van het Hof is, zal zijn, dat althans 
de schade-actie nimmer kan worden toegewezen. Alleen de be-
stuurders zouden kunnen ageeren, maar hebben zij schade geleden? 
die trof toch niet hen, maar de gezamenlijke leden. En wijst niet 
ook deze conclusie op het bedenkelijke der leer? 

Ik zeide dat dat proces met een arrest van den Hoogen Raad is 
geëindigd. Bij dit arres t 1 ) is echter de vraag, waar het hier om 
gaat, niet beslist. O p gronden die hier niet van belang zijn, werd 
het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard. 

Het tweede arrest van den H. R., waarop ik in den aanvang van 
dit opstel doelde, bevat wèl een beslissing voor het rechtskarakter 
der vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid van belang. Men vindt 
dat arrest (van 15 December 1916) hierachter afgedrukt. 

In het dorpje Elten wordt een muziekgezelschap ,,de Harmonie" 
gevormd, het gezelschap constitueert zich tot een vereeniging, maar 
de koninklijke goedkeuring wordt niet aangevraagd. Voorzitter van 
het gezelschap is de heer Vos de Wael , bij de statuten wordt be-
paald dat de vereeniging de muziekinstrumenten van haar voorzit-
ter in leen zal ontvangen. De instrumenten worden onder de leden 
verdeeld en zoo komt de bas terecht bij den boerenarbeider Leeners. 
De harmonie in het gezelschap blijkt niet bestendig, de heer Vos 
de W a e l verlaat de vereeniging en eischt zijn instrumenten terug. 
Leeners is echter niet bereid de bas zoo maar zonder meer af te 
geven. Er volgt dus een revindicatoir beslag en een proces dat in 
drie instanties wordt gevoerd en voor den Hoogen Raad met een 
veroordeeling van den gedaagde eindigt. Het Hof had anders ge-
oordeeld, het had aangenomen dat zoowel tusschen Vos de W a e l 
en de Harmonie als tusschen deze en Leeners een contract van 
bruikleen bestond en dat daarom, zoolang het gebruik waarvoor 
de zaak bestemd was, niet was geëindigd, terugeisching niet mocht 
plaats hebben. De Hooge Raad vernietigt deze beslissing op grond 
der volgende overwegingen, die ik hier letterlijk overneem, omdat 
ze mij, ondanks herhaalde lezing, niet duidelijk zijn geworden: 

,,dat het Hof, ter weerlegging der bedenking van den tegen-
woordigen eischer, dat de vereeniging, als missende koninklijke 
goedkeuring, in rechten niet bestaat, en Vos de W a e l dus met 
haar geen overeenkomst kan sluiten, beroep gedaan op art. 13 der 
bedoelde wet van 1855, welk artikel kennelijk toepasselijk werd 
geacht, omdat V . de W . mede lid der vereeniging was en de over-
eenkomst van bruikleening in de statuten was neergelegd; 

dat dat beroep echter ten onrechte is geschied, immers daarbij is 
voorbijgezien, dat gezegd art. 13 handelt over de verhouding eener 

!) 22 Dec. 1916. N. .1. 1916. 92. 
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niet als rechtspersoon erkende vereeniging onderling, niet over de 
verhouding van de leden tot de vereeniging; 

dat dus het Hof door zijn beslissing de artt . 5 en 12 der wet 
van 1855 heeft geschonden enz." 

Mij is deze uitspraak duister. Vos de W a e l spreekt met zijn 
mede-leden af dat hij hun muziekinstrumenten in bruikleen zal 
geven, die afspraak wordt in de statuten neergeschreven. W o r d t 
zij daarmede niet een deel van de regeling der onderlinge ver-
houding der leden? Er is toch veel voor te zeggen. Mr . Noyon ont-
kent het in zijn conclusie. Laten wij aannemen dat hij gelijk heeft, 
maar wat is zij dan: een overeenkomst met de niet-rechtspersoon-
lijkheid bezittende vereeniging? Nu kan men daarover — ik heb 
het zooeven betoogd — tweeërlei meening hebben, men kan van 
oordeel zijn dat het dan een overeenkomst is met degenen die 
gehandeld hebben of een overeenkomst met de door de handelende 
personen vertegenwoordigde gezamenlijke leden. In dit geval, waar 
naar het schijnt alle leden handelden, komt dit op hetzelfde neer. 
Maar voor zoover ik weet is nog nimmer beweerd dat zulk een 
overeenkomst, op grond dat de vereeniging niet is rechtssubject, 
alle rechtsgevolg zou missen, dus nietig zou zijn. En toch schijnt 
dat de opvatting van den Hoogen Raad ,,met de vereeniging kan 
V . de W . geen overeenkomst sluiten en dus mag op die overeen-
komst geen beroep worden gedaan" . 

Mag ik nog een vergelijking maken? Stel de harmonie van Elten 
was niet een muziekgezelschap ter ontwikkeling harer leden, maar 
ze had een commercieel doel, ze ging b.v. de omtrek rond om met 
muziekuitvoeringen geld te verdienen. De overeenkomst waarbij 
het gezelschap gesticht is, was dan een overeenkomst van maat-
schap geweest, van rechtspersoonlijkheid zou geen sprake zijn ge-
weest. Zou men nu ook in zulk een geval het beroep op een clausule 
uit een overeenkomst, waarbij een der vennooten aan de maatschap 
muziekinstrumenten in leen gaf, hebben mogen afdoen met de 
bewering dat zulk een overeenkomst onbestaanbaar is? En zoo neen, 
waarom wordt dan hier anders beslist? Toont de vergelijking niet, 
dat juist dit beroep met de vraag der rechtspersoonlijkheid niets 
te maken heeft? Een overeenkomst van een der vennooten ,,met 
de maatschap" erkent ieder als een overeenkomst tusschen de ven-
nooten onderling, een overeenkomst van een lid ,,met de vereeni-
ging" zou niet een overeenkomst met de leden zijn, maar aan 
nietigheid lijden? Ik kan deze rechtspraak niet anders dan weinig 
bevredigend noemen. 

Maar laten we hopen, dat de Hooge Raad zich spoedig herstelt. 
De vraag van den rechtstoestand van de vereeniging zonder rechts-
persoonlijkheid is hem thans weer eens voorgelegd. In de proce-
dure over de Utrechtsche IJsclub , .Vooruit" zal een beslissing 
in cassatie moeten worden gegeven. De vraag die daar het proces 
beheerscht was deze of met het verlies der rechtspersoonlijkheid 
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een door een vereeniging gesloten huurovereenkomst vervalt. De 
Rechtbank ontkent h e t 1 ) , het Hof" ) beweert met evenveel be-
slistheid het tegendeel. Tweeërlei opvatting over de rechtspersoon 
staan in de beide uitspraken scherp tegenover elkaar. W a t de 
uitslag moge zijn, we hopen in ieder geval op een goed gemoti-
veerd, principieel arrest van den Hoogen Raad. Tot zoolang zullen 
we over de zaak zwijgen. Misschien bestaat er dan wel gelegen-
heid ook onzerzijds de geheele vraag nog eens aan een hernieuwd 
onderzoek in dit Weekblad te onderwerpen. 

M 9 Febr. 1916. W. 9904. N. J. 1917, 301. 
2) 29 Jan. 1917, N. J. 1917. 537. 



75. O V E R R E C H T S P E R S O N E N . *) 

I. Het rechtskarakter der vennootschap onder [irma. 

I. 

W i e de belangstelling der juristen vraagt voor de leer der rechts-
personen heeft kans aan een gesloten deur te kloppen. W e hebben 
nu wel genoeg gehoord over de tegenstelling van de theoriën van 
Savigny en Gierke, van Brinz en Molengraaff en zoo vele anderen, 
is het niet het meest onvruchtbare werk, waarin theoretici zich 
nu eenmaal schijnen te vermeien, om daarin weer te gaan pluizen? 
Het is een verzuchting die ik van den lezer verwacht, vooral van 
de lezers van dit Weekblad, dat toch in de eerste plaats bestemd 
is om de praktijk van het recht te dienen. En de firma? staat haar 
rechtskarakter nu niet ongeveer vast, waarom daaraan nu weer 
te wrikken? hebben we hier bovendien niet onlangs nog kunnen 
lezen, dat dit rechtsinstituut zijn besten tijd gehad heeft en tot 
indrogen, zoo niet tot uitsterven bestemd schijnt1)? 

En toch durf ik de aandacht voor eenige beschouwingen over 
de rechtspersonen vragen en zal ik die beschouwing met een be-
toog over het rechtskarakter der vennootschap onder firma aan-
vangen. Het komt mij voor, dat klaarheid in de leer der rechts-
personen nog niet is gewonnen, dat nog geen resultaat is bereikt, 
bevredigend zoowel voor ons denken dat de gegevens der rechts-
stof in logisch grijpbaren samenhang wil rangschikken als voor 
onze rechtsovertuiging. Zoolang die klaarheid niet is gevonden, 
is verder zoeken plicht niet in de laatste plaats ter wille van de 
rechtstoepassing, die immers van minder heldere voorstellingen 
vroeg of laat het slachtoffer wordt. En wat de firma betreft, zij 
mag dan bestemd zijn om te verdwijnen, voorloopig is zij voor ons 
rechtsleven nog van genoeg belang om als men meent dat er iets 
hapert in wat er over haar rechtskarakter gewoonlijk wordt voor-
gedragen, dat nog eens te onderzoeken. Bovendien zelfs het onder-
zoek van minder belangrijke rechtsinstituten kan beteekenis be-
komen, indien daardoor het inzicht is een begrip dat wij ook elders 
gebruiken, wordt verhelderd. Ik waag het er dus maar op nog 
eens over rechtspersonen en om te beginnen over de firma te 
spreken. 

W i e de litteratuur over de firma doorwerkt, komt al heel spoe-
dig bij de handelingen der Juristenvereeniging van 1881 terecht. 
Ik houd er wel van in zulke oude discussies te bladeren, zij geven — 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-amb: en Registratie nos. 2741—2745 
(8 Juli 1922 e.v.). 

») Zie A. S. Oppenheim in W. P. N. R. 2725. 
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juist als boekbeoordelingen — zoo vaak een teekenend beeld van 
de opvattingen van een zeker tijdvak. Soms meer dan lijvige arti-
kelen of zware boeken. Déze discussies hebben nog iets bijzonder 
belangwekkends, men voelt dat het er warm toeging, dat men er 
in den hoffelijken en wat stijven vorm dier dagen met overtuiging 
vocht; maar treffend vooral is het als men den loop die het debat 
nam beziet in het licht van de veertig jaren rechtsontwikkeling 
die er op zijn gevolgd. 

W a t toch is het geval? Aan de orde was gesteld de vraag, welke 
wijzigingen wenschelijk waren in de bepalingen onzer wet betref-
fende de vennootschappen onder firma, maar van al de vragen 
die in die formule begrepen kunnen worden geacht, was er slechts 
één — trouwens de meest principieele — waarvoor men aandacht 
had: behoort het vennootschapsvermogen als afzonderlijke boedel 
te worden behandeld, ja dan neen? Zou men aan de firma rechts-
persoonlijkheid verleenen en zoo neen, zou men dan toch een 
scheiding maken tusschen actief der vennootschap en actief der 
vennooten, met het belangrijk gevolg dat in geval van faillissement 
op dat vennootschapsvermogen een recht van verhaal uitsluitend 
aan de vennootschapscrediteuren werd toegekend? Of zou men 
het bestaan van zulk een afzonderlijken boedel ontkennen, de 
vennootschap behandelen als een gewone mede-eigendom, bij fail-
lissement slechts zooveel boedels formeeren als er vennooten zijn, 
tusschen welke dan het actief der firma zou worden verdeeld, 
terwijl haar crediteuren in die beide boedels opkwamen met de 
privé-schuldeischers? Het eerste stelsel geeft de handelscrediteuren 
een bijzondere positie, bestemt voor hen het actief der firma, het 
tweede stelt hen met de privé-schuldeischers op één lijn. Van het 
eerste was de toenmalige rechter, later raadsheer in den H. R., 
Mr. Hingst de verdediger, het andere vond in Mr. Loder zijn voor-
vechter. Slagvaardig als altijd streed deze voor zijn stellingen, 
maar aanvankelijk naar het schijnt met het gevoel een verloren 
zaak te verdedigen. W a t hij wenschte was behoud van wat de 
jurisprudentie in zijn tijd aannam, hij zelf noemde zijn stelsel het 
oude, maar de strooming buitenslands ging in andere richting, 
Duitschland, Engeland, Zwitserland, Italië, België — alle huldig-
den min of meer de zelfstandigheid van den boedel, Frankrijk had 
nooit anders gedaan — was het wonder dat de tegenstanders een 
leer verouderd noemden, die alleen bij ons het ,,oude" wilden hand-
haven? De krijgskans is tegen ons, erkende Loder. Doch wat ge-
beurt? De stemming die vóór de vergadering niet gunstig scheen, 
draait, verscheidene sprekers vallen hem bij en als de hoofden 
geteld worden wint hij met 35 tegen 16 het pleit. 

Het scheiding en deelingstelsel, gelijk het heet, behoorde de wet 
te aanvaarden. De firma-eigendom een gewone mede-eigendom 
naar Romeinsch-rechtelijk recept, geen afzonderlijke boedel met 
eigen recht, geen scheiding tusschen firma-crediteuren en privé-
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crediteuren, dit werd den wetgever als het te brengen toekomst-
recht voorgehouden. De wetgever heeft zich van dit votum der 
Juristenvereeniging bitter weinig aangetrokken; de wet luidt in 
1922 als in 1881. Dit gebeurt meer. M a a r de rechtsontwikkeling 
heeft niet stil gestaan, zij is voortgegaan ondanks den wetgever. 
Ook dit gebeurt meer. Maar wat wél eigenaardig is: zij is voort-
gegaan in volkomen tegengestelde richting als de Juristenvereeni-
ging had gewezen. 

Vat ten we enkele regels samen, die thans als geldend recht 
algemeen worden aanvaard: 1°. Particuliere schuldeischers van de 
vennootschappen kunnen geen beslag leggen op de goederen der 
vennootschap, enkel op hetgeen hun debiteur eventueel bij ver-
effening zal toekomen en op zijn aandeel in de winst; 2°. inschu!-
den van de vennootschap kunnen alleen door deze worden op-
gevorderd, in eigen naam kan geen der vennooten vorderen, ook 
niet voor zijn aandeel; 3". de schuldenaar der vennootschap kan 
niet in vergelijking brengen een vordering op een der vennooten 
in privé, evenmin de vennoot-schuldenaar in privé een inschuld der 
vennootschap of de vennootschap een inschuld van een der ven-
nooten in privé; 4". eindelijk het belangrijkste: het vennootschappe-
lijk vermogen vormt een zelfstandigen waarborg voor de vennoot-
schappelijke schuldeischers, dat vermogen kan — ook bij faillisse-
ment — eerst na vereffening worden verdeeld. Het laatste is een 
uitspraak van den H. R. van 28 Juni 1889, W . 5735 — het is 
sindsdien tot een vaste faillissementspractijk geworden. Vgl . ook 
arrest 26 Nov. 1897, W . 7047 en de verder bij Molengraaf f, blz. 
200 en bij Polak I, blz. 205 geciteerde jurisprudentie. W i e dit 
alles overziet, kan, dunkt mij, niet loochenen, dat naar geldend 
recht — indien men daaronder al thans ook de rechtspraak be-
grijpt — de zelfstandigheid van den boedel bij de firma vas t s t aa t 1 ) . 

Van waar deze ontwikkeling, deze afwijking van de richting die 
toen door de leidende figuren werd aangewezen, waarin hebben 
zij misgetast? Is het de wet, die tot deze beslissingen dwingt? een 
nieuwe en juistere interpretatie van hare bepalingen, die tot het 
inzicht bracht dat zij aldus behoort te worden begrepen? Het kan 
moeielijk worden volgehouden. Aanknoopingspunten kan men als 
zoo dikwijls, ook hier vinden, de artikelen over de liquidatie (32 en 
vlg. W . v. K.) kunnen daartoe gevoegelijk worden gebruikt — 
dat zij tot de opvatting die men thans algemeen volgt, dwingen, 
en de tegenovergestelde uitsluiten, kan niemand in ernst beweren") . 
Maar waaruit is dan deze thans in de practijk zoo vaststaande 
rechtsleer te verklaren? Het ligt voor de hand als we zoo positief 

l ) Nabcr. Een nieuwe studie over mede-eigendom, blz. 205 vlg., tracht hier-
tegen te reagceren. Hij doet dan stellig iets anders dan hij volgens blz. 8 van 
ditzelfde werk de taak der rechtswetenschap acht. ..werkelijk nageleefde maat-
schappelijke gedragsregels beschrijven". 

-) Vgl. Naber, t.a.p. blz. 203. 



VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA 301 

een reeks resultaten kunnen constateeren, waartoe de rechts-
ontwikkeling geheel naast de wet is gekomen, deze aan de rechts-
overtuiging der betrokken kringen, hier dus aan die van den 
handel toe te schrijven. Toch geloof ik, dat als men de vraag die 
in 1881 in het middelpunt der belangstelling stond de vraag over 
de verdeeling van het faillissementsactief, aan de handelskringen 
had voorgelegd en nu voorlegde, dat dan daarop geen positief 
antwoord over de billijkheid of onbillijkheid van de een of de 
andere conclusie zou gekomen zijn en dat dat thans evenmin zou 
komen — voor zoover althans de nu reeds jaren lang bestaande 
praktijk het antwoord niet mede zou bepalen. Over de vraag van 
het faillissement dus niet een positieve overtuiging bij de betrok-
kenen, het beroep op de billijkheid werd in de Juristenvereeniging 
zoowel van de eene als van de andere zijde gedaan. Maa r poog 
het eens met de vraag over de scheiding van schulden en vorderin-
gen. Zou eenig handelsman die onder een firma handel drijft, 
betwijfelen dat wat zijn firma te vorderen heeft, niet zijn vordering 
is, ook niet voor een evenredig deel en dat wat hij persoonlijk 
schuldig is, niet een schuld van zijn firma is? Hoe het moet gaan 
bij faillissement en dergelijke abnormale calamiteiten, daar breekt 
hij zich het hoofd niet mee, maar in den normalen gang houdt hij 
beide: firma- en privé-vermogen volkomen gescheiden. Maar , werpt 
men tegen — en ook die tegenwerping is reeds bij gelegenheid 
van de discussies in 1881 g e m a a k t ' ) — dat doet de koopman 
die alleen handel drijft ook, ook hij scheidt zijn zaak van zijn 
overig actief, handelsschuld en privéschuld. Ik betwist het niet en 
het zal te eeniger tijd er misschien toe leiden dat de zaak van den 
koopman tot een afzonderlijk vermogen wordt met eigen schulden, 
maar voorloopig is er nog wel eenig verschil. Immers déze schei-
ding is geheel afhankelijk van de willekeur van den koopman. 
Hij maakt haar en hij acht zich ter wille van een goede administratie 
daartoe verplicht, maar hij weet ook dat als hij haar verbreekt 
niemand het hem zal kunnen beletten. Bij de vennootschap staat 
hij in verhouding tot een ander, de scheiding is verplichting der 
vennooten tegenover elkaar. Hun afspraak samen te werken, hun 
gezamenlijke afzondering van een deel hunner vermogens daartoe, 
verplicht hen dit deel afgezonderd te houden zoolang zij de samen-
werking voortzetten. Uit de verplichting tegenover elkaar volgt 
bij openlijk te zamen als één optreden naar buiten die tegenover 
derden. Derden weten dat en houden er rekening mede. Uit de 
samenwerking vloeit het op zich zelf stellen van het vermogen 
noodzakelijkerwijze voort. Maar is daarmee dan toch niet gezegd 
dat faillissementsliquidatie naar het tegenwoordig stelsel of uit-
sluiting van het beslag voor privéschuld op firma-actief eisch der 
rechtsovertuiging van de betrokkenen is? Ik geloof dat men zoo 

l ) P. R. Fcith. Themis 1881. blz. 352. 
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de vraag niet moet stellen. W e zien hier gebeuren wat naar mijne 
meening in de rechtsvorming zoo vaak gebeurt. Er zijn bepaalde 
verlangens in den kring der betrokkenen. Maar die verlangens 
zijn niet overtuigingen omtrent nauwkeurig omschreven rechts-
regels, daarvan weten zij weinig, het zijn ook niet oordeelvellingen 
over concrete ingewikkelde verhoudingen, veelal staan ze daar 
hulpeloos tegenover. Hun rechtsoordeel zegt ja noch neen. Die 
verlangens betreffen elementaire vragen: hier de scheiding firma-
schuld en privé-schuld, firma-actief en privé-vermogen. Het is de 
jurist, die omdat zijn doordenken der stof behoefte aan eenheid 
heeft, nu de consequenties gaat trekken: scheiding goed, maar dan, 
het spreekt van zelf, geen compensatie van privé-vordering met 
privé-schuld, maar dan ook geen beslag op firmagoed voor parti-
culiere schuld, dan ook de faillissementsafwikkeling naar het thans 
gebruikelijk recept. De vage drang van de betrokkenen vindt zijn 
omlijning in de rechtsregels die de jurist formeert. 

De beide factoren die gewoonlijk aan de rechtsvorming mede-
werken, kan men hier duidelijk onderkennen, juist doordat ten aan-
zien van een der als consequentie gestelde regels het rechtsbewust-
zijn niet duidelijk spreekt. Een bewustzijn van scheiding bij de 
betrokkenen — op grond daarvan een reeks regels door rechts-
wetenschap en rechtspraak geformuleerd — aanvaarding der regels 
door het rechtsbewustzijn der kringen waarvoor zij bestemd zijn als 
in overeenstemming of althans niet in botsing met wat dat verlangt. 

Een miskenning dus der elementaire kracht van die rechts-
overtuiging, gevolg van een kijk op de zaak, die te uitsluitend uit-
ging van het scherp scheidend schema dat men zich als Romeinsch 
dacht: mede-eigendom niet anders dan een individueele eigendom 
met ander object, het onverdeelde aandeel, ziedaar de grondslag 
der misvatting van 1881. Doch er komt nog iets bij. Er is nog een 
grond, die tot verzelfstandiging van den firma-boedel leidt en deze 
is van technisch-juridischen aard. Het is de omstandigheid, dat 
processueel door de wet zelf die zelfstandigheid boven twijfel is 
gesteld. Art. 5, 2° Rv. bepaalt, dat indien de verwerende of 
eischende partij een corporatie, maatschap of handelsvereeniging 
is, deze hare benaming in de plaats van haar naam en voornaam in 
de dagvaarding moet worden uitgedrukt. De vennootschap, niet 
de vennooten individueel dus partij in het proces, ook voor de 
materieelrechtelijke verhouding is dat niet zonder belang. De nood-
zakelijkheid voor advocaten en rechters deze materieel-rechtelijke 
verhouding te zien in de vormen waarin zij zich processueel ver-
toont, heeft ten gevolge dat de processueele regels en begrippen 
op de vorming der materieel-rechtelijke grooten invloed hebben. 

Het proces wordt gevoerd door de firma, het leidt tot een vonnis 
voor of tegen de firma verkregen, moet men de verhoudingen 
waarover geprocedeerd wordt ook niet als die der firma denken? 

Doch nu is het juist die processueele positie, die bij mij den 
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twijfel heeft wakker geroepen of de zelfstandigheid van de ven-
nootschap in de theoretische beschouwingen daaromtrent wel de 
plaats heeft gevonden, die zij behoeft. Eenerzijds zijn er beslissin-
gen aan te wijzen die met die theoretische beschouwingen volkomen 
in overeenstemming naar mijn meening in hunne conclusie de zelf-
standigheid hebben ontkend, anderzijds zijn er ook te noemen 
waarbij de zelfstandigheid inderdaad tot haar recht komt, maar die 
naar mijn oordeel met de theorie gelijk men haar gemeenlijk voor-
draagt moeilijk zijn te rijmen. 

Dit een en ander vereischt nadere toelichting. 

II. 

Over het rechtskarakter der vennootschap onder firma bestaat 
in de Nederlandsche litteratuur en rechtspraak van dit oogenblik 
geen strijd meer. Raadpleeg Molengraaff, Polak of Kist-Visser, ge 
vindt overal hetzelfde en de jurisprudentie oordeelt niet anders. 
Citeeren we den eerste: ,,Er is geen aanleiding de vennootschap 
onder firma een rechtspersoon te noemen, dat is een gekunstelde 
en overbodige constructie, zonder beteekenis voor de practijk . . . 
Het vennootschapsvermogen is het door de vennootschapsverhou-
ding beheerschte gemeenschappelijke eigendom der afzonderlijke 
vennooten. Dezen hebben in dit vermogen en in de bestanddeelen 
daarvan niet vrij beschikbare, maar door de vennootschapsverhou-
ding gebonden aandeelen. Zoolang de vennootschap bestaat, kan 
scheiding en deeling niet worden gevorderd" 1 ) . Daarnaast Visser: 
,,De vennootschap onder firma is niet rechtspersoon . . . De ver-
schillende vermogensbestanddeelen behooren hun toe gemeen-
schappelijk, d.w.z. beheerscht door de tusschen hen bestaande 
gemeenschappelijke rechtsverhouding, de Germaanschrechtelijk 
gezamende hand. De goederen vormen een afzonderlijk vermogen 
bestemd tot de verwezenlijking van het vennootschapsdoel en 
waarover de vennooten alleen voor vennootschapsdoeleinden mogen 
beschikken"2) . Ten slotte Polak: ,,De vennootschap onder firma is 
derhalve geen rechtspersoon. Maar wel is hier een vermogen dat 
krachtens de overeenkomst der vennooten afgescheiden is van hun 
overig vermogen en dat bestemd is voor een bepaald doel. Het 
recht van iederen vennoot op dat vermogen is beperkt door de 
eenmaal daaraan gegeven bestemming. Zoolang de vennootschap 
duurt, moet dat vermogen die bestemming behouden, is geen der 
vennooten bevoegd over zijn aandeel te beschikken enz ." 3 ) Men 
zal mij, hoop ik, na deze aanhalingen wel gelooven als ik zonder 
voorbeelden te noemen zeg, dat de jurisprudentie, zoodra zij ge-
legenheid vindt zich over deze zaak uit te spreken, zonder uitzon-

!) Leidraad, blz. 182 en 200. 
2) Bij Kist, Handelsrecht III, blz. 192 en 248. 
3) Handboek, I, blz. 293. 
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dering in denzelfden geest oordeelt. De karakteriseering van de 
vennootschap onder firma als niet-rechtspersoon maar wel gemeen-
schappelijk vermogen gebonden aan het contract kan veilig een 
..heerschende leer" worden genoemd. Uit dit rechtskarakter wor-
den dan de regels afgeleid die ik boven noemde — of die karakteri-
seering zelf is samenvatting dier regels, daarover kan men twisten. 
De beschouwing zelf wordt algemeen aanvaard. 

Ik zal haar hieronder nader ontleden en hoop dan aan te toonen 
dat zij toch niet zoo sterk is als men bij de eenstemmigheid harer 
verdedigers zou verwachten. Doch ik wil beginnen haar eens van 
ter zijde te bezien. Tot welke consequentie leidt zij ten aanzien der 
positie van de vennootschap in het proces? Ook daar heeft men het 
antwoord gereed: De inschulden der vennootschap kunnen alleen 
worden opgevorderd in naam der vennootschap, niet door de ven-
nooten individueel. Dit is vaste leer. En tegen de vennooten indi-
vidueel kan krachtens de hoofdelijke aansprakelijkheid wel worden 
opgetreden, maar dit proces is te scheiden van dat tegen de ven-
nootschap. Molengraaff leert: ,,het vonnis tegen de vennootschap 
behoort niet zonder meer tegen hen (de vennooten) individueel 
uitvoerbaar verklaard te w o r d e n " 1 ) . W i e is nu partij in het ge-
ding? De vennootschap durft men niet antwoorden, immers dit 
zou op een rechtspersoonlijkheid neerkomen — de vennooten 
individueel is met de wetsbepalingen op dit stuk moeielijk vereenig-
baar. zou trouwens tot de conclusie leiden, dat het bijzonder 
rechtskarakter der firma, die men voor het materieel recht stelt, 
in het procesrecht plotseling zou wegvallen. Ook dat gaat niet. 
Men zegt dus: ,.partij zijn alle vennooten ,,in deze hunne hoe-
danigheid"" - ) , of: ,,de gezamenlijke vennooten in hun door de 
vennootschapsovereenkomst gevormde onderlinge verhouding" ' ) . 

Het is zonder meer duidelijk, dat deze voorstelling klaarheid mist. 
Immers, we gebruiken het begrip partij in dubbelen zin. Daar-

mee duiden we óf dengeen aan. die voor den rechter staat, óf 
dengeen over wiens rechtsverhouding een beslissing wordt ge-
vraagd. In den eersten zin is de voogd, in den tweeden de pupil 
partij, in den eersten den bestuurder van het zedelijk lichaam, 
in den tweeden dat lichaam zelf. Star Busmann noemt de 
eerste partij in processueelen-, de tweeden in materieelen zin'1). 
Hoe nu bij de vennootschap onder firma? Volgt men de heer-
schende leer. dan zijn zoowel in processueelen als in matei ieelen 
zin de vennooten partij, maar in hunne hoedanigheid. Maar dat 
gaat niet, partij in hoedanigheid wil juist zeggen wel partij in 
processueelen niet in materieelen zin, dat dus degeen die proce-

!) Blz. 184. 
'2) Molengraaff. t.a.p. 
:') Zoo Kist-Visser, blz. 270. Vgl. ook Polak. blz. 309: Star Busmann, 

Hoofdstukken, blz. 138. 
4) Blz. 128. 
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deert een ander is dan degeen over wiens rechten geprocedeerd 
wordt . Het proces eischt hier een klare scherpe scheiding en die 
brengt de voorstelling der heerschende leer niet. Dat deze on-
helderheid zich wreekt, zal ik dadelijk aantoonen. Ik begin met 
te vragen: hoe rijmt men het partij zijn der vennooten met de 
aangehaalde bepaling van art. 5 Rv., die de maatschap of han-
delsvereniging partij noemt? hoe verklaart men dat het proces 
doorgaat onafhankelijk van veranderingen in de firma? hoe vooral 
dat het vonnis tegen de firma verkregen alleen op het vennoot-
schapsvermogen verhaalbaar is? Toch leert dat zoowel Star Bus-
mann als Molengraaff. Hoe dat verweermiddelen die de firmanten 
persoonlijk betreffen niet kunnen worden aangevoerd, wanneer 
zij in hoedanigheid zijn gedagvaard? Al die conclusies hangen met 
de positie die het materieele recht aan de firma geeft ten nauwste 
samen, ik zou niet gaarne een ervan opgeven, maar dan moet men 
ook de voorstelling laten varen dat dagvaarding der vennootschap 
slechts een anderen naam voor dagvaarding der vennooten is. 
Daarmee zijn zij niet te vereenigen. De eenige wijze om hier hel-
derheid te brengen is in processueelen zin de vennooten, in 
materieelen de vennootschap partij te noemen. 

Voor het proces althans kunnen we de volkomen zelfstandig-
heid der vennootschap onder firma niet missen. 

Bespreking van enkele rechterlijke uitspraken zal dat duidelijk 
maken. Het zal blijken tot welke verwarring en welke onbillijk-
heden de thans geldende opvattingen leiden. 

Vooreerst een vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage 
(22 Nov. 1921, N . J . 1922, 74). Zij acht uitgesloten dat in een 
procedure tegen een firma door den eischer een der firmanten in 
vrijwaring wordt opgeroepen. Maar stel nu dat de firma het ver-
weer voert dat de firmant die met den eisçher handelde, niet tot 
die handeling gerechtigd was, wat anders dan oproeping in vrij-
waring is dan de juiste weg? Waar in verschilt deze verhouding 
van de zoo vaak voorkomende figuur dat de eischer den ver-
tegenwoordiger in vrijwaring wil oproepen omdat de vertegen-
woordigde, aangesproken, de volmacht ontkent? De vennoot staat 
al rechtstreeks als partij tegenover den eischer zegt de Rechtbank. 
W a t baat het den eischer als hij in het proces tegen de firma geen 
veroordeeling tegen den vennoot kan krijgen, stellig niet op de 
gronden waarop hij tegen de vennootschap ageerde? Is vrij-
waring — behandeling dus van de actie tegen de firma en die 
tegen den firmant persoonlijk in één geding niet de eenig moge-
lijke methode om den eischer aan zijn recht te helpen? Verwant 
is de vraag of in een proces tegen de vennootschap een vennoot 
mag tusschen komen of zich voegen. O p denzelfden grond als 
de Haagsche Rechtbank ten aanzien der vrijwaring antwoordde 
de Rechtbank te Almelo (vonnis 25 Juni 1919 W . 10741) ont-
kennend, de vennoot is al in het geding. Hoe zij daarmee vast-
20 
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liep leert een later vonnis (20 Sept. 1920) van dezelfde Recht-
bank in hetzelfde proces (ook in W . 10741 opgenomen). D e 
gedaagde vennooten gaan ieder een anderen procureur stellen en 
eigen verweer voeren. De afzonderlijke procureurstelling laat de 
Rechtbank toe, consequent in haar stelsel dat de vennooten partij 
zijn. Maar een verschillend verweer voeren, dat gaat niet, zegt 
de Rechtbank, dan lijdt het verweer aan een innerlijke tegenstrij-
digheid en moet het er voor worden gehouden dat er geen ver-
weer is gevoerd, de vordering wordt toegewezen. Lijden deze 
beslissingen zelf niet aan innerlijke tegenstrijdigheid? Volgt uit de 
noodzakelijkheid van één verweer niet dat er slechts één partij is, 
dat dus ook de afzonderlijke procureurstelling niet had moeten zijn 
toegelaten? en daaruit niet dat tusschenkomst wèl denkbaar is? 
Ook hier werd de positie der vennootschap in het proces miskend. 
Eindelijk een vonnis der rechtbank te Utrecht (12 Juni 1918 
W . P. N . R. 2541). Een vennootschap onder firma treedt als 
eischeres op, de ged. beweert dat zij vreemdeling is en vraagt 
cautie overeenkomstig art. 152 Rv. Nu blijkt dat de firma ge-
vestigd in Australië bestaat uit twee Nederlanders en één Engelsch-
man. De Rechtbank beveelt den laatste — en dezen alleen — voor 
het volle bedrag der kosten cautie te stellen. Ook dit ten onrechte. 
Over de netelige vraag der nationaliteit van vennootschappen 
spreek ik nu niet. Ik vraag enkel: wat beteekent in een procedure 
door de vennootschap opgezet een bevel tot cautie aan een der 
vennooten gegeven? Stel dat deze weigert aan dat bevel te ge-
hoorzamen — waaraan zou gedaagde of rechter de bevoegdheid 
ontleenen dit aan de vennootschap of wil men aan de andere ven-
nooten tegen te werpen? Mag de firma niet doorprocedeeren zon-
der cautie? Maar dan is er niet een bevel aan den éénen vennoot, 
maar aan de vennootschap. Of mag zij het wel? Maar dan is het 
bevel krachteloos. Ook hier een innerlijke tegenstrijdigheid gevolg 
van miskenning van het feit dat de vennootschap als éénheid partij 
is — niet bepaalde individuen. 

Zeide ik te veel toen ik beweerde dat de gebrekkige theorie tot 
bedenkelijke beslissingen leidt? Nu een juiste beslissing, maar die 
met de leer moeilijk is te vereenigen. Ik bedoel het arrest van den 
H . R . van 10 Febr. 1921, W . 10706, N . J. 1921, 409. Een ven-
nootschap spreekt een harer leden aan op grond van ongeoor-
loofde concurrentie. De vordering wordt toegewezen. Als cassatie-
middel wordt o.a. gesteld, dat niet de handelsvennootschap, maar 
de invidueele leden tegen den ged. hadden moeten agéeren. Het 
beroep wordt verworpen, de motiveering is niet gelukkig; ten aan-
zien van dit punt missen we de in arresten van den H. R. zoo 
gewenschte helderheid. „Nu volgens art. 5 B. R. de benaming der 
,,maatschap of handelsvereeniging" in de dagvaarding moest wor-
den uitgedrukt, zal de veroordeeling ten bate van die zelfde partij 
onder haar in de dagvaarding genomen benaming moeten ge-
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schieden';, zegt de H. R. Mij dunkt, dat zal niemand betwisten, 
maar de vraag is of de dagvaarding ten name van vennootschap 
of vennooten moet gesteld worden. Molengraaff meent in zijn 
onderschrift in het aangehaalde W . v. h. R. dat de H. R. in die 
vraag geen partij gekozen heeft en geen partij kon kiezen omdat 
een bepaald wetsartikel dat bij beslissing in den een of anderen 
zin zou zijn geschonden, niet is aan te wijzen. Mij schijnt het dat 
de H . R. deze vraag wèl heeft beslist. O p de boven aangehaalde 
overweging volgt: „terwijl de wet geen onderscheid maakt of de 
vordering gericht is tegen een derde dan wel tegen een mede-
vennoot". Molengraaff weet met deze woorden geen weg. Welke 
andere strekking kunnen zij hebben dan om aan te geven, dat 
ook bij een geding tegen een vennoot de vennootschap op haar 
naam kan ageeren? En zou indien de H. R. dat uitgesloten achtte, 
inderdaad niet schending van de aangehaalde wetsartikelen (5 Rv., 
15—18 W . v. K, 1376, 1655 en 1661 B. W . ) zijn aangenomen, op 
grond dat de beslissing het rechtskarakter van de firma miskende? 
Schending der wet is waarlijk wel eens aangenomen bij minder 
nauw verband van rechtsvraag en wetstekst. 

Ik neem aan dat hier wel is gegeven een beslissing over de 
vraag of ook tegen een mede-vennoot op grond van het vennoot-
schapscontract de vennootschap zelve in rechte kan optreden. Een 
beslissing in bevestigenden zin, die trouwens, zooals de proc.-gen. 
opmerkte, in art. 1667 B. W . sterken steun vindt. Maar indien 
dit zoo is, dan staat ook wel vast dat in het proces tegen de ven-
nootschap niet de vennooten individueel partij zijn. Men procedeert 
niet tegen zich zelf. W a s de leer juist, dan had niet de vennoot-
schap moeten ageeren, maar de overige vennooten individueel. Dit 
arrest huldigt een andere rechtsleer dan de beslissingen, die ik 
zooeven bestreed. De éénheid der firma in het proces wordt er 
ondubbelzinnig in gehuldigd. 

Doch er zijn nog eenige tegenwerpingen te maken, die moeten 
worden bezien. Vooreerst: art. 5 Rv. spreekt van de maatschap 
of handelsvereeniging. Moet dan ook aan de burgerlijke maat-
schap dezelfde zelfstandigheid als aan de firma worden toege-
kend? Als ge die zelfstandigheid — die heel veel op rechtspersoon-
lijkheid lijkt — voor de firma opeischt, komt zij dan ook niet aan 
de burgerlijke maatschap toe? Ik erken het gewicht van de tegen-
werping, maar moet weerlegging nog even uitstellen. In den loop 
van mijn betoog komt zij van zelf nog ter sprake. 

Ten tweede: Is de dagvaarding op naam van de individueele 
vennooten met bijvoeging van „handelende onder de firma enz." 
dan ongeoorloofd? Strikt genomen niet juist, zeker, ongewenscht 
ook — maar het blijft ten slotte aan den rechter ook in zulk een 
formuleering een dagvaarding namens de vennootschap te zien. 
Ook hier zal gelden dat eenige formeele eisch die men mag stellen 
deze is, dat voldoende uit de dagvaarding blijkt wie optreedt. 
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Dagvaarding namens A als directeur der naaml. vennootschap X 
schijnt me even geoorloofd als die namens de N . V . zelve en soort-
gelijk antwoord kan men ook hier geven. 

Ten derde. Men beroept zich op de analogie met de gezamen-
lijke erfgenamen. Ook deze kunnen, naar art. 4 Rv., gedurende 
een jaar na het overlijden des erflaters, zonder uitdrukking van 
namen en woonplaatsen aan het sterfhuis worden gedagvaard. 
Als men meent dat art. 5 voor de vennootschap in de richting van 
rechtspersoonlijkheid wijst, moet men dan ook voor de gezamen-
lijke erven niet hetzelfde aannemen en omgekeerd als de uitdruk-
king „gezamenlijke erven" niet anders kan zijn dan een verkorte 
benaming, geldt dit dan ook niet voor de vennootschap? Ik meen 
dat men met die analogie voorzichtig moet zijn. Ik wil er hier 
slechts op wijzen, dat als men Meijers' leer aanvaardt en aan-
neemt dat de schulden eerst door aanvaarding overgaan maar 
daarnaast de schuldeischers van den erflater op den boedel ver-
haal hebben en dat met dat verhaal juist de bepalingen van art. 4, 
6° en 126, 12 Rv., samenhangen, ook hier een zekere zelfstandig-
heid van den boedel niet kan worden ontkend. Hoever dat gaat, 
met welke rechtsbegrippen men die het best omschrijft, hebben 
we niet te onderzoeken. Het is een vraag van erfrecht, gelijk het 
een vraag van vennootschapsrecht is den juisten juridischen vorm te 
vinden, waarin de regels die de vennootschapsverhouding beheer-
schen tot een geheel worden gegoten. En zooveel meen ik reeds 
te hebben aangetoond, dat aan de processueele zijde van de 
heerschende leer omtrent het rechtskarakter der firma iets hapert. 
Dat processueel slechts de voorstelling: de vennootschap, zelfstan-
dig gedacht, partij bevredigt. Intusschen is daarmee slechts iets 
gewonnen als we die voorstelling ook met het materieele recht 
in overeenstemming kunnen brengen en daaraan de juiste plaats 
in het rechtssysteem kunnen toewijzen. 

Wenden we ons thans tot die materieele zijde. 

III. 

Loder beroemde in 1881 er zich op, dat hij een oude leer hand-
haafde tegenover een nieuwen waan — in waarheid waren de 
stellingen die hij bestreed zoo oud als de vennootschap onder 
firma zelve en was zijn leer bij deze vergeleken jong. 

Het instituut der vennootschap onder firma is in de Middel-
eeuwen in Italië ontstaan en reeds dit Middeleeuwsch-Italiaansche 
recht kende de afscheiding tusschen vennootschap en vennooten. 
Dat zijn precies dezelfde vragen, waarvoor wij nu nog staan, die 
de auteurs van dien tijd bespreken en de stadsrechten beslissen, 
hoe het moet gaan met compensatie, faillissement en zoo en het 
zijn uitspraken in denzelfden geest als thans onze jurisprudentie 
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velt die ook toen voor juist werden gehouden. Het Genuéesche 
stadsrecht schreef reeds voor: Creditores societatum mercatorium 
in rebus et bonis societatum praeferentur quibuscunque aliis cre-
ditoribus sociorum singulorum. W . Endemann ] ) en Lastig2) ver-
melden talrijke plaatsen waaruit hetzelfde kan blijken. Van uit 
Italië komt de leer der scheiding van vennootschap en vennooten 
in Frankrijk en in ons land. Het is overal hetzelfde: de handel 
verlangt haar en het handelsrecht verleent haar, ook dan als de 
Romanistische doctrine haar moeielijk kan invoegen in haar 
systeem. Daarover zoo straks meer, eerst nog eenige voorbeelden, 
hoe de practijk tot soortgelijke beslissingen kwam als wij thans 
nog voor ons recht aannemen. Voor Frankrijk kan men ze o.a. bij 
Troplong : i ) vinden, voor de Nederlanden vermeld ik de volgende. 
Costumen van Antwerpen, van compagnie no. 5. ,,En mogen de 
goederen van eenige compagniën niet gearresteert, uitgewonnen 
noch geexecuteert worden voor de particuliere schulden van een 
van de compaignons. 6. Mach desniettemin voor al sulke schulden 
arrest gedaan worden op al sulken deel als men naemaels zoude 
moghen bevinden (alle lasten van de compaignie afgetrokken) 
t 'voeren tot behoeve van al sulcken particulieren debiteur. 3. Item 
zo wanneer cooplieden hebben diversche compagniën van coop-
manschappen in diversche plaatsen, d'eene compagnie noch de 
goederen der selver en zijn niet gehouden voor de schulden van 
de ander compagnie. 7. Item en macht de schuit van een der com-
pagnie oft statie niet gecompenseert worden met de schuld van 
de andere compagnie sonder consent van partijen". Daarnaast twee 
adviezen bij Bare ls J ) vermeld. Bij het eerste dat van 1707 dateert 
behandelen de advocaten A. en J. van den Ende dezelfde vraag 
of een particulier crediteur van een der vennooten beslag kan leggen 
op de goederen der vennootschap. Zij antwoorden ontkennend. 
Bij het tweede (1716) geeft de eerste als zijn gevoelen te kennen 
dat tegenover de vennootschap niet op compensatie met een schuld 
van een der vennooten particulier beroep kan worden gedaan. 
„Zijnde dit een zaak zoo klaar en zeker — voegt hij er aan toe — 
beiden na rechten en na stijle mercantil. dat het zoude zijn een 
kaars op den middag te willen hebben aangestoken, indien men 
deswegens nog meer adstructie zoude komen te requireeren." 

Het is teekenend voor de verhouding van handelsrecht en bur-
gerlijk recht in de 17e en 18e eeuw — of juister gezegd voor die 
van het werkelijke verkeersrecht en de doctrine — dat van al deze 
regelen, ter bepaling van het rechtskarakter der vennootschap onder 
firma van zoo groot belang, bij de gezaghebbende auteurs slechts 

1) Studiën in die Romaniscb-Kanonistische Wirtschaft- und Rechtslehrc 1, 
blz. 407. 

*) Zeitscbrift für das Gesammtc Handelsrecht Bd. 24, blz. 387 vlg. 
:!) Du contrat de société no. 54 vlg. 
') Advyzen over den Koophandel no. 62 en 86. 
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sporadisch iets is te vinden. Zij spreken alleen van het maat-
schapscontract der Pandecten. W e l was er toen een vervreemding 
van de school en het leven. 

Merkwaardiger nog is dat ook in de codificatie het karakter 
der vennootschap onder firma ongeregeld blijft, dat bepalingen 
over beslag, compensatie en faillissement ontbreken. Het Hof van 
Rouaan ' ) wees er op in zijn advies over het ontwerp, maar de 
opmerking bleef zonder gevolg. Codificatie en doctrine hangen 
nauwer samen dan men veelal meent. Niettemin ging de practijk 
haar gang — gelijk zij vroeger haar stellingen had gehandhaafd 
ondanks de leer der school, deed zij het thans ondanks de codificatie. 

Voor Frankrijk staat dit, meen ik, vast, voor ons land blijkt 
dit uit hetgeen in 1845/6 is geschied. Toen wordt een procedure 
gevoerd, die onze vraag opnieuw aan de orde stelt. Failliet ver-
klaard is een vennootschap onder firma, — wat ook thans weer 
geschiedt — maar zonder dat. zooals wij zouden verwachten, ook 
het faillissement der deelgenooten is uitgesproken. Een privé-
crediteur van een der vennooten vraagt in dit faillissement te wor-
den toegelaten, maar dit wordt hem door het Hof te Noord-Holland 
geweigerd 2 ) . Een dergelijke verificatie wordt met het rechts-
karakter der vennootschap onder firma in strijd geacht. De schei-
ding dus scherp doorgevoerd. Maar dan komt ook de verandering. 
De Themis van 1846 brengt een feilen aanval op deze uitspraak 
en op de leer die er aan ten grondslag lag van de hand van 
Mr. F . A. T . Weve , daartegenover stelt Mr. A. S. van Nierop 
in de Jaarboeken voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving van het-
zelfde jaar een verdediging van beide. Sindsdien is de vraag niet 
meer van de lucht, dissertaties en tijdschriftartikelen volgen elkaar 
op, de leerboeken kiezen partij, en wil men de richting die littera-
tuur en rechtspraak nemen met een enkele algemeenheid aanwijzen, 
dan moet die ongetwijfeld hierin worden gezocht dat de leer van 
de zelfstandigheid van het firmavermogen wordt teruggedrongen, 
vooral sinds ook de H. R. zich tegen haar verklaart. Althans één 
der consequenties die men uit die leer wilde afleiden, dat nl. indivi-
dueele vennooten eerst zouden kunnen worden aangesproken na 
uitwinning der vennootschap, wordt in 1849'1) door ons hoogste 
rechtscollege uitdrukkelijk verworpen, eenige jaren later wordt 
deze beslissing nog eens herhaald'1) en verscheidene andere 
arres ten5) , al raken zij dan niet aan de vragen van beslag, faillisse-
ment en compensatie, waar het hier in de eerste plaats om gaat, 
wijzen toch in hun motiveering in diezelfde richting. De lagere 

1) Fenet. Travaux préparatoires du Code Civil V, blz. 544. 
2) Arrest van 2 Febr. 1845. W. 565. 
3) 2 Aug. 1849. W. 1040. 
4) Arrest van 22 Oct. 1852, W . 1385. 
5) Vgl. arresten van 30 Jan. 1852. W . 1309, 3 Febr. 1854, W . 1513; 11 Juni 

1880, W . 4521. 
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rechtspraak volgt, al is het blijkbaar niet zonder tegenstribbelen, 
al blijft met name de faillissement-practijk nog vaak bij het oude. 
Langzamerhand wordt de vennootschap meer en meer behandeld 
als een mede-eigendom naar de regels die de Pandecten-leerboeken 
daarvoor geven. Haar hoogtepunt bereikt deze richting in 1881 
in het votum der Juristen-Vereeniging. Hoe daarna de kentering 
is gekomen heb ik boven reeds aangegeven. 

Die kentering was dus reactie tegen een beweging waarvan ik 
het beginjaar op 1846 heb gesteld. Maar van waar die beweging 
zelf, die dan toch inging tegen wat een traditie van eeuwen was? 
Vooreerst heeft daarop stellig het ontbreken van iedere meer 
preciese bepaling in de codificatie en de neiging van iederen tijd 
vlak na een codificatie en speciaal van onze rechtsleer na 1838 
het geheele recht enkel uit wet-teksten af te leiden grooten invloed 
gehad. Maar daarnaast dient toch een andere factor genoemd: 
het zijn de inzichten van den tijd omtrent de rechtspersoonlijkheid 
waarmede een zelfstandigheid van de firma moeielijk vereenig-
baar is. Het deel van Savigny dat zijn rechtspersoon-beschouwing 
bracht is van 1840 en die beschouwing zette haar stempel op heel 
een tijdvak. In die beschouwing lag veel wat ook in vroegere was 
te vinden, maar meer dan vroeger komt in de 19e eeuw het han-
delsrecht onder den invloed der doctrine. Ons vraagstuk is een 
merkwaardige illustratie voor de verhouding van theorie en prac-
tijk, de practijk vraagt aan de theorie de formuleering van haar 
uitkomsten om haar eigen consequenties te kunnen vaststellen, 
maar leidt de theoretische opzet tot practisch onwenschelijke resul-
taten dan reageert zij vroeg of laat. Het was de theorie over de 
rechtspersoon die het vraagstuk gedurende de 19e eeuw be-
heerschte, zonder die theorie aan te tasten vond men na 1880 een 
uitweg om de practisch niet gewenschte resultaten te keeren. Nu 
is het de vraag of die uitweg wel houdbaar is en of niet de theorie 
zelf juist ook in verband met dit vraagstuk moet worden bezien. 
Dat is het doel van dit opstel. Het is goed.daarbij er op te letten, 
hoe vroegere eeuwen dezelfde resultaten die wij thans aannemen 
theoretisch verantwoordden. 

Dat kan heel kort worden gezegd. Het is altijd weer het begrip 
der rechtspersoonlijkheid waarmede men de verschijnselen die op 
zelfstandigheid van het firmavermogen wijzen tracht te verklaren. 

Het was zoo bij de Middeleeuwers en het is nog zoo bij de 
hedendaagsche Franschen. De Commentatoren wier verdienste het 
immers geweest is de theorie voort te bouwen, naarmate de practijk 
van het rechtsleven het eischte, begonnen er mede. Het eerst 
wordt met het eigen recht der handelsvennootschap rekening ge-
houden door Bartholomaeus de Salliceto, hij is ook de eerste die 
uitdrukkelijk van rechtspersonen spreekt. Maar den aanloop daarbij 
vindt men toch al bij anderen, zeer duidelijk b.v. bij Baldus. 

In de eerste plaats is het merkwaardig de ontwikkeling te zien, 



312 P. SCHOLTEN 

die de behandeling van de compensatievraag toont. Als gevraagd 
wordt of aan den beheerder eener vennootschap die van een der 
vennooten inbreng vordert compensatie met een vordering op hem 
zelven kan worden tegengeworpen, dan antwoordt reeds Cinus 1 ) 
ontkennend. Gemotiveerd anders dan door het nooit ontbrekende 
beroep op een plaats uit het corpus juris is de uitspraak niet. 
Baldus'2) stelt de vraag en geeft het antwoord in dezelfde termen, 
maar hij motiveert wel: ,,quia corpus societatis agit, non ille tanquam 
singularis persona; et ideo quod debitur societati non compensatur 
cum uno ex sociis". Sallicetus3) schrijft Baldus na: iste enim non 
petit ut sibi debitum nee ipse ut singularis persona, sed debitum 
societatis. Ideo ei non compensatur quod ipse ut singularis per-
sona . . . maar dan volgt: quia quod est universitatis non est 
singulorum, waarmede de societas openlijk gelijk gesteld wordt met 
universitas-rechtspersoon. Maar gebruikt ook niet Baldus reeds 
dat begrip in den zin dien ik aanhaalde? 

Daarnaast stel ik de uitspraken omtrent de vraag wie proce-
deeren moet bij inning van een vordering der vennootschap. De 
groote kerkrechtleeraar, Innocentius III — over wiens rechts-
persoon-beschouwingen ik in een volgend opstel nog een enkele 
opmerking wil maken — had nog geleerd dat een dagvaarding 
van een vennootschap ten name der vennooten moest geschieden. 
Baldus leerde anders: si contra extraneum qui non est de societate 
libellus procederet etiam in nomine societatis. Sallicetus volgt hem 
ook hierin. Eerst latere tijden geven de vennootschap het recht 
ook tegen den vennoot te ageeren. 

Eindelijk wijs ik er op dat uitdrukkingen als: societas vicem 
unius personae habet — socii pro una persona reputantur in negotiis 
in de literatuur dezer tijden schering en inslag vormen. Alles wijst 
op het gebruik van het begrip der rechtspersoonlijkheid. 

Met de concrete regels dringt ook deze theorie door. In de 
eigenlijke civilistische litteratuur bemerkt men er weinig van, daar 
blijft het bij de strenge scheiding van universitas eenerzijds en 
societas en communio anderzijds. Aan rechtspersoonlijkheid van 
deze laatste wordt niet gedacht maar in de schrijvers die wat ter 
zijde staan — van den tweeden rang soms — vindt men de voor-
stelling wel, bij hen is zij onuitroeibaar. Ook hier beroep ik mij 
op het advies van Van den Ende bij Barels ' ) : „zijnde in rechten 
en practyeque notoir, dat een compagnie is een corpus mysticum 
(een verbeeld lichaam) of een lichaam op zich zelve, geheel en al 
verschillend van de compagnons in hun particulier". Hij citeert 
Tuschius: „Societas enim personae vice fungitur pari ratione ac 
hereditas, municipium et decuriae. Quin et bona societatis non 

' ) In zijn aanteekening op C. IV. 31, 3. 
'-) Ad C. IV. 31. 9. 
•') Aant. op dezelfde plaats. 
*) Advies 62. 
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dicuntur bona socii, nisi primo solutis debitis societatis. Hij noemt 
dan een reeks auteurs die evenzoo oordeelen. Raadpleegt men 
schrijvers pf rechterlijke uitspraken van de eerste helft der 19e eeuw, 
het is niet anders. Ook de boven geciteerde beslissing van het 
Hof van Noord-Holland motiveert met de vennootschap als corpus 
mysticum. 

In Frankrijk is de leer de rechtspersoonlijkheid der firma — 
traditioneel als ze ook daar was — van het begin der codificatie 
aangenomen en nadien niet weer verlaten. De tegenstand was 
zwak en bleef zonder gevolg. Sinds eenigen tijd, met name sinds 
het arrest van het Hof van Cassatie van 23 Febr. 1891 l ) wordt 
over de burgerlijke maatschap evenzoo geoordeeld. Merkwaardig 
is de toelichting, die Colin et Capitant van deze leer geven. Men 
beroept zich op wetsteksten, maar deze houden de auteurs die 
ik noemde voor weinig belangrijk. Z e kunnen gebruikt worden, 
maar vroeger heeft niemand er ooit uitgehaald, wat men er nu 
in leest. La vraie raison, qui a déterminé ce revirement, zeggen zij, 
doit être cherchée dans les avantages pratiques de la person-
nif icat ion2) . En wat zijn die practische voordeden? Precies de-
zelfde regels die men ook ten onzent ten aanzien der firma volgt. 
Als een samenvatting daarvan beschouwt men blijkbaar het toe-
kennen der rechtspersoonlijkheid. 

Intusschen met dit alles is nog niet meer bewezen dan dat 
men ten allen tijde zelfstandigheid van het vennootschapsvermogen 
en rechtspersoonlijkheid n>et elkaar in verband heeft gebracht. Dat 
dit ook juist is, kan eerst blijken door een wat dieper gaande 
critische beschouwing. 

IV. 

Zoo zijn wij toch weder bij het begrip der rechtspersoonlijkheid 
aangeland. 

Ik heb mij voorgenomen een bespreking van de ,,theoriën" uit 
te stellen tot het slot van de reeks opstellen die ik over dit onder-
werp denk te schrijven, maar een enkele aanduiding van het stand-
punt dat ik ten aanzien der theorie inneem is thans moeielijk te 
vermijden. V a n polemiek zal ik mij daarbij onthouden. 

De rechtswetenschap geeft een beschrijving van de verschijn-
selen van het recht, de concrete rechtsverhoudingen, de rechts-
regels. Zu lk een beschrijving is echter iets anders dan een 
opsomming, als iedere wetenschap zoekt ook de rechtswetenschap 
verband tusschen die verschijnselen, zij streeft naar eenheid. Is zulk 

] ) Dalloz 1891. I, 337. Zie verdere rechtspraak bij Colin-Capitant II, blz. 
642: Planiol II, 1956. ..C'est vainement, voegt deze er bij. qu'une partie de la 
doctrine résiste encore à cette innovation" 

2 II, blz. 643. 



314 P. SCHOLTEN 

een zoeken van eenheid reeds ter wille van de beschrijving nood-
zakelijk, voor de rechtswetenschap heeft zij nog een bijzondere 
waarde doordat ze beheersching der stof, het vinden van de in 
het geheel passende concrete rechtsregeling mogelijk maakt. Een 
methode nu om die eenheid te bereiken geeft het begrip rechts-
persoon. Met behulp daarvan wordt de band gelegd tusschen het 
gerechtigd zijn van een en van meerderen. Voor het privaatrecht 
is het begrip van subjectief recht centraal. Het gaat daarbij uit 
van de betrekking van een mensch en een lichamelijk voorwerp, 
de eigendomsvoorstelling zooals iedere leek die heeft. Uit die 
voorstelling vormt de rechtswetenschap haar begrippen subject, 
object en rechtsbetrekking. Bij nadere beschouwing der rechts-
ordening blijkt dan echter, dat niet alleen die betrekking op allerlei 
wijze gevarieerd kan zijn, maar dat ook de gelijkstelling van 
mensch en rechtssubject, lichamelijk voorwerp en rechtsobject, die 
logisch, niet historisch als uitgangspunt is te stellen, is verbroken. 
Om een voorbeeld te noemen: waar het gerechtigd zijn van meer-
deren tot een zaak door het recht in dezen vorm is gegoten, dat 
individueele eigenaarsbevoegdheden van deze personen geheel zijn 
uitgesloten, dat dank zij een reeks rechtsregels (de organisatie) 
door anderen voor hen die bevoegdheden worden uitgeoefend, dat 
iedere persoonlijke aansprakelijkheid voor door dezen aangegane 
verbintenissen ontbreekt, wordt met behulp van het begrip rechts-
persoon ordening in de stof gebracht, de eenheid gevonden. Niet 
de leden zijn eigenaars maar de vereeniging (rechtspersoon) is 
eigenaar, dat is een voorstelling, die wij gemakkelijk kunnen grij-
pen, — dank zij haar is het mogelijk de categorie van het sub-
jectief recht te behouden en al wat het recht omtrent den eigen-
dom, omtrent het crediteur en debiteur zijn voorschrijft zonder 
meer toe te passen. Met behulp van dat begrip worden dus reeksen 
van verschijnselen van vereenigingsrecht, maar ook daarbuiten, 
voor de rechtswetenschap verklaard. 

Ter bepaling van de waarde van het begrip moet hier nog één 
ding aan worden toegevoegd. Men heeft wel gezegd dat een be-
grip als dat van rechtspersoon enkel waarde heeft als een verkorte 
uitdrukking, die gemakshalve gebruikt mag worden maar iedere 
verdere beteekenis mist. W i e zoo redeneert, vergeet dat in het 
vormen van een nieuw begrip altijd iets meer ligt dan enkel maar 
de samenvatting van het gevondene. Hij vergeet ook de eigen-
aardige verhouding tusschen rechtswetenschap en recht. V a n 
andere wetenschappen onderscheidt de onze zich hierdoor, dat het 
object harer bemoeiingen (het recht) en de wetenschap niet-scherp 
zijn te scheiden. De tendens tot eenheid die de wetenschap ken-
merkt zit ook in het recht zelf. Gelijke gevallen gelijk te beoor-
deelen is een fundamenteele rechtseisch. Vandaar de neiging om 
zoodra wij in een reeks verschijnselen een zekere eenheid hebben 
gevonden en die eenheid in een rechtsbegrip haar uitdrukking heeft 
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gekregen, met behulp daarvan al meer verschijnselen te omvatten. 
Het gevaar daarbij te ver te gaan, een gevaar waartegen het in-
tuïtief rechtsoordeel ons moet behoeden, dat we het rechtsgevoel 
noemen, doet aan de waarheid, dat het rechtsbegrip op het recht 
zelf invloed heeft, niets af. Dat wat men „Begriffsjurisprudenz" 
heeft genoemd voor het recht allerbedenkelijkste gevolgen kan heb-
ben — waarlijk we behoeven daarvan niet meer te worden over-
tuigd. Ook ten aanzien der rechtspersoon hebben we dat ervaren, 
en de reactie daartegen is volkomen begrijpelijk. Maar dit neemt 
niet weg, dat onze geest, die altijd weer naar eenheid zoekt, de 
hulpmiddelen om die te vinden niet kan versmaden en — dat het 
recht in zijn ontwikkeling niet kan ter zijde laten wat de rechts-
wetenschap heeft ontdekt. Alleen al de noodzakelijkheid, zoo 
economisch mogelijk met die resultaten te handelen, dringt er toe. 
Het zijn altijd weer formules die het recht aan de wetenschap 
voorlegt, die formules worden met behulp van door de rechts-
wetenschap gevormde begrippen opgesteld. 

Ik meende dat deze korte uitweiding noodzakelijk was, ik hoop 
dat zij duidelijk genoeg is om wat ik over de rechtspersoonlijkheid 
der vereenigingen, met name van de firma te zeggen heb, be-
grijpelijk te maken. 

Eén ding vloeit er dadelijk uit voort. Het komt er niet op aan 
of de wet het woord rechtspersoon gebruikt, het zijn de rechts-
regelen zelf die voor den onderzoeker beslissend zijn, als hij voor 
de vraag staat of deze categorie hier past. Met de ongelukkige voor-
stelling dat de rechtspersoonlijkheid door een bijzonder daarop 
gerichte handeling moet worden verleend, dat dit uit het begrip zelf 
volgt, een voorstelling die gedurende de 19e eeuw een groot deel 
der litteratuur beheerschte, hebben we nu wel voor goed gebroken. 

Dat we dat gedaan hebben is zeker wel voor een groot deel 
gevolg van de beweging die aandacht vroeg voor de dogmatische 
constructie, maar ook voor de beteekenis in het rechtsleven van die 
talrijke vereenigings- en gemeenschapsvormen, die niet passen in 
het schema door de Pandecten-systemen opgesteld, dat enkel kende 
eenerzijds de societas en het condominium met consequente door-
voering van het individueel gerechtigd zijn der deelhebbers ander-
zijds de universitas, waar deelhebber en vereeniging geheel en al 
van elkaar gescheiden werden gedacht. Een beweging die in 
Duitschland door de namen van Beseier en Gierke wordt ge-
typeerd. Bij ons had zij een voorlooper in B. J. Gratama {Themis 
1856), terwijl tot hét beste wat zij heeft voortgebracht het artikel 
van S. J. Hingst in de Nieuwe Bijdragen van 1882 en 1883 en de 
dissertatie van H. J. Koenen over Rechtsgemeenschap (1891) be-
hooren. Met het naar mijn meening te veel vergeten stuk van 
Hingst moet ik mij even bezig houden. 

De omkeer in de opvattingen over de firma na het votum der 
Juristenvergadering van 1881 is voor een goed deel aan hem te 
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danken. Ter vergadering had hij den strijd tegen Loder verloren, 
maar in de uitspraak der Vereeniging berustte hij niet. De vraag 
van het rechtskarakter der vennootschap werd in breeder verband 
gebracht, heel het onderwerp van mede-eigendom, gemeenschap 
en corporatie opnieuw onderzocht. De practische uitkomsten van 
den schrijver ten aanzien van het vermogen der firma werden 
door hen die later kwamen, algemeen aanvaard. Daarover spreek 
ik nu niet, ik wensch den theoretischen grondslag waarop hij ze 
bouwde, wat nader te bezien. 

Voor Hingst is de vennootschap onder firma wèl vereeniging, 
niet rechtspersoon. Hij handhaaft de oude tegenstelling tusschen 
societas en universitas, enkel een rechtsbetrekking tusschen de 
deelgenooten eenerzijds met een bundel individueele rechten op de 
ingebrachte zaken tegenover een rechtspersoon anderzijds, die tot 
haar leden staat als tot iederen derde. Tusschen die beide in vindt 
hij dan voor velerlei vereenigingsvormen plaats. Van de voorwer-
pen, die in de vennootschap zijn ingebracht, hebben de vennooten 
geen bijzonderen eigendom, van het geheel zijn zij gezamenlijk 
eigenaar. Het eerste wordt uitgedrukt door hier van vereeniging 
te spreken, het tweede door de rechtspersoonlijkheid uitgesloten 
te verklaren. Immers, en daarop valt de nadruk, volkomen schei-
ding van ieder belang van leden en vereeniging is het criterium de 
rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoon is alleen het zedelijk lichaam 
naar het Burgerlijk Wetboek van 1838, de vennootschap is geen 
rechtspersoon „want dan zouden de winsten niet meer voor de 
vennooten zijn, dan zou het ingebrachte kapitaal noch in natura, 
nóch in een equivalente waarde een deel uitmaken van het privé 
vermogen der vennooten, dan zouden bij uittreden, noch sterven 
van vennooten, zij, noch hun erven, recht hebben op teruggave 
van den inbreng" ] ) . 

Het is duidelijk, alleen de vereeniging met ideëel doel, waartoe 
de leden niet ter wille van eigen belang toetreden, is zedelijk 
lichaam naar den tienden titel van het derde boek en alleen dit 
zedelijk lichaam is rechtspersoon. Maar het is dunkt mij ook duide-
lijk, dat deze omschrijving van dit begrip niet juist kan zijn. Over 
de interpretatie van den aangehaalden titel spreek ik nu niet, maar 
tegen de identificatie van het aldus bepaalde zedelijk lichaam en 
den rechtspersoon heb ik bezwaar. Immers ter bepaling van het 
begrip rechtspersoon wordt in laatste instantie beroep gedaan op 
iets anders dan op een rechtsregel. Rechtens kan de verhouding 
precies dezelfde zijn, of het doel der vereeniging is ideëel of van 
stoffelijken aard. Voor de beschikkingsbevoegdheid van de leden 
over de ingebrachte zaken, voor de aansprakelijkheid van de zaken 
voor schulden, voor hun verhouding tot bestuurders en zoo meer, 
maakt dit geen verschil. Hingst zou slechts dan een scheiding op 

J ) Nieuwe Jaarboeken 1882, blz. Ie). 
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het door hem fundamenteel geacht onderscheid kunnen bouwen, als 
art. 1702 B. W . precies het tegenovergestelde inhield van wat het 
bevat, en voorschreef dat bij ontbinding der vereeniging het in-
gebrachte vermogen niet mocht komen aan de leden en dit tot 
dwingend recht maakte. Of hij dan terecht in het idiëele van het 
doel der vereeniging een criterium voor de rechtspersoonlijkheid 
zag, laat ik in het midden, maar dan zou althans dit criterium aan 
een rechtsregel zijn ontleend. Thans is dat niet het geval en reeds 
daarmee is het veroordeeld. Het ontbeert den noodzakelijken steun 
in het positieve recht. 

Maar toch is deze opvatting merkwaardig, omdat zij de con-
sequentie is van een voorstelling die in de geschiedenis van cor-
poratie en rechtspersoon telkens naar voren komt, een voorstelling 
die de corporatie brengt in de nabijheid der stichting en in het 
doode hands principe het wezenlijke van beide z ie t . 1 ) . W a s die 
voorstelling inderdaad in het positieve recht doorgedrongen, een 
omschrijving als die van Hingst van de rechtspersoon zou althans 
mogelijk zijn geweest. Maar de loop der maatschappelijke ontwik-
keling heeft dit ten eenenmale verhinderd. W a t ik hiermee bedoel 
zal duidelijk zijn als men bedenkt dat volgens Hingst ook de 
naamlooze vennootschap niet is rechtspersoon. De tweede helft 
der 19e eeuw toont een ontzaglijke ontwikkeling van het v e r e n i -
gingsleven, en die ontwikkelingslijn gaat stijgend tot op onzen tijd 
toe. De naamlooze vennootschap is zeker niet het eenige maar 
juridisch wel het belangrijkste symptoom hiervan. Haa r doel is 
niet anders dan bevordering van het geldelijk belang der deelheb-
bers, toch is haar inrichting, is het geheel der rechtsregels die het 
instituut bepalen, van dien aard, dat aan haar rechtspersoonlijk-
heid zoo goed als nooit is getwijfeld. Hingst doet het wel, maar 
de juristenwereld heeft als 't ware intuitief gevoeld, dat dàt toch 
niet gaat. Beslissend mag dat niet zijn, het geeft te denken. 

De categorie der rechtspersoonlijkheid werd te hulp geroepen 
ter verklaring van de verschijnselen, die het recht der naamlooze 
vennootschap vertoont en ter verdere ontwikkeling van dat recht. 
Daarmee is ook voor de rechtspersoonlijkheid in het algemeen één 
ding behouden dat dreigde verloren te gaan: rechtspersoonlijkheid 
is vereenigbaar met belang van de leden bij de vereeniging, gelde-
lijk belang. Die gedachte is voor de ontwikkeling van het v e r e n i -
gingsrecht van groot belang geweest en heeft ook in talrijke rechts-
regels zijn uitdrukking gevonden. Het is de verdienste der zelfde 
auteurs die ik aanhaalde en ik mag er voor ons recht ook wel 
Molengraaff bij noemen dat te hebben doen uitkomen. Niet in het 
belang, maar in den rechtsvorm zelf moet de rechtspersoonlijkheid 
zitten. Maar dan komen we weer voor de vraag te staan: waarom 

] ) Ook de eisch van de staats-inmenging hangt hiermee samen, ik hoop ook 
hierop in een later opstel terug te komen. 
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is de naamlooze vennootschap rechtspersoon, de vennootschap 
onder firma niet. Het is bekend dat daarop algemeen wordt ge-
antwoord, omdat uitsluiting van de persoonlijke aansprakelijkheid 
der deelhebbers daarvoor essentieel is en deze bij den eersten ven-
nootschapsvorm wel, bij den tweeden niet bestaat. 

Ik moet uiteenzetten waarom ook dit mij niet bevredigt. 

V . 

Het zal wel geoorloofd zijn den aanval in de eerste plaats tegen 
Molengraaff te richten. De heerschende leer steunt vooral op hem. 
Hij schrijft1): ,,Eerst dan vormen de vereenigde personen een 
eenheid, als zij aan het rechtsverkeer deelnemen, niet individueel 
maar gezamenlijk, doordat zij door hetgeen in naam der vereeniging 
wordt verricht gezamenlijk worden verbonden, niet (althans niet 
allen) ook individueel. De leden gezamenlijk hebben rechten en 
verplichtingen, die niet zijn rechten en verplichtingen der indivi-
dueele leden." Ook Molengraaff spreekt dan van rechtspersoon. 
Met het laatste zinnetje dat ik citeerde geeft hij een m. i. juiste 
omschrijving van de rechtspersoonlijkheid der vereeniging. Zoodra 
rechten en verplichtingen der vereeniging niet zijn rechten en ver-
plichtingen der individueele leden, is er een rechtspersoon, immers 
dan is het subject dier rechten en verplichtingen iets anders dan 
het invididueele lid en daarop komt het aan. Maar indien dit zoo 
is, dan is het verband met den vorigen zin door mij aangehaald, 
met het criterium der uitsluiting van de persoonlijke aansprakelijk-
heid, mij volkomen duister. Hoe kan het daarvan afhangen of de 
rechten der vereeniging zijn die van de individueele leden? Dat 
de schrijver die uitsluiting voor bepaling van het subject der ver-
plichtingen beslissend acht, kan ik begrijpen, al houd ik het voor 
onjuist, maar de rechten? En het komt toch op verplichtingen èn 
rechten aan. 

Dit laatste betwist de auteur, die, voorzoover ik weet, het eerst 
het hier besproken criterium heeft opgesteld, L a b a n d 2 ) . Zijn 
betoog komt hierop neer: Voor onderscheiding tusschen maatschap 
en rechtspersoon kan de regeling der rechten op de goederen der 
maatschappij geen dienst doen, want deze is geheel in handen 
van partijen. W a t men daarbij ook als kenmerkend voor de rechts-
persoon stelt, het staat partijen vrij iets soortgelijks bij maatschap 
te bedingen. Het onderscheid kan dus alleen liggen in de passieve 
zijde van het recht, in de verplichting. Deze ligt eens en voor altijd 
vast. Is er een verplichting van het individueel lid dan is er maat-

») Leidraad blz. 161. 
2) Beitrage zur Dogmatik der Handelsgesellschaften, Zeitschrift für das ge 

sammte Handelsrecht Bd. 30 u. 31. 



VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA 319 

schap, zoo neen dan hebben we met een rechtspersoon te doen. 
Het betoog is scherp als alles wat Laband schreef. Schijnbaar is 
er weinig tegen in te brengen, toch acht ik het niet houdbaar. 
Reeds vroeger heb ik op de commanditaire vennootschap op aan-
deden gewezen. Hier is persoonlijke aansprakelijkheid van de 
beheerende vennooten, toch geeft het meerderheidsbeginsel, dat 
hier geldt en geheel wordt volgehouden, alle aanleiding om van 
rechtspersoonlijkheid te spreken. Overtuigender echter is een direct 
betoog. Tegen Laband zou ik dan tweeërlei willen aanvoeren. 

Vooreerst dat zijn uitgangspunt niet juist is. Het komt niet op 
een onderscheiding tusschen maatschap (rechtsbetrekking) en 
rechtspersoon aan. De vraag is voor welke rechtsbetrekking de 
categorie van den rechtspersoon past. Onderlinge gebondenheid 
der leden sluit rechtspersoonlijkheid niet uit. Het is een petitio 
principii hier het een óf het ander te willen vinden. De omstandig-
heid verder, dat bij iederen vereenigingsvorm de deelhebbers het 
in hun macht hebben hun rechten op de ingebrachte zaken naar 
welgevallen te regelen, doet niet af. Zij kan hoogstens ten gevolge 
hebben, dat door die regelen een vereeniging die naar haar type 
geen rechtspersoon zou zijn dit in concreto toch is en omgekeerd. 
De vraag kan evenzeer voor iedere concrete vereeniging als voor 
ieder type van wet of gebruik gesteld worden of er rechtspersoon-
lijkheid bestaat — ja dan neen. Hoe daarbij van belang kan zijn 
dat de leden hunne verhouding ook anders hadden kunnen regelen, 
kan ik niet inzien. 

In de tweede plaats — en dit raakt allen die voorstander van 
deze opvatting zijn. Het schijnt eenvoudig te zeggen: persoonlijke 
aansprakelijkheid, dus althans ten aanzien der verplichtingen niet 
een ander dan de individueele leden gebonden, dus geen rechts-
persoonlijkheid. Maar is het zoo? Kan die individueele gebonden-
heid niet staan naast de bijzondere gebondenheid, waarin we de 
rechtspersoon erkennen? Indien aan de vordering tegen de ven-
nootschap de compensatie met wat het individueele lid te vorderen 
heeft, niet kan worden tegengeworpen, noch voor het geheel, noch 
voor een deel, moet dan niet worden aangenomen, dat die vor-
dering een anderen schuldenaar heeft dan het individueele lid? 
En indien het tegen de vennootschap verkregen vonnis niet zonder 
meer op het vermogen van den vennoot kan worden geëxecuteerd, 
volgt dan daaruit niet wederom, dat dit vonnis tegen een ander 
dan den vennoot is verkregen? Vennootschap en vennooten naast 
elkaar verbonden, is dat niet het beeld dat de rechtsverhouding 
der vennootschap onder firma ons geeft? En hoe anders kunnen 
we dat voorstellen dan door naast de persoonlijke aansprakelijk-
heid die van de rechtspersoon te stellen? 

Ongemerkt kom ik zoo van het polemische deel van het betoog 
in het positief stellende. Doch er moet nog één algemeene op-
merking vooraf gaan. Het schijnt mij — en in zooverre stem ik 
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met Gierke1) in — willekeur voor de rechtspersoonlijkheid één 
bepaalden regel als criterium te stellen. Doet men dat, dan is het 
begrijpelijk, dat men aan dat begrip zelf — als Molengraaff •— 
weinig of geen waarde toekent. Immers dan is het slechts een 
andere uitdrukking voor dien éénen regel. Ziet men echter in deze 
categorie een samenvatting van vele regels, die op haar beurt door 
aanwijzing der eenheid het mogelijk maakt nieuwe verschijnselen 
te beheerschen, dan kan zoon bepaald criterium als uitsluiting der 
aansprakelijkheid niet worden aanvaard. Zij die de grens daarin 
zoeken staan altijd voor de moeilijkheid dat de rechtsgeschiedènis 
gevallen aanwijst waar de rechtspersoonlijkheid algemeen werd 
aangenomen en toch hun criterium niet opgaat ' 2) . Het is een reeks 
rechtsregels die hier beslissend is. En nu moet naar mijn meening 
verklaard worden, dat de vennootschap onder firma rechtspersoon 
is, omdat de regels die ik nu al zoo dikwijls heb aangehaald over 
compensatie, beslag, faillissement en executie hierin worden samen-
gevat, dat niet de individueele vennooten eigenaar zijn, crediteur 
of debiteur, maar dat die kwaliteit aan de vennootschap als een-
heid gedacht toekomt. De eenige passende uitdrukking waarin dit 
alles wordt weergegeven is: de vennootschap rechtspersoon. De 
proef op de som is het proces. Voor het proces geeft geen andere 
voorstelling een bevredigend resultaat. 

Het komt mij dus voor dat de door de Franschen voortgezette 
traditie gelijk heeft. Maa r waarom heeft men haar zoo vaak ver-
worpen? Mijns inziens in laatste instantie, omdat men altijd weer 
naar een rechtspersoonlijkheid buiten het recht zocht. Men zocht 
het in de onderscheiding van belang; het doode hands principe, 
volkomen scheiding van belang van leden en vereeniging werd 
het criterium. Dat dit beginsel invloed kan hebben op de rechts-
regeling, het kan niet worden betwist, denkbaar althans is een 
onderscheiding van regeling van vereenigingen die het geldelijk 
belang der leden nastreven en vereenigingen met idiëel doel. Maar 
tot de vraag rechtspersoon of niet, doet dit, zoolang de rechten 
ook bij de vereeniging met geldelijk doel niet aan individueele 
leden worden toegeschreven, niets af. Of men zocht het in de 
wijze van besluiten-neming, zocht in de daarin te ontdekken wil 
van den rechtspersoon iets wat hem zelfstandigheid zou geven. 
Het is de bekoring die van Gierke's betoogen is uitgegaan, die 
dit zoo sterk ingang heeft doen vinden. Ik zelf ben onder dien 
indruk geweest. Maar of die wil al dan niet te ontdekken is, is 
geen vraag van recht, is voor het recht onverschillig. Ik geef toe 
ook rechtens maakt het belangrijk verschil of het meerderheids-
beginsel in een vereeniging geldt en een organisatie is gevonden 
om dit te doen werken dan wel deze ontbreekt. En zelfs ga ik 

' ) Genossenschaftstheorie blz. 308. 
-) Vgl. eenerzijds Hingst Jaarb. 1882, blz. 20, anderzijds Polak I, blz. 289. 



VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA 321 

verder: geldt dat beginsel dan zullen van zelf regelen in werking 
treden die op rechtspersoonlijkheid wijzen, maar op die regels 
komt het aan . 'Verband met de rechtspersoonlijkheid is er, maar 
niet het meerderheidsbeginsel maar de regels omtrent eigendom en 
schuldvordering van de vereenigde leden zijn beslissend. Een 
organisatie met meerderheidsbeginsel vraagt als het ware om toe-
passing van de categorie der rechtspersoon, maar het is ongeoor-
loofd te zeggen dat die categorie nu enkel daar, waar 't meerder-
heidsbeginsel geldt, toepassing vindt. 

Voor de rechtspersoonlijkheid eener vereeniging keeren we altijd 
weer terug tot deze simpele vraag: zijn naar positief recht de 
individueele leden gerechtigd en verplicht of zijn zij het niet. Maa r 
vraagt men wellicht, kunnen zij dan niet te zamen gerechtigd en 
verplicht zijn? Zeker kunnen ze dat, maar wat beteekent dat? 
Is in dat gezamenlijk gerechtigd en gebonden zijn een individueel 
recht of individueele plicht te vinden, dan ontbreekt de rechts-
persoonlijkheid. Is dit niet het geval, dan is zij er. V a n d a a r dat 
inderdaad voor de maatschapsvormen het antwoord alleen ge-
geven kan worden voor een concrete verhouding of voor een type-
verhouding, niet in het algemeen los van eenig naar tijd en plaats 
bepaald recht. Ik beweer niet: de vennootschap onder firma is 
rechtspersoon, maar ik zeg: de vennootschap onder firma van het 
Nederlandsch recht van heden is rechtspersoon. 

Vraag t men nu of ik hetzelfde ook voor de burgerlijke maat-
schap zou volhouden, dan antwoord ik dat dat pas zou kunnen 
worden beslist na uitvoerig onderzoek van de rechtsregels die onze 
burgerlijke maatschap beheerschen. Het is hier de plaats niet om 
dat onderzoek in te stellen, maar ik wil wel zeggen dat er geen 
reden is die vraag a priori ontkennend te beantwoorden. Immers 
de verschillen tusschen burgerlijke en handelsmaatschap zijn geen 
van allen van dien aard, dat daardoor reeds de rechtspersoonlijk-
heid der eerste zou zijn uitgesloten. Daarom is de Fransche ont-
wikkeling die ook hier de stap deed volkomen begrijpelijk. Het 
schijnt dat de feitelijke verhoudingen ten onzent, de gevallen van 
burgerlijke maatschap, zooals het rechtsleven die vertoont, nog niet 
de behoefte aan een dergelijke beslissing hebben gewekt. 

Zeker is het wel dat niet aan de onderscheiding tusschen bur-
gerlijke en handelsvennootschap — die zich ietwat heeft over-
leefd — maar aan een tusschen openlijke en stille maatschap de 
toekomst behoort. De overeenkomst van samenwerking met het 
doel winst te behalen en de winst te deelen kan in tweeërlei vorm 
voorkomen: óf partijen beloven elkaar zekere praestaties, zij binden 
zich tot een bepaalde verdeeling van winst of verlies, de hande-
ling voor gemeene rekening, de zoogenaamde stille commanditaire 
vennootschap zijn daar voorbeelden van óf partijen verbinden zich 
tot samenwerking, in dien zin dat zij te samen naar buiten zullen 
optreden. Het eerste is het maatschapstype, waaraan in het Rom. 
21 
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recht in de eerste plaats is gedacht, het tweede is het type, dat 
we vooral in de vennootschap onder firma maar ook in de naam-
looze terug vinden. Het tweede heeft altijd neiging zich tot rechts-
persoon te vormen. Een overeenkomst van samenwerking met de 
daarvoor noodzakelijke afscheiding van vermogen, die ook naar 
buiten kenbaar is, brengt er vanzelf toe de samenwerkenden ook 
rechtens als één te behandelen. Het eigenaardig karakter van dezen 
maatschapsvorm zien we in de jurisprudentie van den laatsten tijd 
meer en meer erkend, de niet-toepasselijkheid van art. 1302 B. W . 
op de maatschap die onze jurisprudentie thans leert, is er een 
symptoom van. Hoe juist die uitspraken wellicht op zichzelf mogen 
zijn, de leer dat art. 1302 bij de maatschap steeds toepassing mist 
lijkt me door haar algemeenheid onjuist. W a a r o m de overeenkomst 
waarbij A aan B toezegt hem een zeker bedrag te fourneeren om 
een bepaalde handeling te verrichten en B belooft die handeling 
naar eisch van koopmanschap met de noodige zorg uit te voeren 
en A eventueel een winstaandeel te betalen, geen wederkeerige zou 
zijn kan ik niet inzien. Toch is het een maatschapscontract . De 
overeenkomst van blijvende samenwerking heeft echter andere 
beteekenis. Of die echter nu tot rechtspersoonlijkheid leidt, hangt 
van het positieve recht af, al kan niet worden ontkend dat haar 
aard er als het ware om vraagt. Het is wel merkwaardig dat de 
regels wier ontwikkeling onze conclusie voor de vennootschap 
onder firma bepaalden, geen van alle uitdrukkelijk in de wet zijn 
uitgesproken. 

Ten slotte, men vraagt wellicht wat is nu de positieve winst 
van uw lang betoog. Ik hoop: een beter inzicht in de vraag der 
rechtspersoonlijkheid. Verdere opstellen zullen dat moeten bevesti-
gen. Maar wat daarvan zij, zonder practisch belang is de zaak 
zeker niet. Is eenmaal erkend, dat de vennootschap onder firma 
rechtspersoon is, dan zal dat juist om de waarde die aan zulk een 
uitspraak, naar ik boven uiteenzette, toekomt van belang zijn voor 
allerlei vragen die reeds gerezen zijn of rijzen zullen in bepaalde 
rechtsverhoudingen van firmanten. Dit opstel is reeds zoo lang 
geworden, dat ik dit thans niet nader kan toel ichten1) . Eén ding 
noem ik slechts. Ik heb er nadrukkelijk op gewezen en met voor-
beelden aangetoond hoe weinig klaar, hoe onbillijk ook in resultaat 
de heerschende leer ten aanzien van de processueele positie der 
firma werkt. Neemt men de rechtspersoonlijkheid aan, dan is een 
duidelijke voorstelling gewonnen: de vennootschap rechtspersoon 
partij in materieelen zin, de vennooten of diegenen onder hen die 
volgens het vennootschaps-contract tot vertegenwoordiging be-
voegd zijn, partij in processueelen zin, dan wordt, —• wat altijd 
toch nog meer zegt, •— iedere onbillijkheid vermeden. 

*) Enkel ter illustratie wijs ik op H. R. 20 Nov. 1914, W. 9789, een m. i. 
onjuiste beslissing. 



76. O V E R R E C H T S P E R S O N E N . 

/ / . Nogmaals de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid. *) 

I. 

In het Weekb lad van het Recht is in een aanteekening onder 
het arrest van 4 Jan. 1918 de wensch uitgesproken dat de rechts-
geleerde wereld nu eindelijk de in dat arrest neergelegde leer over 
de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid zou aanvaarden en 
de veel besproken vraag tot rust zou komen. Er schijnt veel voor 
te zeggen, het mag immers nu wel constante jurisprudentie heeten, 
dat gelijk de H . R. het in 1909 uitdrukte, de vereeniging zonder 
rechtspersoonlijkheid „privaatrechtelijk als niet bestaande moet 
worden aangemerkt" . To t driemaal toe heeft de H. R. zich in 
dezen geest u i tgesproken 1 ) , is het niet verstandig, is het ook ter 
wille van de rechtszekerheid niet gewenscht, zich daarbij neer te 
leggen? W a t mij betreft, het is mij niet goed mogelijk: ik blijf de 
leer bedenkelijk achten en kan er dus niet goed over zwijgen, maar 
bovendien brengt zij naar mijn meening juist de rechtszekerheid 
in gevaar. Ik zal straks uiteenzetten waarom, ik wil eerst nog 
eenige aandacht aan de arresten wijden. 

Legt men de arresten van 1909 en 1918 naast elkaar — dat van 
1916 waarover ik mij vroeger heb uitgesproken2) laat ik thans 
ter zijde — dan blijkt dat de aanval tegen de opvatting van het 
Amsterdamsche Hof, dat zich in beide arresten zeer gelijk bleef, 
in 1918 van een andere zijde kwam dan in 1909, of liever, wat 
toen bijzaak was en slechts subsidiair werd aangevoerd, werd nu het 
beslissende punt in het geding. In 1909 trachtte de eischer in cassatie 
in de eerste plaats de leer van Hamaker ingang te doen vinden, die 
onderscheidde tusschen rechts- en handelingsbevoegdheid en de ver-
eeniging, wier statuten niet Koninklijk zijn goedgekeurd, wèl rechts-
bevoegdheid maar geen handelingsbevoegdheid toekende. Die leer 
werd verworpen en men heeft later niet getracht daarop terug te 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie nos. 2754—2757 
(7 October 1922 e.v.). 

1) De volledige opgave dezer jurisprudentie luidt: 
Arrest van 17 Dec. 1909. W". 8947, W. P. N. R. 2108, waarbij Rb. Amsterdam 

26 Juni 1907, W. 8628, W. P. N. R. 2001: Hof Amsterdam 4 Dec. 1908, W. 
8875, W. P. N. R. 2045 (het Druyvesteyn-geval of geval van het Haarlemsche 
Museum). 

Arrest van 15 Dec. 1916, N. J. 1917, 78, W. 10113, W. P. N. R. 2497, waarbij 
Hof Arnhem 16 Nov. 1915, N. J. 1916, 147, W. 9899 (de bas van het Eltensch 
muziekgezelschap). 

Arrest van 4 Jan. 1918. N. J. 1918, 242. W. 10229, waarbij Rb. Utrecht 9 Febr. 
1917, N. J. 1917, 301, Hof Amsterdam 29 Jan. 1917, N. J. 1917, 537, W. 10102 
(de Utrechtsche IJsclub Vooruit) . 

2 ) W. P. N. R. 2497. Zie Verz. Geschriften III, p. 291 e.v. 
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komen — wij gelooven terecht. Maar daarnaast was in 1909 aan-
gevoerd, dat in ieder geval de instelling tot erfgenaam van de 
vereeniging die rechtspersoonlijkheid miste als een instelling van 
de gezamenlijke leden kan worden beschouwd en reeds op dien 
grond de vereeniging, nu zij inmiddels weder rechtspersoonlijkheid 
verkregen had, haar qualiteit van erfgenaam in rechten mocht 
handhaven. De H. R. verwerpt deze opvatting; zijn de gezamen-
lijke leden ingesteld, dan is de vereeniging niet ingesteld, om de 
vordering ontvankelijk te doen zijn zou dus noodig zijn dat gesteld 
was dat de rechten der gezamenlijke leden zijn overgegaan op de 
vereeniging-rechtssubject en dit is niet geschied. Soortgelijke ge-
dachtengang geeft nu het arrest van 1918. Ter wille van de duide-
lijkheid en ook omdat dit arrest niet in dit Weekblad is opge-
nomen, wil ik even aan de feiten herinneren en de motiveering van 
de uitspraak van ons hoogste rechtscollege gedeeltelijk overnemen. 

Notaris Dubois te Utrecht had aan de Utrechtsche IJsclub 
Vooruit in 1909 een terrein verhuurd voor 12 jaar. De IJsclub; 
opgericht 1884, verloor in 1913 haar rechtspersoonlijkheid door 
verloop van den termijn, waarvoor zij was „aangegaan". Aan-
vankelijk schijnt niemand dit bemerkt te hebben, althans de over-
eenkomst loopt door, nog in Mei 1914 wordt huur betaald. Doch 
in 1915 komen de moeilijkheden. Het bestuur stelt voor het begane 
verzuim goed te maken door de vereeniging voor 29 jaar te ver-
lengen, ingaande 17 April 1913 (den dag waarop de rechtspersoon-
lijkheid was verloren gegaan) . Aldus wordt ten slotte ook besloten, 
maar niet dan nadat een belangrijk deel der leden de club had ver-
laten en een nieuwe IJsclub, ook IJsclub Vooruit geheeten, had 
opgericht. De complicaties hierdoor ontstaan, laat ik ter zijde, op 
de eindbeslissing hadden zij geen invloed. Voor ons is voldoende, 
dat met de uittredende leden ook de verhuurder zich op het stand-
punt stelt, dat door het verlies der rechtspersoonlijkheid de huur-
overeenkomst is geëindigd en aan het bestuur den toegang weigert. 
Het bestuur tracht zich dien toegang langs gerechtelijken weg te 
verschaffen en de vraag die het proces beheerscht is deze: is de 
verhuurder nog aan het huurcontract met de vereeniging gebon-
den? Volgens de Rechtbank wel, volgens het Hof niet. De H. R. 
verwerpt het cassatieberoep. Volgens het Hof is er geen identiteit 
tusschen de nu procedeerende vereeniging (goedgekeurd 1915) en 
die welke het contract sloot (goedgekeurd 1884). Nu de statuten 
van deze inhielden dat zij na 29 jaar te niet ging, behoudens ver-
lenging, had zij, nu de verlenging niet plaats vond, opgehouden 
te bestaan en mocht een voortbestaan niet worden afgeleid uit het 
feit, dat ook na afloop van den termijn de samenwerking was 
voortgezet. In deze overweging is vereeniging en rechtspersoon 
vereenzelvigd. Met het teniet gaan der rechtspersoon verdween de 
vereeniging, in den gedachtengang van het Hof is de vereeniging-
rechtspersoon een wezen voor zich, met het feit der samenwerking 
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is geen verband. Dezen gedachtengang volgt de H. R. niet, hij sluit 
zich echter geheel aan bij een andere overweging, die ook bij het 
Hof te vinden is, en die doordat ze in het arrest van het Hof niet 
duidelijk van de vorige is gescheiden, daaraan iets verwards geeft, 
en wel deze dat al is de vereeniging blijven bestaan, de rechts-
persoon daarvan gescheiden, te niet gegaan is, en dus zonder meer 
niet mag worden aangenomen dat aan de nieuwe rechtspersoon de 
rechten der oude toekomen. In de eigen woorden van den H. R.: 

,,dat juist is de stelling van het Hof, dat het rechtssubject, 
hetwelk thans de nakoming der overeenkomst vordert, niet 
hetzelfde is dat in 1909 de overeenkomst sloot (samengetrok-
ken uit twee overwegingen); 

dat immers de regeling der wet van 22 April 1855 (S. 32) 
zooals uit den samenhang der bepalingen en uit de geschiedenis 
der wet blijkt, medebrengt dat een vereeniging, die, hetzij 
goedkeuring der statuten niet is gevraagd of is geweigerd, 
hetzij doordien het tijdvak, waarvoor die goedkeuring is ver-
leend verstreken is, rechtspersoonlijkheid mist, niet als rechts-
subject is aan te merken; 

dat het Hof dus terecht heeft aangenomen, dat toen de 
erkenning der vereeniging ,,de Utrechtsche IJsclub Vooruit", 
welke in 1884 Koninklijke goedkeuring op hare statuten had 
verkregen, tengevolge van het verloopen van den bij die goed-
keuring gesloten termijn had uitgewerkt, aan haar bestaan 
als privaatrechtelijke eenheid, als subject van recht een eind 
was gekomen — dat de rechten en verplichtingen tot dusver 
aan gezegd rechtssubject toekomende, toen niet overgingen 
op de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid, vermits deze 
naar Nederlandsch recht niet draagster van die rechten en 
verplichtingen kan zijn, en dat, toen in 1915 de vereeniging, 
die eenige jaren door gemis aan rechtspersoonlijkheid slechts 
was geweest een veelheid van personen zonder eenheid naar 
buiten, door goedkeuring der nieuwe statuten weer rechts-
subject werd, dit laatste niet, zonder dat van eenigen over-
gang is gebleken en alleen omdat de vereeniging feitelijk is 
blijven bestaan, rechten kan doen gelden, welke die vereeni-
ging als zoodanig in 1909 tegelijk met haar rechtspersoonlijk-
heid had verloren." 

Ik geloof, dat met deze uitspraak de kern van de zaak wordt 
geraakt, zij maakt duidelijk dat de wetenschappelijke, theoretische 
opvatting van wat ,.verleening der rechtspersoonlijkheid" of „erken-
ning als rechtspersoon" is voor practische vragen als in dit proces 
werden gesteld, beslissend is. En zij heeft verreikende practische 
consequenties. Immers de uitspraak van den H. R. is niet alleen 
van belang voor de gelukkig toch nog altijd zeldzame gevallen 
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dat een vereeniging na verloop van den termijn waarvoor zij is 
aangegaan, blijft voortbestaan, haar rechtspersoonlijkheid verliest 
en deze dan later weer terug krijgt, ze geldt ook voor iedere ver-
eeniging, die vóór haar verkrijging van de rechtspersoonlijkheid 
een tijdje als vereeniging niet-rechtspersoon heeft bestaan. En dit 
stadium doorloopt iedere vereeniging. Regel is dat een vereeniging 
met haar oprichting hare werkzaamheden begint, gelden en goe-
deren verkrijgt, overeenkomsten aangaat en intusschen de Kon. 
goedkeuring aanvraagt. Komt deze af, dan gaan nu volgens ons 
hoogste rechtscollege de verkregen goederen en aangegane ver-
bintenissen niet zonder meer op de vereeniging-rechtspersoon over, 
maar is daartoe een bijzondere overdracht vereischt. Het practisch 
belang dezer uitspraak zal, dunkt mij, niemand betwisten, en ook 
niet dat zij tegen wat in het leven gewoonlijk gebeurt, recht in-
gaat. Van zulk een overdracht heb ik nog nooit gehoord. Dat door 
dit uiteen gaan van de praktijk en den regel, die volgens den H. R. 
ten deze rechtens is, de rechtszekerheid niet wordt gediend, is 
duidelijk. Daarbij komt dat ook de rechtstoestand bij het einde 
eener vereeniging dubieus is. Besluit de naamlooze vennootschap 
haar werk te beëindigen, dan neemt men algemeen aan, dat zij 
ter wille der liquidatie blijft bestaan, binnen beperkten kring duurt 
zij, haar rechten behoudt zij, ze is nog rechtspersoon. Hetzelfde 
zal men wel mogen aannemen voor een vereeniging die binnen 
den tijd waarop haar bestaan is gefixeerd, tot ontbinding besluit. 
Maa r als die vereeniging nu eens een eind neemt met den datum 
die reeds van te voren in de statuten als haar laatste dag is aan-
gegeven? Met haar rechtspersoonlijkheid verliest zij haar rechten, 
zegt de H. R. Aan wie komen die toe? Men zal toch wel niet vol-
houden — zooals de Regeering in 1855 beweerde, — dat als het 
,;denkbeeldig wezen" (de rechtspersoon) wordt weggenomen, een 
massa van goederen en rechten overblijft, waarop niemand aan-
spraak heeft1)? De vereenigde leden zullen toch wel als de ge-
rechtigden moeten worden beschouwd. Maar dan rijst de vraag 
of ook daarvoor in het stelsel van den H. R. niet weder een bij-
zondere overdracht noodig is? Als bij de verkrijging der rechts-
persoonlijkheid een overdracht moet geschieden van leden op ver-
eeniging, zal omgekeerd bij verlies toch ook wel zulk een overdracht 
van vereeniging op leden moeten plaats hebben. En hier moet er 
dan worden bijgevoegd, dat niet alleen zulk een overdracht nooit 
geschiedt, maar ook niet goed denkbaar is, hoe zij zou kunnen 
geschieden. Er is niemand meer die overdragen kan. Dus toch res 
nullius? Weinigen zullen geneigd zijn die consequentie te aanvaar-
den, ieders rechtsgevoel komt er tegen in opstand, al kan worden 
toegegeven dat art. 10, laatste lid der wet van 1855 van zulk een 
voorstelling uitgaat. Alles te zamen, dunkt mij, reden genoeg om 

x) Handelingen Tweede Kamer 1854'5, blz. 580. 



NOGMAALS VER. ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 327 

aan te nemen, dat ook het practisch belang een nogmaals be-
spreken dezer kwesties rechtvaardigt. 

Daar komt nog iets bij. Een nieuwe behandeling der vraag kan 
misschien ook licht brengen in een wel niet gelijke maar toch ver-
wante vraag die zich bij de naamlooze vennootschap voordoet. 
Een naamlooze vennootschap heeft handelingen verricht na dat de 
akte waarbij zij werd opgericht is verleden, maar vóór de Konink-
lijke goedkeuring is verkregen. Het komt voor, het komt zelfs op 
betrekkelijk groote schaal voor. Toch staan de rechtsgevolgen 
allerminst vast. Ook deze vraag wensch ik te bezien. W a a r echter 
de „bewilliging" van art. 36 W . v. K. een eenigszins ander karakter 
heeft als de Koninklijke goedkeuring der wet van 1855 laat ik 
haar aanvankelijk rusten en houd mij eerst met de vereeniging 
zonder rechtspersoonlijkheid bezig. 

II. 

Als het Amsterdamsche Hof de tegenstelling tusschen zijn leer 
en die der Rechtbank te Utrecht wil doen uitkomen, geeft het de 
volgende omschrijving van de beteekenis der erkenning: ,,dat de 
erkenning niet slechts een hoedanigheid aan een vereeniging toe-
voegt, doch daardoor een geheel ander begrip doet ontstaan, 
immers het louter feitelijke begrip „vereeniging" daardoor op den 
achtergrond treedt, en een subject gevormd wordt, dat aan het 
rechtsleven deelneemt". Dit is gebrekkig gezegd; — het ,,doen 
ontstaan" van een „begrip" heeft geen zin en het „op den achter-
grond treden", mist alle bepaaldheid —, maar de bedoeling is toch 
wel duidelijk. Het Hof meent blijkbaar: volgens de Rechtbank 
verkrijgt door de erkenning iets dat reeds bestaat een nieuwe hoe-
danigheid, volgens ons daarentegen ontstaat door die erkenning 
een nieuw „wezen", een nieuw „ding". W e raken hier aan den 
strijd door Molengraaff met zooveel beslistheid en zooveel vol-
harding tegen de bestaande theorieën over de rechtspersonen ge-
voerd. Het is moeielijk sprekender voorbeelden aan te halen van 
wat hij in dezen niet wil, dan de beide arresten van het Amster-
damsche Hof, waarover we het in deze beschouwingen hebben, 
juist dat „wezen", dat „ding", dat rechtspersoon zou zijn, is het, 
wat Molengraaff vervolgt. Het is voor hem het spook waarvan 
hij het bestaan ontkent en dat hij tot zijn ergernis toch weer telkens 
in litteratuur en rechtspraak ziet opduiken. Intusschen men meene 
niet te snel, dat de moeielijkheid, waar het hier om gaat, door een 
partij kiezen vóór of tegen Molengraaff zou zijn beslist. Het vonnis 
van Utrecht mag hem in den geest verwant zijn, het is klaarblijkelijk 
toch met zorg zóó geredigeerd dat het niet enkel al op grond der 
verwerpelijkheid van deze kettersch geoordeelde leer zou moeten 
worden vernietigd. W a t meer zegt, onder de theorieën waarvan 
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Molengraaff niet wil weten, staat die van Gierke misschien wel 
op de eerste plaats. En toch oordeelt Gierke in deze juist als de 
Utrechtsche Rechtbank. ,,Trotz des somit unvermeidlichen W e c h -
sels der Rechtsubjectivitàt ist der an Stelle des rechtsfahigen Vereins 
tretende nicht rechtsfahige Verein kein neuer Verein, sondern der 
durch Entziehung der rechtlichen Anerkennung seiner Persönlich-
keit deklassierte alte Verein. Genau wie umgekehrt der nicht 
rechtsfahige Verein, wenn er durch Eintragung oder Verleihung 
Rechtsfàhigkeit erlangt, derselbe Verein bleibt, obschon mit seiner 
Erhohung die nunmehr anerkannte juristische Person in die Rech-
ten und Pflichten der verbundenen Mitgliedergesammtheit suc-
ced i r t " 1 ) . En Michoud, met Saleilles de verkondiger van Gierke's 
leer in Frankrijk, schrijft2), als hij de vraag bespreekt of de ver-
eeniging tegelijk met haar erkenning als rechtspersoon kan worden 
gemachtigd vroeger gemaakte liberaliteiten te aanvaarden — een 
vraag die merkwaardig genoeg de Fransche practijk bevestigend 
beantwoordt: „Si l'on se place au point de vue théorique on doit 
reconnaître qu'avec le système de la fiction la solution est tout à 
fait illogique. Dans ce système, en effet, la personnalité morale 
est créée par un acte de l'État; avant cet acte, il n'y a rien, et l'on 
se met en contradiction formelle avec l'art. 906 du Code Civil, 
lorsqu'on propose de valider après coup une libéralité adressée au 
néant. Au contraire la solution est admissible pour ceux qui ad-
mettent avec nous que l'association même non déclarée, est par 
elle même un groupement qui présente les caractères fondamentaux 
de la personnalité morale et à qui il ne manque pour pouvoir figurer 
sur la scène juridique qu'une condition extérieure et formelle, la 
reconnaissance. Dans ce système il est tout simple d'admettre que 
la reconnaissance est déclarative et non créatrice de la person-
nalité morale; et il n'y a aucune difficulté logique à la faire rétroagir. 
En d'autres termes l'association non reconnue n'est pas, avec cette 
théorie, une societas qui se transforme par le fiat créateur de 
l 'État en corporation; elle est dès le moment où elle se constitue, 
une corporation à l'état de devenir, une corporation en voie de 
formation." Ik vraag verontschuldiging voor de lange aanhaling, 
ik had haar vooreerst noodig om te doen zien dat men van uit de 
theorie van Gierke tot soortgelijke resultaten komt als de Utrecht-
sche Rechtbank: Molengraaff en Gierke staan hier tegenover de 
traditioneele fictieleer. Maar bovendien heeft het citaat zijn nut 
omdat het kan aantoonen, dat niet de uitlegging van den tekst 
der wet, maar het inzicht in de theoretische beteekenis der erken-
ning hier de beslissing bepaalt. Zijn de woorden die Michoud den 
voorstanders der fictieleer in den mond legt, niet in volkomen 

' ) Vereine obne Rechtsfàhigkeit, blz. 9. 
2) La theorie de la personnalité morale, I, blz. 419 (de cursiveeringen zijn 

van den auteur). 
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harmonie met wdt onze rechterlijke colleges leerden? 
W e moeten dus trachten die beteekenis nader vast te stellen en 

daarbij kan de tegenstelling die het Hof maakt: toekenning van een 
nieuwe hoedanigheid of schepping van iets nieuws, uitnemend 
dienst doen. Niet omdat ze ons inderdaad voor de beslissende keus 
plaatst, maar omdat integendeel, hoewel zij voor de hand ligt, toch 
alleen het inzicht dat de vraag zoo niet gesteld mag worden, de 
bevrijdende helderheid in deze stof kan brengen. 

Blijft men bij de tegenstelling staan, dan schijnt de innerlijke 
tegenstrijdigheid van beide oplossingen onvermijdbaar. W i e in de 
toekenning der rechtspersoonlijkheid enkel het geven van een be-
paalde hoedanigheid ziet, komt er altijd weer toe rechtspersoon-
lijkheid vóór de rechtspersoonlijkheid aan te nemen. Logisch schijnt 
er niets tegen in te brengen: het bestaan moet aan het verkrijgen 
van recht voorafgaan. W i e aan de niet-erkende vereeniging rechten 
toekent, maakt haar tot rechtssubject, een rechtssubject met be-
perkte bevoegdheden, maar een rechtssubject. Het is duidelijk uit 
de plaatsen die ik aantoonde. Alleen wie bestaat kan worden ge-
declasseerd en verhoogd, zooals Gierke het gevolg der rechts-
persoonlijkheid omschrijft. Trouwens met een beroep op § 50 
C. P. O., die aan de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 
„passive Prozessfâhigkeit" toeschrijft, laat voor het Duitsche 
recht de bewering die paradoxaal schijnt, dat de vereeniging zon-
der rechtspersoonlijkheid rechtspersoon is, zich verdedigen. Maar 
ook Michoud, die van een corporatie à l'état de devenir spreekt, 
neemt het bestaan van een corporatie, d. i. in zijn terminologie van 
een rechtspersoon vóór de erkenning aan. Doch omgekeerd, wie 
aan de andere zijde staat, komt onherroepelijk in moeielijkheden 
met het feit, dat het dezelfde vereeniging is vóór en na, rechts-
persoon of geen rechtspersoon. Goedgekeurd worden de statuten 
der vereeniging, die reeds voor die goedkeuring werkte, zooals 
uit den in de statuten zelf vermelden oprichtingsdatum blijkt. En 
na afloop van den termijn kan de samenwerking geheel onder 
dezelfde regeling worden voortgezet. Daartegenover moet klaarheid 
gevonden worden door hen die in de erkenning de schepping van 
een nieuw wezen zien. En dat mislukt hun steeds. Zie slechts 
naar het Hof, het gaat de voortduring ontkennen, maar wie zal het 
college daarin volgen? — ook de H. R. wraakt deze overweging —; 
het noemt het begrip der vereeniging „louter feitelijk", maar ver-
geet dat dit toch ook vóór de verleening der rechtspersoonlijkheid 
werking in rechten heeft; het laat dan de vereeniging „op den 
achtergrond treden", maar maakt niet duidelijk, wat dat beteekent 
en hoe dan de verhouding tusschen beiden, vereeniging en rechts-
persoon is. 

De oplossing dezer moeilijkheden kan enkel gevonden worden 
door bezinning op wat de rechtspersoon is, wat de beteekenis is 
van zulk een rechtsbegrip. Het is een ken-theoretisch probleem, 
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waarover in den laatsten tijd door Emge 1 ) en Leo Polak 2 ) goede 
dingen zijn gezegd. Terecht heeft Polak er op gewezen, dat we 
in de rechtswetenschap nooit met een andere werkelijkheid te 
maken hebben dan met die van het recht, van den rechtstellenden 
geest. In de werkelijkheid van het recht, dat is in rechtsregels, 
concrete rechtsverhoudingen, in den inhoud van het rechtsbewust-
zijn ook, brengt de rechtswetenschap eenheid met behulp van haar 
categorieën. Een daarvan is die van het subjectief recht, dat die 
van rechtssubject en rechtsobject onderstelt. Een nadere bepaling 
van deze beide kan enkel door onderzoek van het begrip van sub-
jectief recht gegeven worden. Het is echter niet noodig daar hier 
op in te gaan. Voor ons is het voldoende dat reeds uit de zuiver 
formeele omschrijving, rechtssubject is al datgene waaraan eenig 
recht toekomt, volgt dat enkel door ontleding van rechtsregels en 
concrete rechtsverhoudingen de vraag kan worden beantwoord, 
wat nu in eenig gegeven recht als subject kan optreden. Het 
rechtssubject is enkel in het recht te zoeken, al wie daar buiten 
omziet naar een wezen, dat voor zich zou bestaan en dan drager 
van rechten zou kunnen worden, miskent den aard der rechts-
wetenschap. Hij maakt zich aan een principieele kennistheoretische 
fout schuldig en blijft bevangen in het naïef realisme. Dat geldt 
van de organische leer, die van „leiblich-geistige Lebenseinheiten" 
spreekt, sociologische en rechtsbegrippen door elkaar werpt en uit 
sociologische eenheid tot rechtspersoonlijkheid concludeert3) . Maar 
het geldt evenzeer voor de fictie-leer en ook voor Molengraaff en 
zijn aanhangers 4 ) . Beiden zien in den mensch de drager van recht, 
in den mensch van vleesch en bloed, zij stellen diens persoonlijk-
heid buiten het recht, voor hen gaat die aan de rechtsregeling 
vooraf. Het verschil is slechts dat Molengraaff hierbij wil blijven, 
terwijl de lieden der fictie ter wille der rechtsgevolgen aannemen, 
dat niet-menschen door het recht kunnen worden behandeld, alsof 
zij menschen waren. Beiden vergeten dat ook de zoogenaamde 
natuurlijke persoonlijkheid niet anders is dan een rechtsbegrip! 
Zoolang we in de rechtswetenschap van persoonlijkheid spreken, 
blijven we binnen de perken van het recht, het is dus nooit a 
priori te zeggen — gelijk èn Molengraaff èn de fictie-leer doet —• 
dat alleen de mensch persoon is, het zal een vraag zijn die slechts 
op grond der door het positieve recht verschafte gegevens kan 
worden beantwoord. Het heeft geen zin om als het Hof te spreken 
van wezens die dan door de wet of den Staat geschapen moeten 
worden om aan het rechtsleven deel te nemen, maar het is evenzeer 

M Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. Bd. XII, 148, 279, 378. 
2) Handelingen Ver. Wijsbegeerte des Rechts. III, 34 vlg. 
3) Vgl. Emge. t.a.p., speciaal blz. 288/290. 
4) Met materialisme in metaphysischen zin, waarvan Eigeman in de Vereeni-

ging voor Wijsbegeerte des Rechts Molengraaff en de zijnen betichtte, heeft dit 
weinig of niets te maken. Diens betoog was één verwarring. Vgl. Polak t.a.p. 
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een miskenning van den aard der rechtswetenschap als men het 
bestaan van rechtspersonen ontkent. 

Met behulp van een begrip als rechtspersoon kunnen we een-
heid brengen in een reeks verschijnselen en daardoor die verschijn-
selen zonder voor ieder weer opnieuw eigen rechtsregels te stellen, 
beheerschen. Het was, meen ik, Holder, die ergens er zijn ver-
bazing over uitsprak, dat niemand er zich aan had gestooten, dat 
dank zij het begrip rechtspersoon de kegelclub-rechtspersoon op 
één lijn kwam met den Staat en gescheiden werd van de kegelclub 
zonder rechtspersoonlijkheid. Deze verbazing over het niet-verbazen 
was onredelijk. Juist door kegelclub en Staat rechtspersoon te 
noemen, wijst het recht datgene aan wat zij gemeen hebben. Dit 
kan geschieden met volkomen erkenning der verscheidenheid die 
zij overigens ook rechtens vertoonen. 

Eenheid in een reeks verschijnselen door aanwijzing dat zij door 
dezelfde regels worden beheerscht, eenheid ook in een aantal 
regels in dien zin dat zij samenhangen, de een den ander bepaalt 
en met den een ook de ander intreedt — die te brengen is de 
waarde van begrippen als verbintenis, overeenkomst en ook rechts-
persoon. Als rechtspersoon — dàn vertegenwoordigingsbevoegd-
heid van het bestuur, dàn zelfstandigheid van vermogen, van recht 
en plicht, dàn bevoegdheid in rechten op te treden en zoo meer. 
De waarde van zulk een eenheid is betrekkelijk. Ik herinner nog-
maals aan de gevaren van de Begriffsjurisprudenz. Het zal moge-
lijk zijn dat door den aard der verhouding, de werking van een 
regel zal moeten worden ontkend die in het normale geval wél 
zou gegolden hebben. Maar dat is bij de rechtspersonen niet anders 
dan elders, het is precies zoo voor ieder rechtsbegrip van deze 
soort, voor verbintenis en zakelijk recht, voor overeenkomst en 
rechtsopvolging. Het is het kind met het waschwater uitwerpen, 
indien men ze daarom wil schrappen, de beheersching der rechts-
stof wordt noodeloos verzwaard en als men consequent is en bij 
zijn uitdelging van de abstracte tot de meer concreete rechtsbegrip-
pen overgaat — voor welke, zij het in mindere mate, toch hetzelfde 
geldt — ten slotte onmogelijk. 

Het recht wijst de voorwaarden aan, onder welke de persoon 
ontstaat. Dat is de geboorte van den mensch; voorts onder meer: 
de vorming van een vereeniging na de goedkeuring van haar 
statuten bij Koninklijk besluit. Heeft men nu de beschouwingen 
die ik gaf gevolgd, en kan men haar deelen, dan is het duidelijk 
dat dit ontstaan geenszins aan het verkrijgen van recht in tijd 
moet voorafgaan. Het is zeer goed mogelijk dat beide samenvallen. 
W i e het tegendeel volhoudt, denkt altijd weer aan een ergens 
buiten het recht staand wezen dat het recht ontvangt. Indien de 
rechtspersoon slechts het begrip is met behulp waarvan rechtsver-
houdingen worden geregeld, is er geen enkele reden waarom niet 
ook verhoudingen, reeds bestaande op het oogenblik dat de regels 
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die in dat begrip worden samengevat, hunne werking beginnen, 
onder die werking zouden kunnen worden gebracht. 

Denkbaar is het dus: of deze denkbaarheid werkelijkheid wordt, 
hangt af van het positieve recht, den regel en de daaraan onder-
worpen handeling. Naar mijn meening is er nu voor ons recht 
alle aanleiding aan te nemen dat de rechten der vereenigde leden 
bij de erkenning hunner vereeniging als rechtspersoon op deze 
overgaan. W a t toch is het geval? Èenige menschen richten een 
vereeniging op, zij maken daarbij hun afspraak zoo, dat deze als 
het ware op het ontstaan van een rechtspersoon is gericht. Dit is 
de juiste kern van wat Gierke en zijn aanhangers ten aanzien van 
dit punt beweren. De betrokkenen denken zich blijkens de statuten-
bepalingen de rechten van vereeniging en leden gescheiden, het 
bestuur vertegenwoordigt de vereeniging, de leden hebben verplich-
tingen tegenover haar, niet tegenover elkander individueel, het 
meerderheidsbeginsel maakt een werken der vereeniging zonder 
toestemming der leden mogelijk en zoo meer. Intusschen, dit rechts-
gevolg: de rechtspersoonlijkheid wordt door de wet aan deze han-
deling van partijen onthouden: het samengebrachte geld komt den 
leden toe, de aangegane verbintenissen zijn hun verbintenissen enz. 
Nu komt de erkenning af. Voor taan zullen dus de te betalen con-
tributies aan de vereeniging toevallen, zal het bestuur haar ver-
binden. Maar is nu nog overdracht noodig van hetgeen al ver-
kregen is? Immers neen, het is dezelfde rechtsverhouding tusschen 
de leden die nu komt onder de werking van andere regels en wel 
de regels, die in het begrip rechtspersoon worden samengevat. 
De statuten van een opgerichte, niet van een op te richten ver-
eeniging worden goedgekeurd. Daaruit volgt, dat hetgeen de leden 
verricht hebben nu de werking krijgt, die de betrokkenen er van 
den beginne aan mee beoogden. Er is een overgang van rechten, 
maar de eisch van een overdracht mag niet worden gesteld. 1 ) 

W a t hiervan het gevolg is voor de gevallen die ik tot uitgangs-
punt van deze beschouwingen maakte, hoop ik aan te toonen. 
Vooraf echter nog drie opmerkingen. 

Ten eerste, dat door de zaak zoo te stellen als ik deed. de 
vraag: nieuw wezen of nieuwe hoedanigheid, haar zin verliest. 
Er is inderdaad voor het recht een nieuw wezen ontstaan. Maar 
tegelijk kan men zeggen dat de rechtsverhouding van partijen, die 
bestond en blijft bestaan, door een ander begrip wordt beheerscht. 
Wi l men daarom van nieuwe hoedanigheid van die verhouding 
spreken, dan is daartegen geen bezwaar. Het komt er alles slechts 
op aan. hoe men wezen en hoedanigheid begrijpt. 

Ten tweede. Men zal zien, dat deze beschouwing in haar con-
sequentie die van Michoud nadert . Daarom wil ik op één verschil 

1) In een volgend opstel hoop ik aan te toonen dat bij de stichting iets geheel 
selijksoortigs plaats vindt. 
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wijzen. Volgens Michoud heeft de erkenning declaratieve kracht. 
Dat is geenszins mijn opvatting. Eerst mét en dóór de erkenning 
ontstaat de rechtspersoon. Maa r de overeenstemming tusschen 
mijne beschouwingen en die van den Franschen auteur is deze, 
dat we beide aannemen, dat eerst ten gevolge van de erkenning 
de handeling van partijen de werking krijgt die ze reeds van den 
beginne beoogde. V a n terugwerkende kracht zou ik niet willen 
spreken. Voor de gevallen die ik behandel, is dit niet zonder belang. 

En ten derde: wat hier betoogd is voor het verkrijgen der rechts-
persoonlijkheid geldt mutatis mutandis precies zoo voor het verlies 
bij voortbestaan der vereeniging. 

III. 

Beschouwt men de zaak-Druyvestein in het licht van het boven 
gegeven betoog, dan levert zij slechts één moeilijkheid op. Het is 
deze: kan de instelling van een vereeniging tot erfgenaam ge-
ïnterpreteerd worden als een instelling der vereenigde leden, nu 
de vereeniging tegen verwachting van den erflater op het oogen-
blik van zijn daad rechtspersoonlijkheid miste? Ik kan mij voor-
stellen dat men bezwaar maakt dit aan te nemen, toch zou ik zelf 
geneigd zijn dit wel te doen. Alleen dan wordt een testament juist 
geïnterpreteerd indien de bedoeling van den erflater zooveel moge-
lijk wordt geëerbiedigd. Gaat men daarvan uit, dan is het zeker 
beter deze interpretatie te a a n v a a r d e n 1 ) , dan de geheele erfstelling 
zonder uitwerking te laten. Maa r indien men dit aanvaard heeft, 
dan levert de overgang der rechten van de vereenigde leden op 
de vereeniging geen moeielijkheid meer op. De subject-wisseling 
bij behoud der verhouding sluit dien overgang in. 

Eenigszins anders ligt het geval van de Utrechtsche IJsclub. 
Men kan de vraag opwerpen of de overgang, dien we bepleiten, 
ook plaats heeft waar mét de rechten de verplichtingen overgaan 
en dus de wederpartij in het contract, die eerst de rechtspersoon 
als mede-contractant had, dan de vereenigde leden tegenover zich 
krijgt en daarna weer de rechtspersoon. Nu maakt juist de laatste 
overgang de positie van den verhuurder zwak en vereenvoudigt 
die dubbele overgang onze vraag: wie met een vereeniging-
rechtspersoon contracteert, kan zich niet beklagen als diezelfde 
vereeniging-rechtspersoon nakoming van hem verlangt, ook al ligt 
er tusschen den datum van contract en opeisching een periode, 
waarin hij niet had mogen vorderen. Om een vergelijking te maken: 

1) Vgl. Enneccerus, Lchrbuch des Burg. Rechts. I, blz. 277. Erbeinsctzungcn 
und Vermachtnisse zu gunsten des nicht rechtfahigen Vcreins werden regelmassig 
als den Vereinsmitgliedern ausgesetzt auf zu fassen sein und zwar unter der 
Bestimmung, dass sie zum Vereinsvermögen gehören sollen. 
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als iemand een vordering, die niet mocht worden overgedragen, 
cedeert en haar daarna weder door een nieuwe cessie terug bekomt, 
kan de schuldenaar, tot nakoming aangesproken, op de immers 
weer goed gemaakte onregelmatigheden geen beroep doen — stellig 
niet als hij in den tijd van die onregelmatigheid gezwegen heeft. 
Ook deze verhuurder heeft zich niet op het verlies der rechts-
persoonlijkheid beroepen toen zij verloren was, toen heeft hij de 
huur in ontvangst genomen. Een andere vraag is of hij het toen 
had kunnen doen, een vraag die naar mijn meening niet in het 
algemeen te beantwoorden is. Men begrijpt, dat ik de leer dat 
mèt het verlies der rechtspersoonlijkheid de contractueele verhou-
dingen waarin de vereeniging staat, verbroken worden, als ten 
eenenmale onjuist verwerp, maar ik geef toe dat het mogelijk is, 
dat de interpretatie van de een of andere contractsverhouding tot 
de conclusie leidt, dat deze enkel voor den duur van het bestaan 
der vereeniging als rechtspersoon is aangegaan. Precies zooals de 
verbintenissen van een natuurlijk persoon bij zijn dood op zijn 
erfgenamen overgaan, maar overeengekomen kan worden of men 
bij stilzwijgen der overeenkomst uit den aard der handeling kan 
moeten afleiden dat met het overlijden de rechtsband is verbroken. 
Maar gelijk gezegd, in dit geval had de Utrechtsche Rechtbank 
dit niet behoeven te onderzoeken, haar dictum schijnt me volkomen 
juist. 

Gedurende den tijd dat de vereeniging rechtspersoonlijkheid 
mist, is een actie vóór of tegen haar niet mogelijk. Aangesproken 
moeten dus worden de gezamenlijke leden en ten name van dezen 
kan worden geageerd. Er is hier een rechtsverhouding die door 
de wet van 1855 als geldig wordt erkend, krachtens die verhou-
ding zijn de gezamenlijke leden in betrekking getreden tot een 
derde, de derde heeft dus met hen gezamenlijk te doen. De aan-
sprakelijkheid volgens art. 12 der wet staat hier geheel zelfstandig 
naast. Dit is slechts dan anders, indien juist om het ontbreken 
der rechtspersoonlijkheid de handelende personen op eigen naam 
hebben gecontracteerd. Over dit alles heb ik vroeger1) uitvoerig 
gehandeld en ik heb er voor het oogenblik niets aan toe te voegen. 
Slechts deze vraag past in dit verband: hoe gaat het met de aan-
sprakelijkheid als de vereeniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt? 
Het antwoord moet luiden, dat de aansprakelijkheid der gezamen-
lijke leden vervangen wordt door die der vereeniging. W i e han-
delde in de meening een rechtens erkende eenheid tegenover zich 
te vinden, kan zich niet beklagen als ten slotte ook een eenheid 
tegenover hem staat. De aansprakelijkheid volgens art. 12 staat 
daar naast en blijft bestaan, tenzij daarvan uitdrukkelijk of stil-
zwijgend afstand is gedaan. 

Ten slotte één opmerking. De rechtstoestand van een vereeniging 

1 ) Het laatst in dit Weekblad no. 2497. Zie Verz. Geschriften III. p. 291 e.v. 
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zonder rechtspersoonlijkheid wil ik hier niet in bijzonderheden uit-
voerig behandelen. Welke opvatting men daaromtrent ook volgt, 
er blijft licht iets gewrongens in onze conclusiën. Oorzaak daar-
van is de tegenstrijdigheid in de wet, die eenerzijds toestaat vrijelijk 
vereenigingen te vormen en die handeling geldig verklaart, ander-
zijds daaraan een der gevolgen die blijkens den inhoud der statuten 
door de betrokkenen werd beoogd (de rechtspersoonlijkheid) ont-
houdt en dit aan een formaliteit verbindt. Intusschen, ik geloof 
niet dat uitwerking der hier verdedigde opvatting ernstige bezwa-
ren zou opleveren. De heerschende leer doet dat wel. Mij was het 
vooral te doen om helderheid te brengen in de voorstellingen 
omtrent den rechtspersoon, maar ik zou mijn doel niet bereikt 
achten, indien tot de stof die we te ordenen hebben, behalve wet 
en practijk niet ook de inhoud van ons rechtsbewustzijn werd ge-
rekend. Wannee r de wetenschap een begrip vormt dat telkens 
weer schijnt te dwingen tot resultaten, die ons rechtsbewustzijn 
niet bevredigen, dan hapert er iets. W e vernielen dan met ons 
instrument de stof die we met behulp daarvan willen ordenen. 
W a a r niet de tekst der wet, de uitgesproken wil van den wetgever, 
maar de theorie, die wij volgen bij de toepassing en die misschien 
ook hem wel voor oogen stond — wat doet dat er toe? — tot 
resultaten leidt waartegen ons rechtsbewustzijn in opstand komt, 
hebben we het recht en den plicht die theorie aan een ander onder-
zoek te onderwerpen, dan is er alle kans dat zij niet deugt. En 
dàt de leer van den H. R. in zijn resultaten niet bevredigend is, 
zullen wel weinigen tegenspreken. Vanwaar anders de stof die 
beide beslissingen hebben doen opwerpen? beide, maar vooral de 
eerste, al schijnt mij de tweede nog wel zoo bedenkelijk. Maa r toen 
was men door het voorgaande arrest al voorbereid op wat er 
komen zou. Gelukkig dat de ervaring leert, dat zulk een onbevre-
digende rechtspraak het op den duur toch niet houdt. T rouwens 
behalve de Rechtbank te Utrecht ging ook die van Roermond ' ) 
er reeds tegen in, toen zij in een keurig gemotiveerd vonnis den 
rekenplicht tegenover een vereeniging vaststelde van iemand, die 
voor die vereeniging beheer had gevoerd vóór zij rechtspersoonlijk-
heid bezat. Voor deze rechtspraak meen ik den theoretischen 
grondslag te hebben gelegd. 

W a t het buitenland betreft, in Duitschland oordeelt het Reichs-
gericht als wi j 2 ) . Merkwaardig is zeker, dat een auteur als Ennec-
cerus, die deze beslissing bestrijdt en voor de noodzakelijkheid 
van een overdracht van leden op vereeniging bij verkrijging der 
rechtspersoonlijkheid opkomt, daar toch aan toevoegt: „Doch wird 
im Zweifel als beabsichtigt an zu nehmen sein, dass die Forderun-

») 20 Mei 1915, N. J. 1915. 849. 
2) Entscheidungen Civilsachen. Bd. 85. n. 51. Vgl. uit de uitgebreide littera-

tuur vooral de uiteenzetting van Oertmann, Alg. Theil, Vorbem. 6 bij „Juristischc 
Personen". 
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gen und andere formfrei übertragbare Rechte übertragen, im 
Besitz der Vereinsorgane befindliche Mobilien übereignet und die 
sog. Vereinsschulden vom Verein übernommen sein so l l en" 1 ) . 
W i e een overdracht eischt, maar deze gaat vermoeden, is al een 
heel eind op weg zijn eisch te laten vallen. Zoo dringt dikwijls 
de rechtsovertuiging de menschen een kant uit, waarheen hun 
theorie hen eigenlijk verbiedt te gaan; de omweg van een te ver-
moeden bedoeling is meer gebruikt. 

I V . 

En nu de naamlooze vennootschap. 
Art . 39 W . v. K. laten we daarbij voorloopig ter zijde. De H. R. 

heeft ui tgemaakt2) , en naar ieders oordeel terecht uitgemaakt, da t 
verzuim van publicatie het bestaan der naamlooze vennootschap 
niet raakt. Van het oogenblik der Koninklijke bewilliging bestaat 
zij en kan zij in rechten worden aangesproken, de persoonlijke 
aansprakelijkheid der bestuurders, volgens art. 39, staat daarnaast . 
Met deze omstandigheid moet bij raadpleging der buitenlandsche 
litteratuur rekening worden gehouden, elders — in Frankrijk b.v. •— 
is wel de publicatie voorwaarde der rechtspersoonlijkheid, gelijk 
zij het bij ons is voor de coöperatieve vereeniging. 

Art . 36 W . v. K. kent tweeërlei vorm van oprichting van naam-
looze vennootschappen. Het is mogelijk dat eerst een ontwerp-akte 
door den notaris wordt opgesteld, daarop de Koninklijke bewilli-
ging wordt gevraagd en dan de akte overeenkomstig het goed-
gekeurde ontwerp wordt verleden. Het is ook mogelijk dat de 
oprichting dadelijk bij akte geschiedt en daarop dan de bewilli-
ging volgt. Kiest men de eerste wijze van handelen, dan komen 
moeielijkheden, als waarop ik hier doel, niet voor. Dat de aan-
deelhouder tegenover de naamlooze vennootschap tot storting ver-
bonden is van wat hij bij de akte van oprichting toezegde, zal 
niemand betwisten. Toch heeft zelfs de „verklaring" van dezen 
regel hoofdbreken gekost — hoe kan de naamlooze vennootschap 
de toezegging tot storting bij de akte aannemen, terwijl zij op dat 
oogenblik nog niet bestaat, maar eerst door de akte ontstaat? Men 
heeft er mandaat, 2aakwaarneming, beding ten behoeve van derden, 
cessie bij gehaald ' ' ) . Alles toch wel teekenen, dunkt mij, dat men 
op den verkeerden weg is als men de rechtspersoon elders zoekt 
dan in de rechtsverhouding zelf. Er is geen enkele reden, waarom 
de vorming van den rechtspersoon de verbintenis tegenover haar 

*) Lehrbuch, I, blz. 253. 
*) 19 Jan. 1896, W. 8634. 
'!) Vgl. Grosheide, Oprichting van naaml. vennootschappen naar Nederl. Recht, 

diss., 1913, blz. 355. 
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en de overdracht aân haar niet in één handeling zouden kunnen 
worden besloten. Precies als door de stichtingsacte de stichting in 
het leven wordt geroepen en tegelijk eigendom verwerft. 

Minder eenvoudig is de zaak als men de tweede wijze van 
handelen volgt, als er dus een tijdsruimte ligt tusschen de akte en 
het ontstaan van den rechtspersoon op het oogenblik van de 
Koninklijke bewilliging. Tal van vragen rijzen. Vooreerst kan ook 
dan de naamlooze vennootschap de nakoming verlangen van toe-
zeggingen bij de oprichting gedaan? Dan is zij niet bij die oprich-
ting maar eerst later in het leven getreden. Hoe staat het met den 
inbreng, gaat daardoor eigendom over, op welk oogenblik en op 
wie? Is de aanstelling van een directeur bij de akte geldig? Maar 
niet alleen de handelingen in de akte neergelegd vragen de aan-
dacht. Ook daarna maar vóór de bewilliging kan de naamlooze 
vennootschap feitelijk handelen (d..w.z. de directie treedt in haar 
naam op) , — feitelijk maar ook rechtsgeldig? Voorbeelden zijn: 
in een vergadering na de oprichting worden commissarissen be-
noemd, er heeft een overdracht van onroerend goed p laa t s 1 ) , het 
bedrijf wordt reeds aangevangen, er wordt gekocht en verkocht, 
er worden obligaties of nieuwe aandeden uitgegeven. Het zijn alle 
voorbeelden uit de practijk, de Rechtbank te Rotterdam wijst er 
in haar vonnis van 14 Jan. 1921 2) op dat zoo iets vooral voorkomt 
als een vennootschap onder firma wordt omgezet in een naamlooze; 
het koortsachtig handelen in de winstgevende oorlogsjaren maakte 
dat men ook overigens dikwijls niet op de Koninklijke bewilliging 
kon wachten. 

Litteratuur over deze verhouding is te onzent haast niet te vin-
den. V a n den Dries3) maakte in dit Weekblad eenige opmerkin-
gen over de fiscale zijde der zaak, overigens wordt zij blijkbaar 
beschouwd als een onderdeel der vraag, in hoever overeenkomsten 
vóór de oprichting der naaml. vennootschap door de oprichters 
aangegaan rechtsgevolg voor de vennootschap kunnen hebben. 
Visser 4 ) en Grosheide5) behandelden beiden deze vraag, maar 
het blijkt niet dat zij eenig onderscheid maken of de handelingen 
waarover zij het hebben vóór de akte, dan wel na de akte maar 
vóór de bewilliging zijn verricht en ook uit het Rotterdamsche 
vonnis, dat ik zooeven citeerde, is niet te zien of de koop, die tot 
het proces aanleiding gaf, namens een in wording zijnde naam-
looze vennootschap gesloten, vóór of na de akte heeft plaats gehad. 

Toch schijnt die onderscheiding mij dringend noodzakelijk. Vóór 
de akte bestaan er niets anders dan afspraken tusschen de oprich-
ters om een naamlooze vennootschap te vormen, met de akte is 

J ) Zie rechtsvraag in W. P. N. R. 2308. 
2) N. J. 1922, 59. 
3 ) W. P. N. R. 2637/38. 
4) Kist-Visser, III, blz. 427 vlg. 
5 ) T.a.p. blz. 358 vlg. 

22 
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hunnerzijds alles verricht wat noodig was om de rechtspersoon te 
doen ontstaan, de wilsverklaringen waardoor verplichtingen tegen-
over de n. v. geboren worden, zijn afgelegd, over de goederen is 
bij inbreng beschikt, de organisatie is geschapen, waardoor de 
rechtspersoon in de toekomst zal kunnen handelen. 

W a t is daarvan het gevolg? 
Voor de vaststelling daarvan dienen we te letten op het ver-

schil, dat naar onze wet bestaat tusschen de erkenning der ver-
eeniging volgens de wet van 1855 en de bewilliging der naamlooze 
vennootschap. De wet spreekt uitdrukkelijk de geldigheid van de 
oprichting der vereeniging uit ook zonder erkenning, de erkenning 
is enkel voorwaarde der rechtspersoonlijkheid, bij de naamlooze 
vennootschap daarentegen is de bewilliging voorwaarde van ont-
staan (art. 36 W . v. K., „alvorens dezelve tot stand kan worden 
gebracht") . Bij de vereeniging dus eerst: vereeniging zonder rechts-
persoonlijkheid, dan rechtspersoon, een naamlooze vennootschap 
zonder rechtspersoonlijkheid kent de wet niet. Duidelijk komt dat 
verschil uit als de Koninklijke goedkeuring (bewilliging) gewei-
gerd wordt. De vereeniging volgens de wet van 1855 blijft zonder 
rechtspersoonlijkheid voortduren. Bij de naamlooze vennootschap 
daarentegen mist tengevolge dier weigering de handeling van 
partijen alle effect: er is geen naamlooze vennootschap, dus het-
geen gestort is moet als zonder oorzaak gegeven worden geresti-
tueerd, nakoming van toezeggingen bij de akte gedaan, kan niet 
worden geëischt enz. De geheele handeling van partijen geschiedt 
dus onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging. 

Nu blijkt die handeling bij juridische analyse een meervoudige 
strekking te hebben, of liever de rechtsverhouding die door de 
handeling ontstaat is een gecompliceerde: er ontstaat een rechts-
persoon, er worden verbintenissen geboren, goederen overgedra-
gen enz. Het eerste wordt aan het verwerven der Koninklijke 
bewilliging gebonden, gevolg is dat al het andere wat er onver-
brekelijk één mede uitmaakt, onder hetzelfde voorbehoud geschiedt. 
W a a r nu die Koninklijke bewilliging een onzekere toekomstige 
gebeurtenis is, gebeurt de geheele handeling onder opschortende 
voorwaarde. Ook van den Dries heeft dit opgemerkt1) , hij voegt 
er aan toe: al zal van terugwerking der eenmaal vervulde voor-
waarde geen sprake kunnen zijn. Ik zou willen vragen: waarom 
niet? Mijns inziens is hier voor die terugwerking alle grond, èn in 
de wet èn als men naar de ratio van het voorschrift vraagt. Immers 
de geheele gedachtengang van de betrokkenen is rechtsgevolg aan 
hunne handelingen te verbinden, zij zijn zich bewust daarvoor de 
sanctie van het overheidsgezag te behoeven, maar het is hunne 
handeling die met de sanctie volledig effect verkrijgt, waarom de 
rechtsgevolgen niet ook van het oogenblik der handeling te datee-

1) W. P. N. R. 2637, overdrukje blz. 4. 
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ren? Ik kan mij niet denken dat men dit verwerpt anders dan omdat 
men uitgaat van de voorstelling dat verleening der rechtspersoon-
lijkheid een willekeurige schepping is van de overheid, die dus 
nimmer — tenzij de overheid zelf het tegendeel bepaalt — kan 
terugwerken. Volgt men onze beschouwing over de rechtspersoon-
lijkheid en ziet men dus in dat deze uit de rechtsverhouding zelve 
voortvloeit in verband met de wettelijke regelen, zij het dat eerst 
een approbatie der verhouding door het gezag wordt gevorderd, 
dan is de terugwerkende kracht iets van zelf sprekends. 

Als dus de bewilliging verleend is, verkrijgt de handeling vol-
ledig gevolg. Ik geloof dat dit resultaat voor de practijk van 
eminent belang is. Immers, indien men dit niet aanneemt, is er 
tot op het oogenblik der bewilliging volstrekt niets. Tot welke 
onhoudbare consequenties dat moet voeren is duidelijk. Alle han-
delingen die ik noemde, zijn nietig en enkel kan wellicht een 
ratihabitie helpen, waartoe dan een nieuw besluit der n. v. noodig 
is. In dezen gedachtengang is de mogelijkheid de bewilliging na 
de akte plaats te doen vinden, niets dan een vergissing van den 
wetgever; het blijft dan onverklaarbaar waarom de wet deze 
methode, de in de practijk geen enkel voordeel zou opleveren, in-
tegendeel vrijwel onuitvoerbaar zou zijn, met die van de goedkeu-
ring op het ontwerp der akte op één lijn p laa t s te 1 ) . 

Bij onze opvatting heeft deze vorm naast de andere een goeden 
zin. Zij maakt aanstonds optreden mogelijk. 

Zien we nog even in bijzonderheden tot welke conclusie onze 
opvatting leidt. 

Vooreerst dus deze, dat de akte achteraf alle gevolg heeft, de 
aandeelhouders zijn tegenover de vennootschap gebonden en deze 
tegenover haar, de benoeming van een directeur heeft effect van 
den dag waarop zij geschiedde, de ingebrachte goederen blijken 
op den dag van den inbreng te zijn overgegaan. Het is dus niet 
alleen geoorloofd een akte, waarbij onroerend goed werd inge-
bracht, te doen overschrijven vóór de Koninklijke bewilliging, het 
is zelfs gewenscht. Doet men het niet, dan bestaat er altijd gevaar 
dat de inbrenger nogmaals over het goed ten bate van een derde 
beschikt, doet men het wel, dan zal zulk een later ingeschreven 
beschikking door de terugwerking geen gevolg hebben. 

W a t de handelingen na de akte verricht betreft, stond de ven-
nootschap daarbij tegenover aandeelhouders, dan geldt precies het-
zelfde. Achteraf beschouwd is de handeling verricht door een 
naamlooze vennootschap; voor de rechtshandeling die ze aanging, 
geldt evenzeer als voor die krachtens welke ze bestaat, dat zij van 
het voorbehoud der Koninklijke bewilliging afhankelijk en dus 
voorwaardelijk was. Een commissarisbenoeming in een vergadering 

1) Het beginnen van het bedrijf vóór de bewilliging wordt thans bemoeilijkt 
door de artt. 25 en 8 Handelsregisterwet, zie Polak, :!, I, blz. 162. 
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na de oprichting is dus geldig en heeft — naar achteraf kan worden 
vastgesteld — alle effect. En weer hetzelfde geldt voor de ver-
houding tot derden, voor zoover zij met het vooralsnog ontbre-
ken der Koninklijke bewilliging bekend zijn. De geldleening en 
de uitgifte van nieuwe aandeelen 1 ) zijn dus geldig tot s tand 
gekomen, ook de verkoop van onroerend goed aan de vennootschap 
is geldig. Het antwoord door van den Dries op de rechtsvraag in 
W . P. N . R. 2308 gegeven komt mij dus niet juist voor. In het 
daar besproken geval van verkoop aan een nog niet bewilligde 
naamlooze vennootschap had men na de Koninklijke goedkeuring 
nog een akte van bekrachtiging gemaakt; om allen twijfel af te 
snijden, kan het gewenscht zijn, in mijn stelsel is het onnoodig. 
En de vraag of op het ingebrachte goed vóór de Koninklijke be-
williging hypotheek kan worden gevestigd, lost zich, aangenomen 
dat ook de hypotheekgever van den rechtstoestand van de vennoot-
schap afwist, in deze op: is degene die onder voorwaarde eigenaar 
is, tot het vestigen van hypotheek gerechtigd? Gelijk bekend luidt 
het antwoord, dat dan ook de hypotheek van dezelfde voorwaarde 
afhankelijk wordt. 

Maar als de derde met de omstandigheid, dat de Koninklijke 
bewilliging nog niet is verkregen, nier bekend is, is dan de ver-
houding anders? Eenerzijds kan men ook dan zeggen, dat de derde 
met de naamlooze vennootschap wilde contracteeren, dat dus, als 
achteraf blijkt dat hij ook met een naamlooze vennootschap ge-
contracteerd heeft, er alle reden is het contract geldig te noemen. 
Maar anderzijds kan men aanvoeren, dat de derde wilde con-
tracteeren met iemand die reeds op dat oogenblik de naamlooze 
vennootschap vertegenwoordigde, niet met iemand van wien eerst 
achteraf zou blijken of hij daartoe gerechtigd was. Het voorbehoud, 
waarover we straks spraken, werd niet gemaakt. De derde wilde 
niet het risico loopen dat de bewilliging geweigerd werd, is er dus 
wel overeenstemming? Daar komt bij dat art. 39 W . v. K. den be-
stuurder persoonlijk tegenover den derde aansprakelijk stelt als 
hij gehandeld heeft vóór de publicatie; is het niet absurd die aan-
sprakelijkheid niet evenzeer aan te nemen, als de bewilliging nog 
niet is verleend en de publicatie nog niet heeft kunnen plaats heb-
ben? Ik zou aldus willen beslissen: W o r d t de bewilliging niet ver-
leend, dan is er niets tot stand gekomen en de handelende tot 
schadevergoeding gehouden. Verkrijgt de naamlooze vennootschap 
daarentegen wel de goedkeuring, dan schijnt mij ook in dit geval 
de rechtsband gelegd'-). De naamlooze vennootschap zelf zal er 
zich niet op mogen beroepen dat de formaliteiten voor haar rechts-
geldig bestaan nog niet allen waren vervuld en wat den derde 
betreft — had ook hij niet kunnen weten met een n. v. te doen 
te hebben wier ontstaan nog in suspenso was? Bedrog natuurlijk 

1) Zie het voorbeeld bij v. d. Dries t.a.p. 
-.) Gtosheide, blz. 359, schijnt tot dezelfde conclusie te komen. 
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ter zijde gelaten — kan niet van hem die met een n. v. handelt, 
geëischt worden dat ook hij onderzoekt, of die n. v. inderdaad be-
staat? Laat hij dit na, dan is hij gebonden; een beroep dat hij niet 
zóó gebonden wilde zijn, zal hem niet baten als vaststaat dat hij 
geheel bereikt wat hij zich had voorgesteld en de omstandigheid 
die hij niet wilde, de verbintenis al voor het rechtsgeldig bestaan 
der n. v., is opgeheven. Maar art. 39 W . v. K. dan? zeker, ook 
naar mijn meening zal dat voorschrift hier moeten worden toe-
gepast, misschien al naar de letter, maar anders zeker naar analogie. 
Maar deze aansprakelijkheid staat naast die van de vennootschap. 
De toestand is dus alzoo: de naamlooze vennootschap mag den 
derde aanspreken en kan door dezen aangesproken worden, boven-
dien mag de derde, indien hij dat verkiest, verhaal zoeken op den 
bestuurder, aan dezen persoonlijk komt echter geen actie toe. Immers 
indien hij zich tot den derde wendde zou deze hem terecht kunnen 
antwoorden niet met hem te hebben gecontracteerd1) . 

Met de motiveering van het recente vonnis van Rotterdam, dat 
ik boven citeerde, kan ik dus niet meegaan. O p naam van een 
naamlooze vennootschap die in wording was, is ingeschreven op een 
door den Staat ten verkoop aangeboden partij gerst. De Staat 
spreekt den ged., die als directeur der n. v. had gehandeld, per-
soonlijk wegens wanpraestat ie aan. De Rechtbank beschouwt de 
verhouding tusschen de (toekomstige) aandeelhouders als maat-
schap en acht den directeur, nu van volmacht of baattrekking door 
de maatschap niet bleek, gebonden (art. 1681 B. W . ) . Daartegen 
zou ik willen stellen, dat men de verhouding tusschen de personen, 
tusschen wie geen andere rechtsband bestaat dan dat zij een akte 
van oprichting eener naamlooze vennootschap hebben ver leden 2 ) , 
niet juist qualificeert als men haar maatschap noemt, van een wils-
verklaring waarbij partijen zich tegenover elkaar verbinden, voor 
maatschap essentieel, blijkt niet. Bovendien als ,,de handeling be-
schouwd moet worden als tusschen den vennoot persoonlijk en 
de derden te zijn aangegaan" , zou ook de vennoot een vor-
deringsrecht bezitten; stel, dat niet de Staat hem, maar hij den 
Staat van wanpraestatie beschuldigd had, zou ook dan de Rechtbank 
de vordering ontvankelijk geacht hebben of zou zij niet een even-
tueel verweer, dat de Staat niet met hem had gecontracteerd, ge-

' ) In dezen zin ook Hof Amsterdam 19 Nov. 1920. W. 10659. waarbij hec 
echter wederom niet duidelijk is. of de oprichtingsakte al was verleden. Het is 
belangwekkend deze beslissing te leggen naast die van een andere kamer van bet-
zelfde Hof van 6 Dec. 1921. W. 10860. waarbij met vernietiging van het vonni? 
der Rb. te Amsterdam van 27 Febr. 1920. N. J. 1920. 849. weder eens wordt 
beweerd, dat bij een contract door een vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 
gesloten, de handelende persoon gerechtigd is persoonlijk nakoming te vorderen. 
Dezelfde argumentatie die het Hof in de eerste beslissing gebruikt, kan dienen om 
de onhoudbaarheid der tweede aan te toonen. 

2) Gelijk al gezegd, of de akte al was opgemaakt, blijkt niet afdoende uit het 
vonnis. 
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grond hebben geoordeeld? De vordering had kunnen worden toe-
gewezen, maar enkel op grond van art. 39 W . v. K. 

Zoo komen we dus tot een zeer eenvoudig stelsel. W i e op de 
bewilliging vooruitloopt, verricht rechtsgeldige handelingen die de 
n. v. binden, die immers achteraf gerekend wordt toen reeds be-
staan te hebben. Alleen zal hij tegenover derden, die hij niet op 
de hoogte bracht van zijn bijzondere positie, persoonlijk aansprake-
lijk zijn voor zijn ietwat overmoedig handelen. De omstandigheid 
dat onze wet de inmenging van de overheid in een sanctie van de 
oprichtingshandeling van partijen doet bestaan, vrijwaart ons voor 
de moeielijkheden, die andere wetgevingen hier ondervinden 1 ) . 
Met de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid, die van den Dries 
hier aanneemt, en die dan zou moeten overgaan niet in een ver-
eeniging met rechtspersoonlijkheid, maar in een naamlooze vennoot-
schap hebben we gelukkig niet te maken. 

Practisch mag het verschil dat wij maakten tusschen naamlooze 
vennootschap en vereeniging niet zoo heel groot zijn, het is belang-
rijk genoeg om ons ten slotte nog eens de vraag te stellen of de 
oplossing die we voor de n. v. vonden en die zich zelve door een-
voud kenmerkt niet ook voor de vereeniging bruikbaar is. Ook hier 
is de handeling van het Staatsgezag goedkeuring van hetgeen vroe-
ger is geschied en de goedgekeurde statuten houden ook in den 
datum van oprichting Zouden we nu ook hier niet terugwerking 
mogen aannemen? het zou zooveel moeielijke vragen ter zijde stel-
len, als we mochten concludeeren dat b.v. de Utrechtsche IJsclub, 
die bij hare tweede erkenning liet goedkeuren, dat zij opnieuw was 
aangegaan op den dag, dat zij de rechtspersoonlijkheid had ver-
loren, achteraf beschouwd voortdurend rechtspersoon was geble-
ven. Het schijnt verleidelijk. Intusschen de verschillen, die we 
boven al aangaven, spreken te duidelijk. Men lette op den tekst 
der wet van 1855 (art. 5 „treedt als rechtspersoon op na te zijn 
erkend") en vergelijke dien met art. 36 W . v. K. De wetgever heeft 
zich nu eenmaal de vereeniging gedacht, als in den regel bestaande 
zonder goedkeuring en zonder rechtspersoonlijkheid en de naam-
looze vennootschap alleen erkend als zij uitdrukkelijk bewilligd 
was. Vandaar dat we niet uit hetgeen voor de bewilliging geldt, 
mogen besluiten tot gelijke conclusie voor de goedkeuring naar de 
wet van 1855. 

W e moeten maar tevreden zijn met het resultaat dat we voor 
ieder van beide afzonderlijk hebben gevonden. 

l ) Zie daarover Karl Lebmann, Das Recht der Aktiengescllschaften, I, blz. 
438 vlg., Paul Pic in Thaller's Droit Commercial, Des Sociétés, II, n. 840, wiens 
stelsel van personnalité morale intérieure vóór de door publicatie verkregen 
rechtspersoonlijkheid wel duidelijk maakt, dat zoodra eenmaal een handeling als 
de oprichting van een vereeniging of n. v. geldig is, maar de rechtspersoonlijk-
heid afhankelijk wordt van eenigc formaliteit, men altijd tot voorstellingen neigt, 
die langs een achterdeur de rechtspersoonlijkheid weer invoeren. 



77. O V E R R E C H T S P E R S O N E N . *) 

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 bestem-
ming 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 daar-
van 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 ge-
vormd is een andere dan de optelsom der willen van de personen 
die aan haar vorming meewerkten, zij heeft eigen individueel karak-
ter, 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 stichtings-
akte voortlevende wil van den erflater zijn. In deze gedachte mij 
te verplaatsen is me onmogelijk, ik vind haar eenvoudig onbegrijpe-
lijk; 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, of over de moeielijkheden heenglijden. Michoud 1 ) 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 onder-
scheid 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.). 

a) I, blz. 185 vl8. 
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het vereenigingsvermogen, anderzijds de uitsluiting van iedere be-
voegdheid der destinatarissen dienaangaande. 

Het is geen wonder, dat men veel meer naar het vereenigings-
recht heeft gekeken dan naar dat der stichting. Voor het rechts-
leven is de vereeniging vooral tegenwoordig van veel grooter be-
lang 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 toege-
schreven. Of wel men sprak van subjectlooze rechten en meende 
daarmee de verhoudingen waar het hier om gaat, te kunnen ver-
klaren. 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 ver-
eeniging 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 zijn? 
W i e onze vorige artikelen gelezen heeft, weet dat we iedere op-
vatting 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 ver-
houdingen 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 feite-
lijke verhoudingen in het vereenigingsleven slechts dan de rechts-
regeling verkrijgen, die zij behooren te hebben, indien de vereeni-
ging tot rechtspersoon wordt gemaakt. Het blijft Gierke's ver-
dienste 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 rechts-
persoon of niet, zegt dat nog niets. Het is mogelijk dat deze een-
heid 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 
allerlei 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 toe-
komt — 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. 

W e 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 in-
gaan, hier de plaats niet is. Slechts een enkel punt wil ik releveeren. 
Het is dit, dat het geheele instituut volkomen onbegrijpelijk blijft, 
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 ont-
wikkeling te brengen, zonder ook maar eenigszins aan de grond-
slagen van het recht te wrikken. Men zie slechts naar den oor-
sprong van de trust die ontstaan is uit de onmogelijkheid over zijn 
vermogen na doode te beschikken; de Engelschman uit de Middel-
eeuwen die dit niettemin doen wilde, gaf het goed bij zijn leven 
weg, met opdracht daarmee na zijn 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 ver-
richt, 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 

1 ) Het uitvoerigst in hel pmefschiift van I). Ie 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 bezit-
tingen 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 be-
langhebbenden worden in equity gehandhaafd. De trust moet ter 
wille van personen bestaan of zij moet een liefdadig doel hebben 
(chari ty) , buiten dit gebied is het wijden van het goed aan een 
onpersoonlijk doel uitgesloten, het begrip charity wordt echter 
ruim genomen 1 ) . 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'2) 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 eigen-
dom naar equity is niet anders dan wat wij het recht van het 
individueel lid bij een vereeniging zouden noemen. Maar het ge-
bruik 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 ver-
tegenwoordigt, het enkel de ownership naar common law is, wàarop 
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 3 ) . 

!) Maitland, Collected Papers. III. blz. 358. 
-) T.a.p. blz. 377/8. 
:!) Maitland. t.a.p.. blz. 368. 
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Van dit Engelsche recht kunnen we twee dingen leeren. Voor-
eerst 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 zeg t 1 ) : ,.Ownership supposes an owner. W e 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 op-
lossing 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 bescher-
ming 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. 

W e 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 moge-
lijkheid 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 

J) T.a.p., blz. 358. 
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wet een volkomen stilzwijgen. Slechts voor de stichting die armen-
zorg ten doel heeft, is dit sinds 1912 anders . Niettemin heeft de 
rechtspraak van het oogenblik af dat zij met de vraag in aan-
raking 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 merk-
waardiger, omdat van gezaghebbende zijde deze opvatting her-
haaldelijk 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 parti-
culiere 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. W è l kwam er reactie, een strooming voor be-
houd 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 weldadig-
heid 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 reglementeerenJ ) , 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 remi-
niscenties. 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 opge-
richt zonder inmenging van den Staat, niet goed vereenigbaar. 
Die mogelijkheid werd op dezen grond dan ook door figuren als 
Olivier ' ) — die daarbij geheel bleef in de lijn van niemand minder 
dan zijn grooten vriend Thorbecke zelf — en Goudsmi t ' ) uit-
drukkelijk ontkend, zij vonden in de rechtslitteratuur s teun") . En 

]1 Van 18 Oct. 1810. bij Fortuijn, III. blz. 191. 
2) 20 Dec. 1818. S. 48, 2 Dec. 1823, S. 49. 21 Dec. 1837. S. 70. 
:i) Themis 1844. blz. 110. 
4) Pandecten, I, blz. 75. 
3) Typisch de diss, van F. A. P. van Lanschot, Leiden, 1856: voor oprich-

ting van stichtingen is inmenging van den wetgever noodig. hij spreekt van 
het ,,wonderlijk 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 1) 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 Staatsinmen-
ging kan worden opgericht en dat zulk een stichting rechtspersoon-
lijkheid bezit. Voorzoover ik kan nagaan, was het voor het eerst 
in 1882 dat de Hooge R a a d 3 ) 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 doe lde 4 ) , dat hier door een constante jurisprudentie recht is 
geschapen. Éénmaal , nog in 1899 5 ) , trachtte de afdeeling conten-
tieus 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 aan-
vaard, 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 stich-
tingen 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 door-
gevoerde 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 rechts-
persoonlijkheid der stichting door den wetgever is uitgesproken. 
Men zegt — en volkomen terecht — aan de theoretische construc-
ties van den wetgever zijn we niet gebonden. Als de wet verklaart 
dat de stichting rechtspersoon is dan hebben we alle rechtsgevol-

') I, blz. 411. 
2) W. 2754. 
3) 30 Juni 1882, W . 4800. 
4) Arr. 11 Dec. 1914. N. J. 1915. 238; W . 9755, W . P. N. R. 2360 
5) 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 be-
staat in deze niet. Maar wèl zal de theoreticus die zulk een insti-
tuut 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 voor-
stelling wordt opgenomen in den regel zelven. Door aan de voor-
stelling 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 nage-
laten 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 on-
houdbaar blijkt en deze de verschijnselen waarom het gaat ver-
klaarbaar 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 rechtsverhou-
dingen bij de betrokkenen. W e 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 den-
zelfden 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 con-
servatief. Het eenmaal bestaande heeft alleen omdat het bestaat 
iets voor, nieuwlichterij is hier geheel uit den booze. De voorstel-
ling ,,de stichting rechtspersoon" moet, indien er geen onover-
komelijke bezwaren tegen bestaan, worden gehandhaafd. 



STICHTINGEN 351 

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 onbruik-
baar zal blijken. De aanpassing is altijd moeilijk. Of zijn de be-
zwaren 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 sub-
jectief 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 ge-
legen zijn. Het is met deze ons door de realiteit gegeven waar-
heden 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 Siccama1) en bij 
Star Busmann'J) 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/ir.sordening 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 altijd weer de fout dat het begrip ,.per-
soon" niet door analyse van rechtsverhoudingen wordt gevonden 
maar van de buiten het recht in het ,,menschenverkeer" bestaande 
persoonlijkheid wordt uitgegaan. Als Hora Siccama betoogt: ') 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 rechtssub-
jecten verzetten, heeft hij volkomen gelijk. Dan gaat het om de 

' ) In zijn dissertatie over de geestelijke en kerkelijke goederen. Utrecht. 1905. 
2) In zijn bewerking van Land, 1. 
•'') Blz. 191. 
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vraag wat recht behoort te zijn, wat behoort te geschieden. M a a r 
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 posi-
tieve 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 gel-
dend 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 ver-
klaring, 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 daar-
om 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 vol-
staan, 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 wis-
selende groep of aan de menschheid in haar geheel" dan antwoord 
ik, dat wij niet de minste moeite hebben met die gedachte ver-
trouwd te geraken. Dat wist ik heusch ook wel. Maar daar gaat 
het niet om. Het is niet de vraag of er voorwerpen zijn, die „aan-
gewend 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 doel-
einden. Star Busmann 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. 
a ) Blz. 770. 
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de vraag wie is eigenaar van dat voorwerp, wie crediteur of debi-
teur. 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 vol-
brengen, 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 rechts-
subject en een object. Zoo luidde ons betoog. W i e dit wil inzien 
bedenke dat niet alleen verschillende rechtsordeningen verschil-
lende vormen kennen waardoor die bestemming kan worden ver-
werkelijkt, 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 be-
paald 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 wor-
den 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 
Î 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 ge-
bonden, 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 be-
staan der laatste fondsen, de stichtingen en dus ook het aangewend 
worden der gelden voor het bepaalde doel, niet. Hoezeer een ver-
schil 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 faillisse-
ment 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 uiter-
lijk 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 organi-
satie 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 ver-
mogen dat voor een bepaald doel moet worden aangewend, de zelf-
standigheid 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 verwezen-
lijking van het doel langs de wegen van het verbintenissenrecht, 
bij de stichting wordt de eigendom gescheiden van dien der be-
staande personen, voor het recht dus een nieuwe persoon ge-
schapen. 

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 „doel-
vermogen" te maken, waarom zou dat bij de stichtingen anders 
zijn? Ik denk aan de gevallen, die in de litteratuur over de rechts-
personen 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 wor-
den 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 nalaten-
schap 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 

a) 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 ge t rokken 1 ) . Een 
stichting bij uitersten wil in het leven te roepen en haar tegelijker-
tijd 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 ontstaat 
dus op het oogenblik van den dood, om te kunnen erven moet men 
echter op dat oogenblik reeds fcestaan. Aan de stichting kan niet 
worden vermaakt, wat tot haar wezen behoort. Met andere woor-
den: om te kunnen erven moet men reeds persoon zijn op het oogen-
blik 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 toepas-
sing 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 weer-
legd, 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 ver-
klaren. Een verklaring die tot daarmee strijdige conclusies dwingt 
kan niet worden gehandhaafd. Het mag gelijk ik in mijn bewer-
king van den vierden druk van Asser I voorstelde'2) voor een 
oogenblik verstandig zijn den knoop door te hakken en over het 
theoretische bezwaar plomp weg heen te stappen, een wetenschap-
pelijke 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 ver-
mogen noodig is te laten varen. Men kan totaal onvermogende 
vereenigingen-rechtspersonen scheppen, zegt hi j : ! ) , waarom zou 
voor de stichting iets anders gelden? Het argument is begrijpelijk 
tegenover hen die de aanwezigheid van een zeker vermogen ver-

1) 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. W o r d t de vereeniging 
opgericht en verwerft deze rechtspersoonlijkheid, dan zijn er wel-
licht 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 schuld-
bekentenis 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) '"). W i e een 
stichting maakt zonder deze te begiftigen kan de handeling onge-
daan maken door haar te herroepen, eerst als de stichting doordien 
zij vermogen bezit en dus tot anderen in rechtsbetrekking is ge-
komen werkelijk is ontstaan wordt zulk een inbreuk op een rechts-
verhouding die dan tusschen derden bestaat hem ongeoorloofd. 
Aanvaardt men deze opvatting, dan is ook de vraag of de stich-
ting door verlies van haar vermogen ophoudt te bestaan gemakke-
lijk te beantwoorden. O p 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 opgehou-
den te bestaan. Zij is geliquideerd. Deze conclusie schijnt ook 
Suijling te a a n v a a r d e n 3 ) , 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. 

J ) 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 bestemd. 

3) T.a.p. blz. 82. 
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Diephuis1) , Land 2 ) 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 reeksbegrip 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. Maa r ,.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 con-
creet 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 goe-
deren, een realiteit waaraan de rechtspersoonlijkheid wordt toe-
geschreven. De eenige realiteit waarmee we te maken hebben is 
die van het recht, het eenige noodige dus dat de rechtsverhoudin-
gen worden aangewezen, waarin de rechtspersoon wier bestaan 
moet worden aangetoond als subject staat. Zijn deze er niet, dan 
is er voor het recht . . . niets. O p 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 W i n d s c h e i d 4 ) over de zaak zegt. Ge-
lukkig 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. 
*) I (Star Busmann) blz. 839, noot 2. daar verdere litteratuur. 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". 



STICHTINGEN 359 

handelwijze toch verre verkieselijk boven die welke een practisch 
onhoudbaar resultaat aanvaardt op grond eener theoretische be-
schouwing. 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 ge-
weest, 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 gelijk-
tijdige 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 rechtspersoonlijk-
heid, 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 goedkeu-
ring te verklaren:) ), voor ons bestaat dit niet. Windscheid *) en 
ook de H. R. leeren: men kan wel bij testament een vermogen af-
zonderen 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 af-
zondert 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 billijk 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. 
•') Dit moet bij raadpleging van Duitsche litteratuur in het oog worden ge-

houden. 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 los-
maakt van de gedachte dat de rechtspersoon een bestaan zou heb-
ben buiten de rechtsverhoudingen als wier subject ze wordt aan-
gewezen. Denkt men zich zoo'n ,,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. 



78. O V E R R E C H T S P E R S O N E N . 

IV. Rechtspersoon en subjectief recht. *) 

I. 

Ten slotte eenige theoretische beschouwingen. Ik weet dat deze 
voor een groot deel van de lezers van dit Weekblad weinig aan-
trekkelijkheid bezitten, maar ik moet hun verzoeken ze voor dit-
maal te willen aanvaarden. Immers de theoretische grondslag, 
waarop ik de betoogen over positief recht die ik deed voorafgaan, 
opbouwde, moet naar één zijde nog nader worden aangegeven; 
een beschouwing over rechtssubjecten die over het subjectief recht 
zwijgt, is noodzakelijk onvolledig. En zeker geldt dat voor de 
opvatting die ik hier verdedig; zooveel zal, hoop ik, uit mijn op-
stellen wel duidelijk geworden zijn, dat naar mijne meening het 
eene begrip niet zonder het andere is te bepalen. 

Intusschen, een uitvoerige beschouwing over de begripsbepalin-
gen die men over het subjectieve recht heeft gegeven, behoeft men 
van mij niet te verwachten. Het zou daarvoor hier de plaats niet 
zijn. En ik kan mij te eerder daarvan onthouden, omdat ik het 
voordeel heb te kunnen aanknoopen aan een opvatting, die radi-
caal met het geheele begrip subjectief recht en dus ook met de 
rechtspersoon wil breken, een opvatting die door den pakkenden 
betoogtrant van haar auteur en door den durf waarmede hij zelfs 
de door de traditie meest gesanctionneerde leerstukken heeft aan-
getast, ook hier te lande weerklank heeft gevonden. 

Ik bedoel de leer van Duguit. 
Dezen winter hebben wij dezen vertegenwoordiger van den 

Franschen geest hier in Holland kunnen hooren, wij hebben ons 
bij die heldere en meeslepende voordrachten kunnen overtuigen, 
voorzoover wij het niet reeds uit zijn geschriften hadden ervaren, 
dat er vóór alles één ding is waarnaar hij streeft in het recht: 
realisme, en een ander dat hij overal nog meent te bespeuren en 
meedoogenloos wil uitroeien: uit de scholastiek afkomstige „notions 
métaphysiques", dat hij meent een algeheele vernieuwing der 
rechtswetenschap te kunnen brengen door afbraak van al deze 
verouderde getimmerten en door haar opnieuw op te bouwen, enkel 
op waarneming der realiteit. 

Tot de begrippen, die uit de wetenschap verdwijnen moeten, 
behooren zoowel dat van „rechtspersoon" als dat van „subjectief 
recht". Het een om het ander, en inderdaad, indien de rechts-
wetenschap het zonder het begrip van subjectief recht zou moeten 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie nos. 2802—2805 
(8 September 1923 e.v.). 
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stellen, dan zou voor dat van rechtspersoon ook geen plaats 
meer zijn. 

Zien wij waarop die verwerping van het subjectieve recht berust. 
Vooraf echter een, naar ik meen, niet overbodige waarschu-

wing. Met de leer die bij stichtingen subjectlooze rechten aan-
neemt, heeft die van Duguit niets te maken. Brinz en zijn aan-
hangers stellen naast de aan menschen toekomende subjectieve 
rechten de doelvermogens, die zij als subjectlooze rechten meenen 
te mogen karakteriseeren: Duguit ontkent het bestaan van elk 
subjectief recht, ook dat van den individueelen mensch. ,,En réalité 
„il n'y a pas de droit subjectif", wordt hij niet moede te herhalen. 

Waa rom niet? waarom zou aan het subjectieve recht geen reali-
teit toekomen? 

Wannee r wij uit het breedvoerige betoog, dat een goed stuk 
van het eerste deel van den Trai té du droit constitutionnel vult, 
de kern lichten, dan zien we dat Duguit voor zijn stelling twee 
bewijzen aanvoert. Het eerste is dit. V a n alle omschrijvingen van 
subjectief recht, die in den loop der tijden zijn gegeven, is er slechts 
één die niet in zich zelve tegenspraak vertoont, die dus houdbaar 
zou zijn, indien zij juist was. Het is die welke in het subjectieve 
recht ziet de „pouvoir d'une volonté de s'imposer comme telle à 
un autre". Zoo kunnen we ons het subjectieve recht denken, maar 
van zulk een verschil van willen is in de werkelijkheid niets te 
vinden, een superioriteit van den eenen wil boven den anderen 
bestaat niet. Het recht voegt niets toe en doet niets af aan den 
wil der menschen. De conclusie moet dus zijn, dat subjectieve rech-
ten niet bestaan. 

Het tweede, onafhankelijk van het eerste opgestelde bewijs is 
dit. De regels van objectief recht kunnen worden onderscheiden 
in tweeën: de normatieve, die aan den mensch zeker doen of na-
laten bevelen en de constructieve of technische regels die dienen 
om de eerste te handhaven 1 ) . Wannee r er subjectieve rechten zijn, 
moeten zij op eenige wijze uit die objectieve regels kunnen worden 
afgeleid. Men heeft dit op allerlei wijze geprobeerd, maar al deze 
pogingen hebben gefaald. Uit een bevel van het recht komt men 
nooit tot een subjectief recht. ,,On n'a jamais démontré et on ne 
pourra jamais démontrer humainement le passage du droit objectif 
au droit subjectif, et comme d'un autre côté il est impossible 
d'admettre l'antériorité du droit subjectif au droit objectif, le droit 
subjectif est une chimère. Il n 'y a pas de droit subjectif"2) . En 
kan de normatieve regel geen subjectief recht voortbrengen, dan 
kan de constructieve het evenmin. ,,Elle ne peut pas faire plus que 
Ie principe dont elle tire toute sa force. Il serait absolument contra-
dictoire d'affirmer d'une part que la norme ne crée point par elle-
même de droit subjectif et que cependant la règle constructive qui 

1) Droit constitutionnel, blz. 36. 
2) T.a.p. blz. 130. 
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en dérive et qui ne trouve en elle ce qu'elle a de force, enfante, 
elle, un droit .subjectif" ' ) . Dit wordt dan verder uitgewerkt, van 
alle gevallen waarin de traditioneele theorie subjectieve rechten 
aanneemt, wordt dan een beschrijving gegeven, die van dit begrip 
geen gebruik maakt. Geven we één voorbeeld, dat van de onrecht-
matige daad, ,,le délit civil". Volgens de gewone opvatting krijgt 
door die daad de benadeelde een recht op herstel. Niets daarvan, 
zegt Duguit. ,,Un acte contraire au droit ne peut pas donner 
naissaince à un d ro i t " 2 ) . Maar moeten we dan niet zeggen dat 
niet het onrecht maar de wet het recht van den benadeelde doet 
geboren worden? Het is even absurd. Hoe zou de wet in zich zelve 
de verhouding tusschen twee individuen kunnen wijzigen, hoe aan 
den wil van een van hen een zekere qualiteit kunnen toekennen?3) 
Maar wat geschiedt er dan, als een onrechtmatige daad is ge-
pleegd? Niet anders dan dat wie in zoon geval schadevergoeding 
vordert, overeenkomstig de wet handelt, ,,le délit et Ie quasi délit 
sont simplement la condition de la possibilité pour certaines volontés 
de provoquer la mise en jeu de la contrainte sociale pour assurer 
la cessation et la réparation de la lésion". 

Ik geloof met deze zeer korte samenvatting de kern van Duguit 's 
betoog te hebben aangegeven, ik hoop althans hem geen onrecht 
te doen, door tot deze beide bewijsvoeringen de allerminst beknopte 
beschouwingen van onzen auteur te herleiden. Ben ik daarin ge-
slaagd, dan is, meen ik, zonder meer duidelijk hoe weinig realistisch 
in waarheid deze beschouwingswijze is, hoezeer zij op aprioristische 
opvattingen en logische deducties daaruit berust. 

Typisch blijkt dit uit wat ik aanhaalde van de beschouwing over 
het délit civil. Uit onrecht kàn geen recht voor den benadeelde 
voortvloeien, staat daar. Waarom niet? zou ik willen vragen. W a a r -
op anders dan op een vooropgestelde opvatting over recht berust 
die bewering? Trouwens van het geheele betoog geldt van het begin 
tot het einde hetzelfde. 

Schijnbaar anders gaat de schr. te werk in wat ik zijn eerste 
bewijs noemde. De werkelijkheid immers is de instantie waarop 
beroep gedaan wordt om aan te toonen, dat geen wil superieur is 
aan een anderen. Toch kan ik ook in dit betoog niets realistisch 
vinden. W a t doet Duguit? Overal in het recht, in het rechtsbewust-
zijn even zoo goed als in het geschreven recht, bij alle volken in 
alle tijden vindt men de bevoegdheid naast den regel. De verhou-
ding van het een tot het ander moet verklaard worden. Vandaar 
de pogingen het subjectief recht nader te omschrijven, Duguit 
ontleedt die pogingen, weegt ze en bevindt ze allen te licht. Het 
is scherp en helder wat hij daarover schrijft. Maar stel eens dat 

: ) T.a.p. blz. 146. 
2) T.a.p. blz. 157. 
3) Hier ziet men dat het tweede bewijs toch niet geheel onafhankelijk is van 

het eerste. 
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hij dan in alles wat hij er over zegt, gelijk heeft, dat alle definities 
gebrekkig zijn, dat in zich zelve alleen die van „volonté supérieure" 
houdbaar is, maar deze als in strijd met de werkelijkheid die zij wil 
weergeven, moet worden verworpen, wat volgt daar dan nog uit? 
Toch niet dat er in de werkelijkheid geen subjectieve rechten zijn? 
Men toont toch niet aan dat eenig begrip ondeugdelijk is door 
te bewijzen dat aan de tot nu toe daarvan gegeven omschrijvingen 
iets, misschien veel hapert? Hoogstens zou zijn aangetoond, dat 
men tot heden niet geslaagd is in een goede omschrijving van het 
begrip subjectief recht. Aan de wetenschap dan de taak een andere 
te zoeken, maar wie op grond van de onjuiste definities het begrip 
zelve verwerpt, maakt zich al te gemakkelijk van zijn taak af. Hij 
is als een schooljongen, die zijn opgaaf verscheurt omdat hij zijn 
vraagstuk niet kan oplossen. 

Enkel logische deductie uit een vooropgezette meening, is het 
tweede bewijs. Uit den aard van het objectieve recht, zooals Duguit 
het begrijpt, wordt afgeleid, dat het subjectief recht niet bestaat. 
Is dat geoorloofd? W e raken hier aan een zeer principieele vraag, 
aan deze: wat heeft een theoretische rechtsleer als ,,gegeven" te 
aanvaarden? Het is eigenaardig, dat Duguit zich die vraag niet 
stelt, dat het niet in hem opkomt zich af te vragen of de bevoegd-
heid in het recht niet een gegeven is, waaraan de rechtswetenschap 
haar plaats in het gebied harer voorstellingen behoort te geven, 
maar dat zij niet mag verwerpen. Dit hangt samen met zijn vol-
komen gemis aan ken-theoretische bezinning. Duguit wil realist zijn, 
hij sluit zich aan bij de beschouwingen van Auguste Comte, maar 
hij verzuimt zich eerst de vraag te stellen, wat die werkelijkheid 
is, waarover wij spreken zoodra we het over recht hebben, wat het 
eigenlijk beteekent als we zeggen, dat er subjectieve rechten al of 
niet zijn. En omdat hij zich de vraag niet stelt en evenmin onder-
zoekt waarin nu de realiteit bestaat die hij aan het objectieve recht 
wil toekennen, heeft zijn verwerping van het begrip subjectief recht 
geen waarde. 

W e zullen toch wel als we over deze dingen praten, moeten 
beginnen met te constateeren, dat er geen rechtsorde is of geweest 
is die niet met het begrip subjectief recht werkt, dat ook in het 
rechtsbewustzijn de voorstelling immer aanwezig is dat gij of ik 
recht hebben precies evenzoo als dat dit of dat recht of onrecht is, 
dat het subjectieve recht even oorspronkelijk is als het objectieve. Als 
Duguit daarvan niet wil weten, is dit gevolg van een reeks voorop-
gezette meeningen. Ik hoop dat in dit opstel aan te toonen. Ver-
wondering behoeft dat niet te baren als men bedenkt, dat zij die 
anderen verketteren op grond van dogmatisme en vooroordeel, die 
radicaal-realist willen zijn, gewoonlijk zelf vol vooroordeel zitten. 
Verwonderlijk is wel dat een zoo scherpzinnig man, een fijn 
dialecticus als Duguit, niet ziet dat hij zich van de tegenwerping, 
dat hij een geheel element in de rechtsorde miskent door het sub-
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jectieve recht uit te bannen, niet mag afmaken1) door er op te 
wijzen dat hij toch een zeker individueel element in het recht erkent. 
Het recht is sociaal zegt hij door zijn oorsprong, individueel in zijn 
toepassing; ik zou willen vragen raakt dit de tegenwerpingen? 

Vol van vooropgezette meeningen. Een er van is deze dat het 
recht (in objectieven zin) volledig wordt gekenmerkt door het als 
een reeks normen, bevelen aan te duiden. Hoe komen wij van uit 
die bevelen tot subjectieve rechten, is een vraag, die de wetenschap 
veel moeite heeft veroorzaakt, hoe kunnen we ons van die ver-
houding een eenvoudige voorstelling maken? Ik geef Duguit toe, 
dat het antwoord niet gevonden is. Maar zou tegenover al die mis-
lukte antwoorden de vraag niet op haar plaats zijn, of het wel juist 
is in het recht enkel het bevel te zien? Sinds Binding met zijn 
scheiding van norm en sanctie in het strafrecht klaarheid bracht, 
zijn we gewoon aldus te handelen, maar is het niet een eenzijdig-
heid? Thon heeft in 1878 door zijn Rechtsnorm und Subjectives 
Recht Binding's leer in het privaatrecht geïmporteerd en sindsdien 
zijn we er niet meer los van geworden. Maar we mogen de vraag 
stellen of het wel een geluk is geweest, of niet juist het privaat-
recht ons leert dat de bevoegdheid voor dat deel van het recht ten 
allen tijde centrum is geweest en of dus een beschrijving die het 
recht in zijn geheel wil omvatten, niet evengoed de bevoegdheid 
als den regel als een oorspronkelijk gegeven heeft te aanvaarden. 

Het is merkwaardig, dat juist een man als Duguit, die realistisch 
te werk wil gaan, zich deze vraag niet gesteld heeft. Voor hem 
is de opvatting recht is bevel een waarheid a priori waaraan niet 
mag worden getornd. Zij spreekt van zelve. Toch is er reden deze 
vraag op te werpen, als men de feiten beschouwt, die rechtsorde 
en rechtsbewustzijn ons aan de hand doen. Mij dunkt, een in den 
goeden zin realistische beschouwing behoort te beginnen met te 
onderzoeken niet hoe het subjectieve recht kan worden omschre-
ven, maar hoe het in rechts- en staatsieven wordt gebruikt. 

Daarover een volgende maal. 

II. 

Herhaaldelijk is er reeds op gewezen, dat het voor de algemeene 
rechtsleer een bijzonder belangwekkend verschijnsel is dat hetzelfde 
woord, in het Nederlandsch „recht", in het Latijn ,,jus" enz. wordt 
gebruikt om de bevoegdheid en om den regel aan te duiden. Het 
is een verschijnsel dat de Poolsche geleerde von Petrazycki van 
zoodanig gewicht heeft geacht, dat hij meende daarop de onder-
scheiding tusschen moraal en recht te kunnen bouwen en tegen-

L) T.a.p. blz. 130 vis;. 
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over het enkel normatieve karakter der eerste het normatieve èn 
attributieve van het recht te kunnen stellen. W a t er van deze naar 
mijne meening zeer vruchtbare gedachte zijn moge, in ieder geval 
vraagt zulk een verschijnsel om een verklaring, is het met de be-
wering dat er in werkelijkheid geen subjectieve rechten zijn, niet 
uit de wereld. 

Merkwaardig is echter ook dat het woord recht (en ook dit 
geldt voor analoge termen in andere talen) niet alleen wordt ge-
bruikt om de enkele bevoegdheid aan te duiden, maar ook om met 
name in het vermogensrecht een reeks bevoegdheden te benoemen 
die samen als één geheel worden beschouwd en die als geheel 
zekere typische eigenschappen vertoonen. Ik bedoel dit. W e zeg-
gen niet alleen, dat de eigenaar recht heeft om van zijn buurman 
zekere gedragingen te vorderen of om zijn goed over te dragen, 
maar ook dat ik het recht van eigendom heb. 

En eindelijk wordt het woord recht in subjectieven zin nog in 
een derde beteekenis gebruikt. Gelijk het woord recht in objec-
tieven zin dient zoowel om den regel die geldt aan te duiden 
(het is recht in Nederland, dat . . .) als om den regel die behoorde 
te gelden (in strijd met alle recht bepaalt de w e t . . . ) wordt ook 
het woord recht in subjectieven zin gebezigd zoowel voor het posi-
tief erkende recht als voor het recht dat naar eenig oordeel los 
van de positieve rechtsorde den mensch toekomt Vergelijk b.v.: ,,in 
Nederland heeft iedere meerderjarige man of vrouw het recht te 
stemmen", met ,,de arbeider heeft recht op een menschwaardig 
bestaan", of „ieder mensch heeft het recht te weigeren den mili-
tairen dienstplicht te vervullen", of met ,,de rechten van den 
mensch". Meer nog dan een recht (in objectieven zin) heeft men 
van rechten gesproken, indien men op grond zijner overtuiging een 
eisch aan de rechtsorde meende te mogen stellen. 

Naast elkaar dus: bevoegdheid, complex van bevoegdheden die 
als één geheel worden behandeld, rechts-eisch, ziedaar de beteeke-
nis die het woord recht kan hebben. 

Nu ontken ik geenszins dat tusschen deze beteekenissen samen-
hang bestaat, integendeel ik hoop in dit opstel over dat verband 
het een en ander in het midden te brengen, maar het is toch goed 
dat wij ze voorloopig van elkaar scheiden. Recht als bevoegdheid 
is een begrip dat voor de structuur van het recht van belang is, 
het hoort thuis in de algemeene rechtsleer, recht als complex van 
bevoegdheden is een rechtsverschijnsel van het privaatrecht, recht 
als rechtseisch zal in de rechtsphilosophie, ook in de historie moeten 
worden besproken. En het schijnt me een der fouten in D u g u i t s 
betoog dat deze onderscheiding niet in het oog is gehouden. Tel-
kens weer blijkt dat hij van recht als rechts-eisch niet wil weten, 
dat hij ontkent dat de mensch als zoodanig eenig recht aan de 
rechtsorde mag stellen, dat er iets is waarop hij a priori aanspraak 
zou mogen maken. Het is de natuurrechtelijke bijsmaak die het 
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woord recht in dezen zin heeft die hem afkeerig maakt van elk 
gebruik van het begrip. De verklaring van de rechten van den 
mensch — daartegen richt hij zijn aanvallen. Dat is de kern van 
zijn: En réalité il n 'y a pas de droit subjectif. Het is een meening, 
waarover te twisten valt. Maar het springt, dunkt mij, in het oog 
dat men niet gerechtigd is op grond dier meening de beteekenis 
van het subjectief recht als middel van structuur van rechtsverhou-
dingen in het algemeen of als verschijnsel in het privaatrecht te 
betwisten. Men kan ieder recht a priori (d. i. onafhankelijk der 
bestaande rechtsorde) verwerpen, men kan van meening zijn, dat 
bij de vorming van nieuw recht geheel andere factoren dan aan 
individuen of groepen toekomende, maar vooralsnog niet erkende 
„rechten" den doorslag moeten geven — dat alles doet niet af 
aan de vraag of in het bestaande recht aan het recht als bevoegd-
heid eenige plaats toekomt en zoo ja, welke, en evenmin aan die 
wat de waarde is der aanduiding van eigendom en andere derge-
lijke rechtsverschijnselen als subjectieve rechten. 

Wi j laten voorloopig het recht als bevoegdheid en als rechtseisch 
rusten en houden ons met het verschijnsel van het privaatrecht als 
complex van bevoegdheden bezig. 

Struijcken heeft er in zijn scherp-doordacht proefschrift over het 
rechtsbegrip 1) op gewezen, dat het eerste kenmerk, waardoor de 
private vermogensrechten zich onderscheiden is de uiterlijke af-
scheiding. Volkomen gelijk in het dagelijksch leven met het begrip 
„ding" het geval is, de samenstellende deelen hangen onderling 
inniger samen dan met de omgeving. W e hebben hier een bundel 
bevoegdheden en plichten, toekomende aan éénzelfde persoon, ge-
richt op éénzelfde object die door het recht als een zelfstandig 
geheel worden behandeld. De overige kenmerken die Struijcken 
aangeeft: de duurzaamheid der rechten, hunne zelfstandigheid 
tegen de objectieve regelen, die hun ontstaan beheerschen, hunne 
overdraagbaarheid zijn niet anders dan toepassingen van het eerst 
genoemde. 

Dus een bundel onderling verbonden bevoegdheden (en plich-
ten) toekomende aan een bepaald subject en gericht op eenig 
object. Gaat men historisch het ontstaan van deze abstracte voor-
stelling na of poogt men in de stof van het recht van heden haar 
meest eenvoudigen verschijningsvorm, die uitgangspunt is geweest 
voor den verderen uitbouw te vinden, dan komt men in beide ge-
vallen terecht bij den eigendom van een bepaald mensch op eenig 
stoffelijk voorwerp. Maar het is duidelijk, dat als men het sub-
jectief recht zelf wil karakteriseeren, in de omschrijving van den 
bijzonderen inhoud niets mag worden opgenomen, noch van dat-
gene waardoor de eigendom verschilt van andere subjectieve rech-
ten, noch van dat waardoor deze eigendom zich onderscheidt van 

' ) Blz. 238. 
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den eigendom van andere rechtsordeningen. Da t is alles vraag van 
positief recht, heeft met de bepaling en den aard van het subjec-
tieve recht als rechtsvorm niet te maken. Zie t men dat in, dan is 
duidelijk dat de tegenstelling die Duguit maakt tusschen den eigen-
dom ,.droit subjectif" en den eigendom ,,fonction sociale" niet 
bestaat. Volgens den Franschen geleerde zou in den loop der 19e 
eeuw de eigendom van droit subjectif geworden zijn fonction 
sociale, men vindt het betoog zoowel in den Trai té du droit con-
stitutionnel als in de Transformations du droit privé — het steunt 
op het bekende verschijnsel dat overal in de West -Europeesche 
rechten de bevoegdheden van den eigenaar in den loop van 19e 
en 20e eeuw zijn beperkt. De oorlog heeft hier scherp ingegrepen, 
maar vóór den oorlog was dezelfde ontwikkeling al aan den gang. 
Er is ook ten onzent herhaaldelijk op gewezen, hoe door onteige-
ning en publiekrechtelijke verordeningen, langs den weg van art. 
1401 B. W . en door schade-plichten buiten onrechtmatige daad 
de macht van den eigenaar in het positieve recht is versmald. W i l 
men zeggen dat de eigendom in meerdere mate dan vroeger fonction 
sociale is geworden, er is niets tegen. M a a r aan de qualiteit van 
eigendom als subjectief recht doet dit niets af; de eerste betiteling 
raakt den inhoud van het positief eigendomsrecht, de tweede zijn 
formeele structuur. Ook hier speelt de verwarring van het begrip 
subjectief recht als rechtsvorm en als rechtseisch weer een rol. Die 
verwarring had plaats toen men den eigendom voor onaantastbaar 
en heilig verklaarde (un droit inviolable et sacré) , toen men dus 
meende dat de inhoud van het eigendomsrecht onveranderlijk zou 
moeten zijn, het als het ware een positie toekende, waardoor het 
aan het objectief recht voorafging en een beteekenis zou hebben 
van nature, dat is dus buiten en boven het positieve recht. Van 
dezen waan zijn we al lang genezen. Even onjuist is het echter 
om met de verwerping van den eigendom als natuurrecht ook zijn 
karakter als subjectief recht te betwisten. 

Kunnen we nu van de betrekking tusschen subject en object die 
we in het subjectieve recht zien een nadere beschrijving geven, 
dan dat zij bevoegdheden omvat en samenbindt? Ook indien we 
daarbij elk element, aan de positieve rechtsstof ontleend, ter zijde 
moeten laten? Het is duidelijk dat we dan in het formeele moeten 
blijven. Ook dat een omschrijving als Jhering gaf — en na hem 
talloos velen — subjectief recht is , .belang" niet afdoende is, het 
is een sociologische omschrijving, die indien men de feitelijk be-
staande verhoudingen tusschen menschen wil weergeven, haar 
beteekenis kan hebben, maar die het eigenlijke niet raakt. Naar 
mijn meening kan dit slechts gevonden worden door bezinning op 
den aard van het recht zelf. En dan zou ik dit hierin willen zien 
dat het subject in de betrekking wordt gesteld als doel, waaraan 
het object dienstbaar is en tegelijk dat het object aan de macht van 
het subject wordt onderworpen. In het menschelijk weten kunnen 
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we naast het fundamenteele beginsel van oorzaak en gevolg dat 
van doel en middel stellen. Recht is een regeling van behooren, 
waarbij het niet om de verklaring van zekere gevolgen uit hare 
oorzaken gaat, maar om de vraag wat het einddoel van 's menschen 
bestaan is en hoe ter wille daarvan andere doeleinden kunnen wor-
den verwezenlijkt, die op hun beurt weder door andere middelen 
worden bereikt. In het subjectieve recht nu wordt het object tegen-
over het subject gesteld als middel tot doel. Tegelijkertijd is recht 
echter een regeling, die alleen bestaat indien zij geldt, d.w.z. in-
dien zij empirisch wordt ervaren in de macht die haar handhaaft. 
Is het subject van uit het object gezien doel, tevens is het object 
aan de macht van het subject onderworpen. Het tweeslachtig 
karakter van het objectieve recht (regel van behooren, maar aan 
empirisch gelden gebonden) vertoont zich ook in het subjectieve. 
Het is hier niet de plaats dit alles uit te werken, ik hoop er later 
nog wel gelegenheid voor te vinden, voor het oogenblik is het mij 
toch niet om het subjectieve recht maar om de rechtspersoon te 
doen. 

Zooeven zeide ik dat voor de vorming van het subjectieve rechts-
begrip de eigendom van den individueelen mensch op een stoffelijk 
voorwerp uitgangspunt is. De mensch doel in zich zelve, het werd 
zoodra individueele eigendom bestond als van zelf sprekend be-
schouwd, in den eigendom manifesteerde zich des menschen macht 
over de hem omringende stoffelijke wereld. Maar daarbij bleef het 
recht niet staan. Het kwam in botsing met het feit dat er men-
schen zijn bij wie machtsuitoefening onmogelijk is: kinderen, krank-
zinnigen enz. Aanvankelijk waren zij niet dan rechtsobjecten (het 
kind in de macht van den vader ) , ook toen de gedachte doordrong 
dat het goed van den vader voor het kind bewaard moest blijven 
tot zijn meerderjarigheid, gaf het recht daar eerst nog vorm aan 
door de voorstelling dat de voogd eigenaar was van het goed van 
den pupil. Een recht zonder macht die het handhaaft, scheen on-
denkbaar. Toen kwam de gedachte van de vertegenwoordiging op. 
„Het kind eigenaar", bleek vereenigbaar met een machtsuitoefening 
bij den voogd — aan den ethischen eisch dat het kind de goederen 
zijns vaders zou erven, was voldaan met behoud van den ouden 
rechtsvorm. Tweeërlei won men er tegelijk mee. Een wetenschappe-
lijke (logische) waarde: ,,het kind eigenaar" maakt iedere inge-
wikkelde constructie overbodig, maakt het mogelijk, als tusschen 
goederen en minderjarigen de rechtsband moest worden beschre-
ven, dezelfde begrippen van eigendom en welke rechten ook, toe 
te passen, die voor den normalen mensch van toepassing waren, 
hoe minder regels, hoe beter. En tegelijk was een ethische waarde 
gehandhaafd: het kind evenzeer doel in zich zelven als welke 
mensch ook. Overal waar de rechtswetenschap een vooruitgang 
boekt, vinden we deze beide te samen. 

Bij de rechtspersoon vinden we iets geheel analoogs. Met be-
24 
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hulp van het eenmaal gevonden begrip vertegenwoordiging maakt 
het recht zich van de voorstelling los dat rechtssubject alleen de 
individueele mensch kan zijn, gelijk het — zij het met niet zoo in-
grijpende gevolgen — de voorstelling zou laten glippen, dat als 
object alleen stoffelijke voorwerpen kunnen worden behandeld. De 
Romeinen begonnen: waar een doel is dat niet in den individueelen 
mensch is gelegen maar dat aan meerderen gemeen is, waar ter 
wille van dat doel objecten moeten worden gebezigd, juist als 
anders voor de individuen, waar gebruik van de vertegenwoordi-
ging verwezenlijking van dat doel met de machtsmiddelen van het 
recht mogelijk maakt, zagen reeds zij een verhouding van subjec-
tief recht, waarin het subject iets anders was dan een mensch. 
Maa r zij waren nog wat aarzelend, het is of de immense kracht 
van rechtsvorming die in hen zat, wat was uitgeput, toen zij hier 
waren gekomen. Zij spraken van ,.personae vice fungi", ze zagen 
wel het voornaamste: de scheiding van déze rechten en die welke 
aan de individuen persoonlijk toekwamen, maar tot een klaar stel-
len van het begrip rechtspersoon kwamen zij niet, om van de uit-
werking niet te spreken. Het was eerst Paus Innocentius IV die de 
groote stap deed en de verklaring opstelde dat de corporatie 
persona is. Uit de Middeleeuwsche Jurisprudentie is het begrip tot 
ons gekomen. 

III. 

Te r verduidelijking is het gewenscht naast de hier verdedigde 
opvatting van rechtspersonen een andere te stellen die èn verwant-
schap met èn principieel onderscheid tegenover de onze vertoont. 
Ik meen die van Binder 1) . Als deze verklaart dat het rechtssubject 
niet van het subjectieve recht te scheiden is (keine von den sub-
jectiven Recht losbare Existenz hat ) , als hij er op wijst dat men 
ten onrechte de vraag wat een rechtssubject is, telkens heeft pogen 
te beantwoorden door op te sommen wie rechtssubject kunnen zijn, 
als hij zegt dat rechtssubject niet and.ers kan worden gedefinieerd 
dan ,,in der durch die Rechtsordnung gegebenen Beziehung stehen 
die wir ein subjectives Recht nennen", dan sluiten we ons daarbij 
gaarne a a n 2 ) . Maar met de conclusie, waartoe hij in zijn op dit 
fundament gebouwde betoog komt, kan ik mij geenszins vereenigen. 

Binder gaat uit van deze drie stellingen: Het subjectieve recht 
is macht ter wille van de bescherming van het belang. Het komt 
voor dat deze macht toekomt aan hem wiens belangen beschermd 
moeten worden. Het komt ook voor dat die macht aan een ander 
toekomt. Degeen die macht heeft het recht te handhaven, behoeft 

' ) Das Problem der juristischen Persönlichkeit (1907) 
2 ) Blz. 50. 
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niet degeen te zijn wiens belangen beschermd worden (kinderen). 
Nu heeft de theorie jaren lang gestreden over de vraag wie de 
rechthebbende is, de „Verfüger" of de „Geniesser". Volgens Bin-
der is die strijd onvruchtbaar en zijn zij het beiden. Het subjectieve 
recht is deelbaar, het is niet een constante grootte en ditzelfde 
moet van het rechtssubject worden g e z e g d 1 ) 2 ) . Het subjectieve 
recht komt dus aan kind èn voogd toe, beiden zijn rechtssubject. 
Men kan het in meerdere en mindere mate zijn. Zoo zijn ook bij 
een vereeniging èn de gemeenschap èn de individueele leden subject 
ten aanzien van de in gemeenschap gebrachte rechten. 

Het is een subtiele beschouwing, zij wordt met kracht en in 
klare volzinnen voorgedragen, toch heeft zij mij niet overtuigd. 
Reeds de omstandigheid dat wij niet meer mogen zeggen: het kind 
is eigenaar, maar zouden moeten verklaren; het kind is in zeker 
opzicht eigenaar en de voogd is het ook in een ander opzicht, maakt 
ons huiverig deze slotsommen te aanvaarden. Zij komen in strijd 
met wat ons de rechtsstof zelve als gegeven aan de hand doet. Ik 
geloof dat Binder hier heeft gefaald door een soortgelijk verzuim 
als Duguit later beging, door zich geen rekenschap te geven wat 
de realiteit is welke aan het recht toekomt. Ook hij schrijft3) aan 
het subjectieve recht een andere, een mindere, werkelijkheid toe 
dan aan het objectieve, ook bij hem is het recht niet anders dan 
een geheel van bevelen. Daardoor heeft hij geen oog voor het feit 
dat het positieve recht ons niet alleen de bevoegdheid laat zien 
als subjectieven rechtsvorm, volkomen op één lijn met den plicht, 
maar ook in het privaatrecht het verschijnsel vertoont van de com-
plexen van samenhangende, elkaar bepalende bevoegdheden als den 
eigendom, die door het recht als één geheel worden behandeld. 
Zeker, men mag zeggen dat de voogd het recht heeft voor zijn 
pupil in rechten op te treden, maar daaruit volgt niet, dat men ook 
zou mogen zeggen dat hii in zeker opzicht eigenaar is van het voor 
zijn pupil bestemde goed. De eigendom als eenheid vraagt om één 
eigenaar'1). Dat is het kind. Met behulp van het denkbeeld der 
vertegenwoordiging wordt dan deze voorstelling vereenigd met het 
feit dat de voogd de rechten van den minderjarige kan handhaven. 

Binder beweert dat het begrip rechtspersoon een ..relatie" aan-
geeft, niet een ,,ding". Andere wetenschappen hebben op allerlei 
gebied de dingbegrippen vervangen door relatiebegrippen, de 
rechtswetenschap moet haar volgen, zij heeft enkel met rechts-
bettekkingen te doen. Holder heeft daartegen gesteld, dat om een 
betrekking te hebben, we altijd „wezens" en „dingen" zullen moe-

' ) Blz. 40. 
2) Blz. 84. 
3) Blz. 35. 
4) Het is duidelijk dat ik hier niet de quantitatieve declinj; bij mede-eigendom 

bestrijd, maar de deeling waarbij het eigendomsrecht in ongelijksoortige bevoegd-
heden zou uiteenvallen. 
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ten aanwijzen1) , waartusschen die betrekkingen bestaan. Hoe 
zullen we ons een betrekking zonder deze kunnen voorstellen? 

Hier is dunkt mij misverstand. W i j kunnen, als wij de positie 
van het recht in de samenleving of het menschelijk weten willen 
aangeven — sociologisch dus of methodologisch de plaats van het 
recht beschrijven — ons van het recht losdenken, wij zullen het 
dan als een relatie tusschen menschen aanduiden. Bij die beschou-
wing is van rechtssubjecten geen sprake. Wi j kunnen echter ook 
ons bij onze beschrijving in het recht zelve plaatsen, eigenlijk juri-
disch te werk gaan. In het recht treffen we dan subjecten en 
objecten aan, waartusschen betrekkingen bestaan. Zoodra het 
recht deze begrippen gebruikt, gebruikt ze het ding begrip, daarin 
heeft Holder zonder twijfel gelijk. Maar dat ,,ding" moet — en 
in zooverre stemmen we niet met hem maar met Binder in .— niet 
buiten maar in het recht worden gezocht. Voor het recht zijn er 
geen ,.dragers" van rechten, wien het recht deze in de hand zou 
leggen. Recht en rechtssubject zijn tegelijk gegeven. Doch Binder 
heeft niet gezien, dat ook in het recht voor het dingbegrip plaats is. 
Ding genomen in denzelfden zin waarin het spraakgebruik van 
het dagelijksch leven het kent, in den zin van elkaar bepalende, 
samenhangende en van hetgeen buiten het ding is afgescheiden 
betrekkingen. Voor het recht zijn eigendom en vorderingsrecht 
zulke dingen en precies in denzelfden zin is rechtssubject het ook. 
W a n t — en hier sta ik recht tegenover Binder — rechtssubject is 
niet al wat bevoegdheid in den ruimsten zin heeft, maar rechts-
subject is al datgene waaraan een subjectief recht in den tweeden 
door ons boven in het vorige nummer aangegeven zin van complex 
van bevoegdheden toekomt. Rechtspersoon is een begrip van het 
privaatrecht van het vermogensrecht. Ik wil daarmee niet zeggen 
dat het niet beteekenis heeft of kan krijgen voor het publiek recht, 
maar het bestaan van rechtspersonen wordt door het privaatrecht 
bepaald. Dit wordt duidelijk als we ons indenken welk criterium 
we moeten aanleggen om uit te maken of aan eenige publiek-
rechtelijke instelling rechtspersoonlijkheid toekomt. Er zijn allerlei 
staatsorganen die bevoegdheden hebben, in dien zin subjectieve 
rechten, maar die toch geen rechtspersoon zijn, omdat zij ten aan-
zien der hun toevertrouwde belangen niet zulk een zelfstandigheid 
hebben verworven, dat zij subject van het daarvoor bestemde ver-
mogen zouden mogen heeten. Rechtbanken en universiteiten b.v. 
hebben het recht van petitie, rechtspersonen zijn zij niet. Als we 
dus mèt Binder zeggen dat rechtspersoon is al wat in de door 
de rechtsorde gegeven betrekking staat, die wij subjectief récht 
noemen, dan begrijpen we anders dan Binder onder dat sub-
jectieve recht het private vermogensrecht als complex van bevoegd-

J ) Jhering's Jahrbücber 1908, blz. 47 vlg. Het is soortgelijk betoog als ik gaf 
in mijn bestrijding der leer van de subjectlooze rechten in Asser. 1, 5e druk, blz. 642. 
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heden. Anders gezegd: Rechtssubject is al wat eigenaar is. Gelijk 
het begrip subjectief recht èn voor bevoegdheid in het algemeen 
èn voor complex van samenhangende privaatrechtelijke bevoegd-
heden wordt gebruikt, zouden we ons kunnen denken dat ook het 
begrip rechtspersoon beide beteekenissen had: al wat bevoegd-
heden heeft — al wat subjectieve privaatrecht heeft. Maar ons 
materiaal, de positieve rechtsordening, leert ons dat het begrip 
alleen in den laatsten zin wordt gebezigd. 

Rechtspersoon dus, wat in het positieve recht als subject van 
het subjectieve vermogensrecht, van eigendom en schuldvordering 
verschijnt. Het is duidelijk dat hieruit volgt dat ten aanzien van 
corporatievormen alleen een onderzoek der geldende rechtsregelen 
kan uitmaken of hun rechtspersoonlijkheid toekomt. Dat moet wor-
den beslist, naarmate al dan niet van de subjectieve rechten iets 
anders dan de leden dier vereeniging als subject is gedacht. Het 
is deze methode die ik toepaste, toen ik in het eerste van deze 
opstellenreeks tot de rechtspersoonlijkheid der firma conclu-
deerde 1 ) . 

En het is ook duidelijk dat een algemeen criterium, waaraan 
een vereeniging naar elk recht zou moeten voldoen om rechts-
persoonlijkheid te bezitten, niet is aan te wijzen. Hoezeer men 
daarbij vastloopt, leert het overigens in Frankrijk terecht geprezen 
boek van Michoud*). Michoud ziet als vele anderen in het sub-
jectief recht elementen van belang en van macht. Voor de vraag 
of een corporatie rechtspersoonlijkheid bezit, kunnen de laatste 
niet beslissend zijn, gelijke organisatie als een vereeniging-rechts-
persoon kan ook iedere vorm van samenwerking bezitten. Het is, 
dunkt mij, klaar dat als men meent uit het begrip van subjectief 
recht te kunnen bepalen welke corporaties rechtspersoonlijkheid 
bezitten, reeds dit ter zijde stellen van het machtselement, dat men 
zelf in het begrip aan heeft gewezen, willekeurig is. Maar zien 
we verder. Het belang is dus beslissend. Zoodra het collectieve 
belang verschilt van de som van de individueele belangen, heeft 
de vereeniging rechtspersoonlijkheid. Dat is het geval met de ver-
eeniging met idieel doel. Intusschen, voor het feit dat toch deze 

1) Van die methode ben ik in de beschouwing over de vereeniging zonder 
rechtspersoonlijkheid niet afgeweken. Daar gaat het om een vraag van inter-
pretatie van ons huidige recht. In de wet ligt een tegenstrijdigheid, zij neemt 
met de cene hand terug wat zij met de andere geeft. Zij geeft de volledige erken-
ning van de afspraak van oprichting ook zonder staatsinmenging, zij erkent die 
afspraak dus ook voorzoover zij rechtsverhoudingen schept die op rechtspersoon-
lijkheid der vereeniging gericht zijn. maar zij onthoudt dat gevolg er toch weer 
aan. Vandaar de noodzakelijkheid van een oplossing die van het een of het ander 
iets laat vallen. Nu kan men meenen dat ik bij de oplossing die ik verdedig, de 
juiste keuze niet heb gedaan, maar met de methode bij de vennootschap onder 
firma gevolgd, ben ik niet — zooals Meijers naar zijn rede ter Juristenvergadering 
schijnt te meenen — in botsing gekomen. 

") Theorie de la personnalité morale, I, n. 71 vlg. 
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kwaliteit aan heel wat vereenigingen, die de stoffelijke belangen 
harer leden willen bevorderen, niet kan worden ontstreden, is ook 
Michoud niet blind. Dus voegt hij bij de vereenigingen met idieel 
doel die met wisselend personeel. De redeneering waarvoor dit 
criterium aan het vorige wordt verbonden, is deze: als de leden 
wisselen is het niet zeker dat eenige handeling voor de tegen-
woordige leden van belang is, zij werkt wellicht eerst in de toe-
komst, als het geheele personeel is verwisseld. Dus ook hier niet 
direct belang der leden, dus rechtspersoonlijkheid. Het is ingenieus 
gevonden, maar het maakt sterk den indruk ter wille van het geval 
te zijn uitgedacht. De redeneering is gekunsteld, niet overtuigend. 
Trouwens hetzelfde geldt van het geheele betoog over de tegen-
stelling van belang van leden en corporatie. Wanneer den schr. 
wordt voorgehouden, dat ten slotte ook bij de vereeniging met 
ideëel doel, bij den Staat belangen van corporatie en leden samen-
vallen, dan antwoordt hij: dat mag waar zijn, maar ,,il en va tout 
différemment lorsqu'il s'agit de l'acquisition et de la défense des 
droits destinés à atteindre ce but. Ici il y a divergence et il peut 
y avoir opposition d'intérêt entre l 'État et ces membres"1) . Vol -
komen waar, maar is precies hetzelfde niet te zeggen van iedere 
corporatie, ook van die, welks doel bevordering van geldelijke be-
langen der leden is? En mét de invoeging van het ,.wisselende 
personeel' ' criterium in de theorie van het collectief belang, is de 
schr. er nog niet. Gevolg is immers dat de vennootschap onder 
firma geen rechtspersoon zou zijn, een uitspraak die met het posi-
tieve recht in Frankrijk al heel moeielijk is te vereenigen. Michoud 
gevoelt dat alles ook wel, hij komt dan ook in het aanhangsel van 
het tweede deel'2) tot de uitvlucht, dat hij met zijn criterium 
slechts het beste criterium voor de onderscheiding der groepen aan-
wijst en dat de werkelijkheid hiermee niet altijd klopt, een uitvlucht, 
want zóó was de opzet van het betoog niet. 

De fout zat hierin dat Michoud de vraag wat een rechtspersoon 
is en wie (speciaal welke corporatie) rechtspersoon is, verwart. 
Wat een rechtspersoon is, kan als vraag van algemeene rechts-
techniek in verband met de vraag wat een subjectief recht, speciaal 
een vermogensrecht is, in het algemeen worden uitgemaakt. Wie 
rechtspersoon zijn, leert alleen een onderzoek van het positief recht. 
Een antwoord dat algemeene geldigheid zou hebben, is op deze 
vraag niet te geven. 

>) I. blz. 172. 
2 ) II, blz. 500. 
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IV . 

Nog een kort slotwoord. 
Ik herinner aan de scheiding tusschen „recht" als van nature 

toekomende bevoegdheid, die aan den inhoud van het objectieve 
recht zekere eischen vermag te stellen en recht als in het positieve 
recht gegeven bevoegdheid. Ik meen te hebben aangetoond dat ten 
onrechte verwerping van het eerste begrip uitbanning van het 
tweede tengevolge heeft gehad, dat bestudeering van het positieve 
recht zelf ons het tweede als een gegeven doet kennen, dat we 
moeten aanvaarden. Doch nu moet ik nog een oogenblik stilstaan 
bij het verband tusschen beide. 

Het is hetzelfde verband dat we altijd weer aantreffen tusschen 
hetgeen geldt en hetgeen behoort te gelden; het dualistisch karakter 
van het recht: regels van behooren maar wier gelding aan positieve, 
empirisch te onderkennen feiten gebonden is, doet zich ook hier 
gevoelen. De gelding van het recht — het is het probleem, naar 
het mij voorkomt, der rechtswetenschap. 

Het natuurrecht lost het op door aan wat het oordeelde van 
nature recht te zijn een zelfde geldigheid toe te schrijven als aan 
de positieve ordening, het positivisme ging tot het andere uiterste 
over door onze overtuigingen omtrent hetgeen behoort te geschie-
den, geheel en al buiten het recht te stellen, door het enkel van 
een empirisch gegeven, de wet, afhankelijk te maken. Thans weten 
wij wel dat bij de vaststelling van niet te miskennen gewoonte-
recht, bij de aanvulling der leemten die wettelijke regelingen laten, 
bij de interpretatie zelve der wet onze overtuiging omtrent hetgeen 
behoort te geschieden, een belangrijke rol speelt en moet spelen. 
De vraag is slechts welke, hoe de verhouding hier is tusschen het-
geen is en hetgeen behoort te zijn. Het spreekt van zelf, dat het 
hier de plaats niet is die vraag te bespreken. Ik wijs er slechts 
op, omdat onze ethische voorstelling omtrent hetgeen recht be-
hoort te zijn, niet alleen op wat we als den inhoud van het recht 
erkennen, voortdurend inwerkt, maar ook mede de vorming van 
onze rechtsbegrippen bepaalt en het gebruik dat we daarvan maken 
als we aan onze rechtsvoorstellingen gestalte trachten te geven, 
tot formuleeringen wenschen te komen. Met andere woorden: ook 
als het gaat om logische waarden in het recht, kunnen en mogen 
we van het ethisch karakter van het recht niet afzien. 

Recht als „bevoegdheid" en als „complex bevoegdheden" staan 
niet op één lijn met recht als „rechtseisch". Het laatste wortelt 
dieper, als gegeven van den rechtstellenden menschelijken geest 
zelven gaat het logisch aan de beide andere vooraf, het is de grond-
slag van deze. Dat wil niet zeggen dat we ze niet scheiden mogen. 
Integendeel, als we het positieve recht op zich zelve beschouwen, 
mogen en moeten we ze scheiden, dan hebben we met de beide 
op zich zelf gestelde begrippen van algemeene rechtsleer en 
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privaatrecht te doen. W a t we daaromtrent beweren, moet ook hij 
kunnen beamen, die ten aanzien van den rechtseisch geheel anders 
oordeelt. Maa r dit neemt niet weg, dat we na de scheiding ons 
ook het verband bewust dienen te zijn. 

Ik wees er reeds op, dat Duguit 's verwerping van het subjectieve 
recht op zijn afkeer van een recht dat van nature gegeven zou 
zijn, een recht als rechtseisch berust. Achter den strijd van rechts-
wetenschappelijken aard, ligt een andere, dieper gefundeerde, een 
botsing van levensbeschouwingen. Alle recht is poging tot bepaling 
van de verhouding van individu en gemeenschap. Sterk gaat door 
de rechtsleer van Middeleeuwen en nieuweren tijd, tot de Fransche 
revolutie toe, de strijd om de erkenning van de gelijkwaardigheid 
van deze beide, om de zelfstandige beteekenis van de menschelijke 
persoonlijkheid tegenover de gemeenschap, een beteekenis die ten 
slotte in de gedachte der onvergankelijke waarde van iedere men-
schenziel verankerd ligt. Het is de lijn die van Thomas van Aquino 
over Marsilius van Padua, Bartolus, de Monarchomachen tot Locke 
en Blackstone loopt en die uitmondt in de Amerikaansche grond-
wetten. Dan in de Déclaration des droits de l'homme, waar zij 
samenkomt met die andere lijn, die in Rousseau haar hoogtepunt 
bereikte, schijnbaar het individu ten troon hief, maar hem inder-
daad geheel aan de menigte bond. In de practijk der Fransche 
revolutie won deze, viel de andere weg. De leer van de Staats-
almacht werd in de 19e eeuw de alleenheerschende, de Duitsche 
theorie van de Staatssouvereiniteit en de practijk van het Fransche 
radicalisme komen, hoezeer zij overigens mogen verschillen, hierin 
overeen: dat ieder oorspronkelijk recht van den mensch ten eenen-
male wordt ontkend. De strijd in de staatsleer is een weerspiege-
ling van den strijd om de levenswaarden zelf. De persoonlijkheid 
wordt ontkend, ziedaar de kern van heel dit streven. De verwer-
ping van het subjectieve recht, ook als rechtsvorm, is daarvan weder 
het gevolg. Z o o ebt in de wetenschap na wat het leven zelf be-
woog. Duguit 's opvatting is in dit opzicht ten slotte de conse-
quentie van de leer der almacht der gemeenschap. Een consequentie 
die afstuit op het wezen zelf van het recht. Hooren wij Duguit zelf, 
hij verkondigt dat de gerechtigheid een gevoel is eigen aan de 
menschelijke natuur. L'activité de l'homme — volgt d a n 1 ) — est 
toujours dominée par le double sentiment de son caractère social 
et de son autonomie individuelle. C e dernier est proprement le 
sentiment de justice. Is dat niet de erkenning van het subjectieve 
recht, van het subjectieve recht als rechtseisch? 

Mij komt het voor, dat juist, indien we ons in het wezen van 
het recht verdiepen, indien we dit uit ons rechtsbewustzijn als 
diepsten grond trachten te verklaren, indien we ook de gegevens 
van historie en bestaand recht niet verwaarloozen, we het niet 

) T.a.p. blz. 51. Cursiveering van mij. 
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zonder de aanvaarding daarvan kunnen stellen, dat integendeel 
fundament van iedere rechtsbeschouwing zal moeten zijn, dat de 
mensch niet onvoorwaardelijk aan de gemeenschap mag onderwor-
pen worden, dat hij tegenover haar recht heeft. M a a r ik weet dat 
dit een getuigenis is; dat van wetenschappelijke bewijsbaarheid, 
waar het om de diepste levenswaarde gaat, geen sprake kan zijn. 
Ik bepaal me daarom hier tot deze verklaring zonder haar toe 
te lichten of uit te werken. 

In dit verband behoeven nog slechts twee vragen te worden 
bezien. Vooreerst deze: wat is dan het verband tusschen het sub-
jectieve recht in dezen zin en dat van de eigenlijke juridische 
wetenschap? Ik geloof dat wij het zoo moeten zeggen: In ons 
rechtsbewustzijn zelve vinden wij de voorstelling dat de mensch 
omdat hij mensch, persoon is, aan zijn medemenschen zekere eischen 
mag stellen, van hen zekere vrijheid en zekeren eerbied mag ver-
langen. Het recht als rechtseisch. In het positieve recht vinden wij 
een door tijd en plaats bepaalde verwezenlijking hiervan. Ook hier 
staat de eene mensch tegenover den ander, ook hier heeft hij aan-
spraak op grond van zijn persoon zijn. Maar doordat wij thans 
binnen het recht zijn, is niet alleen de inhoud van die bevoegd-
heid nader bepaald, maar is zij ook zelve in haar vorm voor nadere, 
juridische bepaling vatbaar geworden, wordt zij tot een rechts-
verschijnsel dat het recht hanteert en gebruikt naar zijn behoeften. 
Het recht — objectief èn subjectief — ontvangt zijn levenssappen 
uit onze overtuiging omtrent wat behoort, maar in de samenleving 
bestaat het op zich zelve en heeft eigen leven. Het natuurrecht 
faalde doordat het in het subjectieve recht in den zin waarin wij 
het nu gebruiken, een grootheid zag van dezelfde orde als het 
subjectieve recht van het positieve privaatrecht, gelijk het ook in het 
objectief recht stellig en gewenscht recht niet scheidde. Subjectief 
recht als rechtseisch en subjectief recht als technisch begrip van 
het positieve recht, wij moeten ze beide erkennen, maar het zijn 
ongelijksoortige grootheden. 

En hiermede komen wij vanzelf tot de tweede vraag. Keert ge, 
met een betoog als dit, niet terug tot den heiligen en onaantast-
baren eigendom der Fransche revolutie? Geenszins. Het is begrij-
pelijk als de rechtsleer in den eigendom, in het vermogensrecht de 
realisatie ziet van de persoonlijke vrijheid, van den rechtseisch van 
den individueelen mensch, maar het is een fout als zij nu op grond 
van die verhouding aan den eigendom, zooals hij op een gegeven 
oogenblik bestaat, eeuwigheidswaarde gaat toekennen. Dat heeft 
geen enkele rechtsorde, geen enkel subjectief recht. Uit het ge-
geven van het rechtsbewustzijn, uit onze innerlijke overtuiging dat 
de mensch reeds omdat hij mensch is, eischen mag stellen aan 
de rechtsorde, komt men nooit tot den inhoud van eenig positief 
recht. . .Property" in den zin waarin Locke het nog gebruikte van 
„individueel recht", van „vrijheid", kan een beteekenis hebben 
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boven tijd en plaats, de propriété die de Fransche revolutie heilig 
verklaarde, was de feitelijk bestaande eigendom van eigen tijd. 
Dat was een fout die zich wel zeer zwaar gewroken heeft. Met 
andere woorden: in iedere eigendomsregeling zal ten slotte de 
erkenning van den rechtseisch moeten zitten, maar zijn verwerke-
lijking brengt geen enkele. 

Het recht in subjectieven zin heeft ethische waarde, ook van 
het recht waarvan algemeene rechtsleer en privaatrecht handelen, 
is dat waar, bij Radbruch 1 ) kan men daarover goede dingen vin-
den, maar het is nooit een waarde in absoluten zin — onvoor-
waardelijk kan het niet op realiseering aanspraak maken, reeds 
niet omdat het aan tijd en plaats gebonden is. 

Maar genoeg over het subjectieve recht. Het onderwerp is mij 
lief, maar het valt wel wat buiten het kader van dit Weekblad . 
Deze opmerkingen kon ik niet achterwege laten. M a a r we keeren 
terug tot de rechtspersoon, want het is noodig, dat we in hetzelfde 
verband nog iets over de rechtspersoon zeggen. 

Ook in den strijd om de rechtspersoon zit meer dan enkel een 
botsing tusschen wetenschappelijke theorieën. Het is duidelijk, dat 
persoonlijkheid in rechts- en in ethischen zin scherp moeten worden 
gescheiden. Het recht gebruikt het ethische begrip persoonlijkheid, 
maar geeft het eigen beteekenis. Toch is ook hier verband. Het 
begrip verloochent zijn ethische afkomst niet. Niet aan eischen 
van rechtswetenschappelijken aard zou te kort worden gedaan, 
indien aan eenig mensch de persoonlijkheid naar rechte werd ont-
houden, maar onze rechtsovertuiging werd gekrenkt. Met den 
eisch van het subjectieve recht is ook de persoonlijkheid van den 
mensch gegeven. 

Is nu ook iets soortgelijks te vinden bij de rechtspersoonlijkheid? 
Men zij voorzichtig. Stellig zitten in het weefsel dat de rechts-

wetenschap maakt, draden die van elders, uit onze ethisch ge-
kleurde overtuigingen worden gehaald. Individualisme is er in het 
verwerpen van iedere rechtspersoonlijkheid; de mensch persoon 
wordt dan de mensch alleen persoon ter wille van de ethische 
onvergelijkbaarheid van de menschelijke persoonlijkheid met wat 
anders o o k 2 ) . Maar wie zoo te werk gaat, miskent de betrekkelijke 
zelfstandigheid van recht en rechtswetenschap. Hij vergeet, dat 
deze eigen wegen kunnen en moeten gaan, begrippen naar eigen 
behoeften vormen. Juist ten aanzien van den rechtspersoon heeft 
het recht dit in ruime mate gedaan. De rechtspersoonlijkheid der 
stichtingen raakt onze rechtsovertuiging niet, met ons rechts-

x) Gründzüge der Rechtspbilosophie, blz. 51. 
2) Meer echter dan dit individualisme zitten in moderne verwerpingen der 

rechtspersoonlijkheid psychologische bezwaren. Een wil aanvaardt men alleen bij 
een mensch. Men verzuimt echter te vragen of ..wil" in het recht niet iets anders 
is dan wil in de psychologie, of niet ook dat begrip door het recht tot een eigen 
voorstelling is vervormd. 
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bewustzijn komt een in juridischen vorm sterk onderscheiden rege-
ling dezer stof niet in botsing. 

Iets anders is het met de rechtspersoonlijkheid der vereenigingen 
gesteld. W i e mijn beschouwingen over dit onderwerp hier en elders 
gevolgd heeft, weet hoezeer de vragen van rechtspersoonlijkheid 
en van vereenigingsvrijheid veelal door elkaar zijn gehaald, hij 
heeft, hoop ik, ook ingezien dat zij gescheiden kunnen en moeten 
worden. M a a r ook hier is dit verband geen toeval, ook hier is ver-
band met de verhouding individu — gemeenschap. Een almachtige 
Staat, die aan de persoonlijkheid van den mensch zelfstandige 
waarde ontzegt, wil niet dat tusschen de alomvattende gemeen-
schap en het individu zich groepen vormen met eigen beteekenis. 
Ook hier raken Duitsche theorie en Fransche practijk elkaar. Die 
eigen beteekenis krijgt haar adaequate juridische uitdrukking, in-
dien de vereeniging voor het recht persoon wordt. Dat is de juiste 
kern van Gierke's leer van de van nature gegeven persoonlijkheid 
der corporatie. Hij mag met zijn voorstelling van den collectieven 
wil der vereeniging, die evenzeer een wil zou zijn als die van den 
mensch volkomen gedwaald hebben, hij mag, toen hij beweerde 
dat de vereeniging evenzeer rechtspersoon was als de mensch, ver-
zuimd hebben dat ,,zijn" nader te bepalen en daardoor den waan 
hebben gewekt of deze persoonlijkheid evenals die van den mensch 
buiten het recht stond, er mag nog zoo veel op zijn beweringen 
zijn af te dingen — de groote beteekenis van het vereenigingsleven 
en zijn waarde ook voor de rechtsleer heeft hij begrepen en aan 
het licht gebracht. En duidelijk gemaakt heeft hij ook dat de ver-
eeniging, zooals zij tegenwoordig is ingericht en zooals zij naar 
onze behoeften ingericht moet zijn, alleen dan aan haar doel be-
antwoordt, als zij in rechten als persoon wordt erkend. Met andere 
woorden: over het „persoon" zijn beslist enkel het positieve recht, 
maar de vereeniging van onze dagen vraagt om een rechtsregeling 
die dat persoon zijn insluit. 

De (natuurlijk betrekkelijke, immers door het recht bepaalde) 
zelfstandigheid der vereeniging èn tegenover de individuen die haar 
vormen èn tegenover den Staat, komt alleen dan tot haar recht als 
zij in een rechtspersoonlijkheid juridisch vorm heeft gekregen. 

Laat mij om dit te verduidelijken met een anecdote ' ) eindigen. 
Het is bekend dat het Engelsche recht zeer spaarzaam is met de 
rechtspersoonlijkheid, ook dat Engeland een bloeiend vereenigings-
leven kent, bewijs dat het een met het ander kan samengaan. Ook 
de vakvereenigingen, de machtige trade-unions zijn'2) geen rechts-
persoon. Schijnbaar vergat de Staatsman Balfour dit, toen hij bij 

1) Zie Maitland, Collected Papers. III, blz. 305. 
a) Naar de Engelsche theorie dan; de vraag is of de regeling die zij in het 

Engelsche recht langzamerhand gevonden hebben, althans den buitenstaander niet 
dwingt tot de conclusie: zij mogen dan geen rechtspersoon heeten, in wezen 
zijn zij het wel. 
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een discussie in het Lagerhuis van de Trade Unions als cor-
porations sprak. De interruptie volgde: „The Trade Unions are not 
corporations". ,,I know that", repliceerde Balfour, ,,I am talking 
English, not law". 

In dit antwoord ligt in het kort wat ik hier betoogde. Van nature 
(buiten het recht) persoon is de vereeniging niet. Maar onze rechts-
overtuiging vraagt er om. Een rechtsovertuiging die lang niet de 
oorspronkelijke kracht heeft van die welke de persoonlijkheid van 
den mensch stelt, die immers mede door allerlei redenen van 
juridisch-technischen aard is bepaald, maar die ten slotte toch 
samenhangt met onze zedelijke overtuiging omtrent de vrijheid van 
den mensch zich met anderen te vereenigen. 

En hiermee neem ik afscheid van het onderwerp. 



79. D E N A A M L O O Z E V E N N O O T S C H A P V E R E E N I G I N G 
O F I N S T E L L I N G ? * ) 

Het is merkwaardig, hoezeer de critiek op het ontwerp naam-
looze vennootschappen los komt. Aanvankelijk algemeen begeerd 
en vriendelijk begroet, toen een tijd lang doodgezwegen, daarna 
van nieuw leven vervuld, schijnt het ontwerp thans wel vooral de 
aandacht te vragen om de critiek wakker te roepen. Van alle zijden 
weert men zich, niet het minst van de zijde van den handel. 

Het is niet mijn bedoeling aan deze critiek thans mede te doen 
en evenmin om ter verdediging van het ontwerp op te treden. Bij 
mij heeft kennisneming van het ontwerp en zijn bestrijding een 
twijfel doen opleven die al meer bij mij was gerezen, een twijfel 
omtrent den aard der naaml. vennootschap, waaraan ik te dezer 
plaatse uiting wil geven. 

De naamlooze vennootschap een vorm van vennootschap, tegelijk 
een corporatie — het schijnt een vanzelf sprekende waarheid. Zoo 
is zij altijd opgevat en zoo ziet haar ook de ontwerper. En toch, 
er zijn verschijnselen, die de vraag doen stellen of zij wel altijd, 
wel onvoorwaardelijk als zoodanig kan worden beschouwd. 

Daar is vooreerst een kleinigheid in het ontwerp zelf, of liever 
het ontbreken van een voorschrift in verband met de toelichting. 
Art . 55 van het gew. ontwerp noemt onder de wijzen van te niet 
gaan van naamlooze vennootschappen niet: het komen van alle 
aandeelen in één hand. De weglating is niet toevallig. De toelich-
ting leert het, de bedoeling is in zoon geval de naamlooze ven-
nootschap te laten voortbestaan. Ik beweer geenszins dat dit met 
erkenning van het corporatie-karakter onvereenigbaar is, het wordt 
ook naar de geldende wet aangenomen 1 ) , het geldt wellicht ook 
bij andere organisaties") — men kan er een voortbestaan van den 
vorm in zien, nadat de inhoud te loor is gegaan, maar het doet 
toch hier de vraag rijzen: Als de naamlooze vennootschap blijft 
bestaan als alle aandeelen in één hand komen, waarom is het dan 
niet geoorloofd aan den enkeling zonder medewerken van derden 
een naamlooze vennootschap op te richten? W e weten allen dat 
het met behulp van stroomannen gebeurt en zal blijven gebeuren 
ook als het ontwerp wet zal zijn geworden. Is het niet tijd dezen 
eisch van schijn — die enkel in de juridische qualificatie der han-
deling niet in eenig reëel belang zijn grond heeft — te laten vallen? 
Er is een streven naar het zelfstandig maken der handelszaak in 
rechten, de onderneming wordt een rechtsbegrip; moet er niet plaats 

*) Feestuitgave behorende bij het Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en 
Registratie no. 2947 (19 Juni 1926). 

J ) Molengraaff. blz. 249. 
2 ) Mijne bewerking van Asser I, 5e druk, blz. 685. 
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gelaten worden om die zelfstandigheid geheel door te voeren door 
de mogelijkheid te erkennen het bedrijf zelf tot een instelling te 
maken, rechts-subject gelijk de van staatswege opgerichte instel-
ling het is? 

ü a a r is verder de van vele zijden komende grief tegen het ont-
werp, dat het de ,,gesloten" en de „publieke" naamlooze vennoot-
schap niet scheidt. Merkwaardig al weder voor den eigenaardigen 
gang der rechtsontwikkeling in deze is dat de laatste, de oudste 
al meer en meer het karakter van corporatie, van samenwerking 
van leden verliest, terwijl de eerste dit karakter veel duidelijker 
vertoont. Van een vennootschap onder firma wordt ter wille van 
verdeeling bij eventueel overlijden een naamlooze vennootschap 
gemaakt. De juridische vorm wordt anders, maar in werkelijkheid 
blijven de vennooten (nu aandeelhouders-directeuren) zich ven-
nooten gevoelen. Stel daartegenover de publieke naamlooze ven-
nootschap, de maatschappij met een kapitaal van millioenen waar-
van de aandeelen dagelijks ter beurze worden verhandeld. Mogen 
wij, zou ik willen vragen, die aandeelhouders nog als leden eener 
vereeniging beschouwen en de directie als hun gemachtigde die 
voor en namens hen handelt? Is het juist in den aandeelhouder 
den vennoot te zien? ] ) Is het niet een bespotting van de werkelijk-
heid? De juridische vorm is democratisch, de macht aan de 
algemeene vergadering, de aandeelhouder ten slotte de eerste .— 
de werkelijkheid is oligarchisch, het bestuur (dus directeur en 
commissarissen) de machthebbers. De schijn is de benoeming van 
bestuurders door de aandeelhouders — de werkelijkheid is coöp-
tatie. Nu weet ik wel, dat de mogelijkheid bestaat dat de schijnver-
houding, die juridisch de meerdere is de andere verbreekt en dat 
juist deze mogelijkheid een uitnemende preventie is voor allerlei 
ongerechtigheden, maar ik stel de vraag: moeten we niet tot de 
erkenning komen, dat de naamlooze vennootschap, zij moge dan 
corporatie zijn, toch zooveel van de eigenschappen van dien anderen 
vorm van rechtspersoonlijkheid: de instelling, heeft overgenomen 
dat dit ook in haar wettelijke regeling tot uiting komt? 

De rechtsgeschiedenis toont een geheel analoog verschijnsel in 
het kerkelijk recht: ook menige kerkelijke rechtspersoon was aan-
vankelijk corporatie en werd instelling. W e l merkwaardig dat we 
hier bij geheel andere doeleinden soortgelijke ontwikkeling zien. 

Ik vraag nog even de aanaacht voor de definitie van naamlooze 
vennootschap die het ontwerp geeft. Ik ben het volkomen met 
v. d. Heyden*) eens dat zulk een definitie in de wet kan ontbreken, 
ik deel ook in zijn critiek op de pogingen van den ontwerper, maar 
wijst de gebrekkigheid van formuleering, de „kronkelende zin", 

' ) Vgl. hiervoor de ook naar mijn meening instiuctieve Rotterdamsche disser-
tatie van Teekenbroek en de aankondiging daarvan door Schadee in het Rechtsg. 
Magazijn 1925. 

-) Het wetsontwerp 1925, blz. 14 vlg. 
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zooals v. d. Heyden zegt, er niet op, dat het wezen der naamlooze 
vennootschap den ontwerper niet klaar voor oogen stond? 

„De naaml. vennootschap is de vennootschap — zegt het — ,,met 
een in aandeelen verdeeld maatschappelijk kapitaal", waarin enz. 
Is het vooropschuiven van het kapitaal niet een teeken dat men 
gevoelt dat het bijeenbrengen van het kapitaal, het vormen van 
het fonds voor een bepaald doel van commercieelen aard eigenlijk 
het essentieele is, dat de zaak hier domineert boven de personen? 

De plaats, die de naamlooze vennootschap in het rechtssysteem 
inneemt, is aan het verschuiven, zij is op weg van corporatie instel-
ling te worden. 

Wellicht dat iemand de opmerking maakt dat dit nu alles waar 
mag zijn, doch voor het wetsontwerp zonder belang. Hij heeft 
gelijk, in zooverre het gaat om het neerschrijven der concrete regels 
die men wenscht. Maar wie zulk een ontwerp maakt, staat niet 
vrij tegenover de juridische constructie die hij volgt. Hij is uit den 
aard der zaak gebonden aan die welke de historie hem aan de 
hand doet en ik zou hem allerminst willen raden zich daarvan los 
te maken. Historisch is de naaml. vennootschap als corporatie ge-
groeid en al wordt het kleed haar te eng, een ander hebben wij niet 
zoo spoedig. Maar als men zich bewust wordt van de verandering 
die bezig is zich te voltrekken dan wordt toch ook de kijk op 
menig concreet vraagstuk anders, b.v. op het recht van den aan-
deelhouder om nietigheid van besluiten in te roepen, op het voor-
gestelde enquêterecht en zoo meer. Zou, — zoo zou ik dit op-
stelletje dat niet meer dan een vraag bedoelt te zijn, willen beslui-
ten — de oppositie uit den handel tegen het ontwerp niet mede 
hieruit te verklaren zijn, dat de handel in de naaml. vennootschap 
ziet den organisatie-vorm van het bedrijf, de ontwerper een cor-
poratie van voor commercieele doeleinden samenwerkende personen? 



80. W I E IS PARTIJ IN E E N O V E R E E N K O M S T D O O R E E N 
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A A A N G E G A A N ? * ) 

In dit nummer van het Weekb lad vindt de lezer een arbitrale 
beslissing over de vraag die ik aan het hoofd van dit artikel 
plaatste. Mij was door den raadsman van den verweerder om advies 
gevraagd, mijn oordeel is door scheidslieden niet gevolgd. Ik sta 
dus tot dit vonnis eenigszins als een advocaat die zijn zaak Ver-
loren heeft. Zoo iemand is niet de meest geschikte criticus van een 
vonnis, hij vindt er gemeenlijk weinig goeds in. Zoo gaat het mij 
thans ook. Ik meen dat de beslissing aan de vraag die ze moest 
oplossen eenvoudig voorbijgaat, gelijk ook overigens het betoog 
van den verweerder niet tot zijn recht is gekomen. Die vraag is: 
wie is partij in de door een vennootschap onder firma gesloten 
overeenkomst. Aan de vraag, aan die scheiding tusschen dit punt 
en de kwestie der aansprakelijkheid voor de schulden, wijden 
scheidslieden geen woord. Intusschen de omstandigheid, die ik 
releveerde, weerhoudt mij van critiek, doch ik acht de vraag waarom 
het in de eerste plaats ging van zoodanig belang, dat ik met goed-
vinden van den verweerder hier behalve het vonnis ook mijn advies 
publiceer. De lezer kan dan oordeelen. 

Dit advies luidt: 
1. Naar aanleiding van het geschil tusschen den heer X. en 

de Naamlooze Vennootschap A, hebt Gij mij de vraag voorgelegd 
of de heer X. na zijn uittreding uit de vennootschap onder de firma 
Gebr. X. nog gebonden is aan art. 10 der tusschen partijen ge-
sloten overeenkomst. In overleg met U bepaal ik mij in mijn ant-
woord tot de vraag of deze gebondenheid uit art. 18 W . v. K. 
voortvloeit en laat ik de overige gronden door U in U w aan mij 
overgelegde conclusie van antwoord aangevoerd, onbesproken. 

2. Het is, dunkt mij, bij een vennootschap onder firma nood-
zakelijk een scherpe onderscheiding te maken tusschen de vraag 
wie partij is in een overeenkomst door of namens de handelsven-
nootschap gesloten en wie aansprakelijk is voor de schulden der 
vennootschap. 

Historisch is art. 18 zeker niet anders dan een regel van aan-
sprakelijkheid. De Middeleeuwsche rechtsbronnen, waaruit art. 18 
is gegroeid, stelden zich niet de vraag van het partij zijn naast 
de vraag van de aansprakelijkheid, d.w.z. het was voor hen alleen 
de vraag wie tot betaling der vennootschapsschulden kon worden 
aangesproken. Dit geldt, zoowel voor de uitspraken der Italiaansche 
en Fransche schrijvers als voor de oudvaderlandsche bronnen. Men 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie no. 2982 (19 Fe-
bruari 1927). 
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vergelijke b.v. de blijkbaar zeer gezaghebbende — immers steeds 
aangehaalde — Costume van Antwerpen II art. 1: ,,Die tesamen 
staan in compagnie van koopmanschap zijn een voor al gehouden 
aan de schulden van de compagnie en mag een iegelijk in solidum 
daarvoor aangesproken worden, behoudelijk zijn verhaal op de 
compagnie", of de 18 eeuwsche adviezen in de Hollandsche Con-
sultatien en in de verzameling van casus-posities of de turben 
daar en bij Noordkerk in de Handvesten van Amsterdam (alle 
aangehaald bij de W a l Handelsrecht en bij v. d. Keessel blz. 703), 
of v. d. Keessel zelf: het is altijd alleen de vraag: Kan de firmant 
worden aangesproken tot betaling der schulden van de vennoot-
schap, waar het om gaat. De voorstelling is voortdurend: partij is, 
contractueel en processueel, de vennootschap, doch de vennooten 
zijn aansprakelijk. 

3. Het is merkwaardig de ontwikkeling van deze gedachte na 
de codificatie na te gaan. In Frankrijk blijft men bij het standpunt 
van het oude recht. Men houdt de vennootschap voor een in rechte 
zelfstandig wezen, de persoonlijke aansprakelijkheid van de ven-
nooten wordt een subsidiaire, een aansprakelijkheid voor eens 
anders schuld. Het is zoowel in de doctrine als de jurisprudentie 
vaststaande leer dat de vennooten alleen kunnen worden aange-
sproken als de vennootschap in gebreke is. Daaruit volgt dat voor 
het Fransche ïecht onze vraag zelfs niet gesteld kan worden, zij 
is geen vraag; partij in de overeenkomsten, die de vennootschap 
aangaat , is alleen zij zelve, de rechtspersoon. 

Ten onzent heeft de lagere rechtspraak na invoering der codi-
ficatie aanvankelijk de neiging gehad den zelfden weg te volgen. 
Zie de talrijke beslissingen aangehaald bij Kist III, 160 en 272. 
De Hooge Raad heeft echter van den beginne af aan een andere 
opvatting gehuldigd. De aansprakelijkheid van den vennoot zag 
hij als een directe, de vennoot kan, ook al is de vennootschap niet 
vroeger veroordeeld en niet in het geding, voor de schulden der 
firma gedagvaard worden (arr. 22 Juni 1849 W . 1040 en 26 Oct. 
1849 W . 1068). De rechtbanken en hoven bleven zich verzetten 
(zie b.v. Hof Zuid-Hol land 2 Oct. 1854 W . 1582), doch lang-
zamerhand verslapt blijkbaar dit verzet en de leer der directe aan-
sprakelijkheid werd algemeen geaccepteerd. Stellig werkte hier ook 
de invloed der Duitsche wetenschap mede, die juist in dien tijd 
bij ons sterker indrong en die het zelfde aannam. 

4. Sluit nu die directe aansprakelijkheid in zich dat niet alleen 
de vennootschap, maar ook de vennooten partij zijn in de door de 
vennootschap gesloten overeenkomsten? Het schijnt consequentie 
van de opvatting dat de firma niet anders is dan de naam voor 
de gezamenlijke vennooten en de H. R. aanvaardde dit bij arrest 
van 20 Januari 1905 W . 8173, waarbij werd uitgemaakt dat een 
der vennooten gedagvaard kon worden tot rekening en verant-
woording der aan de vennootschap in commissie gezonden goe-
25 
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deren. Ook deze uitspraak geschiedde in strijd met die van lagere 
rechters (Rb. en Hof Amsterdam), zij komt mij onjuist voor, zij 
vraagt een daad van een der vennooten, die hij wellicht niet kan 
verrichten, doch ik wijd daarover niet uit, omdat ik in dit advies 
niet mijn eigen van de heerschende leer afwijkende opvattingen 
over het rechtskarakter der vennootschap onder firma wil uiteen-
zetten (zie daarvoor W . P. N . R. 2741 vlg.) , maar met aanvaar-
ding dier leer de voorgelegde vraag wil toetsen. 

Ik neem dus aan dat de vennootschap onder firma niet is een 
rechtspersoon, ook dat bij zulk een vennootschap vennooten per-
soonlijk partij zijn in de overeenkomsten door de vennootschap 
gesloten. Doch verder ga ik niet. Een contract van de vennootsc/iap 
is daarom nog niet precies hetzelfde als een contract van de ven-
nooten. Als zij partij zijn, zijn zij dit dan toch alleen als leden der 
vennootschap en dus zoolang zij lid der vennootschap zijn. Dit is 
ook de Duitsche leer; ik mag daar te eerder een beroep op doen, 
omdat de theorieën over de vennootschap onder firma, die thans 
èn door auteurs als Molengraaff, Visser, Polak worden gevolgd, 
èn door de rechtspraak worden aanvaard, sterk onder Duitschen 
invloed zijn gevormd. Ik verwijs naar de gezaghebbende commen-
taar van Staub op par. 128 van het Handelsgesetzbuch. Het volgt 
verder uit den aard der handelingen, btel een vennootschap onder 
firma verkoopt zekere waren, in den loop van zeker tijdvak af 
te nemen. Een der vennooten treedt uit. Zou men meenen dat hij 
nu nog tot levering kan worden aangesproken? Zeker, hij blijft 
aansprakelijk, maar wat wil dat anders zeggen dan dat, àls de firma 
niet levert, hij even goed als zijn vroegere mede-firmanten tot 
schadevergoeding kan worden veroordeeld. Doch de daad van 
levering kan van hem niet meer worden'gevergd, over de goederen 
heeft hij geen beschikking mser. Houdt het lidmaatschap op, dan 
blijft de aansprakelijkheid, maar partij in het contract is hij niet 
meer. Duidelijk blijkt dit als levering tegen betaling is bedongen, 
immers ook betaling kan hij niet meer vragen. Bij ieder contract 
onderscheiden we de verplichting en de aansprakelijkheid, de 
vraag: wiens handelen wordt gebonden en de vraag op wiens ver-
mogen kan de schuld worden verhaald, schuld en aansprakelijk-
heid. Schuld und Haftung. Naar de Fransche leer wordt de ven-
nootschap gebonden en zijn de vennooten mede subsidiair aan-
sprakelijk. Naar de Duitsche, bij ons aanvaard, wordt ook de ven-
nootschap gebonden, maar is de vennootschap niet anders dan de 
op een gegeven oogenblik aanwezige vennooten. Nooit zou men 
echter mogen zeggen dat niet de vennootschap, maar de vennooten 
gebonden zijn juist alsof zij in privé handelden; met de geheele 
opvatting der practijk, zoowel de justitieele als de handelspractijk, 
zou dat in strijd komen. Immers dan zou het hetzelfde zijn of de 
firma handelde, of twee willekeurig voor éénmaal samenwerkende 
personen. Met de leer over de compensatie, het faillissement enz. 
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is dat absoluut onvereenigbaar. Het is een algeheele miskenning 
van bestaan en beteekenis der handelsvennootschap zelve. 

Aansprakelijk is dus de vennoot onvoorwaardelijk; blijft hij bij 
uittreden; partij in de overeenkomst is hij alleen als lid der ven-
nootschap en zoolang hij lid der vennootschap is. 

5. Passen wij hetgeen wij vinden nu op het geval van een 
overeenkomst, als waar het hier om gaat, toe, een overeenkomst 
dus, waarbij de vennootschap onder firma zich verbindt, zich niet, 
hetzij direct of indirect, bij concurreerende ondernemingen te in-
teresseeren. 

Het is van belang daarbij de Duitsche uitspraken na te gaan. 
He t Reichsgericht neemt aan dat zulk een contract alleen contract 
van de vennootschap is, de vennooten niet bindt. Het komt ten deze 
tot een beslissing, die analoog is aan de Fransche leer. Staub-
Pinner (12/15 druk 1926) merkt daarvan op: „Diese Begründung 
kann nicht befriedigen; sie verkennt die Tatsache dasz die Gesell-
schaft lediglich als Zusamenfassung der Gesellschafter handelnd 
auftritt". Dus geheel de leer van den Hoogen Raad. Doch dan 
vervolgt hij: „Die Ver t rage , die sie abschliesst sind daher Vertrage 
der Gesellschafter. Aber sie sind dies auch nur sofern als die 
Gesellschafter als solche handelnd auftreten. O b durch eine der-
artige Vereinbarung die Gesellschafter persönlich, namentlich 
nachdem sie die Gesellschafter-eigenschaft verloren haben, gebun-
den sind, ist lediglich Auslegungsfrage. 1st nur namens der Gesell-
schaft abgeschlossen, so wird an zu nehmen sein dass eine der-
artige persönliche Verpflichtung nicht eintritt. Es ist danach in 
Ergebnisse dem R.G., wenn auch aus einem grundsatzlich andern 
Grund bei zu treten". Staub dus neemt aan dat de strekking van 
een overeenkomst als deze kàn zijn ook de vennooten, niet enkel 
als leden der vennootschap te binden. Doch dan moet dit blijken. 
Als — zooals hier — alleen namens de vennootschap gecontrac-
teerd is geldt dit niet. Naast Staub noem ik Wieland, Handelsrecht 
blz. 638, die nog op de tegenstelling wijst: de vennooten niet per-
soonlijk verplicht door de overeenkomst van niet-concurreeren. 
maar wel persoonlijk aansprakelijk voor de boete bij overtreding 
voor de vennootschap. 

Ik haal deze Duitsche uitspraken aan, niet alleen om het gezag 
dat haar toekomt, maar ook omdat zij mij juist voorkomen. De 
vennooten persoonlijk zijn, zoolang zij vennooten zijn, aan de 
normen der overeenkomst onderworpen. Had dus gedurende den 
tijd dat X. lid der vennootschap was, deze in privé — niet de 
vennootschap — tegen art. 10 der overeenkomst gehandeld, hij 
had onrechtmatig gehandeld. Doch art. 10 bond hem — precies 
als de andere artikelen der overeenkomst of als iedere andere ver-
plichting tot levering door de vennootschap aanvaard — slechts 
zoolang hij vennoot was. De overeenkomst, zegt art. 1374 B. W . , 
strekt partijen tot wet. Partijen zijn hier X en de handelsvennoot-
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schap onder de firma Gebrs. X., dus de vennooten, die onder de 
firma handelen, ook de later intredenden, maar niet degenen, die 
geen vennoot meer zijn. Niettemin blijven dezen aansprakelijk 
voor al wat de vennootschap doet. Alleen als men de zaak zoo 
ziet, wordt ook de verhouding van de erfgenamen van een over-
leden vennoot tot de wederpartij in het contract duidelijk. Gij wijst 
er terecht op dat de tegengestelde opvatting tot absurde resultaten 
leidt1) . 

6. Ten slotte nog twee dingen. Vooreerst dat de hier uiteen-
gezette opvatting nog versterkt wordt door de regeling van art. 10 
zelve. Er wordt daar wederkeerig tusschen de contracteerende 
partijen iets bedongen. Geen van beiden mag deelnemen in con-
curreerende bedrijven zonder goedvinden der andere. Dus X niet 
zonder goedvinden van A en A niet zonder goedvinden van X. 
Doch wie is degeen, die na het uittreden van X aan A verlof mag 
geven tot zulk een handeling? Ongetwijfeld de 'voortbestaande 
handelsvennootschap, niet de vennooten. A heeft met het goed-
vinden van den heer X. na het uittreden van deze niets meer te 
maken: hij is geen partij meer in het contract. Doch dan mag om-
gekeerd op hem ook niet de verplichting worden gelegd, die alleen 
op partijen rust. 

En niet alleen art. 10, maar ook hetgeen later is geschied tus-
schen partijen, bevestigt deze opvatting. Immers er zijn na het 
uittreden van den heer X wijzigingen in het contract gebracht. 
Nu een van tweeën: of de heer X bleef partij in het contract, maar 
dan waren ook die wijzigingen ongeoorloofd, of die wijzigingen 
konden door den overblijvenden vennoot en A worden gemaakt, 
zonder den heer X er in te kennen, zooals partijen het terecht 
begrepen, maar dan was deze ook niet langer door het contract 
verplicht. 

7. Doch, zegt men wellicht, als men zich dan van verplichtingen 
als deze los kan maken door liet vennootschapscontract op te zeg-
gen, is ontduiken van eenmaal aanvaarde lasten, toch wel heel 
gemakkelijk. Zie ik goed, dan zijn het vooral overwegingen van 
dezen aard, die het Hof in het arrest van 26 Juni 1925 in deze 
zaak hebben geleid. Men vergeet daarbij één ding: ieder contract 
moet te goeder trouw worden ten uitvoer gelegd. Zoodra A aan 
zou toonen, dat X het vennootschapcontract heeft opgezegd om 
zich aan de verplichtingen tegenover A te onttrekken, zou zij ge-
rechtigd zijn al haar daardoor geleden schade op X te doen ver-
halen. Het uittreden uit de vennootschap staat X vrij. A, die met 
een vennootschap onder firma contracteerde, moet de risico's 
loopen, die met het handelen met een firma verbonden zijn, gelijk 
X omgekeerd het risico liep dat de directeur der N . V . A zijn ont-
slag nam en directeur van een andere onderneming werd. Tot de 

) nl. verbod ook voor de erfgenamen tot concurreeren. 
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risico's van A behoorde het liquideeren der vennootschap X, ook 
het uittreden van een der vennooten. Doch wie zoo een op zich 
zelf geoorloofde handeling doet met het kennelijk doel de weder-
partij in een hem zelve weder bindende overeenkomst te benadeelen, 
handelt niet te goeder trouw en maakt zich schadeplichtig. Ook 
Wieland, die overigens op het hier verdedigde standpunt staat, 
maakt een uitzondering als van ontduiking sprake is. 

8. Ik kom dus tot deze conclusie: Tenzij A kwade trouw aan-
toont, is X van het oogenblik dat hij de vennootschap onder 
Gebrs. X verlaten heeft, niet meer gebonden aan art. 10 der over-
eenkomst tusschen A en die vennootschap", enz. 

Tot zoover het advies. Ik geloof hiermede een voor het ven-
nootschapsrecht belangrijke vraag aan de orde te hebben gesteld, 
waarvan ik de ontwikkeling in rechtspraak en wetenschap met be-
langstelling tegemoet zie. 



81. H E T V E R M O G E N D E R C O M M A N D I T A I R E 
V E N N O O T S C H A P . * ) 

I. 

De Broederschap van Candidaat-Notarissen is ook dit jaar ge-
lukkig geweest in de keuze van een onderwerp voor haar ver-
gadering. De commanditaire vennootschap op aandeelen is stellig 
een instituut dat een behandeling waard is. Niet dat ik geloof dat 
het aantal van zulke vennootschappen nu spoedig sterk zal toe-
nemen. Men heeft dat wel gemeend, in de onderstelling dat de 
belemmeringen die de aanstaande wet op de naamlooze vennoot-
schappen aan in dezen vorm opgerichte associaties in den weg 
zou leggen wel aanleiding zal geven tot het zoeken van nieuwe 
vormen, waarbij dan de commanditaire vennootschap op aandeelen 
een kans zou hebben. Doch vooreerst is het niet zeker of het ont-
werp naaml. vennootschap wel wet wordt en dan — Fruin heeft 
het al opgemerkt1) — is de commanditaire vennootschap op aan-
deelen voor diegenen die het meest den hinder van den al te 
grooten regelingsdrang van den wetgever zullen ondervinden, de 
personen die thans een z.g. familie- of besloten naamlooze ven-
nootschap oprichten, een weinig geëigende vorm. 

Er is echter een andere reden, waarom ik de keus een goede 
noemde. De Broederschap heeft het geluk gehad twee juristen 
van naam bereid te vinden haar bij de behandeling van het onder^ 
werp voor te lichten en niemand, die smaak in vragen van privaat-
recht heeft, zal de opstellen der heeren Fruin en Scheltema niet 
met pleizier hebben gelezen. Mij was het een onverdeeld genoegen, 
de klare betoogen te volgen die zonder onnoodige uitweidingen 
en toch met rustige breedvoerigheid het instituut, zooals het ten 
onzent zich vertoont, beschrijven en juridisch ontleden. Doch één 
ding is mij bij de lezing weer klaar voor oogen gekomen. En wel 
dit, dat het beeld dat wet, rechtspraak en doctrine van de com-
manditaire vennootschap in het algemeen en van die op aandeelen 
in het bijzonder geven weinig duidelijk is. Over verscheidene en 
over de meest fundamenteele vragen bestaat verschil van opvat-
ting. Is er slechts één vorm van commanditaire vennootschap, de 
stille, of zijn er meerdere naast elkaar, ook een met werking tegen 
derden? Aan wie behoort het vermogen der vennootschap? W i e 
is partij in een proces voor of tegen haar ingesteld? En zoo veel 
meer. En op het eenige punt, waarop tot voor kort zekerheid 

*) Naar aanleiding van de praeadviezen van Mr. Th . A. Fruin en Mr. F. G. 
Scheltema over de commanditaire vennootschap op aandeelen (Weekblad voor Pri-
vaatrecht, Notaris-ambt en Registratie no. 3052, 23 Juni 1928). 

1) Praeadvies blz. 13. 
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heerschte, de uitsluiting der directe aansprakelijkheid van den 
commanditairen vennoot, is Mr. van Brakel deze onlangs komen 
verstoren door op historische gronden te betoogen, dat zulk een 
vennoot wel beperkt tot zijn inbreng, maar niettemin direct tegen-
over schuldeischers aansprakelijk is. Groote vaagheid dus: onzeker-
heid in de practische resultaten gepaard aan onklaarheid in de 
theoretische voorstelling. En dit reeds is dunkt mij reden genoeg 
het onderwerp nog eens te behandelen. De commanditaire ven-
nootschap en met name die op aandeelen mag dan niet een groote 
plaats in ons rechtsleven innemen, deze plaats is toch niet zonder 
belang. Er is één commanditaire vennootschap op aandeelen ( W m . 
Muller & Co.) die in het economische leven een rol van beteekenis 
speelt, er bestaan er meerdere, er kunnen nog andere komen, reden 
genoeg om te verlangen dat de vraag wat nu eigenlijk de rechts-
verhoudingen zijn die met dezen worden aangegeven, althans met 
eenige stelligheid kan worden beantwoord. 

Gelijk ik al zeide: voor het werk der praeadviseurs heb ik allen 
eerbied, toch meen ik, dat ook zij de zoo gewenschte klaarheid 
niet geheel brengen. Ik zal trachten dit aan te toonen en ook mijner-
zijds pogen tot opheffing van die onklaarheid een bijdrage te 
leveren. Ik wil echter niet over de commanditaire vennootschap in 
het algemeen spreken, maar bepaal mij tot één onderdeel, het be-
langrijkste: haar rechtskarakter, m.a.w. het vermogen der c. v. 

Raadplegen wij de gezaghebbende leerboeken over handelsrecht 
over dit onderwerp, dan treft ons een merkwaardige tegenstelling. 
Molengraaf f l ) leert dat er slechts één soort commanditaire ven-
nootschap bestaat, de stille die niet naar buiten werkt. Derden 
hebben met het bestaan der commanditaire vennootschap niet te 
maken, zij kunnen ook in rechten alleen den beheerenden vennoot 
aanspreken en alleen deze kan hen dagvaarden; het kan zijn dat 
er een gemeenschappelijk vermogen is, maar ook dan geldt dit voor 
derden als het vermogen van den beheerenden vennoot; onder-
scheid tusschen privé- en vennootschapscrediteuren kan niet wor-
den gemaakt. Dit alles is recht voor de gewone commanditaire 
vennootschap, doch ook voor die ,,op aandeelen". 

Daartegenover stelt Polak 2 ) een onderscheiding. Er is een ge-
heime commanditaire vennootschap, waarvan naar buiten niet blijkt 
en waarvoor de regels gelden die volgens Molengraaff alle com-
manditaire vennootschappen beheerschen. Maar er is ook een 
openlijk als zoodanig optredende commanditaire vennootschap, die 
wél tegen derden werkt. Deze heeft een vermogen afgescheiden 
van dat van de vennooten, ook van dat van den beheerenden ven-
noot; zij is in het proces eischer of gedaagde, kan in staat van 
faillissement worden verklaard, haar actief komt dan ten goede 

' ) Leidraad blz. 174 vlg. 
2) Handboek blz. 341 vlg. 
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aan de vennootschap-schuldeischers; particuliere schuldeischers 
hebben op dit vermogen geen verhaal, compensatie van privé schul-
den van den beheerenden vennoot met vorderingen op de vennoot-
schap is niet geoorloofd. 

De derde van onze commentatoren, Visser (Kist) neemt een 
tusschenstandpunt i n 1 ) . Met Polak erkent hij het bestaan van 
tweeërlei soort commanditaire vennootschap: de stille en de naar 
buiten optredende. Doch het onderscheid wordt tot zeer beschei-
den proporties teruggebracht: in de eerste plaats is op de openlijk 
optredende art. 4, 4°. en 5, 2 ° . Rv. toepasselijk en kan zij dus in 
rechten staan; in de tweede plaats kan hier sprake zijn van han-
delingen in naam der maatschap en is dan analogische toepassing 
van art. 1681 B. W . geboden. V a n de verschillende gevolgen die 
Polak aan het openlijk optreden verbindt wil Visser niet hooren. 

Tot zoover de doctrine. In de rechtspraak vinden we de tegen-
stellingen die we aangaven terug. Er zijn er cok die van werking 
tegenover derden niet willen weten. Aan leiding gevende arresten 
van den H. R. ontbreekt het geheel. 

Hoe staan nu de praeadviseurs tegenover deze vragen? Fruin 
neemt een eigenaardig standpunt in. Hij zou ook ten aanzien der 
vennootschap onder firma de in de rechtspraak aangenomen leer 
van de afscheiding van het vermogen willen verlaten en terug 
willen keeren tot de opvatting, die omstreeks 1880 gold: de ven-
nootschap slechts gemeenschappelijke naam der vennooten, geen 
onderscheid tusschen privé-crediteuren en vennootschap-crediteuren. 
Begrijpelijkerwijze wil hij hetzelfde voor de commanditaire ven-
nootschap en nadert hij dus in zooverre Molengraaf f s opvatting, 
waarbij hij echter een mij niet duidelijke onderscheiding tusschen 
verhaal in en buiten faillissement maakt. ,,Privé-crediteuren van 
den beheerenden vennoot zullen slechts verhaal hebben op diens 
privé-vermogen en op hetgeen hij van de vennootschap te vorderen 
heeft' , zegt hij *) — vrijwel onmiddellijk daarop volgt: ,,bij faillisse-
ment participeeren de vennootschapscrediteuren en de privécredi-
teuren van den beheerenden vennoot evenredig aan het bedrag 
hunner vordering in het dezen toegescheiden deel ". Ik kan die 
beide uitspraken niet goed met elkaar rijmen. W a a r o m , als er niet 
is een afgescheiden vermogen, hebben de privé-crediteuren niet 
verhaal op het vennootschapsgoed? Doch wat daarvan zij, het is 
wel duidelijk, dat Fruin zoowel vennootschap onder firma als com-
manditaire liefst zoo veel mogelijk zou willen behandelen als een 
vrijen mede-eigendom. Zoolang echter voor de firma de leer van 
de afscheiding de overhand houdt, wil hij deze ook op de com-
manditaire vennootschap toepassen. En in zooverre wijkt deze 
praeadviseur van Molengraaff af en nadert hij Polak. 

1) III. 340 vlg. 
2) Praeadvies blz. 42. 
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Ook het s tandpunt van Scheltema kan niet eenvoudig als een 
partij-kiezen voor de een of de andere opvatting worden geken-
schetst. Scheltema wil een dubbele onderscheiding invoeren. Hij 
stelt tegenover elkaar de commanditaire vennootschap waarbij in-
breng gemeen is gemaakt en die waarbij die inbreng eigendom is 
geworden van den beheerenden vennoot. Beide kunnen voorkomen, 
welke van die twee vormen een bepaalde c. v. vertoont hangt af 
van de overeenkomst van partijen. Naas t deze onderscheiding staat 
de gebruikelijke tusschen de stille en de naar buiten optredende — 
de onderscheidingen dekken elkaar niet. Er zijn commanditaire 
vennootschappen met gemeen eigendom, die stil zijn naast die, 
welke naar buiten optreden. Er zijn ook commanditaire vennoot-
schappen waar het vermogen alleen eigendom van den beheerenden 
vennoot is, die naar buiten optreden naast de stille van dat type. 
Duidelijk is het rechtskarakter en dus de positie van het vermogen 
bij de stille met eigendom van den beheerenden vennoot — alleen 
verhaal op het vermogen voor diens crediteuren, geen onderscheid 
tusschen privé- en vennootschapsschuldeischers — en van de open-
lijk bekend gemaakte met gemeenschappelijke zorgen: een stelsel 
als bij de firma. Minder van zelf sprekend is de oplossing der 
moeilijkheden bij de vennootschap met gemeenschappelijk vermogen, 
die niet naar buiten optreedt en bij die met vermogen van den 
beheerenden vennoot, die wel als commanditaire vennootschap 
tegenover de buitenwereld staat. Voor de eerste leert Schel tema1): 
,,op het onverdeeld aandeel van den commanditairen vennoot heb-
ben slechts diens privé-schuldeischers verhaal, terwijl op het on-
verdeeld aandeel van den beheerenden vennoot de zaak-schuld-
eischers met de privé-schuldeischers concurreeren". Voor de tweede 
neemt de praeadviseur aan, dat het vermogen van de vennoot-
schap, hoewel eigendom van den beheerenden vennoot, niettemin 
„afgescheiden" is dus strekt ten laste der maatschap-schuldeischers 
met alle gevolgen daaraan door de rechtspraak ten aanzien der 
firma verbonden. 

II. 

Indien ik de conclusies der praeadviseurs juist heb weergegeven, 
dan meen ik gerechtigd te zijn tot de uitspraak, dat zij niet geheel 
bevredigend zijn. Zij missen eenvoud en helderheid. 

Fruin erkent dit eigenlijk zelf. Hij wil een ander stelsel dan we 
thans volgen voor de firma. W e r d dat maar aanvaard, dan zouden 
we ook met de commanditaire vennootschap wel tot klaarheid 
komen. Zoolang we dat echter niet doen, zullen we ook met deze 
wel moeten blijven sukkelen. Ik ben het tot zekere hoogte met 
hem eens, doch ik geloof niet dat het hapert aan de conclusies 

) Praeadvies blz. 71 vlg. 
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waartoe de rechtspraak ten aanzien der firma komt, maar aan de 
methode waarop ze deze juridisch in systeem brengt („con-
s t rueer t") . En ook hierbij kan ik mij op den praeadviseur beroepen. 
Hij geeft toe dat als de constructie, die ik heb voorgeslagen, die 
der rechtspersoonlijkheid, werd aanvaard, klaarheid de bestaande 
verwarring zou vervangen 1 ) , doch hij wil van deze theorie niet 
weten, omdat hij rechtspersoonlijkheid eener corporatie niet met 
persoonlijke aansprakelijkheid der deelgenooten vereenigbaar acht. 
O p dit bezwaar kom ik straks terug. Hier slechts de opmerking, 
dat de inconsequentie van een zoo scherpzinnig man als Mr . Fruin 
als hij wèl in faillissement niet daar buiten tusschen privé- en 
vennootschapscrediteuren onderscheid wil maken, toch wel aan-
toont dat de rechtspraak het niet zoo mis heeft, als zij vennoot-
schapsvermogen en privé-vermogen bij de firma scheidt en het 
eerste speciaal verbonden acht voor de handelsschulden. Een ver-
laten van die opvatting acht ik gewenscht, noch waarschijnlijk. 
Niet waarschijnlijk, omdat de rechtspraak niet licht een stelsel.ver-
laat, dat zij uit enkele regels langzaam heeft opgebouwd en steeds 
verder voortzet, noch gewenscht omdat ik tegenover Mr. Fruin 
zou willen volhouden, dat de scheiding der vermogens, vermogen 
van de firma tegenover vermogens van de firmanten, wèl ligt in 
de voorstellingen van de betrokkenen, in dezen de handel, al zijn 
zij zich niet altijd van de consequenties bewust. En hoe te ver-
klaren, indien die afscheiding zelf ongewenscht is, dat iemand als 
Mr. Fruin op hetzelfde oogenblik dat hij haar bestrijdt haar toch 
weer in zeker opzicht aanvaardt door het verhaal van privé-schuld 
op het vennootschapsvermogen buiten faillissement uit te sluiten? 

W a t Scheltema betreft, dat zijn conclusies niet eenvoudig zijn 
zal hij zelf wel toegeven. Doch zij zijn m. i. ook niet helder. Noch 
de positie van de stille vennootschap met gemeen vermogen, noch 
die van de naar buiten optredende met eigen vermogen van den 
beheerenden vennoot is mij duidelijk. 

Ook bij een commanditaire vennootschap, die niet als zoodanig 
naar buiten optreedt kan, zegt men, het vermogen gemeen eigen-
dom der vennooten zijn, beheerende en commanditaire te zamen. 
Stel dat voor zulk een vennootschap door den beheerenden ven-
noot een koopcontract wordt gesloten, de waar wordt geleverd, 
de koopprijs niet betaald. W a t is het rechtsgevolg? Volgens Molen-
graaff: dat de verkooper den beheerenden vennoot kan aanspreken 
en op het vermogen der vennootschap verhaal zoeken. W o r d t hem 
tegengeworpen, dat dat vermogen toch mede aan den comman-
ditairen vennoot behoort, dan antwoordt hij dat dit wel waar kan 
zijn, maar dat hij als derde daarmee niet te maken heeft en het 
er voor houden mag, dat het eigendom van den beheerenden ven-
noot is. Scheltema heeft bezwaar tegen deze voorstelling; van een 

1 ) Praeadvies blz. 39. 
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eigendom, waarop in sommige gevallen geen beroep gedaan kan 
worden wil hij niet weten. Ik begrijp dit bezwaar niet. Het is toch 
een voortdurend terugkeerend kenmerk van ons hedendaagsch 
recht, dat telkens weer derden den rechtstoestand naar den schijn 
mogen beoordeelen en dat de werkelijke verhouding re hunnen 
aanzien voor den schijn moet wijken. W a a r o m zou dat bij eigen-
domsverhoudingen niet gelden? En dat terwijl ook ten aanzien van 
den eigendom de wet zelf de mogelijkheid erkent, dat derden een 
ander voor eigenaar mogen houden dan hem die het werkelijk is 
en dientengevolge op het hem niet behoorend goed verhaal zoeken 
(zie b.v. art. 207 B. W . ) ? 

Om dit vermeend bezwaar te ontgaan komt de schr. tot de 
conclusie, dat hoewel het vermogen door de vennooten is samen-
gebracht om handel te drijven, toch op dit vermogen de handels-
crediteuren niet zonder meer hun vordering kunnen verhalen. Niet 
alleen is dit, zooals de schr. zelf opmerkt „vreemd" 1 ) en ,,met het-
geen partijen economisch beoogen in s t r i jd"2) , maar het schijnt 
me ook op zich zelf onduidelijk. Ik wijs nog eens naar mijn voor-
beeld van zoo even: een koop van de niet naar buiten blijkende 
commanditaire vennootschap met gemeen vermogen. Volgens 
Scheltema is de beheerende vennoot tot betaling verbonden. Maar 
mag hij ook zijnerzijds levering vorderen? De vordering is toch 
deel van het vermogen en dus gemeen? En in ieder geval is dit 
de zaak, als zij eenmaal geleverd is en daarop laat S. een beroep 
toe ook tegenover den verkooper. Doch hoe, zou ik willen vragen, 
staat het dan met het recht van reclame? Het goed is niet meer 
in handen van den schuldenaar, reclame dus uitgesloten. Ik denk 
dat niemand deze consequentie zal aanvaarden, maar toont dat 
niet dat de leer niet deugt? dat we niet een enkel zich verbinden 
van den beheerenden vennoot mogen stellen naast een ook door 
derden te eerbiedigen verkrijging krachtens dezelfde verbintenis, 
door de gemeenschap? 

Ook met het oordeel van mijn ambtgenoot over de wèl naar 
buiten tredende commanditaire vennootschap met eigendom bij den 
beheerenden vennoot kan ik mij niet vereenigen. Hij wil in dit 
geval den eigendom als een afgezonderd vermogen behandelen. 
Hij geeft toe dat in het algemeen ,,het feit dat iemand een deel 
van zijn vermogen voor een deel van zijn schuldeischers bestemt, 
de overige schuldeischers niet kan laedeeren" *), maar meent, ,,dat, 
wanneer men eenmaal heeft aanvaard, dat het objectieve recht aan 
de openlijk als zoodanig optredende commanditaire vennootschap 
een afgescheiden vermogen toekent, er geen reden is, in de con-
clusie wijziging te brengen voor de gevallen, waarin dat vennoot-

1) Praeadvies blz. 48. 
2) Praeadvies blz. 50. 
3 ) Praeadvies blz. 73. 
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schapsvermogen toebehoort aan den beheerenden vennoot alleen". 
Mij is in dit betoog tweeërlei duister. Vooreerst: Scheltema be-
strijdt telkens weer de opvatting die verband legt tusschen het 
gemeen zijn van het vermogen en het afgescheiden zijn. Hoe is 
daarmee de hier weergegeven redeneering te vereenigen, waar hij 
uit het afgescheiden zijn bij de gemeenschap concludeert tot dien 
bij den alleen-eigendom? Daar ligt toch in opgesloten, dat het 
afgescheiden vermogen in de eersre plaats moet worden aange-
nomen bij de gemeenschap, dat dus tusschen gemeenschap en 
afscheiding wèl verband bestaat, zij het dan niet een zoo nauw 
verband, dat afscheiding bij alleen eigendom niet eveneens bij 
analogie zou mogen worden aanvaard. En dan ten tweede: ik wil 
volstrekt niet ontkennen, dat het denkbaar is dat een deel van het 
vermogen van een enkel persoon in het bijzonder bestemd wordt 
voor bepaalde schulden, doch ik kan niet inzien, waarom het den 
koopman in het algemeen niet vrij zou staan een deel van zijn 
vermogen door het voor zijn handel te bestemmen aan zijn privé-
crediteuren te onttrekken en waarom dit wèl zou mogen, indien hij 
een commanditaire vennootschap heeft aangegaan. 

III. 

Het wordt tijd, dat ik naast de kritiek op de praeadviezen een 
uiteenzetting van eigen opvatting stel. Intusschen, ik ben door de 
omstandigheden gedrongen nog wat verder te debatteeren met mijn 
geachten ambtgenoot Scheltema. Immers bij die uiteenzetting wil 
ik uitgaan van de vroeger door mij verdedigde stelling, dat de 
vennootschap onder firma in ons geldend recht is rechtspersoon 
en die stelling mag ik niet zonder meer poneeren, nu zij onlangs 
in dit zelfde Weekblad door Scheltema met nieuwe gronden is 
bestreden ' ). 

Het verheugt mij. dat mijn opvatting over de vennootschap onder 
firma, die tot nog toe weinig bijval heeft gevonden, zoowel door 
Mr. Fruin als door Mr. Scheltema toch niet geheel wordt ver-
worpen. Misschien klinkt dit wonderlijk, nu beiden haar afwijzen, 
maar bij geen van beiden is die afwijzing een onvoorwaardelijke, 
Fruin erkent toch met mij dat de nog altijd heerschende leer ver-
ward is en in die verwarring zich al meer vastwerkt. Scheltema 
,,zou het toejuichen, als ons positieve recht de vennootschap onder 
firma als rechtspersoon ging beschouwen", ..hij deelt niet de mee-
ning van Molengraaf dat de opvatting, dat de vennootschap onder 
firma een rechtspersoon is. een overbodige en gekunstelde con-
structie zou zijn" en dus ook niet diens leer, waarvan ook Fruin 
een aanhanger is, dat rechtspersoonlijkheid van een corporatie en 

J ) W . P . N . R. 3048. 
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persoonlijke aansprakelijkheid van een der deelgenooten niet samen 
kunnen gaan, maar hij betwist dat mijn opvatting reeds thans gel-
dend recht zou zijn. 

Daar moet ik even bij stil staan. Gelukkig is voor het oogenblik 
niet noodig dat mijn geachte tegenstander en ik het eens worden 
over wat onder ,,geldend" recht is te verstaan, ik vrees dat dit 
niet snel zou geschieden. In dit geval nemen wij beiden aan, dat 
het geldende recht over de vennootschap onder de firma, gekend 
wordt uit de rechtspraak. Wij nemen beiden aan dat regels over 
faillissement, beslag, compensatie, proces der firma die de recht-
spraak volgt, dat geldend recht vormen. Doch nu komt het ver-
schil. Scheltema beschouwt als zoodanig ook de constructie die 
de rechtspraak bij het opstellen van deze regels gebruikt, ik doe 
dat niet. Dat de rechtspraak niet met de gedachte der rechts-
persoonlijkheid, maar met die van het gezamenlijke vermogen, de 
,,gezamende hand" of iets dergelijks werkt, staat vast. Daarover 
behoeven wij geen woord te verliezen, maar voor mij is het niet 
beslissend. Het ,.geldende" recht der rechtspraak zijn naar mijn 
meening alleen haar concrete uitspraken. Het is de taak der weten-
schap deze te systematiseeren en met behulp van algemeene voor-
stellingen tot een begrijpelijk geheel te maken. Aan de theorie der 
rechtspraak zijn wij evenmin gebonden als aan die van den wet-
gever. Stel de wetgever zou de beslissingen van de rechtspraak 
over onze rechtsverhouding in wetsartikelen formuleeren en de 
minister zou daarbij in de memorie van toelichting zeggen, dat de 
uitspraken moeten begrepen worden als gevolgen van de leer van 
de gezamende hand of van die van de rechtspersoonlijkheid, zou 
Scheltema zich dan aan die uitspraak gebonden rekenen? Ik ver-
moed van niet, maar waarom dan aan de theorie van den rechter 
meerdere waarde toegekend? Mogen wij den rechter niet beter 
verstaan, dan hij het zich zelven deed? En nu is het mijn over-
tuiging — en op dat punt heeft Scheltema mij niet tegengespro-
ken — dat de eenige passende samenvatting van de rechtspraak 
in één formule deze is: de vennootschap onder firma is rechts-
persoon; dat aan de verschijnselen waar het hier om gaat alleen 
een juiste plaats in het rechtssysteem wordt aangewezen door de 
rechtspersoonlijkheid der vennootschap onder firma te aanvaarden. 
Het mag waar zijn, dat de uitkomsten waartoe de rechtspraak komt 
geconstrueerd zijn zonder gebruik te maken van het begrip der 
rechtspersoonlijkheid, ik beweer dat zij zonder dat begrip niet goed 
kunnen worden verstaan, dat de leer der rechtspraak aan innerlijke 
tegenspraak en onklaarheid lijdt1) en dat de concrete beslissingen 
door de jurisprudentie eerst worden begrepen, helder en als van 

' ) Scheltema zelf wijst op die onklaarheid, als hij Molengraaff's tegenstelling 
houdende ..vennooten als zoodanig" en de ..gezamenlijke individuecle vennooten" 
bestrijdt. 
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zelf sprekend voor ons staan, als we die uit de rechtspersoonlijk-
heid verklaren. Voor deze bewering levert de rechtspraak mij tel-
kens nieuwe stof en ook hierin mag ik mij op de adhaesie van 
Fruin beroepen. 

Nu weet ik wel, dat theoretische begripsvorming en geldend 
recht samenhangen, dat als de rechtspraak mijn opvatting over 
de vennootschap onder firma aanvaardde, zij nog weder een stap 
verder zou doen in de ontwikkeling, dat daarin weder nieuwe 
consequenties liggen opgesloten, die thans nog niet worden ge-
accepteerd. Doch wat is daar tegen? De rechtspraak ontwikkelt 
het wetsrecht. Zou het rechtspraak-recht eens en voor altijd vast-
liggen en niet verder mogen gaan? Verbreking der continuïteit 
zou het allerminst zijn. Integendeel in hoofdzaak zou de recht-
spraak blijven wat zij is. Zij zou een lijn doortrekken, waaraan 
zij sinds 1889 ongeveer arbeidt en die niet anders is dan een weer 
opnemen van een te kwader uur verlaten traditie van eeuwen. 
W e l verre van principieel af te wijken van den tot dusver gevolg-
den weg — gelijk Scheltema meent — zou in dat geval de recht-
spraak tot het juiste inzicht komen van den weg, dien ze zonder 
het goed te beseffen al lang is gevolgd en ze zou rustig voort 
kunnen gaan. W a a r o m de wetgever hier tusschen beide zou moe-
ten komen, kan ik niet inzien. Integendeel. Vragen als die over 
de juiste systematiseering en begripsvorming zijn niet van zijn 
competentie. 

Ik moet in dit verband nog een woord zeggen over het bezwaar 
van Fruin, die persoonlijke aansprakelijkheid en rechtspersoonlijk-
heid onvereenigbaar acht. Ik zou willen vragen: waarom toch? In-
dien rechtspersoonlijkheid — gelijk Molengraaff leert — slechts 
een ander woord is voor uitsluiting van persoonlijke aansprake-
lijkheid, spreekt het van zelf. Doch indien men die leer niet aan-
vaardt, en in de rechtspersoonlijkheid de samenvatting ziet van 
een geheel van regels, waardoor voor het recht een subject van 
rechten en plichten bestaat naast de individuen, dan kan wel in 
de uitsluiting van de aansprakelijkheid een aanwijzing gezien wor-
den om tot rechtspersoonlijkheid te concludeeren, doch dan mag 
niet omgekeerd uit het bestaan hiervan tot uitsluiting der rechts-
persoonlijkheid worden geconcludeerd. Indien men zich maar los 
maakt van de gedachte, dat de vereeniging met ideëele doeleinden 
zooals de wet van 1855 haar kent, de eenige rechtspersoon is en 
op de talrijke vormen let die zoowel de geschiedenis als het heden-
daagsche leven aan gemeenschapsverhoudingen vertoont, is er 
geen enkel bezwaar ook hier van rechtspersoonlijkheid te spreken. 

IV. 

En nu eindelijk ter zake. De vennootschap onder firma is rechts-
persoon. Is de commanditaire het ook? 
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Het antwoord op deze vraag zal wel afhangen van dat op die 
andere, waaróm de vennootschap onder firma het is. Zij is het 
omdat daarin de eenheid en zelfstandigheid tot uiting komt, die 
blijkens een stel regels de rechtspraak in de vennootschap onder 
firma heeft gezien. En vraagt men verder, waarom die eenheid 
en afscheiding werd aangenomen, dan antwoorden wij omdat de 
firmanten door gezamenlijk onder één naam te handelen in handel 
en verkeer willen worden beschouwd en ook werkelijk worden 
beschouwd als te vormen een zelfstandige grootheid, die iets 
anders en meer is dan een toevallige combinatie van samenwer-
kende personen. Tusschen gemeenschap en zelfstandigheid zie ik 
dus, anders dan Scheltema, wel verband. 

Mogen we nu aannemen, dat de zelfde regels die voor de firma 
gelden ook op de commanditaire vennootschap behooren te wor-
den toegepast? 

Ongetwijfeld, zou ik willen antwoorden, voorzoover de com-
manditaire vennootschap als zoodanig naar buiten optreedt, op 
haar naam schulden worden aangegaan en vorderingen verkregen, 
de verworven goederen haar eigendom worden. De rechtspraak 
weifelt, zij neemt dit soms aan, wijst het dan weer af, omdat zij 
uitgaat van de leer van Molengraaff, dat iedere commanditaire 
vennootschap een stille is, zij nooit tegen derden werkt. Met de 
praeadviseurs verwerp ik die opvatting, voor toelichting verwijs 
ik kortheidshalve naar de praeadviezen. Doch als er een naar bui-
ten optredende commanditaire vennootschap bestaat, dan is er alle 
reden op haar toepasselijk te rekenen wat de rechtspraak voor de 
firma aanneemt. Duidelijk is dat indien de commanditaire met een 
firma gepaard gaat, doch het zal ook gelden als dat niet het geval 
is. Ook bij deze commanditaire vennootschap treden de vennooten 
naar buiten als één geheel op, de vennootschap heeft eigen naam, 
het is niet de heer Jansen maar het is Jansen & Co. die zich ver-
bindt. Deze opvatting vindt een sterken steun in de handelsnaam-
wet 1921, ik wijs op art . 4: ,,Het is verboden een handelsnaam 
te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt , dat de handels-
zaak zou toebehooren aan een of meer kooplieden, handelende 
als een vennootschap onder firma of als een vennootschap en com-
mandite". Niet alleen wordt hier de vennootschap en commandite 
als eigenaar der handelszaak beschouwd, maar het wordt verboden 
naar buiten in strijd met de waarheid den schijn te wekken of men 
met een vennootschap en commandite te doen heeft. W a a r o p kon 
dit anders steunen dan op het feit dat het verschil maakt, rechtens, 
of men met een alleen handelenden koopman dan wel met de 
commanditaire vennootschap te maken heeft. De eigen naam van 
de vennootschap, ook van de commanditaire, is uitdrukking van 
haar zelfstandigheid. 

Vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap 
worden door wet en gebruik op één lijst gesteld, er is alle reden 
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voor de rechtspraak het stel regelen dat zij in aansluiting aan 
de traditie schiep voor den eersten associatievorm ook tot den 
tweeden uit te breiden. W a a r ik met Scheltema van meening ben 
dat het niet de wetsartikelen zijn over de firma waarop het stelsel 
rust, is het argument van Visser dat soortgelijke bepalingen bij 
de commanditaire vennootschap ontbreken, ook voor mij zonder 
waarde. 

Doch geldt dit nu ook voor de commanditaire vennootschap, 
die naar buiten optreedt en waarbij het ingebrachte vermogen niet 
is vermogen van de vennootschap maar van den beheerenden ven-
noot? Laat me antwoorden, dat deze commanditaire vennootschap 
naar mijn meening niet bestaat. Ik wil Scheltema toegeven, dat het 
mogelijk is een maatschap te vormen zonder vermogen gemeen te 
maken, doch ik ontken dat het overdragen van den inbreng in 
eigendom aan den beheerenden vennoot gepaard kan gaan met 
het vormen van eene commanditaire vennootschap, die als zoodanig 
naar buiten optreedt. Het een is in strijd met het ander. W i e het 
laatste doet verklaart aan derden dat de handelszaak is de zaak 
van een vennootsc/ïap (zie het aangehaald art. 4 W e t Handels-
naam) van meerdere te zamen gemeenschappelijk eigendom der 
vennooten, daarmee is de verklaring dat het vermogen eigendom 
is van den beheerenden vennoot niet te vereenigen. Ik weet niet, 
waarop Scheltema zijn bewering steunt dat in de overeenkomsten 
dit regel zou zijn; vooralsnog moet ik betwijfelen of het voorkomt 
dat we op grond van den contracts-inhoud tot een dergelijke figuur 
moeten concludeeren, doch mocht dit een enkel maal het geval 
zijn en dus uitdrukkelijk den eigendom zijn toegekend aan den 
beheerenden vennoot, terwijl toch de commanditaire vennootschap 
als zoodanig optreedt, dan zou ik meenen dat op grond van dat 
optreden de eigendomsregeling door derden als niet geschreven kan 
worden beschouwd. 

Ten slotte een woord over de stille commanditaire vennoot-
schap. Dat hierbij de inbreng eigendom kan worden van den be-
heerenden vennoot wil ik niet betwisten. Hier houd ook ik het voor 
regel. Hier nadert de vennootschap de geldleening, zij verschilt er 
slechts van doordat de commanditair ook in de verliezen deelt. 
De verhouding is eenvoudig. Doch hoe te oordeelen, als de ven-
nootschap stil wordt gehouden en toch het vermogen gemeen? Met 
Scheltema houd ik dit voor een uitzonderingsgeval, doch in af-
wijking van den praeadviseur zou ik met Molengraaff oordeelen 
dat in zoo'n geval derden met het bestaan der commanditaire ven-
nootschap geen rekening behoeven te houden en dus te hunnen 
aanzien het vermogen der vennootschap geldt als dat van 'den 
beheerenden vennoot. 

Vraagt men waarop ik dat steun, dan antwoord ik juist op het 
bestaan van een commanditaire vennootschap, die van buiten zich 
als zoodanig doet kennen en sinds de Handelsregisterwet ook als 
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zoodanig moet worden gepubliceerd1). Is dat niet geschied, dan 
behoeven derden met het bestaan der vennootschap geen rekening 
te houden. Voor hen is er alleen een commanditaire vennootschap 
als zij konden weten dat er een bestond. De alleen handelende 
koopman geldt voor hen als alleen-eigenaar. 

Ik kom dus tot een eenvoudige conclusie. Er zijn twee soorten 
commanditaire vennootschap: 

a. de stille. Eigenaar van het vermogen is de beheerende ven-
noot, is hij het volgens contract niet dan mogen derden het er 
niettemin voor houden, dat hij het is; 

b. de naar buiten als zoodanig optredende. Deze is rechts-
persoon, toepasselijk zijn de regels over proces, beslag, faillisse-
ment, compensatie, die voor de vennootschap onder firma ge lden 2 ) . 

Eindelijk nog iets over de commanditaire vennootschap op aan-
d e d e n . Zij behoort altijd tot de onder b genoemde. Zij is dus 
rechtspersoon. Vroeger toen het rechtskarakter der commanditaire 
vennootschap mij nog niet geheel duidelijk was heb ik beweerd 
dat alleen de commanditaire vennootschap op aandeelen naast die 
welke tegelijk firma is rechtspersoonlijkheid zou bezitten. Ik 
steunde die bewering op de omstandigheid dat de organisatie der 
commanditaire vennootschap op aandeelen, de beteekenis van 
algemeene vergadering en meerderheidsbesluit daartoe leidt. T e -
recht is aangevoerd, dat deze bewering min of meer in de lucht 
blijft hangen als aan de gewone commanditaire vennootschap 
rechtspersoonlijkheid wordt ontzegd. Ik deed dat omdat ik te veel 
in iedere commanditaire vennootschap, niet op aandeelen. een stille 
zag. T h a n s kom ik tot de conclusie der rechtspersoonlijkheid voor 
de commanditaire vennootschap met aandeelen, niet als uitzonde-
ring maar juist, omdat ze commanditaire vennootschap is. Zoo 
staat de bewering sterker. Dit is van belang, want het is wel zeker, 
dat de commanditaire vennootschap op aandeelen de haar in het 
handelsverkeer toegedachte functie slechts kan vervullen indien 
zij rechtspersoon is. Ook Scheltema erkent d a t 3 ) . 

Ik zeide dat vroeger het rechtskarakter der commanditaire ven-
nootschap mij nooit geheel duidelijk is geworden. Aan het slot van 
dit opstel, dat rijkelijk veel polemiek tegen de praeadviseurs bevat, 
past de verklaring dat ik het inzicht, dat ik meen verkregen te heb-
ben, niet verworven zou hebben zonder hun belangrijken arbeid. 

1) Art. 7 Handelsregisterwet. M. i. is de interpretatie die Polak. blz. 340, van 
dit artikel geeft de juiste en mag men er niet uit afleiden dat de stille comman-
ditaire vennootschap zou moeten worden gepubliceerd. Naast de argumenten van 
Polak wijs ik er nog op dat de Handelsregisterwet voortdurend uitgaat van den 
..eigenaar" der handelszaak (art. 3) . Alleen de na.ïr buiten optredende comman-
ditaire vennootschap is eigenaar, bij de stille is het de beheerende vennoot. 

2) Ik sta dus niet ver van Polak en het deel der rechtspraak, dat oordeelt als hij. 
Zie vooral een goed gemotiveerd vonnis van Rb. Amsterdam 3 April 1910, W. 
9126. Van dezen verschil ik door de rechtspersoonlijkheid. Alleen door deze aan 
te nemen, krijgt de zaak klaarheid. 

3) Blz. 19. 
16 



82. IS W I J Z I G I N G O F A A N V U L L I N G V A N D E W E T V A N 
1855 N O O D I G T O T R E G E L I N G V A N D E N R E C H T S -

T O E S T A N D V A N V E R E E N I G I N G E N Z O N D E R 
R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D ? 
Z O O JA, IN W E L K E N Z I N ? *) 

I. 

Het is een merkwaardig geval met de vereeniging zonder rechts-
persoonlijkheid. Sinds 1855 kent de wet het instituut. Niettemin 
gedurende de geheele 19e eeuw geen proces. Voor het eerst in 1907 
werd de rechter geroepen om over haar rechtskarakter uitspraak 
te doen. Sindsdien is de vraag niet van de lucht. To t driemaal toe 
werd zij aan het oordeel van den Hoogen Raad onderworpen. E n 
wat men ook van die arresten moge zeggen — ik zelf heb 'er tegen 
het een en ander in het midden gebracht en zal mij ook in dit prae-
advies niet geheel van kritiek kunnen onthouden — één ding moet 
men den H. R. laten: hij bleef zich zelf zijn leer gelijk, er ligt een 
eenheid in de beslissingen1). Toch blijven de processen duren, 
bevredigend is de oplossing van den H. R. blijkbaar niet, tot rust 
is de vraag door zijn uitspraken geenszins gekomen, integendeel 
zij doet telkens nieuwe stof opwerpen. En telkens blijkt ook, dat 
de vraag nog weer andere zijden heeft, dan die welke zij in de 
cassatie-processen toonde. Ook wat de rechter daaromtrent leert 
geeft geen grond tot toejuiching. Reden genoeg, dunkt mij, om aan 
te nemen dat hier iets hapert. 

W a t is dat? 
Leggen wij de gevallen, die tot de beslissingen van den H. R. 

leiden, nog eens naast e lkaa r 1 ) . Een erflater stelt een vereeniging 
tot erfgenaam in, op het oogenblik van het overlijden blijkt deze 
rechtspersoonlijkheid niet te bezitten. Zij kan volgens ons hoogste 
rechtscollege, ook al heeft zij de rechtspersoonlijkheid weder ver-
worven, de erfenis niet opvorderen, de erfgenamen bij versterf gaan 
met de buit strijken. Of wel: een vereeniging huurt een terrein, 
zij verliest de rechtspersoonlijkheid, gevolg daarvan is dat de ver-
huurder tegenover haar bevrijd wordt, ook al is de huur aanvanke-
lijk doorbetaald en al heeft de vereeniging vóór zij gaat proce-
deeren reeds weder rechtspersoonlijkheid gekregen. Of eindelijk: 
De voorzitter eener vereeniging komt met haar overeen dat zij 
muziekinstrumenten van hem ter leen zal ontvangen, in rechte 
wordt deze overeenkomst geacht niet te bestaan als de vereeniging 

*) Praeadvies, uitgebracht aan de Nederlandsche Juristen-Vereeniging in 1923. 
' ) De vindplaatsen zijn aangewezen in mijn opstel over dit onderwerp in 

W. P. N. R. 2754. (Verz. Geschriften III, p. 323 e.v.). 



VEREENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 403 

op het oogenblik dat zij gesloten werd niet rechtspersoon was. 
Laten wij voor een oogenblik wet en rechtswetenschap rusten 

en vragen we enkel of deze uitkomsten ons rechtsgevoel bevredi-
gen, dan zal niemand die vraag bevestigend beantwoorden. Daar-
van ben ik overtuigd. Met de erfenis gebeurt wat de erflater wilde 
dat er juist niet mee gebeuren zou. En zegt niet dat dit wat hij 
niet wilde onmogelijk was . W a n t nog eens wet en wetenschap ter 
zijde, was dat geenszins onmogelijk. Zijn wil was duidelijk en 
precies verklaard, het doel waarvoor hij zijn vermogen bestemd 
had was aangegeven, niet aan de familie zou het komen, maar 
voor de aangewezen schilderijenverzameling gebruikt worden en 
de juridische organisatie die noodzakelijk is om verwezenlijking 
van dat doel te bereiken was er ook, er waren regels die aangaven 
op welke wijze dat vermogen beheerd zou worden en er waren 
menschen die bereid, in staat en verplicht waren daarvoor te zor-
gen. Niettemin het mocht niet zoo zijn. En het tweede geval is niet 
minder onbillijk. Er was een huurovereenkomst, van de zijde der 
vereeniging was die steeds nagekomen, op het oogenblik dat de 
verhuurder den huurder den toegang tot zijn terrein weigerde was 
er niet de minste reden om te vermoeden dat dit voortaan anders 
zou zijn, gevaar voor den verhuurder dat hij zijn vordering niet zou 
kunnen verhalen bestond niet, de rechtspersoonlijkheid was weder 
verworven. Niettemin oordeelt de rechter dat hij van zijn verplich-
tingen bevrijd was . En eindelijk het derde. De voorzitter geeft aan 
zijn mede-leden de muziekinstrumenten in leen. W e r p niet tegen 
dat hij dat juist niet deed, maar met de vereeniging contracteerde. 
W e spreken nu niet over wet of rechtstheorie, we zien enkel de 
feiten. En dan is het voor de niet-juristen, die hier een afspraak 
maakten, precies hetzelfde of met de vereeniging dan met de leden 
werd overeengekomen. Voor de niet-juristen, maar voor den rech-
ter maakt het een zeer essentieel verschil. Had de voorzitter met 
de leden gecontracteerd, alles was in orde geweest. Nu was de 
afspraak voor den rechter gelijk aan wind. Rechtsgeldig hebt gij 
niets overeengekomen, wordt partijen voorgehouden. 

Onbillijke resultaten dus. Ik laat geheel in het midden of de 
wet daartoe dwingt. Elders heb ik ui teengezet ' ) waarom naar 
mijne meening de uitslag dezer processen een andere had kunnen 
en behooren te zijn. Voor het oogenblik is het genoeg te consta-
teeren, dat wat naar onze jurisprudentie in deze recht is weinig 
bevredigt. 

En niet alleen in deze gevallen, waarbij het om het wezen der 
vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid ging, ook als we aan de 
handeling namens zulk een vereeniging verricht denken. Door zulke 
handelingen worden de bestuurders persoonlijk verbonden. Dit 

l ) Zie mijn opstel over rechtspersonen in de jaargangen van het W. P. N. R. 
1922/1923 (Verz. Geschriften III, p. 297 e.v.), ook Asser I, 5e druk, blz. 688 vlg. 
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staat vast en niemand wenscht het anders. Maa r wie ontleent aan 
deze handelingen recht? Art. 12 der wet van 1855 bepaalt: „De 
overeenkomsten namens haar gesloten en de goederen namens haar 
verkregen worden ten opzichte van het Rijk en van derden be-
schouwd als volgende de personen, welke de overeenkomst geslo-
ten en de goederen aanvaard hebben, al is het ook dat in de over-
eenkomsten en titels de handelende personen slechts als gemach-
tigden of beheerders der vereeniging zijn aangewezen". Er is recht-
spraak 1 ) die daaruit heeft afgeleid dat de bestuurder die namens 
de vereeniging niet-rechtspersoon contracteert, persoonlijk gerech-
tigd is nakoming dier overeenkomst te vorderen. Ook deze recht-
spraak komt mij niet juist voor en er is gelukkig ook rechtspraak 
in anderen zin. De talrijke en m. i. afdoende argumenten die tegen 
haar kunnen worden aangevoerd laat ik nu rusten, één ding moet 
ik toegeven, de tekst van art. 12 pleit vóór haar. Maa r daarmee 
is tevens gezegd, dat die tekst niet zoo kan blijven. W a n t men 
stelle zich het geval goed voor: Het schijnt een vraag alleen maar 
van vorm of nu bij zulk een handeling namens de leden of namens 
het bestuur moet worden gedagvaard. Toch ligt de zaak wel iets 
anders. Als het de bestuurder is die rechthebbende is. dan zal hij 
bij zijn aftreden zijn recht moeten cedeeren, zonder akte gaat dat 
niet over, dan kan compensatie met privé schulden worden tegen-
geworpen, dan zal het vallen — het ergst van al — in het faillisse-
ment van dien bestuurder en hebben de leden het nakijken. En dat 
zou niet alleen gelden voor de vorderingsrechten, ook voor de eigen-
dommen der vereeniging, de contributie-opbrengst is dan eigendom 
van den penningmeester, ook die volgt ,,ten aanzien van derden" 
hem persoonlijk. Ongetwijfeld een grove onbillijkheid tegenover de 
leden. Een onbillijkheid die bovendien recht in strijd is met de 
artt. 1 en 13 der wet van 1855; waar blijft de bindende kracht 
der „overeenkomst" van oprichting der leden als de wet decreteert 
dat wat krachtens die overeenkomst voor hen gezamenlijk wordt 
verkregen aan hun vertegenwoordigers persoonlijk zal toebehooren? 
Reeds dat had m. i. de rechtspraak van deze leer moeten terug-
houden, maar ik critiseer thans geen jurisprudentie, vraag enkel 
of een wetsbepaling die tot zulke gevolgen aanleiding geeft niet 
moet worden gewijzigd. En dat betreft niet alleen de leden, vooral 
ook derden. Is de leer, die ik bestrijd, voor het bestaand recht als 
door den tekst van art. 12 geboden te aanvaarden, dan is daarvan 
het gevolg dat derden, die met de vereeniging — wier gemis aan 
rechtspersoonlijkheid hun onbekend was — hebben willen contrac-
teeren, door de wet tot contractanten met de bestuurders persoon-
lijk worden gemaakt. Dan wordt dus de regeling der wet die hen 
wilde beschermen in hun nadeel verkeerd. Dan zijn zij niet alleen 

l ) Ook voor deze vraag verwijs ik naar den 5en druk van Asser I. blz. 691 vlg. 
en de daar aangehaalden. 
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gerechtigd maar ook verplicht zich uitsluitend aan de bestuurders 
te houden. Ik meen ook dit resultaat zonder nadere toelichting 
weinig bevredigend te mogen noemen. 

En daarmee zijn we er nog niet, we kunnen de vraag stellen, 
hoe het met de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad staat, hoe 
met de aansprakelijkheid der leden in hun persoonlijk vermogen — 
als men hen althans met het vereenigingsvermogen gebonden 
acht — hoe met de proceshandelingen en zoo meer. Maar genoeg 
dunkt mij om aan te toonen, dat hier wel het een en ander in den 
bestaanden rechtstoestand gebrekkig is. 

W a t is de oorzaak daarvan? W e moeten de zaak wat dieper 
ophalen. 

II. 

Twee factoren hebben op de ontwikkeling van het recht van 
vereeniging en rechtspersoonlijkheid in de 19e eeuw overwegen-
den invloed gehad — beide in een ongewenschte richting. Voor-
eerst de vrees voor de vereenigingsmacht en dan de dogmatiek, 
die in den rechtspersoon een gefingeerd wezen zag. 

De vrees voor de vereenigingsmacht. Het vereenigingswezen 
heeft in de tweede helft der negentiende en in deze eeuw een om-
vang en beteekenis gekregen als nooit te voren. Welken groei de 
vereenigingsvormen hebben getoond en nog steeds toonen in het 
bedrijfsleven (de naamlooze vennootschap) kan ik hier laten rusten. 
Merkwaardig genoeg: hoezeer de wetgever in verscheidene tijden 
en landen de ontwikkeling der vereeniging belemmerd heeft — 
zoodra zij enkel maar winst voor haar leden beoogde, stelde hij 
zich anders tegenover haar, liet haar meest groote vrijheid. Zoo 
kreeg deze vereenigingsvorm haar eigen ontwikkeling. Wij be-
palen ons tot de vereeniging, die een ander doel nastreeft: van 
wetenschappelijken, philantropischen, politieken. socialen aard. 
Denken wij alleen aan de beide laatste dan is het zonder eenige 
verdere toelichting duidelijk dat haar invloed en beteekenis thans 
niet te vergelijken is met die welke zij in de eerste helft der 19e 
eeuw had. Hoe heeft de wetgever tegenover deze verandering ge-
staan? Eenerzijds achtte hij zich verplicht het vormen van vereeni-
gingen zelf zoo veel mogelijk vrij te laten, dat was een der met 
de Fransche revolutie veroverde zekerheden, waaraan niet meer 
getornd mocht worden; 1848 kwam dit nog eens bevestigen. Maar 
anderzijds was de wetgever toch wat huiverig voor dat nieuw-
opkomende, vreesde hij voor de macht der corporaties, die de cen-
trale macht, den Staat, wel eens te sterk zouden kunnen worden, 
wilde hij vooral voorkomen dat zij tot vorming van die macht over 
ruime stoffelijke middelen zouden kunnen beschikken. Vandaar 
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zijn voorkeur voor de oplossing: wel de vereeniging vrij laten maar 
de vereeniging niet zonder meer als rechtspersoon erkennen. Daar -
voor werd inmenging van de Staatsautoriteiten noodig. Zoo zou 
de vereeniging, die voor volle ontplooiing de rechtspersoonlijkheid 
niet zou kunnen missen, onder controle van den Staat komen. Een 
macht in den Staat zou zij zonder zijn goedvinden niet kunnen wor-
den. Zij die in deze richting streefden, troffen het verwonderlijk 
goed. W a t zij om politieke redenen najoegen scheen tegelijkertijd 
geboden door den eisch der rechtstheorie. Vandaar dat hunne op-
vatting als het ware zonder tegenspraak werd aanvaard. Sinds 
Savigny leerde men immers algemeen, dat de rechtspersoon een 
fictief wezen was, een ding door het recht in het leven geroepen 
en door het recht als een mensch behandeld. Alleen de wetgever, 
meende men, had de bevoegdheid zulk een fictie te scheppen, alleen 
de wetgever, of althans de Staat. W a t is dus noodzakelijk? Dat 
iedere rechtspersoonlijkheid door den Staat werd verleend. Eischen 
van rechtspolitiek, en eischen van rechtstheorie, zij leidden tot het-
zelfde resultaat. De band die vroegere opvattingen, die b.v. het 
B. W . van 1838 tusschen vereeniging en rechtspersoonlijkheid had 
gelegd, werd verbroken. Rechtspersoonlijkheid zou de vereeniging 
alleen bij verleening van Staatswege bezitten, maar de oprichtings-
handeling eener vereeniging werd erkend en in haar gevolgen ge-
ëerbiedigd. Zoo was de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 
geboren. 

Dat deze beide factoren tot haar opneming in de wet van 1855 
hebben geleid is gemakkelijk aan te toonen. Men leze er het boek 
van Mr. Polano maar op na. Hier zij slechts op het volgende ge-
wezen. Aan het ontwerp dat in 1855 wet werd ging een ontwerp 
van 1849 vooraf, het was van denzelfden minister afkomstig die 
later het wet geworden ontwerp indiende en verdedigde, Donker 
Curtius. Het bevatte een krasse beperking van het ve ren ig ings -
recht: alle vereenigingen die meer dan dertig leden telden werden 
verplicht hunne statuten aan het Staatsgezag mede te deelen, eerst 
na goedkeuring daarvan zouden zij in werking kunnen treden, 
rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Kleinere vereenigingen waren van 
die verplichting vrijgesteld, maar misten dan ook de rechtspersoon-
lijkheid. Daar werden de leden ,,slechts onderling verbonden". Dus: 
preventief toezicht ter wille van het gevaar dat het vrije vereeni-
gingsrecht opleverde, geen goederen in de doode hand, wat een 
groot nadeel voor de maatschappij met zich zou brengen, en deze 
gedachte verbonden met de scheiding tusschen vereenigingen met 
en zonder rechtspersoonlijkheid. Het algemeene preventieve toe-
zicht liet men in 1855 varen, het was aanleiding geweest der ver-
werping van het ontwerp 1849, maar de band van het toezicht 
met de rechtspersoonlijkheidsvraag werd er slechts te nauwer om 
aangetrokken. Immers rechtspersoon zijn thans alleen de vereeni-
gingen die hare statuten door het Staatsgezag hebben doen goed-
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keuren. De overige kunnen vrijelijk bestaan, maar missen de rechts-
persoonlijkheid. Ter verdediging daarvan wisselt het beroep op het 
gevaar voor de doode hand af met de argumentatie uit den aard 
der rechtspersoonlijkheid. 

Z o o hebben wij dus het tegenwoordige stelsel gekregen. Eener-
zijds volledige erkenning van iedere oprichting eener vereeniging 
(artt . 1 en 13), anderzijds de rechtspersoonlijkheid slechts bij goed-
keuring van staatswege (artt. 5—12 der wet van 1855). Nu is het 
duidelijk dat de wetgever zich hierdoor voor groote moeilijkheden 
heeft gesteld. Op zich zelf is een scheiding tusschen tweeërlei ver-
eenigingsvormen denkbaar, aan den eenen kant die waar de zich 
vereenigenden enkel maken een overeenkomst onder elkaar zonder 
mogelijkheid naar buiten op te treden — aan den anderen de 
afspraak ter wille van het gemeenschappelijk doel gezamenlijk als 
één geheel naar buiten te handelen, rechten en plichten te ver-
werven. W e vinden die tegenstelling zeer duidelijk in het ontwerp 
1816: Toute union de plusieurs individus pour un seul et même but 
n'établit pas par elle-même une corporation qui doit être considérée 
comme une personne morale. Elle ne le devient que lorsque l'union 
a pour objet de former un pacte social déterminé entre les personnes 
qui se sont ainsi réunies. Ce pacte social n'existe donc principale-
ment, que quand il résulte de cette union un corps distinct indé-
pendant et qui agit comme tel au dehors. La simple convention 
par laquelle plusieurs individus s'obligent réciproquement à con-
tribuer d 'une manière déterminée, dans la vue d'un résultat déter-
miné, n'établit pas une corporation, qui puisse être considérée 
comme personne morale1) (artt. 968 en 969) . Hier is de onder-
scheiding tusschen de vereeniging-rechtspersoon en de onderlinge 
vereeniging scherp gemaakt. Het is een onderscheid dat uit aard 
der handeling van partijen en de tusschen hen getroffen regeling 
wordt afgeleid. Anders is onze wet. Men kan ook van haar zeggen 
dat zij onderlinge vereeniging en vereeniging-rechtspersoon tegen-
over elkaar stelt, maar niet in den inhoud van de afspraak van 
partijen maar in een buiten hen liggende omstandigheid, de 
koninklijke goedkeuring, ligt het criterium. De niet-goedgekeurde 
vereeniging zal als onderlinge vereeniging moeten worden be-
schouwd, ook al bedoelt zij krachtens de rechtsregeling, die partijen 

l) Ik haal de Fransche tekst aan naar Mej. Polano blz. 294. In het Hollandsch 
luiden de artt. als volgt: ,,Niet elke vereeniging van meerdere menschen, tot een 
en hetzelfde doel. is genoegzaam om een vercenigd lichaam als zedelijk persoon 
te beschouwen. Het wordt dit eerst dan, wanneer deze vereeniging ten doel heeft 
een bepaald maatschappelijk verband tusschen de personen, die zich alzoo ver-
eenigd hebben, te doen ontstaan. Dit maatschappelijk verband is eerst dan aan-
wezig, wanneer uit die vereeniging een afzonderlijk op zich zelven staand lichaam 
geboren wordt, hetwelk als zoodanig naar buiten handelt. De bloote gemeen-
schappelijke verbintenis tot een bepaalde praestatie, ten behoeve van zekere be-
paalde uitkomst, vestigt geen? vereeniging. die als zedelijk persoon kan beschouwd 
worden". De Fransche tekst is scherper en duidelijker. 
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voor haar ontwierpen, rechtspersoon te zijn. Tegelijk verklaart de 
wet de handeling geldig, verleent zij haar rechtsgevolg en toch 
wordt het rechtsgevolg haar weder onthouden. De leden mogen 
afspreken dat zij zich niet onderling verbinden, maar alleen aan 
het geheel, zij mogen bepalen dat het bestuur hen in en buiten 
rechten vertegenwoordigt, blijkens de geheele regeling het ver-
mogen van vereeniging en leden scherp scheiden — dit alles is 
geldig, maar toch is het weer ongeldig, voor zoover zulk een rege-
ling als een consequentie zou worden gezien der rechtspersoonlijk-
heid, die partijen blijkens den inhoud hunner handeling beoogden. 
Vandaar alle moeilijkheden. 

In het buitenland zien we hetzelfde. En dezelfde oorzaken heb-
ben er toe geleid. Letten we eerst even op Frankrijk. He t Fransche 
recht is ten allen tijde weinig vrijgevig tegenover de vereenigingen 
geweest. Nergens was en is het denkbeeld der noodzakelijkheid 
van centralisatie van alle macht en alle belangenverzorging in één 
hand, die van den Staat, sterker doorgedrongen dan daar. Vóór 
en na de revolutie was het optreden van vereenigingen zonder uit-
drukkelijke autorisatie van het staatsgezag verboden, rechtsper-
soon werden zij, tot de wet van 1901, slechts als zij werden erkend 
een doel van publiek belang na te streven. Sinds 1901 is men iets 
liberaler. Maar een vrees voor de vereenigingen is blijven bestaan, 
een vrees die hier vooral naar de zijde der kerk is gericht. Hoezeer 
die de wetgeving over het onderwerp beheerscht blijkt wel uit de 
bijzondere regelingen die in deze en latere wetten de religieuze ver-
eenigingen hebben gevonden. Laten wij deze — en ook andere 
bijzondere vormen — ter zijde, dan kent de wet thans drieërlei 
soort vereeniging, die welke is erkend te zijn van publiek nut, die 
welke alleen de „verklaring" bij den prefect hebben gedaan en 
eindelijk de overige. De beide eerste zijn rechtspersoon, maar zij 
zijn het in verschillenden graad. Aan de rechtspersonen der tweede 
categorie zijn bepaalde rechten onthouden. Ziet men welke dat zijn, 
dan blijkt duidelijk, dat ook hier de Staat ten aanzien van die ver-
eenigingen, wier macht en invloed hij vreesde, zich de controle 
wilde voorbehouden. Een vereeniging, die niet erkend is van publiek 
nut te zijn, kan geen giften of legaten ontvangen, zij kan behalve 
haar bureau en vergaderlokaal geen onroerend goed bezitten. Zij 
is wel rechtspersoon, maar de rechtspersoonlijkheid is een beperkte 
(petite personnalité) en het is de vrees voor de vereenigingsmacht 
die haar in die positie plaatste. Dat ook hier de voorstelling dat 
de rechtspersoon een fictie is, wier schepping in handen van den 
Staat ligt, te hulp werd geroepen, begrijpt ieder die de Fransche 
doctrine over de rechtspersoon vóór Planiol, Saleilles en Michoud 
kent. In zooverre dus analogie met hetgeen bij ons bestaat, alleen 
in Frankrijk de centraliseerende tendens veel sterker geaccen-
tueerd. Maar die analogie is er ook als men den rechtstoestand van 
de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid beziet. Ook hier de 
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strijd, hoe men die vereenigingen moet begri jpen1) . Ook hier de 
bewering dat zij niets, zelfs niet de bijeengebrachte contributie in 
eigendom kunnen bezitten, ook hier daartegenover de leer dat nu 
de wet eenmaal toelaat dat vereenigingen bestaan, zonder dat de 
verklaring bij den prefect wordt afgelegd, daaruit volgen moet, dat 
bijeengebracht vermogen het gemeenschappelijk vermogen wordt, 
bepaaldelijk bestemd voor het doel dat de vereeniging najaagt, 
dat daaruit weer moet worden afgeleid dat dit vermogen kan ver-
meerderen door giften, dat de leden der vereeniging er individueel 
geenerlei recht op kunnen doen gelden, dat zij bij uittreding alle 
aanspraak daarop verliezen, in één woord dat een rechtstoestand 
ontstaat, waarvoor rechtspersoonlijkheid een niet ondeugdelijke 
qualificatie zou zijn. La solution est grave, zegt Michoud'2) , die 
dit stelsel uiteenzet en verdedigt, elle peut conduire à un régime 
des associations assez différents de ceux qu'avaient rêve la plupart 
des auteurs de la loi de 1901 — maar aan den anderen kant ,,la 
solution contraire irait à l'encontre des intentions du législateur". 
Hoe kan het een èn het ander waar zijn? Komt het niet daar van-
daan, dat de wetgever zijn eigen stelsel niet doordacht, dat hij 
niet inzag dat men niet het oprichten van vereenigingen vrij kan 
laten en tegelijkertijd het beoogde rechtsgevolg de rechtspersoon-
lijkheid er aan onthouden? 

In Duitschland is het al niet veel anders. Een der weinige pun-
ten, die bij de vaststelling van het B. G. B. tot heftigen strijd aan-
leiding gaven, was de rechtspersoonlijkheid der corporaties. Aan-
vankelijk wilde men de zaak aan den rijkswetgever onttrekken en 
voor die der bijzondere staten reserveeren. Het waren vooral de 
opkomende arbeidersverenigingen waarvoor men een gepasten 
angst had. Toen dit denkbeeld van de baan was, kwam een sterke 
strooming voor het concessiesysteem op, het denkbeeld, dat rechts-
persoonlijkheid alleen op een bijzondere verleening kan berusten. 
Ook hier een samengaan van rechtspolitieke en theoretische motie-
ven. W e l móest deze richting weder wijken voor die welke de ver-
eenigingen vrij wilde laten, mits zij aan bepaalde vereischten vol-
doen. Maa r door een achterdeurtje wist zij haar stelsel toch weer 
in de wet te krijgen. Het B. G. B. stelt aan de vereeniging zekere 
eischen en maakt de rechtspersoonlijkheid alleen afhankelijk van 
de inschrijving in een register. Schijnbaar groote vrijheid dus, maar 
§ 61 neemt dit weer terug door het staatsgezag te veroorloven zich 
tegen die inschrijving te verzetten op den enkelen grond dat de 
vereeniging een religieus, politiek of sociaal-politiek doel nastreeft. 
Eerst met de revolutie van 1918 is deze regel vervallen. Het gevolg 
was het bestaan van talrijke vereenigingen die als geoorloofd waren 

1) Ook de vraag of een vereeniging die opgericht is maar de rechtspersoonlijk-
heid nog niet heeft verworven, een libcraliteit kan bekomen is gesteld, — gesteld 
en bevestigend beantwoord. Michoud I n. 149. 

2) La theorie de la personnalité morale I n. 150. 
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toegelaten en die wat hare organisatie betreft er geheel op waren 
aangelegd als rechtspersoon op te treden, maar die toch die quali-
teit misten. Anders dan onze wetgever en de Fransche vond de 
Duitsche het noodig voor deze verhouding enkele regels te stellen. 
Vooreerst gaf zij het algemeene voorschrift dat op de vereeniging 
zonder rechtspersoonlijkheid de bepalingen over de maatschap (Ge-
sellschaft) toepasselijk zouden zijn, een voorschrift dat mogelijk 
was doordat de Duitsche maatschapsregeling dezen vereenigings-
vorm in vele opzichten de corporatie doet naderen, maar dat niet-
temin tot allerlei moeilijkheden aanleiding heeft gegeven (§ 54 
B . G . B . ) . Daarover hieronder nog meer. Daarnaas t de eigen-
aardige bepalingen § 50 Ziv. Prozess-Ordnung en § 213 Konkurs-
ordnung, volgens welke een vereeniging zonder rechtspersoonlijk-
heid gedaagde in het proces kan zijn en in staat van faillissement 
kan worden verklaard. Dat door deze regeling de vereeniging 
zonder rechtspersoonlijkheid toch weer in zeker opzicht rechtsper-
soon is, behoeft dunkt mij geen betoog. Evenmin dat de verhou-
ding daardoor er niet klaarder op is geworden. Ook hier dezelfde 
tweeslachtigheid. 

Het is elders niet anders. Men zal wel goed vinden, dat ik het 
bij deze beide voorbeelden laat. Het is niet mijn bedoeling een 
overzicht te geven van de buitenlandsche wetgeving over ons 
onderwerp, ik wil alleen maar laten zien dat het instituut elders 
zijn ontstaan te danken heeft gehad aan dezelfde oorzaken als bij 
ons en tot dezelfde bezwaren aanleiding heeft gegeven. Slechts 
op één land wil ik nog wijzen, Zwitserland. Het Zwitsersche wet-
boek huldigt de leer der vrije corporatievorming. Ieder preventief 
toezicht ontbreekt. W e l kent ook dit de vereeniging zonder rechts-
persoonlijkheid (art. 62) , maar waar enkel de inhoud der afspraak 
van partijen, niet het inachtnemen van formaliteiten over de rechts-
persoonlijkheid beslist, zal van zulk een vereeniging alleen sprake 
zijn, als partijen de rechtspersoonlijkheid niet hebben gewild, in 
waarheid slechts een ,.onderlinge" vereeniging hebben gevormd, 
óf — want geheel zonder formaliteit is toch ook dit recht niet — 
verzuimd hebben schriftelijke statuten op te stellen. Het laatste 
geval daargelaten keerde deze wet dus terug tot wat onze ont-
werper in 1816 wilde. 

III. 

De vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid dus een tweeslach-
tig instituut, gevolg van een onjuiste dogmatische voorstelling van 
den wetgever en van zijn vrees voor een te krachtige ontwikkeling 
van het vereenigingsleven. 

Over die dogmatische voorstelling zoo straks meer. Ik weet dat 
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velen het daaromtrent niet met mij eens zijn en ook thans nog 
de leer huldigen dat de rechtspersoon alleen krachtens uitdrukke-
lijke verklaring van het staatsgezag kan ontstaan. Maar ook dezen 
zullen toch toegeven, dat het beeld, dat ons recht op dit punt ver-
toont, weinig aanlokkelijk is. Ook zij kunnen er dus geen bezwaar 
tegen hebben na te gaan, of de gebreken der regeling niet te onder-
vangen zijn, ook van hun standpunt uit. 

W e hebben ons dus eerst met de andere zijde van het vraag-
stuk, de controle op het vereenigingswezen van staatswege en het 
verband dat tusschen dit toezicht en de vraag der rechtspersoonlijk-
heid is gelegd, bezig te houden. 

Daarbij wil ik niet in een onderzoek treden, of het stelsel van 
erkenning na een onderzoek der statuten aan het Departement van 
Justitie moet worden behouden. Ik heb daarvoor twee redenen. 
Vooreerst wijst de formuleering der mij gestelde vraag er op dat 
dit niet in de bedoeling van het bestuur der Juristenvereeniging 
ligt. Maa r er is nog een andere, meer afdoende reden. Het stelsel 
biedt zekere voordeelen die men niet zonder nader onderzoek kan 
prijs geven. Gelijk meer geschiedt is de beteekenis en de waarde 
van het wetsvoorschrift in den loop der jaren een andere geworden 
dan een aanvankelijk beoogde. Als contrôle op het maatschappelijk 
werken der vereeniging, op den materieelen inhoud van hare sta-
tuten is het stelsel ten eenenmale mislukt, de koninklijke goedkeu-
ring biedt, daarover is men het eens, geen enkele waarborg voor 
de louterheid van het doel der vereeniging, voor de zuiverheid van 
de middelen waarmede zij dit najaagt. Meer beteekenis heeft het 
toezicht verworven door de controle op de formeele zijde der zaak, 
op de redactie der statuten en dan door de publicatie, die aanvan-
kelijk door den Minister niet voorgesteld eerst bij amendement in 
de wet is gebracht. Ik laat in het midden, of deze laatste niet te 
behouden zou zijn bij een ander stelsel en of het eerste voordeel 
niet opweegt tegen den omslag en de kosten die het stelsel der wet 
meebrengt. Er valt voor een buitenstaander moeilijk over te oor-
deelen, maar de goede zijde van de zaak is zeker van genoeg belang 
om maar niet zonder nader onderzoek de wenschelijkheid van ver-
andering van heel het stelsel te decreteeren; teekenend is ook dat 
de poging van den minister van Raalte hier verandering te brengen 
zonder succes verliep en van nieuwen aandrang in deze richting 
niet wordt gehoord. 

Voor het oogenblik aanvaard ik dus het erkenning-stelsel. Maar 
ik geloof dat als we dat doen, we ons goed bewust hebben te zijn 
dat het als stelsel ter controle van het vereenigingswezen volkomen 
heeft gefaald en volkomen uit den tijd is. W e zijn wel tot het 
inzicht gekomen, dat het niet de taak van den Staat is de ont-
wikkeling van de vereeniging aan banden te leggen, dat het in 
elk geval geen zin heeft om als men de vereenigingen onder con-
trole wil stellen, dit door verleening of onthouding van rechtsper-
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soonlijkheid te doen en eindelijk dat, al ware dit alles anders, het 
in de wet van 1855 neergelegde stelsel voor dit doel een geheel 
ondeugdelijk middel is. 

W a t volgt hier uit? Dit: het tweede en derde lid van art. 5 van 
deze wet moeten vervallen en uit het eerste lid moeten de woorden 
„of door de wet" worden geschrapt. Deze bepaling scheidt tus-
schen vereenigingen voor onbepaalden tijd en voor langer dan 
dertig jaren aangegaan eenerzijds en vereenigingen met een 
korteren duur anderzijds. De eerste behoeft erkenning door den 
wetgever. Welnu , deze bepaling moet verdwijnen. Zij was een 
uitvloeisel der voorstelling dat het oprichten van een vereeniging 
met onbepaalden tijdsduur van zoo ingrijpende beteekenis is, dat 
het niet zonder medewerking der wetgevende macht zou mogen 
geschieden. W i e als ik het eenige nut der erkenning in haar be-
teekenis voor een goede redactie der statuten en in haar publicatie 
zoekt, kan in deze wetsbepaling niets dan een rudiment van een 
verouderde opvatting zien. Zij is trouwens van het begin een doode 
letter geweest, erkenningen door den wetgever hadden niet plaats; 
zelfs een om de dertig jaar weer keuren der statuten werd er niet 
door bereikt, daar immers bij verlenging van een voor zekeren tijd 
opgerichte vereeniging enkel de wijziging goedkeuring behoeft, niet 
de eenmaal goedgekeurde statuten opnieuw worden bekeken. 

Voor ons vraagstuk zal die schrapping van eminent practisch 
belang blijken. Immers de figuur die thans de moeilijkheden baart: 
een vereeniging opgericht voor 29 jaar, verzuim van tijdige aan-
vrage om verlenging, verlies der rechtspersoonlijkheid, wordt on-
mogelijk. De bestuurders die als die van het Haarlemsche Museum 
en de Utrechtsche IJsclub den fatalen datum voorbij laten gaan, 
hebben zich geen zorg meer te maken. Men laat toe, wat partijen 
toch eigenlijk altijd hebben beoogd: het oprichten van een vereeni-
ging met een onbepaalden duur. Het , .aangaan" van een vereeni-
ging — op zich zelf al een bedenkelijke term! — voor den duur 
van 29 jaar of van 29 jaar en eenige maanden verdwijnt uit het 
rechtsleven. De mogelijkheden van vereenigingen zonder rechts-
persoonlijkheden worden belangrijk verminderd. Ik geloof dat na 
het voorafgaand betoog overbodig is te verklaren dat dit ten zeerste 
gewenscht is. 

Intusschen, is schrapping van het tweede en derde lid van art. 5 
der wet van 1855 voor de toekomst van groote beteekenis, de 
bestaande vereenigingen, voor 29 jaar opgericht, zijn er niet mede 
geholpen. De regeling moet met een overgangsbepaling worden 
aangevuld. Ik denk mij die in dezen geest dat de wetgever voor-
schrijft dat een erkende vereeniging die, voor een bepaalden tijd 
opgericht, na afloop van dien termijn feitelijk blijft voortbestaan, 
geacht wordt voor onbepaalden tijd te zijn verlengd en de rechts-
persoonlijkheid niet verliest. 

Zijn deze beide bepalingen in onze wetgeving opgenomen, dan 
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is de kans voor verlies van rechtspersoonlijkheid bij een eenmaal 
goedgekeurde vereeniging niet groot meer. 

Maar niet alleen op een leeftijd van meer dan 29 jaar, ook reeds 
in den aanvang van haar bestaan moet de vereeniging en moeten 
ook de derden die met haar in aanraking komen beschermd wor-
den tegen het gevaar dat uit een niet gewild gemis aan rechts-
persoonlijkheid voortvloeit. Ik heb er vroeger1) al op gewezen dat 
feitelijk haast iedere vereeniging een stadium doorloopt dat zij 
zonder rechtspersoonlijkheid bestaat. De erkenning komt na de 
oprichting. Gelukkig is men zich in de practijk nog weinig bewust 
van de gevaren die daaruit voor leden en derden kunnen voort-
komen, al thans als men de m. i. verwerpelijke leer van den H. R. 
volgt, dat de aan de gezamenlijke leden toekomende rechten en 
plichten bij de erkenning niet van rechtswege overgaan op den 
rechtspersoon. Maar gelijk bij het verlies der rechtspersoonlijkheid 
geschied is kan het ook hier geschieden, dat een handig advocaat 
met de bewering komt dat zulk een vereeniging niet erven kan of 
dat de vóór de erkenning gesloten contracten na de erkenning 
niet bindend meer zijn en men heeft de poppen aan het dansen. 
Ook hier kan de wetgever te hulp komen door mede te werken 
aan de retaliseering van datgene wat de belanghebbenden beoogen. 
Hij kan dat door de bepaling dat een goedkeuring binnen zes 
maanden na den dag der oprichting verleend tot dien dag terug-
werkt. Partijen beoogen een vereeniging-rechtspersoon te vormen, 
zij vragen daartoe koninklijke goedkeuring aan en beginnen alvast 
het werk. Zeker het was misschien beter geweest als zij de ver-
eeniging hadden opgericht met ingang van den dag der goed-
keuring, maar niet altijd wordt daaraan gedacht en niet altijd is 
dat mogelijk. Men zou hun ter wille kunnen zijn door te bepalen 
dat als bij de naamlooze vennootschap de koninklijke goedkeuring 
reeds op een ontwerp-akte zou kunnen worden verleend, maar 
meer afdoende is een bepaling van terugwerking als ik aangaf. 
Blijft daarnaast voorgeschreven dat de persoonlijke aansprakelijk-
heid voor inmiddels verrichte handelingen voortduurt dan zou 
niemand bij zulk een regeling schade kunnen lijden. Bij de naam-
looze vennootschap kent het recht thans reeds, naar ik elders be-
toogde 2 ) , zulk een regeling. Daar zijn de wilsverklaringen altijd 
op het verkrijgen der koninklijke bewilliging gericht, hier zou uit 
de aanvraag onmiddellijk na de oprichting — vandaar de termijn, 
dien ik stelde — soortgelijke bedoeling van partijen kunnen blijken. 
Zij willen niet anders dan dat de vereeniging en niet de leden 
individueel met de leden en met derden in rechtsbetrekking zal 
staan. De wet stelt verwerkelijking van dit doel afhankelijk van de 
koninklijke goedkeuring. W a t ligt meer voor de hand dan bij ver-

1 ) W. P. N. R. 2755. Zie Verz. Geschriften III p. 327 e.v. 
'-1) W. P. N. R. 2757. Zie Verz. Geschriften III p. 339 e.v. 
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vulling dier voorwaarde de bedoeling van partijen van den beginne 
af aan te realiseeren en aan de erkenning terugwerkende kracht 
toe te kennen? 

W o r d e n deze beide hier bepleite wijzigingen in de wet van 1855 
aangebracht , dan heeft de wetgever de mogelijkheid van bezwaren 
tengevolge van gemis aan rechtspersoonlijkheid beperkt. Hij heeft 
dan niet de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid onmogelijk 
gemaakt, zelfs niet voor het geval dat partijen aan hunne rechts-
verhouding een zoodanige regeling gaven dat toekenning der rechts-
persoonlijkheid het daarbij passende rechtsgevolg zou zijn. Da t is 
niet mogelijk, zoolang niet enkel de wil van partijen maar mede-
werking van het staatsgezag of zelfs maar het vervullen van een 
formaliteit de rechtspersoonlijkheid mede bepaalt. Maar wèl is hij 
tegemoet gekomen aan de bezwaren zijner regeling in die geval-
len, waar blijkens de ervaring der practijk het meest botsing voor-
komt tusschen de als geoorloofd erkende bedoeling der betrokkenen 
en de wet en dus tusschen de wet en ons rechtsbewustzijn, dat die 
bedoeling geëerbiedigd wil zien. Dit schijnt mij de voornaamste 
taak van den wetgever in dezen. 

Intusschen daarmee is de mij gestelde vraag niet beantwoord. 
En de mogelijkheid van bezwaren blijft. De vraag is dus wat de 
wetgever omtrent de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid be-
hoort te bepalen. Ter bespreking van die vraag moet ik even aan 
het doornig probleem der rechtspersoonlijkheid raken. 

IV. 

Ik zeide, dat het tweeslachtig instituut der vereeniging zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelijk onze wet dit kent, zijn bestaan te dan-
ken heeft aan twee factoren: de vrees van den Staat voor de macht 
der vereeniging en de theorie der fictie. W e hebben nagegaan wat 
bij verdwijnen van de eerste den wetgever te doen staat wilde hij 
overigens het eenmaal gevestigde erkenningsstelsel behouden. 
Maa r hoe neemt hij de bezwaren weg die uit den tweeden factor 
voortvloeien? 

Het antwoord zal wel moeten luiden, dat zij voor hem niet weg 
te nemen zijn. Zoover reikt de macht van den wetgever niet. Het 
blijkt wel als we de uitspraken van den Hoogen Raad, die ik in het 
begin citeerde, nog eens nagaan. Niet op de interpretatie van wets-
voorschriften rusten zij, maar op een theoretische voorstelling van 
den rechtspersoon. De Hooge Raad mag gelijk hebben als hij ver-
kondigt dat de voorstelling die hij aan die uitspraken ten grond-
slag legde vrijwel overeenstemt met die welke althans sommigen 
der auteurs van de wet van 1855 voor oogen stond, maar daar-
door zijn wij weinig verder. De dogmatische opvattingen van den 
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wetgever binden ons niet, voorzoover zij niet in uitdrukkelijke wets-
bepalingen zijn neergelegd. De H. R. had een andere theorie kun-
nen volgen. 

Is dit voor wie als ik de theorie van de rechtspersoon als het 
fictieve buiten het recht bestaande wezen, dat door het machtwoord 
van den Staat in het leven wordt geroepen, voor onjuist houdt in 
zooverre verheugend, dat hij deducties uit deze voorstelling ook 
voor het tegenwoordige recht bestrijden kan, daar staat tegenover 
dat hij omgekeerd als hij zijnerzijds mag zeggen wat de wet moet 
voorschrijven, begrijpen moet dat zijn theorie al evenmin in de wet 
kan worden vastgelegd en dat voorts zoolang niet een ander in-
zicht in het wezen der rechtspersoonlijkheid is gekomen dan thans 
een deel der rechtspraak volgt, een allen bevredigende jurispru-
dentie niet zal worden verkregen. 

Niet dus op de macht van den wetgever om het recht vast te 
leggen moet ik een beroep doen maar op het theoretisch inzicht 
van ieder die met rechtvorming en rechtshandhaving te maken 
heeft. Hier zou dus een theoretische uiteenzetting omtrent de 
rechtspersoon op haar plaats zijn. Maar nu wil het ongeluk dat 
de Juristen-Vereeniging zich al evenmin tot taak stelt de rechts-
theoretische draagkracht van een rechtsbegrip vast te stellen als in 
een critische bespreking der jurisprudentie, die ik hieraan zou moe-
ten vastknoopen, te treden. En al zou ik overigens aan dien regel 
niet al te angstvallig willen vasthouden, toch wil ik een discussie 
over de rechtspersoonlijkheid niet openen, omdat ik maar al te 
goed weet dat wij voor het oogenblik elkander niet verstaan, als 
wij onder juristen over dit onderwerp spreken. 

Ik moet mij dus bepalen tot de verklaring dat ik de leer van 
Savigny voor onjuist houd, dat naar mijne meening het begrip der 
rechtspersoonlijkheid niet anders is dan een methode om eenheid 
te brengen in een reeks rechtsregels en met behulp daarvan weder 
nieuwe verschijnselen die de stof van het rechtsleven biedt te be-
heerschen. Dank zij dit begrip kunnen wij o. a. eenheid vinden in 
de rechtsregels van het vereenigingsrecht als: de uitsluiting van de 
persoonlijke aansprakelijkheid der leden voor de schulden, de 
scheiding van vereenigings- en privé-vermogen, het procedeeren op 
naam der vereeniging, de aansprakelijkheid van het vereenigings-
vermogen voor de handelingen der bestuurders en zoo al meer. Of 
deze regels gelden zal precies evenzoo als voor eiken rechtsregel 
afhangen van wat men de bronnen van het privaatrecht noemt: 
wet, gewoonte, rechtspraak, en den wil van partijen binnen de 
haar door de wet gestelde grenzen. Of deze regels gelden, dus ook 
of de rechtspersoon bestaat. Gelijk gezegd een nadere uiteenzet-
ting van dit alles geef ik hier niet, en ik meen te eerder mij daar-
van te mogen onthouden en tot een ongemotiveerde verwerping 
van de opvatting die ik bestrijd gerechtigd te zijn, waar ik eerst 
onlangs tot tweemaal toe mijn denkbeelden over dit onderwerp 
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heb uiteengezet1) . Den belangstellende mag ik daarnaar verwijzen. 
In een bespreking van de theorie der rechtspersonen treed ik 

dus niet, maar ik moest deze korte verklaring hier plaatsen, omdat 
er tweeërlei uit volgt: in de eerste plaats dat naar mijn meening 
een volkomen bevredigende regeling der vereeniging zonder 
rechtspersoonlijkheid niet te geven is en dan dat de uiteenzetting 
van wat ik wensch dat de wetgever zal doen uit den aard der zaak 
onder den invloed van mijn opvattingen over het wezen van den 
rechtspersoon staat, al hoop ik dat ook anderen die die opvatting 
niet deelen de practische voorslagen zullen kunnen aanvaarden. 

Lichten we dit nader toe. tien geheel bevredigende regeling van 
de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid is niet te geven. Als 
ik dat zeg denk ik niet aan de eigenlijke onderlinge vereeniging, 
als partijen niet anders hebben bedoeld dan zich over en weer con-
tractueel te verbinden te zamen zeker doel na te streven. Deze komt 
stellig heel veel voor, maar even zeker is dat zij haast nimmer tot 
geschillen aanleiding geeft, afspraken als hier bedoeld liggen op 
de grens van het rechtsleven en van wat men zeden of conventie 
noemt. Ik geloof niet dat er eenige behoefte aan een bijzondere 
regeling is, met toepassing van de algemeene regels van contracten 
en verbintenissenrecht, zoo noodig aangevuld door een analogisch 
hanteeren der bepalingen over maatschap kan worden volstaan. 
Een voorschrift waarbij dit laatste uitdrukkelijk wordt bevolen lijkt 
me ongewenscht. Voorzoover men den rechter alleen een vinger-
wijzing zou willen geven ware het overbodig, voor zoover hem die 
analogie dwingend werd voorgeschreven zou het bedenkelijk zijn 
omdat niet a priori is te zeggen dat de regeling der maatschap hier 
geheel past. 

Over dezen vorm kunnen we verder zwijgen. Als we over de 
wettelijke regeling der vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 
spreken denken we aan het geval, dat partijen aan hunne verhou-
ding een zoodanige regeling hebben gegeven, dat deze op rechts-
persoonlijkheid wijst en slechts bij erkenning daarvan tot haar 
recht zou kunnen komen, maar dat rechtsgevolg krachtens de be-
paling der wet aan hunne handeling wordt onthouden. 

Hier zal in iedere wettelijke regeling iets onbevredigends blijven. 
Immers eenerzijds wordt de handeling als geldig erkend, heeft zij 
het beoogde rechtsgevolg, anderzijds wordt haar dit onthouden. 
Het conflict is enkel op te lossen door de rechtspersoonlijkheid 
alleen van den aard der handeling, niet van het inachtnemen van 
eenige formaliteit afhankelijk te maken. Maar wil men dit niet en 
ik heb me in dit praeadvies op het standpunt gesteld dat de erken-
ning moet behouden blijven, dan kan men enkel er naar streven de 
tegenstelling zooveel mogelijk te verzachten. 

' ) Zie de aangehaalde anikelen in het W. P. N. R. en den 5den druk van 
Asser I. 
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Hoe kan dit geschieden? 
Zien we eerst wat als noodzakelijk gevolg van de onthouding' 

der rechtspersoonlijkheid moet worden beschouwd. Vooreerst wel 
dit dat geen enkel recht aan de vereeniging zelve toekomt of te 
haren name mag worden uitgeoefend. Voor een uitzondering op 
dezen regel als § 50 Duitsche Zivil Prozess Ordnung 1) en ook het 
Ontwerp-van Raal te 2 ) van 1906 inhoudt bestaat m. i. geen reden. 
De verwarring wordt er te grooter door, onthouding van rechts-
persoonlijkheid heeft alleen zin, indien zij wat de formeele zijde 
der zaak betreft, streng wordt doorgevoerd. Zoodra wij weder in 
eenig opzicht zeggen: de vereeniging is gebonden of gerechtigd, 
gebruiken wij het begrip rechtspersoon, of we willen of niet. Dit 
mag daar noodig zijn waar de vereeniging wordt erkend, maar 
de rechtspersoonlijkheid haar opzettelijk onthouden, in het stelsel 
dat bij ons geldt, dat iedere geoorloofde vereeniging de gelegen-
heid biedt rechtspersoon te worden past het niet. In de tweede 
plaats zal uit de beteekenis die de erkenning thans heeft verkregen 
moeten worden afgeleid, dat bij gemis aan rechtspersoonlijkheid 
de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor de door hen 
namens de vereeniging gesloten contracten. De erkenning dient 
thans in de eerste plaats om derden te beschermen. W i e handelt 
kan alleen dan de gevolgen zijner handeling van zich wenden als 
een ander achter hem staat voor wien hij optrad. W i e namens een 
vereeniging handelt kan zich daarop niet beroepen indien de ver-
eeniging rechtspersoonlijkheid mist. W i e den schijn aanneemt 
namens een rechtspersoon te handelen moet goedvinden dat zijn 
mede-contractant zich aan hem persoonlijk houdt, als hij geen 
rechtspersoon tegenover zich vindt. Hij en niet de derde moet de 
gevolgen dragen van het gemis der rechtspersoonlijkheid. W i e de 
voor zijn handelingen door de wet voorgeschreven vorm heeft ach-
terwege gelaten moet de nadeelen dragen die daaruit voortvloeien. 
Dit is het beginsel van art. 6 der wet van 1876 en ook van art. 12 
der wet van 1855, al staat het daar gebrekkig uitgedrukt. Alzoo 
persoonlijke aansprakelijkheid der bestuurders. 

Deze beide gevolgen dus zal het gemis der rechtspersoonlijk-
heid met zich brengen. Maar verder? W a a r om zou verder de han-
deling van partijen niet zooveel mogelijk het rechtsgevolg hebben 
dat zij beoogden? Zooveel mogelijk, geheel kan het niet. Hier zijn 
menschen samengekomen om gemeenschappelijk eenig doel na te 
streven, zij hebben daarvoor een zeker vermogen in gemeenschap 
gebracht en aan enkelen hunner de leiding toevertrouwd en de 
beschikking over dat vermogen gegeven. Het gebruik van de 
categorie der rechtspersoon is ons verboden. W e mogen dus niet 

' ) Zie boven. 
2) Art. 9c: Het gemis der hoedanigheid van rechtspersoon kan niet worden 

ingeroepen door de vereeniging . . . die als bezat zij de hoedanigheid van rechts-
persoon is opgetreden. 
27 
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zeggen dat het vermogen vermogen der vereeniging is of dat de 
bestuurders als organen zoo door rechtshandelingen als door on-
rechtmatige daden de vereeniging binden. W e moeten dus het ver-
mogen het gemeenschappelijk vermogen der leden blijven noemen, 
de verworven rechten en de aanvaarde plichten zijn hun gemeen-
schappelijke rechten en plichten. Dat mogen wij uit den aard van 
de tusschen hen getroffen afspraken afleiden. Maar uit die af-
spraak volgt ook dat zij wat zij in gemeenschap brachten ter wille 
van het gezamenlijk nagejaagd doel definitief aan hun mede-leden 
afs tonden1) . Scheiding en deeling hangende het bestaan der ver-
eeniging is uitgesloten gelijk bij iedere op contractueelen band 
berustende gemeenschap; maar ook bij uittreden uit de corporatie, 
bij verlies van het lidmaatschap of overlijden gaat alle recht op het 
gemeenschappelijk vermogen verloren. Zegt men dat deze stelling 
toch weer in de richting der rechtspersoonlijkheid wijst, ik zal het 
niet tegenspreken. Dergelijke tegenstrijdigheden zijn nu eenmaal 
in deze materie niet te vermijden, hoe men zich keert of wendt er 
blijft altijd een korreltje waarheid in de opmerking van Hamaker" ) , 
dat ook de vereeniging zonder rechtspersoon toch is corporatie, 
d. w. z. rechtspersoon. Maar ik meen dat de grens, die de onthou-
ding der rechtspersoonlijkheid ons hier stelt niet wordt overschre-
den zoolang we de scheiding van het individueel vermogen van het 
lid van het in gemeenschap gebrachte enkel als scheiding in ge-
gemeenschappelijk en privé vermogen, niet als tegenoverstelling 
van twee zelfstandige vermogens blijven beschouwen. Niet als 
orgaan enkel als lasthebbers bindt het bestuur de gezamenlijke 
leden door zijn handelingen. Daarvoor zijn zij met het samen-
gebrachte vermogen aansprakelijk. W i e met de vereeniging heeft 
gehandeld zal als zij rechtspersoonlijkheid mist gerechtigd zijn ver-
haal te zoeken op de bestuurders, maar verplicht is hij daartoe niet, 
hij mag zich ook houden aan hen met wie hij contractueerde, de 
gezamenlijke leden. Of hij deze ook in hun persoonlijk vermogen 
mag aanspreken? Men kan het betwisten indien men in het door 
den derde handelen met de vereeniging een uitsluiting der persoon-
lijke aansprakelijkheid ziet, als men zich dus beroept op uitdrukke-
lijken of stilzwijgenden afstand van zulk verhaalsrecht, maar overi-
gens zullen zij gebonden zijn voor hun evenredig aandeel. Aan-
sprakelijkheid voor onrechtmatige daad der bestuurders zal enkel 
bestaan, indien op grond der lastgeving de lastgever gebonden 
kan worden gerekend. 

Zie hier kort aangegeven hoe ik mij ongeveer de verhoudingen 
bij een vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid denk. Is' het ge-
wenscht dit alles in de wet neer te leggen of uit te werken? Ik 
geloof het niet. Ik heb om meerdere reden daartegen bezwaar. 

M Hierover uitvoerig Michoud t.a.p. blz. 429 vl^. 
*) Verspr. Geschriften IV blz. 366. 
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Vooreerst lijkt het mij niet noodig. W o r d e n de mogelijkheden van 
het ontstaan van vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid zoo-
veel mogelijk beperkt, dan is de kans van geschillen hier niet groot. 
Voorts geloof ik, dat de ontwikkeling van dit alles wel aan de 
rechtspraak kan worden overgelaten, mits wij slechts bevrijd wor-
den van de ongelukkige redactie van art. 12 der wet van 1855 dat 
den schijn wekt, alsof de rechten die de leden gemeenschappelijk 
bezitten de rechten van enkelen hunner persoonlijk zouden moe-
ten heeten. En eindelijk acht ik een bijzondere regeling onge-
wenscht, omdat het niet de taak van den wetgever is het instituut 
zoo te regelen dat het voor partijen een zekere aantrekkingskracht 
zou verkrijgen en dezen er de voorkeur aan zouden geven en de 
erkenning niet zouden vragen. Stelt de wetgever voor een vereeni-
ging, die blijkens den inhoud harer regeling bedoelt rechtspersoon 
te zijn, eenmaal den eisch van erkenning, dan behoort hij niet een 
regeling te treffen die de betrokkenen er toe kan brengen de aan-
vrage van erkenning achterwege te laten. Een bevordering van het 
instituut der vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid ligt niet op 
den weg van den wetgever. 

Slechts één bijzondere bepaling acht ik gewenscht. Een bepaling 
die noodig is omdat hetgeen zij zou voorschrijven juist niet uit den 
aard der handeling voortvloeit. Het is deze, dat bij een vereeniging 
zonder rechtspersoonlijkheid de aan de vereenigde leden gezamen-
lijk toekomende rechten processueel door de bestuurders kunnen 
worden uitgeoefend. Voor het proces geeft de vereeniging zonder 
rechtspersoonlijkheid een bijzonder bezwaar omdat de aard der 
handeling dwingt den strijd ten name der wellicht talrijke, wellicht 
ook niet aan derden bekende leden te voeren 1 ) . Dit bezwaar be-
staat voor de leden, als de gezamenlijke leden eischers zijn, maar 
ook, en dat is erger, voor derden die tegen hen optreden. Vandaar 
ook art. 50 Z . P . O . Het wordt ondervangen als het geoorloofd wordt 
de bestuurders als bevoegd tot handhaving der gezamenlijke rech-
ten in het proces als eischer en verweerder te doen ageeren. Het 
zijn niet hun rechten, maar die der leden, doch zij worden dan 
door de wet gerechtigd verklaard deze hun niet toekomende rechten 
uit te oefenen. Doen zij dat, dan zijn zij dus in hoedanigheid, niet 
in privé, partij in het proces, zij zijn het in formeelen zin, de leden 
blijven in materieelen zin de procespartij. Er is dan een verhouding, 
die aan die van den bewindvoerder, meer nog aan den Engel-
schen trustee doet denken. Het Engelsche vereenigingsrecht is voor 
een groot deel trustrecht. Vereenigingen-rechtspersoon zijn zeld-
zaam, goeddeels dient het instituut van de trust om rechtsvorm te 
geven aan wat het maatschappelijk leven hier eischt. Ik pleit geen 
navolging daarvan, met import van vreemde instituten moeten we 
voorzichtig zijn, vooral als het gaat om een ingewikkelde zaak als 

l ) Vgl. Polak Handelsrecht I blz. 441. 
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de Engelsche trust, dat product van een groei van eeuwen, maar 
we kunnen, geloof ik, wel bescheidenlijk, als de gelegenheid zich 
voordoet, de splitsing der beide zijden van het subjectieve recht: 
het genot en de handhaving in rechten die het brengt, ook ten 
onzent invoeren. W e hebben dan trouwens in verhoudingen als 
het bewindvoerderschap voorbeelden die er op wijzen dat het niet 
geheel vreemde rechtsvoorstellingen zijn, waarvan we gebruik 
maken. Doen we dat, dan wordt het eenige ernstige bezwaar onder-
vangen, dat het overlaten dezer materie aan de regeling van par-
tijen en van wat daar naar algemeene rechtsbeginselen uit voort-
vloeit, met zich brengt. 

Met dit weinige zou ik willen volstaan. Komt dit, komen daar-
naast de wijzigingen die ik bepleitte en die ten doel hebben de ver-
eenigingen zonder rechtspersoonlijkheid zoo veel mogelijk te be-
perken, dan zal, geloof ik, het instituut in de toekomst weer even 
weinig last veroorzaken als het vroeger deed. Althans, als ook 
het inzicht in de theorie van den rechtspersoon, waarover ik sprak, 
veld wint. W a n t dat blijft, naar mijn meening, in dezen de hoofd-
zaak. 

C o n c l u s i e s . 

I. Art. 5 der wet van 1855 worde gelezen: 
Geene vereeniging, buiten die door de Grondwet of andere wet-

ten ingesteld, is rechtspersoon dan na door Ons te zijn erkend. 
Aan de wet die dit invoert moet een bepaling worden toegevoegd 

in dezen geest, dat erkende vereenigingen, die, voor een bepaalden 
tijd opgericht, na afloop van den termijn feitelijk blijven voortbe-
staan, geacht worden voor onbepaalden tijd te zijn verlengd en de 
rechtspersoonlijkheid niet te verliezen. 

II. De wet bepale, dat erkenning binnen zes maanden na den 
dag der oprichting verkregen terugwerkt tot dien dag. 

III. Art. 12 der wet van 1855 worde vervangen door een voor-
schrift, dat zoolang de vereeniging niet is erkend, de bestuurders 
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de handelingen 
ten name der vereeniging door hen of op hun last verricht. 

IV. De wet bepale dat bij vereenigingen die rechtspersoonlijk-
heid missen processen omtrent aan de leden gezamenlijk toekomen-
de rechten of op hen gezamenlijk rustende verplichtingen op naam 
van de bestuurders kunnen worden gevoerd. 

V. Meerdere bepalingen in de wet over de vereeniging zonder 
rechtspersoonlijkheid zijn niet gewenscht. 



83. I N Z A M E L I N G E N . * ) 

I. 

Jhering maakt ergens de opmerking, dat de bestudeering van 
practisch niet belangrijke rechtsvragen, die zich óf in het leven 
niet of uiterst zelden voordoen, of, als zij zich wèl vertoonen, niet 
tot geschillen aanleiding geven, en door hen, die er in betrokken 
zijn als het ware spelenderwijze worden opgelost, toch van veel 
nut kan zijn. Schijnbaar een schoolsche bezigheid kan het onder-
zoeken van dergelijke rechtsvragen uiterst geschikt zijn vooreerst 
voor den onderzoeker individueel om zijn inzicht in juridieke ver-
houdingen te verhoogen, maar soms ook om op een of ander in-
stituut een geheel nieuw licht te werpen. 

Nu wil ik geenszins beweren dat beschouwing van het onder-
werp aan het hoofd van dit opstel geplaatst tot het laatste leidt, 
nog minder dat ik hier dit nieuwe licht zou brengen, maar wel 
kan ik dit onderwerp den lezer voor een juridieke geestes-oefening 
aanbevelen: en misschien vindt hij in een beschouwing hiervan 
zelfs iets van belang voor het instituut van vertegenwoordiging, 
beheersrecht op eens anders goed, uitoefening van eens anders 
recht (of hoe men het noemen wil) in het algemeen. 

Onder inzamelingen versta ik de gevallen, dat iemand (of meest 
meerderen) door links en rechts giften op te halen een som gelds 
bijeenbrengt voor eenig doel van philantropischen of het-algemeen-
belang-bevorderenden aard. Men denke aan een oproeping ter 
ondersteuning van een visschersgezin op Terschelling, van de 
werkloozen in de bouwvakken te Rotterdam of de werkloozen 
in het algemeen te Amsterdam of wel aan een bijeenbrengen van 
gelden om een standbeeld op te richten voor de Ruyter of om 
Rembrandt op eenige wijze te eeren. Men kan deze gevallen met 
ontelbare vermeerderen, zij zullen voldoende zijn om ieder duide-
lijk te maken, waarover ik het heb. Van processen over een derge-
lijke verhouding hoort men niet; voor zoover mij bekend is. is de 
Nederlandsche rechter nog nimmer geroepen zijn oordeel over haar 
rechtskarakter uit te spreken en ook in het buitenland is, al worden 
ons enkele uitspraken vermeld, de jurisprudentie dun gezaaid. Uit 
het weinig voorkomen van dergelijke verhoudingen is dit zeker niet 
te verklaren, integendeel, inzamelingen worden steeds meer door 
allerlei personen voor de meest uiteenloopende doeleinden gehou-
den, maar de zaken loopen, alles gaat zooals ieder verwacht en 
goed vindt en geschillen ontstaan niet. En toch, als er eens geschil-
len ontstonden, zou wel blijken, dat juridiek de zaak allesbehalve 
eenvoudig is en dat haar oplossing, zelfs indien de betrekkingen 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie nos. 1989 e.v. 
(8 Februari 1908 e.v.). 
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geenszins gecompliceerd zijn, heel wat hoofdbrekens zou kosten. 
W a n t ongeveer alles is hier onzeker. 

Denken we slechts aan een allereenvoudigste mogelijkheid: 
iemand die een inzameling houdt voor eene arme weduwe, gebruikt 
de bijeengegaarde som voor zich zelf. Nu zal men allicht geneigd 
zijn te meenen, dat zoo iemand voor verduistering gestraft behoort 
te worden. Toch zal het den officier van justitie, die daarvoor een 
dagvaarding op wil stellen, niet gemakkelijk zijn aan te geven, aan 
wien die verduisterde gelden toebehoorden. Aan de weduwe? 
Zeker zij zullen te haren behoeve gebruikt moeten worden, maar 
is zij daarom eigenares van het geld? W o r d t zij dat niet eerst door 
de in casu juist nagelaten overgifte aan haar? Als er meer personen 
zijn tusschen wie het ingezamelde bedrag verdeeld moet worden, 
heeft toch niet ieder eigendom van een evenredig aandeel — immers 
het staat aan den inzamelaar te bepalen welk bedrag aan ieder zal 
worden uitgekeerd. Den eigendom aan de weduwe in het gegeven 
geval toe te schrijven zal dus moeielijk gaan, maar aan wien behoort 
hij dan? Aan de gevers? en zij wilden den eigendom toch verliezen 
door het zenden van hun gift? Zij behouden zich toch geen recht 
voor op de som, die zij afstonden? De officier, van wien zij spraken, 
zal ook hen niet als eigenaars willen aanduiden, niet onwaarschijn-
lijk is het dat hij zich tracht te redden door de kleurlooze vermel-
ding, dat de toegeëigende gelden behoorden ,,aan een ander dan 
beklaagde", maar wellicht bekruipt hem daarbij toch de vrees, dat 
de verdediger hem ter zitting zal uitdagen, althans eenigszins 
precies aan te geven, wie dan die ander is. Zou hem dat gelukken? 
En i's het wel zoo zeker, dat die gelden aan een ander dan den 
inzamelaar toebehoorden? Is het ook niet mogelijk ze als zijn 
eigendom te beschouwen, zij het dan ook, dat hij verplicht is ze 
ten behoeve van de bestemming in quaestie te gebruiken? W a s dat 
zoo, dan viel met de verduistering de strafbaarheid, maar dan 
komen wij tot de voor ons rechtsgevoel stuitende conclusie, dat 
een penningmeester van een vereeniging, die er met de kas van 
de vereeniging van door gaat, wel gestraft wordt, maar dat de 
man in ons geval, die zich aan een au fond toch niet zeer verschil-
lende oneerlijkheid schuldig maakt, vrij uit gaat. 

De vraag dus, wie eigenaar is van de ingezamelde gelden, is 
een nadere beschouwing wel waard, maar gesteld zij is bevredigend 
opgelost, dan is hij, die het onderwerp van alle zijden wil overzien, 
nog lang niet aan het einde van zijn onderzoek. Immers dan zal 
hij nog moeten uiteenzetten, wat het rechtskarakter is van de ver-
houding van gever en inzamelaar, — als tenminste, wat a priori 
wel waarschijnlijk is, er eenige rechtsbetrekking tusschen deze 
beiden bestaat, en ook de verhouding van inzamelaar en destina-
taris, niet onbesproken mogen laten, dan zal hij zich moeten bezig-
houden met vragen, als: of de inzamelaar rekenplichtig is, en zoo 
ja aan wien, wat er gebeuren moet als het doel om de een of andere 
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reden niet verwezenlijkt kan worden en zoo meer, om eindelijk 
als er — het gewone geval — niet één inzamelaar is, maar meer-
deren zich daartoe hebben vereenigd, een commissie hebben ge-
vormd, naar het heet, ook hun onderlinge betrekking juridiek te 
ontleden. 

Nu denk ik er niet aan, al deze punten hier uitvoerig te bespre-
ken. W i e van de verschillende meeningen daaromtrent verkondigd, 
een helder overzicht verlangt, zij het verleden jaar verschenen 
boekje van O . Fischbach over das Sammelvermögen aanbevolen 1) . 
Ik wilde hier slechts den lezer, wien het onderwerp onbelangrijk 
mocht schijnen, op de verschillende zijden opmerkzaam maken om 
bij de meest principieele: hoe het recht van den inzamelaar op de 
ingezamelde gelden op te vatten, wat langer stil te staan en de 
andere slechts te behandelen, voor zoover zij voor dien principieelen 
kant van belang zijn. 

Gaan we eerst na, wat eigenlijk gebeurt. 
Er wordt een inzameling gehouden; zeggen wij om de zaak zoo 

eenvoudig mogelijk te houden door één persoon. Waar toe , doet 
er voor het oogenblik niet toe. Immers van een eigendomsrecht 
van dengeen, voor wien de gelden bestemd zijn, op die gelden kan 
geen sprake zijn. Door de vragen boven opgeworpen meen ik dit 
al duidelijk te hebben gemaakt, boven allen twijfel wordt het 
gesteld, als men denkt aan de mogelijkheid, dat voor een geheel 
onpersoonlijk doel wordt gewerkt, b.v. om den 300sten geboorte-
dag van Rembrandt te vieren. W a n t wie zou dan de destinataris 
zijn, die op een recht op het vermogen aanspraak zou kunnen 
maken? Inzamelingen zijn mogelijk zonder dat een destinataris is 
aan te wijzen. W a a r nu in deze gevallen de verhouding tusschen 
gever en inzamelaar volkomen dezelfde is als die, waar wel zoo'n 
persoon voor wien het gegevene bestemd is zou zijn te vinden, en 
de inzamelaar het geld op geheel denzelfden grond in handen 
krijgt, kan ter bepaling van het rechtskarakter der handeling en' 
der bevoegdheden van den inzamelaar het al of niet bestaan van 
een destinataris niet van belang zijn. Met hem hebben wij dus 
voorloopig niet verder te maken. 

W a t doet nu de gever? Reeds het woord drukt het uit: hij doet 
afstand van het geld, zonder tegenpraestatie, om niet. Het is een 
liberaliteit zijnerzijds. Hij geeft de zaak uit handen en behoudt op 
haar geen enkel recht voor. Er is maar één ding, waarbij hij van 
zijn gift nog belang heeft, dat is dat het geld voor het doel. waar-
voor het gegeven is, gebruikt wordt. W i l men dus den gever eenig 
recht toekennen, dan zal dit op verwezenlijking van dat doel moe-
ten zijn gericht en ook niet verder moeten gaan dan daartoe 

t) De eerste zestien paragrafen daarvan hebben den schrijver als dissertatie 
gediend aan de universiteit van Straatsburg. 
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noodig is. Uit hetgeen partijen doen is dat direct af te leiden. 
Met hetgeen werkelijk gebeurt komt men in strijd, als men als 
Fischbach1) den gever eigendom laat behouden. Uit het ook door 
dezen schrijver uiteengezette belang van den gever bij een richtig 
gebruik van het geld volgt dit zeker niet en Fischbach's hoofd-
argument: de inzamelaar kan niet eigenaar zijn en dus is de gever 
het, is als meer dergelijke redeneeringen uiterst gevaarlijk. Immers 
dat of de een of de ander „eigenaar" is, dat tertium non datur, 
wordt vooropgesteld, niet bewezen. Toegegeven dat de inzamelaar 
niet den eigendom heeft (waarover zoo straks) daarmee is niet 
op zij gezet, dat zoo in eenige handeling, dan zeker in deze een 
afstand een opgeven van den eigendom ligt. Die eigendom te doen 
voortduren alleen omdat ze toch ergens blijven moet, terwijl de 
gever bij normalen loop der zaken, in geen enkel opzicht dat recht 
kan en zal uitoefenen, zoodat er zelfs niet een schijn van recht is, 
lijkt mij weinig gelukkig-) . Bovendien de gift wordt vermengd 
met andere giften, uit het zoo verzamelde worden de kosten be-
streden, en toch een eigendom bij den gever aan het door hem 
gegevene, of in dat geval, een mede-eigendom! Een mede-eigendom 
nog wel van geld en dat terwijl bij een vruchtgebruik van een geld-
som reeds de vruchtgebruiker eigenaar wordt! Ik acht een derge-
lijke opvatting onaannemelijk, het is onnoodig er meer over te 
zeggen. 

Tegenover den gever staat de inzamelaar. Deze ontvangt het 
geld, maar niet voor zichzelf. Vermeerdering van zijn vermogen is 
allerminst het doel der handeling. Schenking is er dus niet, ook 
niet schenking onder een last. Daarbij is toch nog altijd bevoor-
deeling van den begiftigde hoofdzaak, de last bijzaak. Hier zou 
de schenking door den last geheel worden opgeslorpt, en dat niet 
toevallig, maar krachtens den aard der verhouding zelve'1). Deel 
van het vermogen van den inzamelaar wordt dus het ingezamelde 
niet, hij zal zich zelf — en ieder zal hem — ten aanzien der bijeen-
gebrachte gelden niet anders gerechtelijk beschouwen dan ten aan-
zien van de kas van de vereeniging een penningmeester is. Maar 
juridiek is er wel verschil, de rechtspersoon, die we daar als de 
gerechtigde beschouwen, ontbreekt. Kan de inzender dus het inge-
zamelde niet als deel van zijn vermogen beschouwen, wel is hij 
gerechtigd er over te beschikken alsof hij dat was, mits voor het 
doel waarvoor het gegeven is. En daarbij mag men de grenzen, 
binnen welke hij zich bewegen mag, zeker niet te eng nemen, voor 
het doel moet hij het geld besteden, maar de wijze waarop hij dat 

i) Blz. 82 vlg. 
'-) fischbach zelf erkent dat deze ,.eigenaar" niet mag beschikken en over de 

beschikking niets te zeggen heeft, dat hij niet als ..eigenaar" mag worden aan-
gesproken, dat hij bij mede-eigendom niet deeling mag vragen en dat dat eigen-
dom niet voor zijn schulden verbonden is. En toch eigendom! 

s ) Zie ook Fischbach blz. 26 vlg. 
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doet zal hij zelfstandig kunnen bepalen. Rekenschap daarvan af 
te leggen, kan niet van hem geëischt worden. 

Beschikking heeft hij dus wel over het geld, genot niet. Gelijkt 
dit niet op de verhouding, waarover ik in mijn Trustartikelen 
sprak, het uiteenvallen van de beide elementen die in elk subjectief 
recht zi t ten1)? Ik geloof het wel. Maar hoe dan deze verhoudin-
gen juridiek te construeeren? 

Hierover een volgende maal. 

II. 

Nog met een andere rechtsverhouding kan de inzameling ver-
geleken worden: met de stichting. In beide gevallen wordt door 
een privaat persoon een deel van zijn vermogen afgezonderd ter 
wille van een buiten hem zelf gelegen doel; dat vermogen komt 
onder beheer en ter beschikking van personen, die er — mits voor 
het aangewezen doel — mee mogen doen wat zij wenschen. Maar 
terwijl van de stichting een element is dat het vermogen blijvend 
gescheiden wordt gehouden, is de door de inzameling geschapen 
rechtstoestand uit zijn aard een tijdelijke, bestemd om na kortston-
dig bestaan weer te verdwijnen. Met dit verschil in bestemming 
hangen de verschillen in juridieken vorm tusschen beide verhou-
dingen samen. 

Groote overeenstemming vertoont de positie van hem, in wiens 
belang het bijeengebracht vermogen in beide gevallen gebruikt 
moet worden: noch de destinataris bij een inzameling noch degeen, 
die uit een stichting trekt heeft op het ten slotte toch voor hem 
bestemde goed eenig recht, zoolang het hem nog niet is uitge-
keerd — of hij eenige actie heeft tegen inzamelaar of bestuurder 
is een vraag, die in beide gevallen naar dezelfde beginselen zal 
moeten worden beantwoord. Als bij de inzameling kan ook bij de 
stichting de destinataris geheel ontbreken. Gelijkenis ook bestaat 
er tusschen de rechtsverhouding van den inzamelaar tot het door 
hem bijeengebrachte geld en die van stichtingsbesturen tot het 
kapitaal door hen beheerd. Maar hier liggen ook verschillen. Voor-
eerst heeft de inzamelaar grootere vrijheid in zijne beschikking, wel 
heeft ook de bestuurder der stichting niet als de lasthebber en ook 
de trustee, personen boven zich, wier bevelen hij in meerdere of 
mindere mate moet gehoorzamen, maar hij heeft zich aan het regle-
ment dat de stichter hem in den stichtingsbrief oplegde, te houden, 

l) Vgl. W. P. N. R. 1979. blz. 644. Verz. Geschriften III. p. 455. Van de 
gelegenheid maak ik gebruik er op te wijzen, dat dezelfde opmerking ten aanzien 
van hetzelfde onderwerp al gemaakt is door Hamaker in zijn beschouwingen daar-
over in dit Weekblad nos. 1590 en 1591, welk artikel mij bij het schrijven van 
mijn vorig opstel — zeer tot mijn spijt — onbekend was gebleven. 
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terwijl de inzamelaar geen andere beperking zijner vrijheid zal 
ondervinden dan die dat hij voor het doel zijner inzameling moet 
werken. Met die grootere vrijheid van beweging gaat noodzake-
lijkerwijze een grootere gebondenheid naar buiten gepaard. Is 
eenerzijds de inzamelaar vrij over het actief door hem bij elkaar 
gebracht te beschikken zooals hij wenscht, anderzijds zal hij, juist 
om die groote vrijheid zich zelf en niet alleen het bijeenverzameld 
kapitaal verbinden als hij voor de inzameling schulden aangaat. 
Hier ligt vooral de scheidslijn tusschen beide instituten. Dit punt 
heeft nog eenige toelichting noodig. Nemen wij een voorbeeld. 

Een beeldhouwer wordt met het vervaardigen van een stand-
beeld belast. Die opdracht wordt door den inzamelaar gegeven 
nog voordat voldoende kapitaal bijeen is, in de hoop dat het ont-
brekende nog wel zal komen. Deze hoop wordt niet vervuld. Moet 
nu de inzamelaar het tekort bijpassen, of kan hij den beeldhouwer, 
die om zijn geld komt, met het saldo afschepen op grond dat al 
is de geheele som verschuldigd, toch slechts verhaal bestaat op 
het kapitaal van de inzameling, niet op het particulier vermogen 
van dengeen die de bestelling deed? Met andere woorden: is hij 
persoonlijk verbonden door het contract als inzamelaar aangegaan? 
O p deze formuleering en niet op de vraag, of de beeldhouwer 
alles krijgt, valt de nadruk. Immers het is denkbaar, dat tusschen 
partijen in een dergelijk geval overeengekomen is dat niet meer 
dan hetgeen is opgehaald aan den beeldhouwer zal worden be-
taald, dan heeft deze zeker niet recht op meer, maar niet de vraag, 
waarop verhaal bestaat, doch die naar den omvang der schuld is 
dan in het spel. Is dit de bedoeling der partijen (wat niet te snel 
mag worden aangenomen), dan heeft de beeldhouwer zich feitelijk 
verplicht zijn werk te leveren voor X gulden of zooveel minder 
als zal blijken bijeenverzameld te zijn; met de verhaalvraag hebben 
wij dan niet te maken. Maar wordt deze gesteld, dan geloof ik 
inderdaad de onbeperkte aansprakelijkheid van den inzamelaar te 
moeten aannemen. Het tegendeel zal niet uit de bedoelingen van 
partijen in het concreet geval kunnen worden afgeleid — immers 
dan komen wij terug tot de zooeven bedoelde mogelijkheid dat de 
schuld slechts voorwaardelijk ontstaat — en zal dus moeten gel-
den alleen op grond, dat wie met een inzamelaar, of een commissie, 
als zoodanig contracteert, nooit verhaal heeft op het privé ver-
mogen van zijn mede-contractant. Bij de stichtingen wordt dit aan-
genomen op grond der zoogenaamde rechtspersoonlijkheid dezer 
inrichtingen. Hebben de inzamelingen nu ook dit eigenaardig 
karakter, en zoo neen, waarom niet? De vraag is daarom zoo 
belangrijk, omdat het voor de hand liggende argument: de rechts-
persoonlijkheid der stichtingen staat in de wet, die van de inzame-
lingen niet, naar onze Nederlandsche wet niet afdoende is. Immers 
het eigenaardige van onze wet in dit opzicht is, dat de rechts-
persoonlijkheid van stichtingen er niet in te vinden is. Toch wordt 
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zij aangenomen. Nu weet ik wel, dat hier de historische beschou-
wing van grooten invloed is geweest, maar dat neemt toch niet 
weg, dat een directe steun voor de bewering: de stichting is rechts-
persoon in de wet ontbreekt, dat zij dus uit het rechtskarakter der 
oprichtingshandeling moet kunnen worden afgeleid. W a t is nu 
het verschil tusschen deze en de inzameling? In hoofdzaak, ik zeide 
het reeds, dat de stichting blijvend is, de inzameling bestemd zoodra 
mogelijk te verdwijnen, dat in verband daarmee inrichting, beheer, 
werking der stichting nauwkeurig is omschreven, terwijl bij de in-
zameling, waar de inzamelaar zijn macht in de eerste plaats aan 
eigen initiatief te danken heeft, alles aan zijn goedvinden is over-
gelaten. Ik meen, dat dit verschil groot genoeg is om in het ééne 
geval wel, in het andere niet beperkte aansprakelijkheid aan te 
nemen. Juist doordat bij de stichting blijvend een kapitaal wordt 
afzonderd, doordat daar een — bij een behoorlijke wetgeving ge-
publiceerde — uitvoerige regeling is gemaakt, hoe en onder welke 
voorwaarden bepaald aangewezen personen over dat vermogen kun-
nen beschikken en het kunnen verbinden, juist daarom is een 
beperking der aansprakelijkheid van die personen tot dat vermogen 
gerechtvaardigd en een personificatie er van begrijpelijk. Maar 
bij de inzameling ontbreken die gronden, hier zijn de personen die 
handelen niet naar den achtergrond gedreven, hier stellen zij zich 
zelf de wet, binden zich zelf. Is dit zoo — en ik geloof niet dat 
velen naar ons recht er anders over zullen oordeelen — dan valt 
daar wellicht ook voor onze voorstelling van de zoogenaamde 
rechtspersoonlijkheid der stichtingen iets uit te leeren. Immers dan 
schijnt het wel, dat hier de vraag der rechtspersoonlijkheid niet 
anders is dan een van aansprakelijkheid en ook dat deze — waar 
inzameling en stichting wel als begrippen scherp te scheiden zijn 
maar in feitelijke verhoudingen in elkaar kunnen loopen — niet 
naar een scherp criterium kan worden beslist, maar er altijd een 
is van quantitatief afwegen. Ik zeg dit schijnt zoo, ik wil niet 
beslist beweren dat het zoo is. Dit opstel dient meer om tot naden-
ken over de vragen, die de inzameling bij ons doet rijzen, op te 
wekken dan om resultaat van nadenken er over te geven. Ik kan 
er dus niet aan denken hier de rechtspersoonlijkheid der stichtingen 
bepaald te behandelen, maar wel wil ik als mijn meening uitspre-
ken dat men voor oplossing van dat probleem verder komt door 
deze rechtsverhouding met soortgelijke als de hier besprokene te 
vergelijken dan door haar altijd weer samen te nemen met de 
corporatie. W a n t dat de rechtpersoonlijkheid van deze op dezelfde 
wijze zal moeten worden begrepen als die der stichtingen is iets 
wat mogelijk waar kan zijn, maar wat toch eerst na onderzoek 
kan blijken en daarom niet, als geregeld geschiedt, voorop gesteld 
moet worden. 

Maar keeren wij terug tot de inzameling. Als van de schulden 
door den inzamelaar als zoodanig gemaakt gezegd moet worden 
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dat zij zijn persoonlijke schulden zijn, zij het ook met bevoegdheid 
ze uit het ingezamelde kapitaal, zoolang dit strekt, te voldoen, 
moet dan ook niet omgekeerd worden gezegd dat het actief door 
de inzameling verkregen is zijn actief, zijn vermogen, zij het ook 
met de verplichting het voor dat doel in kwestie te gebruiken? 
Komen wij zoo niet terug tot de leer: de inzamelaar eigenaar van 
het bijeengebrachte geld, obligatoir gebonden tot gebruik van dat 
geld voor het doel? Ik zeide reeds, dat deze opvatting practisch 
tot consequenties leidt, die niet zijn te verdedigen. Dan is gebruik 
van het geld voor een ander doel, ten eigen bate, niet verduistering, 
niet strafrechtelijk, hoogstens civiel onrecht, dan valt dat geld — 
ook al is het nog zoo zorgvuldig gescheiden gehouden — in het 
faillissement van den inzamelaar. Toch acht ik deze opvatting 
niet onder alle omstandigheden verwerpelijk; wanneer 't ingezamel-
de geld niet afzonderlijk is gehouden, maar met het eigen vermogen 
vermengd en wanneer het ook de bedoeling van de gevers was dat 
de inzamelaar zoo zou handelen, dan is er inderdaad niet anders 
dan een verplichting tegenover dezen, dan is het geld zijn- geld. 
Maar als de feitelijke scheiding er wel is — en als een commissie 
van meerdere inzamelaars zich heeft vereenigd dan zal zij er 
haast ook noodzakelijk zijn — dan geloof ik dat naast het persoon-
lijk gebonden zijn niet zal staan een persoonlijk toebehooren. Dan 
is inderdaad enkel het beschikkings-element bij den inzamelaar, 
niet het genots-element. Dat het beschikkingselement bij hem is, 
maakt dat hij op eigen naam ter handhaving van rechten als zoo-
danig kan op t r eden ' ) . Maar bij wien is het genots-element dan? 
Bij niemand zou ik willen antwoorden, in plaats van het genot 
treedt hier het gebonden zijn aan het doel. Men heeft veel getwist 
over de mogelijkheid van subjectlooze rechten, ze ondenkbaar ge-
noemd meest — en voorzoover aan de beschikkingsbevoegdheid 
(het wilselement) in het recht gedacht werd, is daar weinig tegen 
in te brengen, maar splitst men beide elementen, dan is de moge-
lijkheid, dat in plaats van een persoonlijk genot treedt een ge-
bonden zijn aan een onpersoonlijk doel, zeer goed denkbaar. 
Vraagt men dus wie eigenaar is van het bijeengegaarde geld, dan 
zou mijn antwoord luiden: niemand, de inzamelaar heeft er be-
schikking over alsof het zijn geld was. maar een deel van zijn ver-
mogen, verbonden voor zijn persoonlijke schulden, zijn eigendom 
is het niet. Maar res nullius is het daarom toch ook niet, het is 

' ) De I;ransche rechter besliste eens anders, de inzamelaar was volgens hem 
mandataire van de gevers, wat tengevolge had dat het ingezamelde vermogen fin 
casu een daarvoor opgesteld monument) onbeschermd was tegen onrechtmatige 
handelingen van derden, immers hoe is practisch optreden van alle gevers in 
rechten mogelijk.' Zie Dalloz 1900, 2. 425. De cassatie-rechter had wellicht anders 
geoordeeld, als niet voor het eerst in cassatie maar al vroeger de bewering was 
geopperd dat de inzamelaar niet was mandataire maar porte-nom van de gevers. 
Zie de uitspraak bij Dalloz. 
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niet privaat-eigendom maar aan een doel gebonden. De inzamelaar 
beheert het en beschikt er over krachtens zijn zelf gekozen en zelf 
opgelegd ambt, aan niemand onderworpen, maar daartoe is zijn 
recht beperkt. 

Doch ik herhaal het, niet dit resultaat, dat ik gevoel dat om 
eenigszins vast te staan breeder basis zou behoeven dan ik het gaf, 
was mijn doel bij het schrijven van dit stuk, wel het opwekken tot 
overweging. 



84. D E F O R M U L E E R I N G V A N H E T B E D I N G V A N 
A R T . 1254 B . W . *) 

In den jaargang 1896 (no. 1397) van dit Weekblad is door 
Mr. C. Asser den notarissen de raad gegeven bij de opstelling 
hunner hypotheekacten het beding bedoeld in het aan het hoofd 
van dit artikel geplaatst wetsvoorschrift aldus te formuleeren: ,,dat 
in geval van willigen verkoop van het bezwaarde goed geene zui-
vering zal plaats hebben met uitzondering van het geval, dat de 
verkoop krachtens art. 1223 lid 2 B. W. mocht zijn geschied ' ) . 
Tot dit voorstel werd de schrijver gebracht door de overweging, 
dat de jurisprudentie door hare wel zeer bestreden maar niet min-
de hardnekkig vastgehouden opvatting van art. 1223 B . W . tot 
de conclusie was gekomen, dat de verkoop door den eersten hypo-
thecairen schuldeischer krachtens het in laatstgemelde wetsbepaling 
bedoeld beding een ,.willige" is, dat bijgevolg, indien bij willigen 
verkoop zuivering was uitgesloten, men zou kunnen aannemen, dat 
die zuivering ook bij dezen verkoop niet plaats zou vinden, wat 
door den eersten hypothecairen crediteur bij het aangaan der 
hypotheek-overeenkomst geenszins was bedoeld, maar integendeel 
voor hem hoogst ongewenschte gevolgen met zich zou brengen. 
Deze zouden bij de door Asser aanbevolen formuleering worden 
ondervangen. 

Het voorstel werd in denzelfden jaargang door verscheidene 
inzenders bestreden. W a t ik hieronder zal betoogen, is gedeeltelijk 
door hen reeds kortelijk aangegeven, ik acht de zaak echter be-
langrijk genoeg om er nog eens op terug te komen. 

Immers de bedoelde jurisprudentie is sindsdien niet gewijzigd: 
nog geldt de leer, dat de hypothecaire crediteur, die krachtens het 
hem gegeven recht bij wanbetaling eigenmachtig verkoopt, last-
hebber is van den eigenaar, nog wordt die verkoop een ,.willige" 
genoemd. En zoo heeft dus de vraag, of de door Asser gewenschte 
toevoeging aan het gebruikelijke beding van niet-zuivering, noodig 
is, evenmin haar belang verloren. Men zegge niet, dat die toe-
voeging — als zij niet deugdelijk is — dan toch hoogstens over-
tollig zou zijn en dus naar oude zegswijze niet zou schaden, want 
vooreerst behoort toch een notaris er wel degelijk naar te streven, 
uit zijne acten het overbodige weg te laten, maar bovendien, als 
de rechtsbeschouwing, waarvan in de gegeven formuleering wordt 
uitgegaan, onjuist is, dan moet de toepassing dier formuleering in 
notarieele acten noodzakelijkerwijze verspreiding dier onjuiste be-

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-ambt en Registratie no. 1839 (25 
Maart 1905). 

' ) Een dergelijke raadgeving bevat ook de 3e druk van het 2e deel van de 
Handleiding van dezen schrijver. In den 4en druk is zij door mij weggelaten. 
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schouwing ten gevolge hebben. W a t toch zeker wel een kwaad 
is te noemen. 

M a a r nu de quaestie zelf. 
Art . 1254 B . W . bepaalt, dat bij eene aan zekere voorwaarden 

voldoende willige verkooping zuivering zal plaats hebben. ,,Die 
zuivering", laat het tweede lid daarop volgen, „zal echter bij willige 
verkooping geen plaats hebben, indien de partijen bij het vestigen 
der hypotheek zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en dit be-
ding op de openbare registers is aangeteekend". 

W i l dat nu zeggen, dat het partijen, dus eigenaar en hypotheek-
houder vrij staat het normale rechtsgevolg eener openbare ver-
kooping, de zuivering, voor eens en voor altijd uit te sluiten? W o r d t 
daarmede partijen de bevoegdheid gegeven ten aanzien dier zuive-
ring een wet te stellen, waaraan ieder gebonden is en waaraan 
ieder ook rechten ontleent? Of behelst het voorschrift van art. 
1254 B . W . 2e lid, niet anders dan een verlof aan partijen om van 
hetgeen het eerste lid van dat artikel gebiedt af te wijken? Het 
laatste zal wel het aannemelijkst zijn. Maar dan kan toch deze 
overeenkomst geen andere werking hebben dan elke overeenkomst 
van vestiging van zakelijk recht en kan met name alleen hij, die 
zich het hypotheekrecht en daarmede in dit geval tevens de be-
voegdheid de zuivering te verbieden bedingt, — en zijn rechts-
opvolger natuurlijk — rechten aan deze overeenkomst ontleenen. 

Maar , zal men hiertegen wellicht aanvoeren, derden zijn toch 
ook gebonden aan het beding. Het kan tegen den kooper worden 
ingeroepen, die een rangregeling tot zuivering na willigen verkoop 
aanvraagt en onverschillig is het daarvoor, van wien die kooper 
het goed heeft verkregen. W a a r o m zouden derden, die toch aan 
de gepubliceerde hypotheekovereenkomst gebonden zijn, daaraan 
niet eveneens rechten kunnen ontleenen? Inderdaad is het een 
dergelijke redeneering, die Asser in zijn tweede artikel (in no. 
1404) hoewel, niet zonder aarzeling aanvoert ter verdediging van 
zijn voorslag. De registers, zegt hij, dienen tot waarschuwing en 
geruststelling van derden, de na den eerste rang hebbende hypo-
theekhouders kunnen dus, als zij kennis genomen hebben van de 
in de registers gepubliceerde bedingen door den eerste gemaakt, 
er op vertrouwen, dat er geene zuivering bij willigen verkoop zal 
plaats hebben. O p grond van dat vertrouwen geven zij een 2e of 
volgende hypotheek. V a n d a a r is van hunne zijde verzet tegen 
zuivering bij eene nu eenmaal willig genoemde verkooping krach-
tens art. 1223 te vreezen. Mij schijnt deze redeneering ten eenen-
male valsch, ik zie er een overschatting in van de beteekenis der 
registers en een miskenning van het karakter der overeenkomst 
van vestiging van zakelijk recht. De registers dienen ter publicatie 
van overeenkomsten1 ) . Derden kunnen uit de registers zien. dat 

M Of van de publicatie het ontstaan van het zakelijk recht of alleen zijne 
werking tegenover derden afhankelijk is. doet hier niets ter zake. 
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eenige overeenkomst is gesloten en zoodanige bepalingen bevat, 
als zijn gepubliceerd, zij kunnen zich daarom later niet beklagen, 
als hij die zich eenige bevoegdheid bedongen heeft, deze uitoefent 
en ook zij daarvan de gevolgen ondervinden. En zelfs dit geldt 
nog slechts in zooverre de wet zekere bevoegdheden ten aanzien 
eener zaak als uit zakelijk recht volgende erkent of toestaat dat 
ze aan een zakelijk recht worden gekoppeld (de zoogenaamde 
hypotheekbedingen); men kan niet ieder willekeurig beding door 
het te publiceeren ook voor derden bindend maken, het zoogenaamd 
zakelijk karakter verleenen1) . Maar wat daarvan zij, verder gaat 
de kracht der publicatie in de registers zeker niet en kan zij niet 
gaan, omdat uit het feit der openbaarmaking eener overeenkomst 
nooit eenige verplichting kan worden afgeleid om de daarin be-
dongen rechten ook werkelijk uit te oefenen en evenmin een recht 
voor derden, die tot de rechthebbende in geenerlei betrekking staan, 
om die uitoefening te eischen of zelfs bij gebreke daarvan zelf 
er toe over te gaan. Onverschillig is het daarbij, of de overeen-
komst, die in de registers is opgenomen in het belang van derden 
dan wel in het belang van hem die haar sloot, is gemaakt, maar 
op deze vraag hier in te gaan is onnoodig, daar de eerste hypothe-
caire crediteur het beding zeker niet ter wille der eventueele latere 
hypotheekhouders, maar alleen voor zich zelf in de akte doet op-
nemen. 

Neemt men aan, dat de tweede hypotheekhouder, die in de 
registers gelezen heeft, dat de eerste het beding van niet-zuivering 
gemaakt heeft, nu zelf recht op niet-zuivering heeft verkregen, dan 
verklaart men feitelijk dat een overeenkomst van vestiging van 
zakelijk recht, mits gepubliceerd, zoodanig recht schept voor ieder 
die bij de uitoefening daarvan eenig belang heeft. (Het beding 
van niet-zuivering is hier niet anders dan een den hypotheekhouder 
als zoodanig, krachtens zijn zakelijk hypotheekrecht toekomende 
bevoegdheid). De onjuistheid nu van deze stelling naar ons recht 
zal ik toch waarlijk niet uitvoerig hebben aan te toonen. Ook de 
jure constituendo schijnt mij elke stap in deze richting gevaarlijk, 
omdat daardoor de overeenkomst van vestiging van recht veel uit-
gebreider werking krijgt dan partijen hebben bedoeld of zelfs maar 
hebben kunnen voorzien. Daarom komt mij ook bedenkelijk voor 
een bepaling als die van art. 333 Ontwerp 1898 volgens welke de 
bedingen dcor den hypothecairen crediteur met den eigenaar te 
maken ten aanzien van de bevoegdheid tot verhuren en van de 
assurantiepenningen na overschrijving in de registers foor en tegen 
derden werken. Maar voor ons geldend recht doet juist deze 
ontwerp-bepaling mij een argument voor mijn betoog aan de hand. 
Zij wordt voorgesteld o. a. om voortaan den kooper, die bij executie 

1) Onder derden begrijp ik hier niet de rechtsopvolgers, de strijd over de be-
teckenis van art. 1354 blijft dus buiten bespreking. 
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het goed gekocht heeft het recht te geven het beding omtrent de 
beperking van den eigenaar in zijne bevoegdheid tot verhuren tegen 
den huurder in te roepen. Thans neemt men algemeen aan, dat 
hij dergelijke bevoegdheid niet bezit (zie mijne uitgave van Asser's 
Handleiding deel II vierde druk blz. 405) , ook Mr. Asser was 
van die meening. Maar als de kooper dit beding niet kan inroepen 
omdat hij niet is rechtsopvolger van den eerste hypotheekhouder, 
hoe zullen dan de latere hypotheekhouders, die toch evenmin in de 
rechten van den eersten zijn getreden, het volkomen analoge beding 
van niet-zuivering wel mogen doen gelden? 

Ik meen dus te mogen aannemen, dat alleen de Ie hypothecaire 
crediteur, die het beding van niet-zuivering gemaakt heeft op grond 
daarvan zich tegen de zuivering zal mogen verzetten. Hiermede 
is onze quaestie beslist, want hij zal gelijk al opgemerkt is, er geen 
belang bij hebben dat te doen, integendeel voor hem zal er veel 
aan gelegen zijn, als hij de goederen krachtens de hem naar art. 
1223 gegeven macht aanslaat, ter wille eener hooge opbrengst van 
het goed eventueelen koopers de mogelijkheid van zuivering der 
hypotheken te verschaffen. Als nu de eenige die zich op het beding 
van niet-zuivering bij verkoop naar art. 1223 zou kunnen beroepen, 
er nimmer belang bij heeft dat te doen, dan kan hier van een 
gevaar waartegen de toevoeging aan de gewone clausule zou moe-
ten waken, geen sprake zijn. 

Een kort woord dus nog slechts over de vraag, of de eerste 
hypotheekhouder in dit geval de zuivering zou mogen verhinderen. 
Ook deze zou ik ontkennend willen beantwoorden. Vooreerst is 
het twijfelachtig of de hypotheek en met haar het beding niet al 
door uitoefening der bevoegdheid tot verhaal is te niet gegaan, 
zooals Mr. Frijlinck reeds in dit Weekblad (no. 1402) heeft op-
gemerkt. Maar bovendien: het beding dient om benadeeling van 
den eersten hypothecairen crediteur, die mogelijk uit verkoop door 
den eigenaar zou voortvloeien, te voorkomen, maar het is niet 
bestemd om den crediteur tegen eigen handelingen te beschermen. 
Door zelf den verkoop krachtens art. 1223 in beweging te zetten, 
heeft de eerste hypotheekhouder het recht verwerkt de naar de 
wet normale gevolgen van dien verkoop te weren. En de eigen-
machtige verkoop van den eersten hypotheekhouder is toch een 
van hem zelf uitgaande handeling, zelfs naar de lastgevingsleer 
onzer jurisprudentie; aan den last ontleent hij wel zijn bevoegd-
heid, maar geenszins eene verplichting tot verkoop. 

Ik kom dus tot de conclusie dat de eerste hypothecaire crediteur 
het beding van niet-zuivering bij verkoop door hem zelf, krachtens 
zijn zoogenaamde onherroepelijke volmacht uitgelokt, niet mag in-
roepen, zelfs al deed zich het niet gemakkelijk denkbare geval voor, 
dat hij daarbij eenig belang had. 

Maar aan anderen komt dit recht zeer zeker niet toe. 

28 



85. H Y P O T H E E K S T E L L I N G V O O R S C H U L D E N A A N 
T O O N D E R M E T Z O O G E N A A M D „ T R U S T B E D I N G " . *) 

I. 

Toen in 1885 in de Juristenvereeniging een wettelijke regeling 
van de hypotheek voor schulden aan toonder, speciaal voor hou-
ders van aandeelen in een obligatieleening werd bepleit, ondervon-
den de voorstanders van dusdanigen maatregel krachtige oppositie 
van de zijde van gezaghebbende mannen der practijk. Zoowel 
door Mr. F . S. van Nierop, die als bankier, als door Mr. Aug. 
Philips Sr., die als advocaat herhaaldelijk met dergelijke gevallen 
in aanraking waren gekomen, werd betoogd, dat de practijk reeds 
lang de mogelijkheid van hypotheekstelling voor schuldvorderingen 
aan toonder had aangenomen en ook de wijze had gevonden waar-
op zij die mogelijkheid kon verwezenlijken, dat dus een votum van 
de Juristenvereeniging, dat hier ingrijpen van den wetgever nood-
zakelijk is, den gevaarlijken indruk zou vestigen, dat de juristen 
datgene wat in het handelsverkeer voor vast en afdoende werd 
gehouden, minst genomen onzeker achtten. Dit alles heeft niet ver-
hinderd dat de vergadering van 1885 met groote meerderheid de 
wenschelijkheid uitsprak van regeling door de wet. We lke uit-
spraak echter op haar beurt door den wetgever tot nu toe is 
genegeerd, zoodat de tegenstanders van bijzondere voorschriften 
hun zin hebben gekregen en de practijk zich is blijven redden 
zonder speciale wettelijke regeling. 

Intusschen is in de wijze waarop hypotheek gesteld wordt voor 
een obligatieleening een schijnbaar weinig belangrijke verandering 
gebracht, die, practisch van groote beteekenis ook het eigenaardig 
karakter der handeling te duidelijker doet uitkomen. Gelijk vroeger 
wordt ook thans nog de hypotheek gesteld in dezen vorm dat bij 
de akte voor obligatiehouders bewindvoerders, administrateurs, 
vertegenwoordigers optreden en de hypotheek ook ten name van 
deze wordt ingeschreven, maar terwijl vroeger meest bepaalde 
individuen, soms ook firma's of naamlooze vennootschappen als 
zoodanig fungeerden, wordt het thans meer en meer gebruik daar-
mede lichamen te belasten, die zich het verrichten van deze en 
dergelijke handelingen speciaal ten doel stellen. Dit zijn de zoo-
genaamde ,trust"-maatschappijen, die dan gezegd worden als 
..trustee" voor de obligatiehouders op te t r eden 1 ) . Met deze ver-
andering is gepaard gegaan een groote uitbreiding van de toepas-
sing van deze wijze van handelen, niet alleen worden de hypo-

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie nos. 1976 e.v. 
(9 November 1907 e.v.). 

' ) Over de beteekenis dezer Engelsche termen zie hieronder. 
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theekstellingen voor obligatieleeningen steeds talrijker, maar ook 
waar geen hypotheek aan de obligatie wordt verbonden wordt de 
trust gebruikt om eenerzijds zekere bevoegdheden voor obligatie-
houders uit te oefenen, anderzijds den geldnemer het gemak te ver-
schaffen, dat hij indien hij met de houders der obligaties, die zijn 
crediteuren zijn, een regeling zoekt te treffen, iemand tegenover 
zich vindt met wie hij onderhandelen kan. Wi j komen hierop nog 
terug, ons hoofddoel zal echter zijn de obligatieleening met hypo-
theekstelling te bespreken. Immers deze schijnt ons nog wel eenige 
beschouwing waard. 

Zóó eenvoudig toch, als de genoemde sprekers op de vergade-
ring van 1885 de zaak voorstelden, is zij niet. W a n t al heeft de 
practijk zich gered en al is tot nog toe een rechterlijke uitspraak 
niet te vermelden, die die practijk heeft veroordeeld — evenmin 
trouwens eene die haar sanctionneerde *) — er is hier nog wel 
eenige grond voor twijfel en aangenomen al, dat het door partijen 
beoogde doel wordt bereikt, dat dus de hypotheek geldig is, de 
obligatiehouders aan de akte gebonden zijn en wat men meer mag 
hebben nagestreefd, dan is toch de rechtsverhouding tusschen 
partijen niet zonder meer onder een der door de wet geregelde 
stereotiepe vormen te brengen, maar dan wordt hier zoo al niet 
tegen de wet in, dan toch buiten de wet om nieuw recht gevormd, 
dat zijn eigen regels heeft. 

Gaan we eerst na wat er in zoo'n geval geschiedt. 
Een naamlooze vennootschap sluit een obligatieleening. Tot 

meerdere zekerheid voor haar geldschieters — en dus om de kans 
de leening te plaatsen te vergrooten — wil zij den houders van 
aandeelen in de geldleening hypotheek geven. Daartoe stelt zij 
zich in verbinding met een trustkantoor. Aan die trustmaatschappij, 
die gezegd wordt op te treden voor de obligatiehouders, wordt 
dan de hypotheek verleend, de trust bedingt daarbij voor zich — 
en dus weer voor de obligatiehouders — de bevoegdheden die 
gewoonlijk aan een hypotheekhouder toekomen (eigenmachtige 
verkoop, niet-zuivering enz.) meest vermeerderd met eenige macht 
van controle over de geldneemster en verbindt zich harerzijds voor 
doorhaling der hypotheek bij aflossing, voor samenroeping van 
vergaderingen van obligatiehouders en zoo meer te zorgen. Ver -
volgens worden de obligaties, in den regel gecontrasigneerd door 
de trust, uitgegeven. Ziedaar zoo kort mogelijk samengevat de 
loop der zaken, althans bij den eenvoudigsten vorm van het geval 
en indien partijen niet ter vermijding van straks te bespreken be-
zwaren de zaak op andere wijze in elkaar zetten dan een eenvou-
dig uitdrukken hunner bedoeling zou meebrengen. Maar daarover 
zoo dadelijk meer, bepalen wij ons voorloopig tot den boven ge-
schetsten meest oprechten vorm van inkleeding. 

*) Met uitzondering misschien van 't arrest van Noordbolland van 1859. 
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Is nu de hypotheek geldig, luidt de meest besproken, schoon 
lang niet de eenige vraag waartoe de zaak aanleiding geeft. Door 
hen die het betwijfelen wordt de nadruk vooral gelegd op deze 
andere vraag: laat art. 1231 B. W . inschrijving van de hypotheek 
ten name van den trustee, zooals ook wij de voor de obligatiehou-
ders optredende personen zullen noemen, toe? Is, aangenomen dat 
verbintenissen aan toonder mogelijk zijn, aangenomen ook dat die 
verbintenissen door hypotheek kunnen worden gewaarborgd, vol-
daan aan het formeele vereischte door de wet gesteld, dat het 
borderel een bepaalde aanduiding van den schuldeischer moet in-
houden, bij vermelding van een trustee als optredend voor de 
schuldeischers? Letter en geschiedenis der wetsbepaling maken het 
twijfelachtig1), zegt men, en reeds dat motiveert den wensch naar 
een speciaal wetsvoorschrift. Doch dit laat ik voorloopig ter zijde; 
iets nieuws hierover te zeggen is mij toch niet mogelijk, liever 
werp ik de vraag op: aangenomen dat over dit formeel bezwaar is 
heen te stappen, staat dan overigens de hypotheekverleening met 
elke andere gelijk en heeft zij niet iets eigenaardigs, dat een nader 
bepalen van haar karakter en dus haar geldigheid noodzakelijk 
maakt? 

Hypotheekverleening geschiedt door overeenkomst, door een 
debiteur en crediteur, waar als te onzent hypotheek accessoir is van 
een schuld. Ook hier is een overeenkomst, maar de contracteerende 
partijen staan niet tot elkaar als crediteur en debiteur, hier ver-
klaart de debiteur van een toekomstige schuld hypotheek te vesti-
gen ten bate van de niet tegenwoordige nog niet bestaande schuld-
eischers en een derde, die zegt die schuldeischers te vertegenwoor-
digen, neemt die verklaring aan. Er zit toch wèl iets ongewoons in 
dit alles. Ik laat nog daar dat de hypotheek wordt verleend voor 
een toekomstige schuld — ook ik geloof dat de meening dat het 
accessoire karakter eener hypotheek zich dââr tegen zou verzetten, 
verouderd is~) — maar eigenaardig is het toch wel dat hier niet 
alleen de schuld toekomstig is, doch het eveneens onzeker is wie de 
schuldeischers zullen zijn, óf ze er zullen zijn en tot welk bedrag 
dan (men denke aan het geval, dat de leening niet geheel wordt 
geplaatst) het eigenaardigst echter dat een derde, tusschen wien 
en die schuldeischers op dat oogenblik nog geenerlei band bestaat 
— en ook niet kan bestaan — beweert hen te vertegenwoordigen 
en als zoodanig de tot hen gerichte wilsuiting aanneemt. Met onze 
gangbare opvattingen, dat bevoegdheid tot vertegenwoordiging óf 
uit aanstelling krachtens de wet (voogd enz.) óf uit volmacht 
moet voortvloeien, schijnt dit moeielijk vereenigbaar. 

Dat trouwens in dezen geheelen loop van zaken iets vreemds 
zit wordt blijkbaar door de trustkantoren zelf gevoeld. Immers zij 

1 ) Vgl. mijne bewerking van Asser II, vierde druk. blz. 377, voorts T . M. C. 
Asser Prae-advies voor Jur. Ver. 1885 I blz. 41, Drucker t.a.p. II blz. 69. 

2) Zie mijne bewerking van Assers Handleiding II. vierde druk blz. 370 vlg. 
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kiezen somtijds een som voor de handeling, die blijkbaar bedacht 
is om dit zonderlinge en dan tevens het bezwaar van art. 1231 
te vermijden, waarbij echter hetgeen partijen verklaren niet een 
zuivere uitdrukking is van wat zij bedoelen. Men laat namelijk de 
trust zelf als geldschieter optreden, zij verklaart te leenen en de 
geldnemer verklaart van haar te ontvangen; zij is dan zelf crédi-
trice, maar bedingt ook dan niet, gelijk men verwachten zou de 
hypotheek voor zich zelf, maar toch weer voor zich als trustee ten 
bate van de obligatiehouders. Dit toont al, dat de hypotheekverlee-
ning, die uiterlijk aan een gewone van debiteur en crediteur is gelijk 
gemaakt, iets bijzonders heeft. Overigens wordt de zaak schijn-
baar beter kloppend gemaakt en ook aan de formeele moeilijkheden 
in art. 1231 B. W . gelegen eenigszins te gemoet gekomen, maar 
toch heeft deze wijze van handelen iets bedenkelijks. Ik neem 
natuurlijk aan dat de trust een dergelijke verklaring alleen af zal 
geven, indien zij door een derde (het syndicaat dat de leening 
heeft overgenomen b.v.) in staat is gesteld het geld te verschaffen, 
dat dus niet iets bepaald onwaars wordt gezegd, maar toch doet 
de trust zich dan voor als iets, wat zij in werkelijkheid niet is: de 
eigenlijke crediteur der verbintenis. Dat daaruit complicaties kun-
nen voortkomen behoeft niet te worden betoogd. Om een enkel 
voorbeeld te noemen is het al dadelijk twijfelachtig, of een trust-
maatschappij, die door haar statuten tot handelingen als zoodanig 
is beperkt, niet door zelf geld te leenen en bankiertje te spelen 
tegen die statuten handelt en zich dus omstandigheden kunnen 
voordoen, dat op dien grond die handeling betwistbaar is. Het 
ineenzetten van een complex van handelingen alleen om zekere 
wetsbepalingen te ontduiken is altijd gevaarlijk en dat is maar 
goed ook: er blijft iets knoeierigs in dergelijke wijze van doen, 
met hoe zuivere bedoelingen het ook geschiedt. 

Maar als nu de practijk er toe dwingt? zal men wellicht tegen-
werpen. Als door de botsing van een verouderde wet met de 
eischen van het handelsverkeer een dergelijk handelen noodzakelijk 
is, mag het dan nog niet? Om deze vraag zelfs maar in overweging 
te nemen, zou eerst vast moeten staan, dàt de nood hier werkelijk 
zoo hoog is. Ik neem zonder verder onderzoek aan dat wij niet 
kunnen buiten de hypotheek voor obligaties aan toonder, maar is 
de daarvoor gekozen vorm, dien we boven beschreven, waarbij de 
partijen oprecht verklaren wat zij ook meenen. inderdaad juridisch 
onverdedigbaar? Is wat zoo absurd lijkt en wat zeker niet zonder 
meer is onder te brengen onder de in de wet geijkte type van 
handelingen, wat dus in zekeren zin buiten de wet omgaat, nu 
ook door de wet verboden? Of hebben we te doen met een nieuwe 
rechtsvorming, die als elke andere toch weer aansluit bij oudere 
instituten? Dit valt nog na te gaan. 

Over het vorderingsrecht van den obligatiehouder op den geld-
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nemer bestaat geen verschil. W e l is de aard, de grondslag van dat 
recht betwist en staat niet vast, waar het in het systeem van ons 
verbintenissenrecht te plaatsen, maar daarmee hebben wij ons thans 
niet bezig te houden. Het kan ons voor het oogenblik onverschillig 
zijn, of die grondslag nu in een eenzijdige verklaring, in een over-
eenkomst, in de wet of het opgewekte vertrouwen is te vinden, 
of men den eigendom van het papier moet bezitten om als recht-
hebbende op te treden en zoo meer, vast staat wel, dàt de obligatie-
houder een vorderingsrecht heeft tegen den uitgever der leening 
Ook, dat dit recht nader bepaald wordt door de voorwaarden, 
waarop de leening is aangegaan, mits slechts uit het stuk zelf van 
het bestaan van die voorwaarden blijkt. In ons geval wordt dus 
het yorc/erin^srecht van den obligatiehouder nader geregeld door 
den inhoud der trustakte, maar om dat aan te nemen is het niet 
noodig, dat de daarin vervatte verklaringen door den geldnemer 
tegenover de trustee als vertegenwoordiger van obligatiehouders 
zijn gedaan en door dezen als zoodanig zijn aangenomen; dit steunt 
enkel al hierop, dat zij de aanvulling vormen van de verklaring van 
den geldnemer in de obligatie tegenover den obligatiehouder ge-
daan en door deze door zijne deelneming in de leening geaccep-
teerd zijn (gelijk ook met den inhoud van een prospectus het geval 
zal zijn). 

Is nu niet op gelijke wijze het ontstaan van het hypotheekrecht 
te verklaren? Zou dus, afgezien van het formeel bezwaar van art. 
1231, niet gezegd kunnen worden, dat de hypotheekverleening 
geschiedt eenerzijds door uitgifte der leening onder de in de akte 
genoemde voorwaarden, anderzijds door deelneming in de leening? 
Ook daartegen bestaat een afdoend bezwaar. Immers dan zou de 
hypotheek ontstaan door het plaatsen der leening, terwijl het doel 
der geheele handeling is de hypotheek vóór dat plaatsen in het 
leven te roepen. Dan zou de hypotheek eerst nà de plaatsing in-
geschreven kunnen worden, terwijl de leening alleen geplaatst kan 
worden als de hypotheek al ingeschreven i s 1 ) . Reedr het feit, dat 
de practijk hier aan de hulp van den trustee behoefte had, die voor 
een gewone obl. leening niet noodzakelijk is, wijst op het verschil. 
Het gaat dus niet aan te zeggen: verbintenissen aan toonder zijn 
mogelijk, dus kunnen die ook door hypotheek worden gewaar-
borgd, want op dezelfde wijze als de verbintenis kan de hypotheek, 
wil zij aan haar doel beantworden, hier niet ontstaan. De hypo-
theek moet bestaan vóór de verbintenis en zoolang de verbintenis 
niet bestaat is er in dit geval geen schuldeischer, aan wien de 
hypotheek gegeven kan worden. 

W i l men uit de deelneming van den obligatiehouder ten aan-
zien van dit punt iets afleiden, dan zou het een goedkeuring moe-
ten zijn van hetgeen tusschen geldnemer en trustee is gebeurd, mits 

) Zie ook naschrift. 
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men die goedkeuring vooral niet opvat als een erkenning van een 
in naam van den obligatiehouder verrichte handeling •— want een 
dergelijke directe vertegenwoordiging buiten volmacht zal toch 
alleen dan mogelijk zijn, als de vertegenwoordiger in naam van 
den vertegenwoordigde een verklaring afgeeft, die deze zelf, in-
dien hij tegenwoordig ware geweest, zou hebben gedaan. En hoe 
kan daarvan hier sprake zijn, waar op het oogenblik dat de ver-
tegenwoordiger handelt niet alleen nog niemand bestaat, die ver-
tegenwoordigd kan worden, maar bovendien de mogelijkheid dat 
die personen ontstaan van de handeling waartoe de vertegenwoor-
diger meewerkt, afhangt? 

Uit het als nemer der obligaties optreden kunnen wij dus tot 
niet meer besluiten dan tot het ontstaan van het vorderingsrecht 
op de in de akte neergelegde voorwaarden en tot een erkenning 
van tusschen geldnemer en trustee gesloten overeenkomst. Deze 
punten zijn belangrijk genoeg maar een geldigheid van de hypo-
theek kan er niet uit worden afgeleid. 

Is die misschien langs anderen weg te construeeren? Hierover 
een volgende maal. 

II. 

Tot nog toe was mijn betoog in hoofdzaak negatief. Ik trachtte 
aan te toonen dat de t rus tee 1 ) , als hij de overeenkomst met den 
geldnemer-hypotheekgever sluit, niet is de gevolmachtigde van de 
obligatiehouders, terwijl evenmin van een met een volmacht gelijk 
te stellen ratihabitie sprake is, zoodat de trustee niet gezegd kan 
worden als vertegenwoordiger van de obligatiehouders in hun 
naam te handelen. Maa r hoe moet de verhouding dan wel gekarak-
teriseerd worden? Dit valt na te gaan. Zoo hoop ik in een positieve 
uiteenzetting van die verhouding tevens een bevestiging van het 
zooeven aangeduide negatieve resultaat te vinden. 

In de eerste plaats dan moet worden opgemerkt, dat de trustee 
wordt aangesteld door den geldnemer. Nog voor er obligatie-
houders zijn, wordt tusschen trustee en geldnemer onderhandeld 
over de belangen van de obligatiehouders maar ook over die van 
den trustee zelf. Ook deze staat tegenover den geldnemer als partij, 
het salaris voor zijne bemoeiingen wordt hem door den geldnemer 
verstrekt. Maar zijn de obligatiehouders er eenmaal, dan verdwijnt 
de trustee niet naar den achtergrond, hij dient niet alleen om voor 
hunne belangen vóór de uitgifte der leening op te komen, ook na 
de uitgifte blijft hij en neemt zoowel tegenover geldnemer als tegen-
over obligatiehouder een zelfstandige positie in. Ter nadere be-
paling van die positie wijs ik op enkele in de akte geregeld voor-

) Wie weet een Hollandsch woord hiervoor? Vertrouwensman? 
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komende clausules. Vooreerst deze „dat de rechten en belangen 
der obligatiehouders tegenover den debiteur en met betrekking tot 
het zakelijk recht van hypotheek zonder hunne tusschenkomst 
zullen worden uitgeoefend door den trustee." Hier wordt een 
onderscheiding gemaakt tusschen recht en uitoefening van dat recht, 
die zeker merkwaardig is. Men zou kunnen vragen, wat dit wel 
voor een recht is, dat de obligatiehouders wordt toegekend, maar 
dat zij niet mogen uitoefenen. Als hij, die een ander een zekere 
bevoegdheid verleent, bedingt dat de bevoegdheid niet door den-
geen wien hij zegt haar te geven maar door een derde zal worden 
uitgeoefend, zoodat buiten hem debiteur om die uitoefening nooit 
aan den in naam rechthebbende kan komen, is dan niet die derde 
de in waarheid rechthebbende? Moet men dan niet zeggen, dat 
de trustee de hypotheekhouder is? Ik geloof inderdaad dat men 
daaraan niet kan ontkomen, mits men er dadelijk aan toevoegt, dat 
de hypotheek ten slotte moet dienen ten bate van obligatiehouders 
en het hun vermogensbelang is, dat door die hypotheek wordt ge-
waarborgd. Tot dezelfde conclusie leidt een andere vaak voor-
komende bepaling: de trustee bedingt zich het recht de hypotheek 
te doen inschrijven en verplicht zich tot doorhaling bij aflossing. 
W i e anders dan de rechthebbende op de hypotheek kan doorhaling 
geven? Zeer typeerend eindelijk is een derde beding, waarbij 
partijen ook den schijn, dat het hier om rechten van de obligatie-
houders gaat door den trustee uitgeoefend, laten glippen en open-
lijk van een recht van den trustee op de hypotheek spreken. Ik 
bedoel de in vele akten te vinden clausule, dat al de kosten der 
handeling worden gebracht ten laste van den geldnemer en dat 
ook voor die kosten, voor zoover zij door den trustee zijn voor-
geschoten, de hypotheek geldt? Voor die kosten is zonder eenigen 
twijfel de trustee de crediteur van den geldnemer, van een hypo-
theek aan obligatiehouders toekomend maar door den trustee uit-
geoefend kan bij deze vordering geen sprake zijn, alleen aan den 
trustee kan deze hypotheek toekomen. Maar als nu niet voor die 
kosten een afzonderlijke hypotheek wordt bedongen, naast die 
van de obligatiehouders maar enkel wordt gezegd dat ook voor 
die kosten ,.de hypotheek geldt", blijkt dan niet dat de trustee en 
hij alleen de hypotheekhouder is? Hij is de rechthebbende, zij het 
ten bate van de obligatiehouders. 

Moet men nu niet verder gaan en zeggen dat dit niet alleen 
voor de hypotheek geldt, maar ook voor het vorderingsrecht? 
Komt ook dit niet aan den trustee toe ten bate van de obligatie-
houders en is dus de een vorige maal verworpen opvatting, die 
hem eenvoudig tot crediteur maakt, niet eigenlijk de juiste? De 
minder fraai geredigeerde bepaling boven aangehaald, ,.dat de 
rechten en belangen der obligatiehouders en met betrekking tot 
het zakelijk recht door den trustee worden uitgeoefend" is toch 
algemeen en omvat toch beiden? Waar toe anders dat vreemd 
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geplaatste ,,en"? Tot zekere hoogte is dit waar en van een reeks 
bevoegdheden uit het vorderingsrecht voortvloeiende geldt wat 
van de hypotheek is gezegd, maar toch schijnt het mij niet juist 
den trustee kortweg den crediteur te noemen. De vordering is niet 
een deel van zijn vermogen. Ook dit valt uit de trust-akten te 
bewijzen: coupon-betaling en aflossing gaan buiten hem om, wel 
heeft hij soms ook daarop eenige controle, maar zij geschieden niet 
aan hem. De verhouding is dus ten aanzien van het vorderings-
recht gecompliceerder dan ten aanzien van de hypotheek. De be-
voegdheden van het vorderingsrecht vallen uit elkaar, zij komen 
gedeeltelijk den trustee, gedeeltelijk den obligatiehouder toe, hier 
staan zij beiden tegenover den geldnemer, ten aanzien der hypo-
theek vindt de geldnemer alleen den trustee tegenover zich, zij het 
dan ook dat diens verhouding ook tegenover den geldnemer be-
ïnvloed wordt door het feit, dat het ten bate der obligatiehouders 
is, dat hij is gerechtigd. Het lijkt me daarom verstandig ter ont-
leding van de rechtsgevolgen dezer betrekkingen van uit de hypo-
theek te beginnen. 

Te r oriënteering is het gewenscht eerst eenige gevallen van 
vroeger en hedendaagsch recht te beschouwen waar dezelfde ver-
houding: ,,het recht komt toe aan den één, wordt in eigen naam 
uitgeoefend, maar ten bate van den ander en door dit laatste wordt 
de inhoud van het recht gemodifieerd" te vinden i s 1 ) . 

In het Romeinsche recht kan ik in de eerste plaats wijzen op 
de fiducia. De fiducia stamt uit den tijd, dat een zelfstandig pand-
recht nog niet is erkend. Ter zekerheid van een vordering gaf men 
den crediteur een zaak in eigendom. Ten aanzien van die zaak is 
hij de volledig gerechtigde, maar in de uitoefening van dat recht 
is hij aan zijn belofte van trouw tegenover den schuldenaar ge-
bonden. Hij mag niet in strijd met die belofte over de zaak be-
schikken. Doet hij het toch, dan wordt de verkrijger eigenaar en 
moet de schuldenaar zich met een persoonlijke actie tevreden stel-
len. Ten aanzien van derden is het feit, dat de eigenaar, voor-
zoover hij een uitgebreider recht heeft dan ter wille van de ver-
panding noodzakelijk was, ten bate van een ander gerechtigd is. 
in het algemeen zonder belang, toch doet dit eigenaardige element, 
waardoor zijn recht, de eigendom iets anders is dan gewone eigen-
dom, in een enkel punt zijn invloed gevoelen. Krijgt namelijk de 
debiteur-vervreemder de zaak weer onder zich. dan kan hij ook 
zonder goede trouw door verjaring weer vol gerechtigd worden") . 
Duidelijker nog vertoont zich het type van den door mij bedoelden 
vorm in de adstipulatio. Hier staat naast dengeen, die iets voor 
zichzelf bedingt, een tweede stipulator, tegenover wien de debiteur 

' ) De historische aanknoopingspunten ontleende ik grootendeels aan de be-
langwekkende studie van Alfred Schultze over Trcuhander im geitenden bürger-
lichen Recht, Jhering's Jahrbücher 1901, blz. 1. 

2) Vgl. Gajus, Instit. II. 59 -60 . 
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evenzeer de belofte tot praestatie aflegt. Die stipulator bedingt dus 
iets in eigen naam, hij is tegenover den debiteur evenzeer schuld-
eischer als de eigenlijke stipulator, maar zijn recht heeft hij ten 
bate van dezen laatste. Een dergelijk beding werd gemaakt om, 
waar een eventueel proces alleen door den crediteur zelf kon wor-
den gevoerd, reeds van te voren de mogelijkheid te scheppen dat 
een ander dit ten bate van den rechthebbende zou kunnen aan-
vangen, daarnaast ook om het anders verboden beding, dat de 
praestatie na den dood van den stipulator aan diens erven zou ge-
schieden, mogelijk te maken, de adstipulator mag dan, als zelf 
stipulator, betaling vorderen, maar moet het ontvangene aan de 
erven afdragen. En ook hier is door het feit dat materieel niet aan 
den crediteur-in-naam de praestatie ten goede moet komen, diens 
recht gemodifieerd; zoo gaat het niet op erfgenamen van den 
adstipulator over enz.1) Eindelijk kan in dit verband nog op den 
familiae emptor worden gewezen, wien een vermogen wordt over-
gegeven om de uiterste wilsbeschikkingen van den erflater ten uit-
voer te brengen. Ook deze is eigenaar van het vermogen, maar ten 
bate van de door de beschikkingen bevoordee lden 2 ) . 

Uit deze voorbeelden blijkt, dat al thans het oudere Romeinsche 
recht (want het zijn alle instituten die in den tijd van Justinianus 
verdwenen zijn) gevallen van onzen rechtsvorm, eigen recht in 
eigen naam, maar ten bate van anderen, kent. Voor ts dat ook reeds 
bij de Romeinen de invloed van een dergelijk recht door de laatste 
omstandigheid werd gemodifieerd. Onjuist is het dus als Schultze3) 
beweert, dat de zoo gerechtigde met ieder ander gerechtigde vol-
komen gelijk stond en dat hij alleen obligatoir tegenover den derde 
gebonden was — dat gebonden zijn wijzigt zijn recht — maar wel 
moet toegegeven worden, dat die modificaties altijd dingen van 
secundair belang betroffen, dat vooral bij de fiducia tegenover bui-
tenstaanden het recht was het volledig recht, door het doel waartoe 
het was verleend, in hoofdzaak niet beperkt. Anders is dit in het 
Germaansche recht, waar onze vorm veelvuldig werd gebruikt. De 
Germaansche Treuhànder is wel zelfstandig, ook zakelijk gerech-
tigd, maar zijn recht is beperkt door zijn verhouding tot dengeen 
te wiens bate hij het uitoefent. Niet als bij den Romeinsche fidu-
ciarius zijn de beperkingen van zijn recht — afgezien van het 
obligatoire gebonden zijn — uitzonderingen ten aanzien van details, 
in alle zijn werkingen is het recht gewijzigd. Die beperkingen 
werken zakelijk, ook tegenover derden heeft degeen te wiens na-
deele de trouw verbroken is verhaal, voorzoover althans verhaal 
onder derden naar Germaansche beginselen mogelijk is. Een derge-
lijke rechtsverhouding komt' in landen van Germaansch recht zeer 

*) Vgl. Gajus t.a.p. III, 110—114. Ook Girard, Traite élémentaire de droit 
romain, biz. 746, Sohm, Institutionen, blz. 385. 

2) Vgl. Sohm, t.a.p. blz. 532 vlg. 
3) t.a.p. blz. 9. 
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veel voor, het oudste ons bekende geval is dat van den ,,saalman", 
wien iemand zonder wettelijke erven zijn goed overdraagt met 
beding dat na zijn overlijden aan den als erfgenaam aangewezene 
af te geven. Verder valt te wijzen op een veelvuldig gebruik van 
dergelijke personen in het verkeer met den grond, om bv. over-
dracht aan niet-burgers mogelijk te maken, terwijl eindelijk ook 
op de Romeinsche adstipulatio gelijkende gevallen worden ge-
vonden 1 ) . 

Merkwaardig is het nu, dat terwijl deze rechtsvorm in het Rom. 
recht vrij spoedig verdwijnt, hij in het Germaansche recht zich 
verder heeft ontwikkeld. Vooral in een tak daarvan, het Engelsche, 
heeft hij het tot bijzonderen bloei gebracht. Immers de Engelsche 
„trust" is oorspronkelijk niet anders dan de Treuhanderschaft 2 ) . 
Ook de trustee krijgt een eigen recht op de hem toevertrouwde 
zaak, maar ook hij heeft dat recht alleen ten bate van een ander. 
Deze wijze van handelen geschiedde ook hier om over een onroe-
rend goed bij doode te kunnen beschikken, dan om giften voor een 
philantropisch doel, na het overlijden uit te deelen, mogelijk te 
maken en vooral om de geestelijke corporaties de gelegenheid te 
verschaffen onroerend goed in handen te krijgen. Naar common 
law was het dezen verboden den eigendom van vast goed te. ver-
werven. W i l d e men nu deze bepaling ontduiken, dan werd het voor 
de corporatie bestemde goed aan den trustee geleverd, maar liet 
deze aan de corporatie het vruchtgebruik over. Naar common law 
was de trustee dan eigenaar maar degeen te wiens behoeve hij 
het recht had (de cestui que use) werd tegenover hem door de 
Chancery beschermd, het recht van den trustee was beperkt. O p 
de ontwikkeling van dit instituut, samenhangend met de Engelsche 
onderscheiding van common law en equity, op de pogingen dit uit 
elkaar vallen van het recht op onroerend goed naar de eene en 
naar de andere rechtsbron te doen ophouden door de uses of trusts 
te verbieden en de cestui que use tot vol-gerechtigde te maken, 
op de typisch Engelsche wijze waarop de jurisprudentie dit verbod 
het in naam handhavend zoo goed als geheel op zij zette en op 
zoo veel meer in de ontwikkeling zullen wij hier niet ingaan. Het 
zou ons te ver voeren. Genoeg zij het te vermelden, dat het gebruik 
van het instituut zich meer en meer uitbreidde, thans alle ver-
mogensrechten kan betreffen en in onderling zeer uiteenloopende 
gevallen plaats v i n d t 3 ) . Beginsel is daarbij gebleven, dat de trustee 

1) Vgl. Schultze t.a.p. blz. 7, Fockema Andreae, Oud-Nederl. Burgerl. Recht 
II, blz. 330. 

2) Engelsche schrijvers — b.v. Stephen's Commentaries I bl. 258 — beweren, 
dat de trust aan de Romeinsche fiducia ontleend is. Waarschijnlijk is dit niet, al 
gaf de inmenging der geestelijkheid aan de zaak een kanoniek-rechtelijk tintje. Vgl. 
ook Heijmans in Holtzendorff—Kohler's Encyclopaedic I blz. 811. 

3) Een dier gevallen is de combinatie van producenten met opdracht van beheer 
aan één (den trustee) de Amerikaansche trust, in de staathuishoudkunde wel 
bekend. 
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de gerechtigde is, maar dat dit recht door den inhoud der trustakte 
min of meer is beperkt, dat hij aansprakelijk is bij overschrijding 
van zijn macht, in welk geval de benadeelde ook tegen den derde — 
tenzij die het recht te goeder trouw onder bezwarenden titel heeft 
verworven — een actie heeft. 

Aan deze Engelsche trust ontleent ons instituut zijn naam. Nu 
moet men daaruit niet afleiden, dat wij met een copieering van de 
Engelsche instelling te doen hebben. Voorbeelden van de door ons 
bedoelde handelingen komen voor, vóór dat de Engelsche termen 
gebruikelijk waren geworden en eenig verband tusschen de oudere 
hypotheekstellingen ten name van „commissarissen van de leening" 
en dergelijke en de Engelsche trust is niet aan te toonen. In het 
wezen der zaak is na invoering van dien term geen verandering 
gekomen. Het gebruik van dien naam zal wel het gevolg zijn van 
het feit, dat een goed woord voor de verhouding in de Hollandsche 
rechtstaal ontbreekt en overneming van den Engelschen term voor 
dit vooral voor financierskringen belangrijk instituut bij de vele 
relaties onzer financiers met landen van Engelschen tongval voor 
de hand lag. O p grond daarvan mag zeker niet worden aange-
nomen, dat wat in Engeland omtrent de trust rechtens is, ook hier 
zou gelden, maar wel leert ons reeds de gelijknamigheid hoezeer 
rechtsvergelijking hier van nut kan zijn. 

Zeer belangrijk is uit dit oogpunt ook het Duitsche recht, waar 
men getracht heeft het oude instituut der Treuhânderschaft speciaal 
voor het doel, waarvoor ten onzent het trustbeding wordt gemaakt, 
nieuw leven in te blazen. § 1189 B. G. B. zegt: „Bei einer Hypothek 
der in § 1187 bezeichneten Art (für die Forderung aus einer 
Schuldverschreibung) kann für den jeweiligen Glàubiger ein Ver-
treter mit der Befugniss bestellt werden, mit Wi rkung für und 
gegen jeder spàteren Glàubiger bestimmte Verfügungen über die 
Hypothek zu t ref fen" 1 ) . Ook deze „vertegenwoordiger" heeft in 
werkelijkheid de positie van een Treuhànder . „Das B. G. B. nennt 
ihn Vertreter, zegt Gie rke 2 ) , er ist aber Treuhànder" , en verder: 
Der Treuhànder ist kein Vollmachttrëger und kein Beauftragter. 
Er ist ein Vertreter aus eignem Recht, der in eignem Namen und 
selbstàndig handelt". En met het wezen der zaak is ook de naam 
te vinden in de Deutsche Hypothekenbankgesetz van 13 Juli 1899,-
die aan een (van staatswege aangesteld) Treuhànder een reeks 
rechten van controle toekent, die bij ons dikwijls aan trustee's 
worden gegeven, zoo tot inzien van de registers van de banken 
omtrent hun hypotheken, tot medebewaren van gelden, tot mede-
teekening der pandbrieven ter zekerheid, dat niet meer wordt uit-
gegeven dan het bedrag der hypotheken bedraagt, alle bevoegd-
heden ten bate van de pandbrièfhouders door den daartoe aan-
gestelde in eigen naam uit te oefenen. 

*) Vgl. ook art. 327 Ontwerp 1898 B. W. 
2) Deutsches Privatsrecht II blz. 995 noot 31. blz. 995. 
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III. 

Onderzoeken wij thans of naast de gevallen van vroeger of 
elders, waar de mogelijkheid is erkend van een recht, in eigen 
naam en niet krachtens opdracht maar wel ten bate van anderen 
uit te oefenen, ook voorbeelden van dezen vorm in onze thans 
geldende wet zijn aan te wijzen. Vooraf echter moeten wij nog 
kort de grens aangegeven tusschen dit instituut en andere daarop 
gelijkende. 

In de eerste plaats moet het wel worden onderscheiden van het 
beding ten behoeve van derden. Overeenkomst tusschen beide 
bestaat, in zoover daar als hier een rechtshandeling tusschen twee 
personen ten bate van een derde geschiedt, maar belangrijk is het 
verschil: daar wordt bedongen, dat aan een derde zal worden ge-
praesteerd, hier dat ter wille van een aan een derde op anderen 
grond (het uitgeven der leening) toekomende praestatie aan hem 
die het beding maakt zekere bevoegdheden worden verleend. W i e 
een beding ten behoeve van derden maakt heeft een eigen belang 
dat de praestatie aan den derde zal geschieden, de trustee heeft 
dit niet, hij is tusschenpersoon. Tusschenpersoon ook is een ander, 
met wiens rechtsverhouding de onze zekere gelijkenis vertoont: de 
commissonnair. Ook de commissionnair handelt in eigen naam, 
treedt in eigen naam in rechten op en ook zijn handelen geschiedt 
ten bate van derden, maar de commissionnair is tegenover den 
committent niet anders dan lasthebber, hij handelt krachtens op-
dracht van zijn lastgever1) en juist die opdracht ontbreekt in ons 
geval, maar mag de verhouding tusschen obligatiehouders en trustee 
met die tusschen commissionnair en committent vergeleken wor-
den, meer dan gelijkenis bestaat er niet: er is hier geen lastgevings-
overeenkomst, de verhouding van den trustee tot obligatiehouders 
is zelfstandiger. Tegenover dengeen met wien hij handelt is de 
commissionnair voorts de volgerechtigde, dien derde gaat het 
commissiecontract niet aan en slechts in een enkel geval heeft het 
feit dat zijn mede-contractant niet voor zich zelf handelde'-) op 
zijn rechtspositie invloed, voor den uitgever van een obligatie-
leening daarentegen zal het telkens voelbaar zijn, dat achter den 
trustee een ander staat, in wiens belang deze optreedt. Bij het 
commissiecontract zijn er twee rechtsverhoudingen (commission-
nair-committent, commissionnair-derde) bij het trustbeding drie 
(uitgever-obligatiehouders, uitgever-trust, trust-obligatiehouders). 

Zijn dus beding ten behoeve van derden en commissiecontract 
niet met ons geval tot één begrip terug te brengen, wel kan dat 
m. i. gezegd worden van de executeele. De positie van den 

*) Kist-Visser. Handelsrecht III. blz. 99/100, 108, Molengraaff, Leidraad 2e 
druk, blz. 103. 

2) Zie art. 240, Ie lid W. v. K. 
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executeur-testamentair ten aanzien van de tot de nalatenschap 
behoorende rechten is van denzelfden aard als die van den trustee 
ten aanzien der rechten van de obligatiehouders. Hierover een 
korte opmerking, al zal ik, nu dit onderwerp pas in dezen jaargang 
van dit Weekblad is besproken, mij zooveel mogelijk beperken. 1 ) . 

Het is bekend dat de executeur noch als vertegenwoordiger van 
erflater, die overleden niet meer vertegenwoordigd kan worden, 
noch als vertegenwoordiger van de erfgenamen, tegenover wie hij 
een onafhankelijke positie inneemt, kan worden beschouwd. Hier-
over is men het tegenwoordig vrijwel eens, moeielijker is het te 
zeggen wat hij dan wel is. Door het overlijden gaan de rechten 
en verplichtingen van den erflater over op den erfgenaam, de aan-
wezigheid van den executeur brengt daarin geen verandering, maar 
toch is hij bevoegd verschillende van die rechten uit te oefenen 
en hij doet dit niet in naam van den erfgenaam, maar krachtens 
eigen r ech t 2 ) . Hij neemt de nalatenschap in bezit (art. 1054), 
handhaaft de geldigheid van den uitersten wil, ook al zou de 
ingestelde erfgenaam die niet willen verdedigen (art. 1058), ver-
koopt tot de nalatenschap behoorende goederen (art. 1059) en 
int de schulden (art. 1060). Bij al deze handelingen heeft hij zich 
om de wenschen van den erfgenaam niet te bekommeren, hij kan 
zijn rechten tegen dezen zelf uitoefenen, toch doen de gevolgen 
van zijn handelen zich niet in zijn vermogen, maar in dat van den 
erfgenaam gevoelen. Om de belangen van dezen gaat het. Vol -
komen gelijk de trustee zekere rechten ter wille van de obligatie-
houders maar onafhankelijk van dezen in eigen naam heeft, vol-
komen op dezelfde wijze is de executeur gerechtigd ten bate van 
den erfgenaam. Ook een historische beschouwing pleit voor deze 
opvatting. Onze executeur stamt van den Saalman van het Ger-
maansche recht, zoowel voor het Fransche recht tot op den 
Code: l ) als voor het oud-Hollandsche is deze lijn gemakkelijk aan 
te wijzen ' ) . W e l is in den loop der jaren zijn karakter in zoover 
veranderd, dat hij niet meer als in de oudste tijden — en ook nu 
nog in de Engelsche wet — de volkomen gerechtigde ten aanzien 
der nalatenschap, dus de eigenaar van de den erflater in eigendom 

l) Vgl. verder Schultze t.a.p. blz. 64 vlg. 88 vlg. Belangrijk is ook de be-
schouwing van Hellwig Lehrbuch des Deutscben Civilprozesrechts I blz. 323, deze 
vat de verhouding op als een „Verwaltungsrecbt" van eigenaardig karakter. 

'2) 'Zie ten bewijze van het practische belang van deze tegenstelling vonnis 
Amsterdam 25 Maart 1904, W. v. h. R. 8135. 

: ') Zie Opzoomer, IV, blz. 343. 4. Pothier, Traité des donations testam. V, 
2, § 8. 

4) Zie Fockema Andreae, Oud Nederl. Burgerl. Recht II, blz. 330 vlg. Deze 
schrijver meent, dat de executeur-testementair in later tijden niet is een ver-
zwakte vorm van den Saalman, maar hij tot een nudus mandatarius van den 
erflater is geworden. Voor het Oud-Hollandsch Recht, waar de executeur onge-
veer dezelfde bevoegdheden had als hij thans heeft, had dat m. i. op de in den 
tekst aangegeven gronden evenmin aangenomen mogen worden als het hedendaagsche. 
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toebehoord hebbende zaken, de schuldeischer van zijne inschulden 
is, maar gebleven is dat hij ten aanzien der nalatenschap zelfstan-
dig gerechtigd is, dat hij bevoegdheden heeft verkregen, die be-
hooren tot de uit die rechten van eigenaar of schuldeischer voort-
vloeiende. 

Dit is daarom voor ons zoo belangrijk, omdat er uit afgeleid 
kan worden, dat ook onze wet den vorm: eigen recht ten bate van 
anderen kent, de mogelijkheid aanneemt, dat iemand gerechtigd is 
in eigen naam het vermogensrecht van een ander uit te oefenen. 
Ditzelfde nu zien wij in ons geval van de geldleening met trust-
beding, maar terwijl bij de executeele en ook hier, voor wat het 
vorderingsrecht betreft, de nauwkeurige begrenzing van de be-
voegdheden van den gerechtigde en van den toch ook gerechtigde 
derde belanghebbende moeilijk is, wordt deze grens ten aanzien 
van de hypotheek door een gemakkelijk uiterlijk kenteeken aan-
gegeven: hypotheek heeft de trustee ten bate van een vorderings-
recht, dat niet een bestanddeel van zijn vermogen is. W a a r nu een 
dergelijke rechtsverhouding, in vroeger en hedendaagsch recht en 
ook in onze wet bekend, door de economische positie van partijen 
gewenscht is, moet zij ook naar ons recht bestaanbaar worden 
genoemd, tenzij of de aard der hypotheek naar onze wet óf eenige 
speciale bepaling der wet zich daartegen verzet. Over beide een 
enkel woord. Uit den aard van de hypotheek zou men wellicht 
een bezwaar tegen deze instelling hierin kunnen vinden, dat vol-
gens haar schuldeischer en hypothecaire crediteur uiteen vallen. 
De zekerheid wordt hier bedongen ten bate van eens anders vor-
deringsrecht. Intusschen wat is hier tegen? De wet zelf erkent de 
mogelijkheid dat hypotheekgever en schuldenaar niet in één per-
soon samenvallen, aan identiteit der bij het vorderingsrecht be-
trokkenen met de partijen in de hypotheekovereenkomst blijkt zij 
niet te hechten, waarom zou dan ook niet de hypotheekhouder een 
ander kunnen zijn dan de schuldeischer? Is eenmaal de mogelijk-
heid erkend dat in het algemeen de een gerechtigd is ten bate van 
eens anders vermogensbelang, waarom zou dat dan ook hier niet 
kunnen geschieden? W a t nu de bijzondere bepalingen over dit 
onderwerp betreft, de eenige die tegen onze opvatting zou kunnen 
worden aangevoerd is die van het meergenoemde art. 1231 B. W . 
Dit eischt een bepaalde aanduiding van schuldeischer en schulde-
naar, is daaraan nu voldaan bij een inschrijving van een trust-
hypotheek? Het bezwaar, dat bij de opvatting die in den trustee 
een vertegenwoordiger ziet aan dit art. wordt ontleend, dat n.l. 
de hypotheekhouder niet in de akte en het borderel wordt ge-
noemd, valt weg, de hypotheekhouder (de trust) is evengoed ver-
meld als bij elke andere hypotheekstelling, blijft de vraag, of met 
vermelding van den hypotheekhouder, die niet is schuldeischer kan 
worden volstaan, nu het artikel uitdrukkelijk van schuldeischer 
spreekt. Naar mijn meening is voor bevestigende beantwoording 
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van die vraag alle reden, immers uit het feit dat ook de hypotheek 
onder derden in dit vorm-voorschrift niet wordt vermeld, blijkt 
duidelijk genoeg, dat de wetgever hier als op meer p laa tsen 1 ) het 
normale geval voor het eenige heeft genomen en van schuldeischer 
en schuldenaar spreekt, waar hij hypotheekhouder en hypotheek-
gever bedoelt. 

Men kan de vermogensrechtelijke handelingen onderscheiden in 
twee soorten: die, welke de vermogensverschüivingen zelf betref-
fen en die welke strekken om de rechtsgevolgen van de eerste 
nader te bepalen en dus slechts ter wille van deze bestaan. De 
hypotheekstelling behoort tot de laatste. Uit de hypotheek onder 
derden blijkt de mogelijkheid dat deze hulp-handeling door andere 
personen kan worden aangegaan dan door degenen die de hoofd-
handeling hebben verricht, uit de executeele dat rechtsuitoefening 
in eigen naam ten bate van anderen mogelijk is, waarom zou dan 
een handeling niet geldig zijn die de ééne eigenaardigheid met de 
eene, de andere met de andere der beide genoemde door de wet 
erkende instituten gemeen heeft en tegen welke overigens niets in 
het midden is te brengen? 

Uit dit alles meen ik tot de geldigheid, ook naar ons positief 
recht, van de hypotheek van den trustee ter zekerheid voor de 
rechten der obligatiehouders uit de geldleening te mogen con-
cludeeren. 

Kan zoo ten aanzien der hypotheekstelling gezegd worden, dat 
de hulp-handeling geschiedt door iemand die niet partij is in de 
hoofdhandeling, ingewikkelder is de vraag hoe de verhouding ten 
aanzien van het vorderingsrecht is te denken. Hier is de scheiding 
tusschen hoofd en hulphandeling niet te maken, hier zal in de 
bevoegdheden uit één handeling voortvloeiend een grens moeten 
worden getrokken. Schuldeischer zijn de obligatiehouders, toch 
geldt ook van het vorderingsrecht dat het door den trustee in zeker 
opzicht wordt „uitgeoefend". Hoe moeten we ons deze verhoudin-
gen denken en hoe hier de bevoegdheden van obligatiehouder en 
trustee af te grenzen? Welke bevoegdheden die de obligatiehou-
ders zouden hebben omdat zij de geldneemster geld hebben ver-
strekt komen hen zelf ten volle toe, welke heeft de trust, zij het 
in hun belang verkregen? Of met andere woorden: in hoeverre 
is de verhouding tusschen geldgever en geldnemer ten aanzien 
van het persoonlijk recht door de trustakte gewijzigd? 

Hiermee zijn we gekomen tot de bespreking van de eerste der 
drie rechtsverhoudingen, die uit de door ons bedoelde rechts-
handelingen voortvloeien: die van geldgever tot geldnemer. Voorop 
moet daarbij staan dat het de obligatiehouders zijn uit wier ver-
mogen het geld tot den uitgever der leening komt, dat dus zoowel 
dat geld als de renten ook weder tot hen terug moeten keeren. 

!) Zie b.v. art. 1230. 
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Tevens dat die betaling van rente en aflossing niet zóó geschiedt 
dat de geldnemer zich tegenover den trustee en deze tegenover de 
obligatiehouders verbindt, maar dat dit, zij het onder contrôle van 
den trustee, rechtstreeks gaat van leener tot uitleener. Zou men 
nu daaruit gaan afleiden, dat de obligatiehouder nu ook bij niet-
betaling van rente of aflossing zijn schuldenaar in rechten kan aan-
spreken dan komt men in botsing met het beding van de trustakte 
,,dat de rechten worden uitgeoefend door den trustee" en niet 
alleen met dat beding maar met de geheele trustakte, want hoe 
moet deze schuldeischer gaan executeeren, als hem zijn voornaam-
ste executiemiddel, de eigenmachtige verkoop krachtens de hypo-
theek, onthouden is? en, we zagen het, hypotheekhouder is hij niet. 
Aan de trust-akte, we hebben het reeds boven uiteengezet ' ), is 
ook de obligatiehouder gebonden. Maar wat kan de obligatie-
houder dan wel doen bij wanbetaling? 

Voor wij dat onderzoeken, moet er eerst nog op worden ge-
wezen, dat de obligatiehouder niet alleen tot den geldnemer en 
de trust in een bijzondere verhouding staat, maar ook nog tot zijn 
mede-obligatiehouders. Er bestaat een streven bij dergelijke obli-
gatieleeningen den debiteur niet te plaatsen tegenover een reeks 
individueele crediteuren maar tusschen hen een zekeren band te 
leggen, zoodat de schuldenaar min of meer een eenheid tegenover 
zich vindt. Goed te verwezenlijken echter is dit slechts indien een 
trustbeding is gemaakt. Een beschouwing over het eene leidt tot 
een over het andere. Die verhouding der obligatiehouders onder-
ling is dus nader te bezien, voor die van obligatiehouders tot 
schuldenaar kan worden vastgesteld. 

IV. 

Onze wet zwijgt over de obligatieleening. Meest beschouwt men 
het uitgeven van een obligatieleening als het aangaan van even zoo 
vele contracten van verbruikleening, als er obligatiehouders zijn, 
waarbij dezen als uitleeners optreden, de geldnemer als leener fun-
geert. Of nu de opvatting der verhouding als een verbruikleen juist 
is, of het feit dat een verbintenis aan toonder in het leven wordt 
geroepen tot een andere voorstelling leidt en dergelijke vragen 
meer kunnen wij laten l iggen") . Voor ons zijn zij slechts van 
belang voor zoover zij in verband staan met de vraag: is hier 
inderdaad niet meer dan een reeks individueele rechtsverhoudingen 
tusschen den uitgever en de houders der stukken of bestaat er 
eenige band tusschen de obligatiehouders, zoodat zij gezamenlijk 
als één massa tegenover hun debiteur staan? Voor een opvatting 

1 ) Vgl. blz. 439 vig. boven. 
2) Vgl. daarover Cosack. Lehrbuch des Handelsrechts, blz. 338 vlg. (§ 66). 

29 
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der zaak in laatstbedoelden zin is in de wet geen aanknoopings-
punt te vinden, toch gaan de behoeften der practijk meer en meer 
in die richting. Belanghebbenden zelf, voor zoover zij al thans zich 
juridieke voorstellingen maken en voor zoover zij niet beter zijn 
ingelicht door een wetgeleerde, beschouwen de zaak op die wijze; 
het wil er bij obligatiehouders niet gemakkelijk in, dat tusschen 
hen onderling rechtens geenerlei band bestaat , dat zij niet meer 
met elkaar te maken hebben dan met den leverancier van pennen 
en inkt van hun debiteur of met den verhuurder van zijn kantoor; 
omgekeerd beschouwt de debiteur zijn geheele obligatieschuld niet 
als een reeks van schulden, maar als één schuld. Het „aandeel 
in de geldleening groot zooveel uitgegeven door enz.", gewoonlijk 
op de stukken gedrukt, bewijst deze bewering. Practisch doet deze 
botsing tusschen wat de mannen der practijk beoogen en wat uit 
de wet wordt afgeleid zich vooral gevoelen, als het wenschelijk 
is in de voorwaarden der uitgifte eenige wijziging te brengen, als 
de geldnemer uitstel moet hebben voor een couponbetaling of een 
verandering gebracht wil zien in het plan van aflossing. Hij moet 
dan met ieder obligatiehouder individueel onderhandelen en weigert 
er maar ééne dan kan het geheele plan mislukken. Is van deze 
zijde beschouwd de rechtspositie van den obligatiehouder juist 
door zijn isolement sterk, aan den anderen kant is hij, zoolang 
slechts rente en aflossing betaald worden, geheel machteloos. Uit 
den aard der zaak heeft hij niet als de aandeelhouder eenig mede-
zeggenschap in het beheer der onderneming, waarin hij zijn geld 
stak, maar zelfs de mogelijkheid van controle van dat beheer is 
hem onthouden. Tegenover de massa der gezamenlijke obligatie-
houders, met wier geld dikwijls de zaak grootendeels wordt ge-
dreven, is dit niet altijd te bil l i jken1). 

In den laatsten tijd zijn nu ondernemingen, die obligatieleenin-
gen sluiten, er dikwijls op uit de voor hen niet gewenschte gevol-
gen der opvatting van de obligatie als individueel bepaalde, af-
zonderlijke schulden te voorkomen door bij de uitgifte een zekeren 
rechtsband tusschen de obligatiehouders te leggen. Er wordt name-
lijk in de voorwaarden der uitgifte gezegd, dat de op een ver-
gadering van obligatiehouders genomen besluiten bindend zullen 
zijn zoo voor de tegenstemmers als voor de niet aanwezigen. Om 
den individueelen obligatiehouder daardoor niet al te zeer aan 
overrompeling bloot te stellen wordt er bij bepaald, dat een der-
gelijk besluit alleen op een vergadering genomen kan worden, waar 
een zeker percentage der obligaties vertegenwoordigd is of slechts 
met een zekere meerderheid en zoo meer. Door een dergelijk beding 
is wel de uitgever der leening gebaat, maar niet de obligatiehouder, 
integendeel. Eenigszins anders wordt dit, als dit beding met het 

' ) Vgl. Dóking Dura. Handhaving der rechten van obligatiehouders. Ac. Pr 
Utrecht 1886. blz. 74, 89. 
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trustbeding wordt verbonden. Als de obligatiehouders tot een een-
heid worden gemaakt, als zij bij meerderheid besluiten kunnen 
nemen die voor allen gelden, dan moet er een persoon zijn, die 
evenals het orgaan van een rechtspersoon die besluiten uitvoert 
en die tevens vóór dat de besluiten genomen zijn voor de mogelijk-
heid ze te nemen (de vergadering bijeenroepen, leiden enz.) zorgt. 
De debiteur kan die persoon niet zijn. ImmtiS, het is mogelijk dat 
juist tegenover hem moet worden opgetreden. Is nu een hypotheek 
aan de leening verbonden en aan een trustee verleend, dan is die 
trustee ook voor deze zaak de aangewezen persoon. Hij wordt 
dan niet alleen uitvoerder van de besluiten van de vergadering van 
obligatiehouders maar juist tengevolge van zijn positie als trust 
worden hem persoonlijk een deel der in de vergadering te regelen 
bevoegdheden van de gezamenlijke obligatiehouders opgedragen, 
het is toch voor alle partijen zoo veel gemakkelijker dat de debiteur 
één persoon tegenover zich vindt — zij het dan dat deze voor 
belangrijke handelingen toestemming der obligatiehouders noodig 
heeft — dan een van overal bijeen te zoeken massa belangheb-
benden. Staat nu van af de uitgifte naast den debiteur een per-
soon die voor de belangen der obligatiehouders moet opkomen en 
die tijdens de gestie voortdurend met den debiteur in aanraking 
komt, dan ligt het voor de hand dien vertrouwensman van obligatie-
houders ook enkele bevoegdheden van controle te geven, die de 
obligatiehouders als zoodanig niet zouden hebben. Voor dezen 
klinkt dit aanlokkelijk, de plaatsing der leening wordt er dus door 
vergemakkelijkt en voor den schuldenaar heeft het weinig bezwaar, 
als niet de eerste de beste obligatiehouder, maar een hem bekende 
en door hem vertrouwde derde bevoegd is af en toe zich in zijn 
zaken te mengen. De wijziging in de gewone verhouding strekt dan 
ook ten bate van den obligatiehouder. 

In drieërlei opzicht wordt dus de rechtsverhouding van de 
obligatiehouders tot den geldnemer gewijzigd: 

1". er wordt een rechtsband tusschen hen onderling gelegd, 
waardoor de meerderheid (of een zekere meerderheid) voor de 
minderheid bindende besluiten kan nemen; 

2". er wordt bepaald dat die meerderheid tegenover den debi-
teur door den trustee optreedt, en dat de trustee bevoegd is (binnen 
de perken door de akte gesteld) de rechten der obligatiehouders 
uit te oefenen; 

3". de trustee krijgt zekere rechten ten bate der obligatiehou-
ders die deze zelf niet zouden hebben. Deze laatste greep van 
bepalingen komt niet in elke akte van obligatieleening met trust-
beding voor, beide andere wel, onverschillig of hypotheek is ge-
steld of niet. 

W a t zijn nu de rechtsgevolgen van deze bedingen? In de eerste 
plaats: zijn zij geldig? 

Wellicht verwondert het iemand dat ik deze vraag stel en acht 
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men die geldigheid op grond van de contractsvrijheid boven allen 
twijfel. De obligatiehouders nemen deel in de leening op de voor-
waarden, die het stuk óf zelf bevat óf waarnaar het verwijst, zij 
onderwerpen zich 1 ) vrijwillig aan die voorwaarden — waarom zou-
den zij er niet aan gebonden zijn? Z ó ó eenvoudig is de zaak echter 
niet. Voor twijfel bestaat het meest aanleiding, a!s de onderwer-
ping van den obligatiehouder aan zijn mede-obligatiehouders en 
aan den trustee zoo ver gaat dat door de akte — gelijk ik er ge-
zien heb — ,,elke rechtstreeksche actie van den obligatiehouder 
tegen den debiteur is uitgesloten". 

Wi l men hieruit afleiden, dat geen enkel proces tusschen 
obligatiehouder en debiteur mogelijk is, dan zou ik zeker durven 
volhouden dat zóó ruim opgevat het beding niet geldig is. Tot 
toelichting dezer bewering wijs ik op het volgende geval. Gesteld 
de debiteur weigert aan de obligatiehouder betaling van coupons 
of verschaffing van nieuwe couponbladen tegen inlevering van de 
talons op grond dat hij dezen niet als den rechtmatigen houder 
van die stukken erkent, b.v. omdat zij op onregelmatige wijze uit 
zijn handen zijn geraakt (denk aan de Hollandsche Hypotheek-
bank processen). Zou dan de obligatiehouder van den rechter niet 
een beslissing van dit geschil tusschen hem, individueel en zijn 
debiteur kunnen verkrijgen? Komt hij er mee op de vergadering 
van mede-gerechtigden — aangenomen al, wat niet eens zeker is, 
dat hij die bijeen kan krijgen — dan zal hem waarschijnlijk worden 
opgemerkt dat het niet aan de vergadering is uit te maken wie 
gelijk heeft, hij of de debiteur, dat zij niet is scheidsrechter in hun 
geschillen en wil hij er den trustee voor spannen, dan zal hij van 
dezen allicht hooren, dat hij (trustee) wel voor de belangen der 
gezamenlijke obligatiehouders heeft te waken, maar niet voor ieder 
individu behoeft op te komen, wiens qualiteit van obligatiehouder 
door den debiteur wordt betwist. Uitsluiting van een rechterlijke 
beslissing tusschen obligatiehouder individueel en debiteur in zoon 
geval zou neerkomen op absolute rechteloosheid van den eerste 
en een dergelijke absolute onderwerping van den crediteur aan 
den debiteur is zeker niet te vereenigen met wat openbare orde 
en goede zeden eischen. 

Vat men dus het bovengenoemd beding zóó ruim op dat men 

') Om dit goed duidelijk te maken wordt in de trust-akte dikwijls gezegd dat 
..door het enkel bezit der obligaties de houders worden geacht genoegen te hebben 
genomen met en zich te onderwerpen aan de bepalingen en voorwaarden dezer 
akte". Dit is zonder beteekenis en zelfs cenigszins dwaas. Immers niet op grond 
dat trustee en uitgever dit tegenover elkaar verklaren zijn de obligatiehouders 
gebonden, maar op grond, dat zij hun recht aan het papier ontlecncn en dit 
papier zelf naar de trust-akte verwijst en zoo deze als het ware in zich opneemt. 
Ontbreekt deze verwijzing, dan zijn de obligatiehouders met gebonden, wat er 
ook in de trust-akte moge staan. Het opnemen van de clausule, als ik citeerde, 
in de akre is weer --evolg van de onjuiste voorstelling, dat de trustee de obligatie-
houders vcrtegcnu.'oordiçil bij de akte. 
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elk proces tusschen individueelen obligatiehouder en debiteur uit-
gesloten acht, dan is zijn geldigheid verre van onbetwistbaar. Maar 
een zoo ruime uitlegging, — waartoe de gebruikte woorden zeker 
aanleiding geven — ligt niet in de bedoeling van partijen. Hun 
streven is de gemeenschappelijke belangen der obligatiehouders 
tot één belang te maken, het aan allen gemeene recht tot één 
recht, dus in de plaats van al de acties der individuen te stellen één 
gezamenlijke actie. De gezamenlijke actie kan dus uit den aard 
der zaak alleen die acties vervangen die door ieder obligatiehouder 
zouden kunnen worden ingesteld. Het individu verdwijnt voor de 
gemeenschap voor wat zijn rechtsverhouding met die van zijn mede-
gerechtigden gemeen heeft, maar ook niet meer. Toetst men aan 
dit criterium het bovenstaand geval dan ziet men dat het daar 
om de vraag gaat of een bepaald persoon obligatiehouder is, niet 
of een obligatiehouder als zoodanig zekere rechten heeft. De 
moeielijkheid voor den obligatiehouder is nu hoe zijn proces in 
zoo'n geval aan te vangen. Vraag t hij betaling van coupons of 
uitlevering van couponbladen, dan loopt hij gevaar dat hem het 
beding van uitsluiting wordt tegengeworpen, immers een derge-
lijke vordering zou ieder obligatiehouder kunnen doen en eerst uit 
het verweer van den gedaagde zou blijken, dat het hier niet om 
een geschil dat door het beding wordt getroffen gaat. Hoe den 
gedaagde tot dit verweer te dwingen, als hij zich tot een beroep 
op het beding bepaalt? De eenig mogelijke weg voor den obligatie-
houder zal m. i. zijn een declaratoire uitspraak te vragen dat hij 
is de rechtmatige houder van het stuk. Daarvan zou niet als van 
de actie tot betaling gezegd kunnen worden dat het een actie aan 
alle obligatiehouders gemeen is. Slechts wie de verouderde meening 
aanhangt, dat een dergelijke enkel declaratoire uitspraak niet van 
den rechter is te verkrijgen zal zich hier tegen kunnen verklaren, 
hoe die uit de impasse kan geraken weet ik niet. Heeft de obligatie-
houder het declaratoir verkregen en weigert de debiteur nog be-
taling dan zou hij zeker van den trustee kunnen eischen dat deze 
optrad, omdat dan vast zou staan dat de debiteur een tegenover 
iederen obligatiehouder bestaande plicht verzuimde. Maar daar-
mee komen wij op de verhouding van obligatiehouder en trustee 
die we liever tot later bewaren. Eerst moet nog de verhouding van 
obligatiehouders en geldnemer worden afgehandeld. 

Zijn de besproken bedingen, opgevat als het vereenigen der 
algemeene actiën in één actie voor vergadering en trustee, geldig, 
daaruit volgt nog niet, dat ook elk besluit krachtens die bedingen 
gemaakt geldig is en iederen obligatiehouder bindt. Die geldigheid 
zal telkens aan wet en goede zeden moeten worden getoetst. Een 
strijd met de goede zeden is ook hier denkbaar, maar de wet zwijgt. 
Of dit een gewenschte toestand is en of het niet beter ware, dat 
de wet hier ter wille van de belangen der minderheden zekere 
waarborgen voor de deugdelijkheid der te nemen besluiten stelde. 
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is een andere vraag. Z o o eischt een Duitsche wet van 1899, die, 
ook als daaromtrent bij de uitgifte der leening niets is bedongen, 
dergelijke organisaties van obligatiehouders mogelijk maakt, voor 
elk besluit, waardoor rechten der schuldeischers zullen worden 
beperkt of opgeheven een gequalificeerde meerderheid (2/3 of 3/4) 
zoo mag naar de wet voor obligaties in handen van den schulde-
naar zelf niet worden meegestemd en is een ongelijke behandeling 
der schuldeischers niet geoorloofd1) . Een besluit waarbij dit 
laatste gebeurde zou men misschien ook naar ons recht als in strijd 
met de goede zeden kunnen betwisten, maar behoudens dien aan 
iedere rechtshandeling te stellen eisch ontbreekt bij ons iedere be-
perking van de vrijheid van besluiten krachtens de akte. Krachtens 
de akte, immers hierin verschilt de vergadering van obligatiehou-
ders, van die van de leden eener vereeniging, de aandeelhouders 
van een naamlooze vennootschap bijvoorbeeld, dat de laatste als 
belichaming van die éénheid der leden tot alles bevoegd is, wat 
haar niet door de statuten is verboden, de vergadering van. 
obligatiehouders daarentegen geen andere bevoegdheden heeft dan 
die haar door de akte zijn gegeven. De vergadering van aandeel-
houders is de noodzakelijke toepassing van het meerderheids-
beginsel in de vereeniging, die van obligatiehouders is een kunst-
matige nabootsing, waar een zekere eenheid wordt beoogd en toch 
de vereeniging on tb reek t 2 ) . 

Verdwijnt door aan de vergadering van obligatiehouders de 
bevoegdheid te geven, besluiten te nemen bindend voor allen, het 
individu voor de gemeenschap, door het trustbeding wordt het 
zwaartepunt der handeling van de vergadering naar den trustee 
verschoven. Is een trustbeding in de akte opgenomen, dan komt 
niet aan de vergadering maar aan den trustee het recht toe ten bate 
van de obligatiehouders tegenover den debiteur op te treden. Hier 
als bij de hypotheek heet het dat de trustee de rechten van obligatie-
houders ..uitoefent", maar hier zal op dezelfde gronden als bij de 
hypotheek gezegd moeten worden dat de trustee niet eens anders 
recht maar eigen recht doet gelden, zij het ten bate van een ander. 
Het feit dat hem krachtens dat recht bevoegdheden van contrôle 
over den geldnemer worden gegeven, die de individueele obligatie-
houder niet heeft, is alleen verklaarbaar bij deze opvatting, niet als 
men denkt aan een ,.uitoefenen" van eens anders recht. Vroegen 

') Vgl. Dernburg. Burg. Recht II blz. 339 vlg. 
'-') Hel zou mij te ver voeren op de consequentie van deze tegenstelling in 

te gaan. Om haar goed te verstaan vergelijke men de regeling, zooals zij in de 
trust-akte voorkomt met deze andere dat de obligatiehouders een naamlooze ven-
nootschap vormen, die zich ten doel stelt de obligaties in de door de débitrice 
uitgegeven leening te nemen. Dan is de nieuwe rechtspersoon zelf créditrice, de 
obligatiehouders worden dan aandeelhouders en staan tot den debiteur der obli-
gaties in gcenerlei betrekking. Voor zoover mij bekend komt deze vorm in de 
piactijk niet voor. zij is echter zeer goed denkbaar en o.a. aanbevolen door 
Thaller. Vgl. I.ehmann Recht der Aktiengesellscbaften I blz. 284. 
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wij hierboven, hoe hier de grens in de bevoegdheden uit het vor-
deringsrecht voortvloeiend te trekken, uit het bovenstaande volgt, 
dat de bevoegdheid tot bescherming van de aan alle obligatiehou-
ders gemeene rechten op den trustee is overgegaan. In ieder vor-
deringsrecht liggen twee elementen: het recht op de praestatie en 
het recht de praestatie af te dwingen. Het eerste heeft de obligatie-
houder hier evenzeer als bij elke andere geldvordering: aan hem 
moet gepraesteerd worden, in zijn vermogen moeten de renten 
vloeien, tot hem keert ook de aflossingssom terug, de trustee staat 
hier buiten. Maa r de bevoegdheid bescherming en verwezenlijking 
van dat recht te eischen door actie, beslag en wat dies meer zij 
heeft de trustee. 

Doch deze is daarbij verplicht ten bate der obligatiehouders te 
handelen en ter wille van dien plicht ook in zekere mate aan de 
gezamenlijke obligatiehouders onderworpen. Hierover en over de 
verhouding van trustee en geldnemer ten slotte een kort woord. 

V . 

Heeft de trustee eenige verplichtingen tegenover den obligatie-
houder; zoo ja, waarop steunen die, zijn zij in rechten af te dwin-
gen en door wien, wat is haar inhoud, ziedaar vragen, waarover ik 
nog een enkele opmerking wil maken. 

De obligatiehouders ontleenen hun recht tegenover den geld-
nemer aan het papier, voor de hand ligt het dus te onderzoeken 
of niet ook de trustee op grond van dat papier tegenover hen 
gebonden wordt. Buiten het papier om is niets te vinden op grond 
waarvan het bestaan van een verbintenis tusschen beiden zou kun-
nen worden aangenomen. 

Het stuk is meestal door den trustee mede-onderteekend. W e l 
doet hij dit, zooals het in de akten heet, alleen om te doen blijken 
dat het stuk behoort tot de in de akte bedoelde geldleening en 
zonder eenige verbintenis op zich te nemen, maar dat laatste moet 
men niet al te letterlijk opvatten. Blijkbaar is de bedoeling daarvan 
dat de trustee zich niet als borg op welke wijze dan ook voor den 
geldschieter aansprakelijk stelt, niet, dat hij zich aan de verplich-
tingen die uit zijn optreden als trustee voortvloeien wil onttrekken. 
Bij de trustakte verklaart hij voor obligatiehouders op te treden 
en later te zullen optreden. Krachtens die akte worden, naar hem 
bekend is, de obligaties uitgegeven en naar die akte wordt in de 
stukken verwezen, de trustee kan zich dus niet beklagen als de 
obligatiehouders van hem verlangen dat hij de bij de verklaring 
op zich genomen taak om voor hun belangen te zorgen ook vol-
brengt. Daartoe is de trustee evenzeer gehouden, als de geldnemer 
verplicht is tot betaling van rente en aflossing. Niet op grond 
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van de onderteekening der obligatie is de trustee gebonden — deze 
zal inderdaad slechts van belang zijn om te constateeren dat deze 
obligatie behoort tot de in de akte bedoelde — maar op grond 
zijner verklaring bij de trustakte en het met zijn toestemming op-
nemen daarvan in het toonderpapier. 

Is dit de grond van de verplichting van den trustee tegenover 
den obligatiehouder, haar inhoud laat zich in het kort aanduiden 
als een moeten zorgen voor de belangen van de obligatiehouders 
als zoodanig, hij is gehouden de hem ten bate van obligatiehouders 
verleende rechten ook werkelijk in hun belang te gebruiken. Hoe-
ver hij met die zorg gaan moet is niet in het algemeen te zeggen, 
iedere twijfel die zich daaromtrent zou kunnen voordoen zal naar 
de omstandigheden moeten worden beslist. Maar wel is een enkele 
opmerking te maken over de verhouding tot de vergadering van 
obligatiehouders. Heeft de trust voor gewichtige handelingen toe-
stemming van die vergadering noodig? Als het niet uitdrukkelijk 
in de akte bepaald is, zeker niet. De trust krijgt door de akte eigen 
rechten, hij heeft aan niemand te vragen of hij die zal uitoefenen, 
maar wel is hij verantwoording van die uitoefening schuldig en 
daarom kan hij zich door een besluit der vergadering doen dekken. 
Neemt de vergadering een besluit in strijd met hetgeen de trustee 
wil, dan is hij nog bevoegd dat besluit naast zich neer te leggen 
en zijn eigen wil door te zetten. Dit kan gevaarlijk voor hem zijn 
omdat zijn kans aansprakelijk te worden voor de nadeelige ge-
volgen van zijn daad vergroot wordt, formeel er toe bevoegd is 
hij volkomen en het kan zelfs zijn dat zijn verhouding tot. den geld-
nemer hem tot een dergelijk tegen het besluit der vergadering in-
gaan verplicht. Maar daarover zoo straks meer. Een binnen den 
kring zijner bevoegdheden door den trustee tegenover den geld-
nemer verrichte handeling is dus ook ten aanzien der obligatie-
houders geldig, al hebben deze wellicht verhaal op den trustee op 
grond van een onvoldoende zorg voor hunne belangen. Het spreekt 
van zelf dat als de trustee buiten den kring gaat, b.v. de schuld 
kwijtscheldt, of uitstel van rentebetaling verleent, zijn optreden de 
belanghebbenden niet bindt, maar het besluit der vergadering is 
overigens slechts voor de aansprakelijkheid van den trustee tegen-
over de obligatiehouders niet voor de geldigheid der handeling van 
den trustee tegenover den geldnemer van belang. 

Is de trust ook aansprakelijk voor den inhoud van een prospectus 
door den geldnemer uitgegeven?1) Als het vóór de akte is uit-
gegeven zeker niet, als het daarna in de wereld is gezonden, zeker 
wel indien het mede door den trustee is geteekend. Twijfelachtiger 
wordt de zaak, als het prospectus wel alleen is geteekend door den 
debiteur, niet door den trustee, maar deze het wist en goed vond, 

1) Zie daaromtrent ingezonden stukken in W. P. N. R. 1905 blz. 4, 33, 60. 
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dat zijn naam als trustee der leening in het prospectus werd ge-
noemd — of dan een aansprakelijkheid bestaat zal van de om-
standigheden afhangen, zeker zou ik dit niet in het algemeen 
willen ontkennen. En voor wat de akte zelf inhoudt? als daarbij ten 
nadeele van obligatiehouders wordt geknoeid? De aansprakelijk-
heid van den trustee tegenover de obligatiehouders steunt op het 
toonder-stuk en de akte; door maar niet foor de akte is hij aan-
sprakelijk, zegt men wellicht. Intusschen, dat is toch te algemeen, 
zeker behoeft de trustee niet te zorgen, dat de voorwaarden der 
uitgifte voor de obligatiehouders voordeelig zijn: de geldschieters 
nemen deel in de leening nadat de akte is opgesteld, zij hebben 
dus zelf den inhoud van dat stuk te beoordeelen en moeten zelf 
weten of de zaak hun al dan niet lijkt. Gaat de uitgifte aan de 
akte vooraf 1 ) , dan zal de materieele inhoud van de akte wel al 
in het prospectus vermeld zijn en heeft de trustee alleen er op te 
letten, dat de akte overeenstemt met dat prospectus. Zorgt hij 
daar in zoo'n geval echter niet voor, dan doet hij zijn plicht niet, 
en aan gelijk plichtverzuim maakt hij zich schuldig, als hij toe-
laat dat in de akte een feitelijk gegeven wordt opgenomen waar-
van hem de onwaarheid bekend was of bekend behoorde te zijn 
(b.v. als in strijd met de waarheid wordt gezegd, dat de grond 
die bezwaard wordt vrij is van servituten). Voor dit plichtverzuim 
is hij naar mijn meening tegenover obligatiehouders wel verant-
woordelijk, immers hij die zich opwerpt om belangen van anderen 
te behartigen en daartoe zich zelf zekere rechten bedingt, handelt 
in strijd met de goede trouw, als hij toelaat dat die anderen bij 
die handelingen worden misleid. Maar het is niet mijn bedoeling, 
verder allerlei mogelijkheden na te gaan, ik stipte er slechts enkele 
aan om den aard van de verhouding nader toe te lichten, liever 
dan deze oppervlakkige casuïstiek voort te zetten, wijd ik nog een 
enkel woord aan de vraag: tegenover wien is de trustee aansprake-
lijk. Natuurlijk tegenover obligatiehouders, maar tegenover ieder 
individueel of tegenover hen allen gezamenlijk? 

Gelijk ieder obligatiehouder individueel recht heeft op de praesta-
tie van den geldnemer, zoo is ook de trustee tegenover ieder indivi-
dueel tot nakoming zijner verplichtingen gehouden, daarover loopt 
de quaestie niet. Maar kan nu ieder obligatiehouder voor zich deze 
verplichting in rechten afdwingen, eventueel schadevergoeding 
vragen of geldt ook van deze actie, dat zij alleen krachtens een 
besluit der gezamenlijke obligatiehouders kan worden ingesteld en 
dat ook zij door een nieuwen trustee, als die de oude vervangen 
heeft, zal moeten worden aangevangen? Dat dit laatste niet juist 
kan zijn, blijkt al uit de restrictie die in de vraag gemaakt is, 
immers in het tegengesteld geval, als de oude niet vervangen is, 
zou dan elk optreden onmogelijk zijn. Maar bovendien de trustee 

*) Zie naschrift. 
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zou zich nooit kunnen beroepen op een beding, dat alleen den 
uitgever der leening betreft, deze alleen heeft bedongen, dat de 
in het vorderingsrecht gelegen beschermingsbevoegdheden op den 
trustee zullen overgaan. Van een ,.uitoefenen van rechten" tegen 
den trustee door een anderen trustee is voor zoover ik kan nagaan 
in de acte nimmer sprake. Niet zo gemakkelijk is uit te maken, of 
de onderwerping van den individueelen obligatiehouder aan de 
vergadering ook ten aanzien van den trustee geldt. Dan zou als 
het trustbeding niet toepasselijk is, wel niet van een gezamenlijke 
actie sprake kunnen zijn — de vergadering van obligatiehouders 
is niet een rechtspersoon, die in rechten kan optreden, — de acties 
zouden dus individueele acties blijven, maar dan zouden toch de 
besluiten der meerderheid den individueelen obligatiehouder kun-
nen worden tegengeworpen, zoodat na een decharge van den 
trustee door de vergadering elke individueele actie zou zijn uit-
gesloten. In de trust-akten wordt, voor zoover mij bekend, deze 
quaestie niet uitdrukkelijk beslist, met den tekst van het beding, 
..dat de besluiten der krachtens de akte bijeengeroepen vergadering 
de tegenstemmers en de afwezigen binden" is zoowel een uitleg-
ging, die het ook ten behoeve van den trustee, toch ook partij in 
de akte, geschreven acht, te vereenigen als eene die het opvat als 
alleen ten bate van den schuldenaar der leening gemaakt. Ik zal 
hier geen keus tusschen beide interpretaties doen, alleen wil ik 
opmerken, dat eenerzijds het doel der handeling: het vereenigen 
der obligatiehouders voor den trustee van evenveel belang is als 
voor den debiteur, dat, neemt men het gezag van de meerderheid 
hier niet aan, de trust in dezelfde moeilijke positie kan komen, die 
hij voor den geldnemer juist door zijn optreden vermijdt — dat 
anderzijds de schuldeischer, die juist voor zijn onderwerping aan 
de meerderheid tegenover den debiteur een correctief heeft in zijn 
eventueele vordering op den trustee, wel geheel aan willekeur van 
trustee en meerderheid is overgeleverd, als nu ook over die actie 
de macht van de helft plus één beslist, dat voorts ook hier die 
macht, wat er overigens van zijn moge, zeker beperkt is tot het 
nemen van besluiten de aan allen gelijkelijk toekomende rechten 
betreffend. Weiger t dus in het een vorige maal besproken geval 
de debiteur iemand ook na vaststelling door den rechter van diens 
qualiteit van obligatiehouder, betaling, dan zou de trust tot op-
treden verplicht zijn en een besluit der meerderheid dat hem van 
dien plicht onthief, dien houder niet binden. Dit geval toont wel 
hoe moeilijk het is hier. zonder overzicht van de feitelijke ver-
houdingen, een algemeene beslissing te geven; ik zal mij er daar-
om, gelijk gezegd, van onthouden. 

Wi j stipten straks de mogelijkheid aan, dat een nieuwe trustee 
optreedt, kan dit ook tegen den wil van den in functie zijnde ge-
schieden? Kan hij worden afgezet? Soms is de bevoegdheid daartoe 
uitdrukkelijk aan de vergadering van obligatiehouders gegeven, 
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maar heeft zij die ook zonder dergelijk beding? Ik zou het niet 
meenen. Ik heb reeds vroeger betoogd, dat hier van een volmacht, 
die herroepen kan worden, geen sprake is, art. 1850 B. W . is niet 
toepasselijk en op welken grond zouden dan de obligatiehouders 
bevoegd zijn de trustee zijn positie, bij het behoud waarvan hij be-
lang heeft, te ontnemen? Bovendien zou nog een derde een woordje 
mee kunnen spreken: de geldnemer. Hij heeft den trustee gekozen 
en hij heeft tegenover obligatiehouders het beding gemaakt, dat 
deze en niet een andere trustee zekere rechten zou hebben ten 
hunnen bate, zonder zijn toestemming kan men niet een anderen 
trustee tegenover hem stellen. W o r d t de afzetting geregeld, dan 
geeft hij die toestemming bij voorbaat, maar anders zal zij in elk 
geval moeten worden verkregen. Dat heeft zeker zijn bezwaren. 
Verzaakt de trustee zijn plicht, dan moest het den obligatiehouders 
vrij staan hem te ontslaan. Het is zeker, dat deze geheele materie 
voor een in details afdalende wettelijke regeling nog niet rijp is. 
maar mocht het er eens toe komen, dan zal dit een punt zijn waar 
de wetgever heeft in te grijpen. Is de vergadering krachtens uit-
drukkelijk beding tot ontslag bevoegd, dan zal zij harerzijds ver-
plicht zijn tegenover den geldnemer om een nieuwen trustee aan 
te wijzen, krachtens de acte heeft de schuldenaar recht dit te ver-
langen, gevaar trouwens dat obligatiehouders het zouden nalaten 
bestaat er niet, immers wie zou dan de hypotheek en de overige 
rechten van den trustee kunnen doen gelden? Bij afzetting gaan 
volgens de akten, de rechten van den trustee op den nieuw be-
noemde over. 

Zeer sterk zal de behoefte aan vervanging van den trustee zich 
doen gevoelen als deze in staat van faillissement geraakt. Wij 
moeten daar nog even bij stilstaan, omdat men wellicht in de rechts-
gevolgen der faillietverklaring voor de verhouding een bezwaar 
kan zien tegen onze opvatting er van. Als de hypotheek enz. zijn 
eigen rechten van den trustee, vallen zij dan niet in diens faillisse-
ment en gaan ze dus niet in zoo'n geval voor de obligatiehouders 
verloren? Toch is dit bezwaar slechts schijn. Immers de hypo-
theek en de verdere bevoegdheden zijn slechts formeele bevoegd-
heden, zij hebben op zich zelf geen vermogenswaarde, maar dienen 
slechts ter betere waarborg van vermogensrechten die in dit geval 
aan anderen toekomen. Van een in het faillissement vallen kan 
daarom geen quaestie zijn. Dit neemt niet weg, dat het faillisse-
ment van den trustee moeielijkheden kan geven voor de obligatie-
houders, maar deze moeielijkheden bestaan toch alleen dan, als 
zij niet macht tot afzetten hebben. Hebben zij die wel, dan gaan 
ook ondanks het faillissement de rechten van den trustee op zijn 
opvolger over. 

Ten slotte de verhouding van geldnemer en trustee. Ik zal deze 
niet uitvoerig bespreken. Wellicht werd mijn opstel reeds te uit-
gebreid. Ik wil er alleen op wijzen dat ook tusschen trustee en 
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geldnemer verbintenissen bestaan, waaruit is af te leiden dat de 
trustee een geheel andere positie inneemt dan alleen die van ver-
tegenwoordiger van obligatiehouders. Zoo is de trustee gerech-
tigd van den geldnemer haar loon te vorderen, omgekeerd verplicht 
tot het geven van royement voor de hypotheek in de bij de akte 
voorziene gevallen, tot bijeenroeping van vergaderingen enz., in 
één woord tot het verrichten van zijn werkzaamheden als trust. 
Hoezeer men met die verplichtingen vastraakt bij de opvatting van 
den trustee als vertegenwoordiger van obligatiehouder; blijkt uit 
een mij bekende akte van uit dit standpunt opgesteld, waarbij 
obligatiehouders bevoegd worden verklaard den trustee te ontslaan 
o. a. als hij zijn plichten tegenover den debiteur niet nakomt. Dat 
is toch wel zonderling! 

Reeds merkten wij op, dat de trustee als de in de akte genoemde 
voorwaarden vervuld zijn, verplicht is tegenover den geldnemer 
royement te geven, al zou ook een besluit van obligatiehouders het 
hem verbieden. Omgekeerd zal een royement tegen de akte in niet 
geldig zijn, obligatiehouders kunnen dan zoowel tegenover den 
geldnemer als tegenover den derde het voortbestaan van de hypo-
theek ondanks die handeling volhouden. Hier komt dus uit wat 
wij vroeger betoogden, dat wél de trustee als zelf gerechtigde 
tegenover den geldnemer staat, maar deze toch ook er mee reke-
ning moet houden dat achter dien trustee anderen staan om wier 
belang het hier eigenlijk gaat. 

Hiermede ben ik aan het einde gekomen van mijn betoog. W e l 
zou er over de verschillende rechtsverhoudingen door de bespro-
ken handeling in het leven geroepen nog veel te zeggen zijn, maar 
mijn bedoeling was geenszins het onderwerp in al zijn breedte te 
bespreken. Hoofdzaak was voor mij slechts, de aandacht van be-
langstellenden in dergelijke dingen op het instituut te vestigen, het 
verdient die m. i. ten volle. Niet alleen om zijn grote practische 
beteekenis maar ook omdat wellicht de hier ingevoerde rechtsvorm 
nog in andere moeielijke gevallen van dienst zal kunnen zijn. 

Naschrift. V a n bevriende, ten deze bij uitstek deskundige zijde, 
werd mij de opmerking gemaakt, dat de voorstelling die ik van den 
loop der zaken in mijn eerste artikel gaf, niet geheel juist is of liever 
niet voor alle hypothecaire leeningen met trustbeding geldt. Het 
gebeurt nl. wel (zooals ik zeide) dat eerst de trust-akte gemaakt 
wordt en dan de leening geplaatst, maar het gebeurt ook, dat eerst 
de leening wordt uitgegeven, dat dan aan de deelnemers recepissen 
worden uitgereikt, vervolgens de trust-akte gemaakt en daarna de 
recepissen tegen de definitieve stukken voor de dan hypothecair 
geworden leening verwisseld. 

Ik herstel deze fout gaarne. Maar ik moet er toch bijvoegen, dat 
dit aan de constructie die ik gaf niets afdoet. De opmerking „dat 
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de leening eerst geplaats zou worden, als de hypotheek ingeschre-
ven is" (p. 438) moge minder juist zijn, het blijft waar dat de 
obligatie eerst uitgegeven kan worden na die inschrijving. En op 
het uitgeven van die obligatie, het stuk, waaruit de debiteur ge-
bonden wordt, komt het aan, niet op het vagere, meer economische 
dan juridieke begrip van „plaatsing der leening". 



86. B E Z I T E N B E W I J S BIJ D E R E V I N D I C A T I E . * ) 

I. 

Van plan eenige uitspraken onzer rechterlijke macht over eigen-
domsvorderingen bij elkaar te plaatsen, en van enkele critische op-
merkingen te voorzien, werd ik in de bewerking der stof verrast 
door de jongste Themisaflevering, waarin de Rotterdamsche kan-
tonrechter Tieleman een verhandeling plaatste over de vraag: , ,Wat 
is het voorwerp van bewijs in het burgerlijk geding?" Het bleek, 
dat deze gedeeltelijk dezelfde materie betrof, waarmede ik bezig 
was, en arresten besprak, die ook ik wilde behandelen. Ik vind 
mij, waar mijn gevoelen nog al eens afwijkt van dat van Tieleman, 
daarom verplicht, alvorens met mijn eigenlijke onderwerp te begin-
nen, tegenover deze beschouwingen met een korte uiteenzetting 
stelling te nemen. 

Het is bekend, dat Meijers in den jaargang 1913 van dit W e e k -
blad de tot toen in leerboeken en monographieën vrij algemeen ge-
huldigde leer, dat alleen feiten voorwerp van bewijs kunnen zijn, 
heeft aangevallen. Ook een recht, zegt hij, kan worden bewezen 
en art. 1902 verdient althans in dit opzicht niet de verguizing, 
waaraan het heeft blootgestaan. Eén der gronden zijner stelling 
was de mogelijkheid, een recht door vermoedens te bewijzen. Eén 
der gronden of der consequenties, al naar men de bestaande dan 
wel de gewenschte practijk in oogenschouw neemt. W a n t wat 
Meijers aan de theorie als nieuw voorstelde, bleek de vaste leer 
der jurisprudentie te zijn; een bewijs van eigendom door vermoe-
dens werd herhaaldelijk aan rechterlijke beslissingen ten grond-
slag gelegd. Niet de rechtspraak, alleen de theorie moest verande-
ren. Sindsdien heeft de Hooge Raad nog eens uitdrukkelijk de reeds 
vroeger door mijn mede-redacteur uit de jurisprudentie afgelezen 
theorie bevestigd in het hieronder te behandelen arrest van 1920 
in zake de Worth-Rhedermark tegen Brantsen. 

Het is tegen deze leer, dat Tieleman zich keert. Hij handhaaft 
de oude voorstelling, dat alleen feiten voorwerp van bewijs kunnen 
zijn, van bewijs van zakelijke rechten door vermoedens wil hij niet 
weten. Mij heeft hij door zijn betoog niet overtuigd. Het komt mij 
voor een petitio principii te zijn. Al het uitgangspunt is onjuist. 
W i e gaat uitmaken, wat het voorwerp van bewijs is, zal eerst moe-
ten vaststellen, wat de taak is van den rechter, wat bewijzen zelf 
is. Meijers nam van daaruit zijn aanloop voor de bestrijding van 
de tegenstelling tusschen historisch en dialectisch bewijs. Dien op-
zet negeert Tieleman niet alleen, bij hem ontbreekt iedere prin-

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie nos. 2897 e.v. 
(4 Juni 1925 e.v.). 
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cipieele uiteenzetting. Hij neemt, wat hij bewijzen moet, als vanzelf-
sprekend aan. De rechter past de wet toe op de feiten, subsumeert 
de feiten onder den regel, bewijzen is het aannemelijk maken van 
feiten — dat zijn ongeveer de uitgangspunten van den schrijver. 
Had de schrijver wat dieper gegraven, dan had hij gezien, dat 
deze voorstellingen wat al te simplistisch zijn. Ik zeg niet, dat zij 
onjuist zijn; ik kan hier thans geen partij kiezen, maar dit is wel 
zeker: zóó eenvoudig is de vraag, wat rechtspraak is, niet, er zit 
wel wat meer aan vast. De schrijver gaat aan de moeilijkheden, die 
hier liggen, voorbij. 

Hierbij sluit zich mijn tweede bezwaar aan. Tieleman wil, dat 
alleen feiten zullen worden bewezen. Laat het zoo zijn, nemen we 
voor een oogenblik aan, dat hij daarin gelijk heeft, dan volgt daar-
uit nog geenszins, dat tot het bestaan van een recht niet even goed 
mag worden geconcludeerd op grond van feiten, die het bestaan, 
als op grond van feiten, die het ontstaan van het recht aannemelijk 
maken. Het één sluit het ander volstrekt niet in. Dit is zoo evident, 
dat Tieleman zelf het erkent ten aanzien van een uit overeenkomst 
voortgevloeide rechtsbetrekking, die duurzaam werkt (huur, 
arbeidsovereenkomst). Maar als dit zoo is, dan mag men toch vra-
gen, waarom is het dan bij zakelijke rechten anders? En dan kan 
dit antwoord nooit steunen op een algemeene onmogelijkheid uit 
het bestaan van zekere feiten tot het bestaan van een recht te 
concludeeren, maar enkel op den aard van het zakelijke recht. V a n 
tweeën één: óf a priori is iedere conclusie uit de aanwezigheid van 
feiten tot het bestaan van een recht ongeoorloofd, en geldt dit dus 
even goed voor een rechtsbetrekking (huur) als voor een zakelijk 
recht (eigendom), óf de regel geldt alleen voor het laatste, maar 
kan dan niet uit den aard van het voorwerp van bewijs, maar 
enkel uit de bijzondere structuur van het zakelijke recht volgen. 
Als inderdaad de leer, dat het den rechter geoorloofd is op grond 
van vermoedens tot het bestaan van een subjectief recht te be-
sluiten, tot zulke zonderlinge conclusies zou leiden, als de over-
bodigheid van het objectief recht (zie Tieleman blz. 229—230) 
waarom is dat plotseling weer anders, indien het niet een zakelijk, 
maar een persoonlijk recht betrof? 

Ik vind de tegenspraak hier zoo voor de hand liggen, dat ik 
mij heb afgevraagd, hoe een scherpzinnig en in een materie als 
deze zoo ervaren schrijver als Mr. Tieleman haar niet gezien heeft. 
Natuurlijk moet ik een positief antwoord op deze vraag schuldig 
blijven, maar ik vermoed, dat een bepaalde voorstelling van den 
eigendom hem parten gespeeld heeft. Ik meen, wat men gewoonlijk 
het absolute karakter van den eigendom noemt. Hoe zou het 
mogelijk zijn, een recht, dat tegen ieder geldt, en ieder uitsluit, aan 
te nemen, als niet de feiten vaststaan, waaraan de wet het ont-
staan van dat recht vastknoopt? W i e zoo redeneert, vergeet, dat 
het in elk proces, ook in het eigendomsproces, enkel om de ver-



464 P. SCHOLTEN 

houding van twee bepaalde personen gaat. Men heeft dit wel 
eens zóó uitgedrukt, dat men zeide: ,,De eischer heeft enkel te 
bewijzen, dat hij een beter recht heeft dan gedaagde". De uit-
drukking is niet gelukkig, maar ze heeft een juisten kern, de eischer 
moet inderdaad aannemelijk maken, dat hij eigenaar is, maar hij 
moet dit aannemelijk maken in een strijd met een bepaalden ge-
daagde; de rechter stelt het alleen vast tusschen partijen (denk 
aan de erkenning en de kracht van het gewijsde) en dat is voor 
de bewijsvoering beslissend. Hiermede houdt Tieleman niet vol-, 
doende rekening. Hier ligt nog een verschil tusschen hem en mij. 
W a t ik bedoel, komt het best uit, als ik het met een concreet geval 
in verband breng. De schrijver critiseert ergens het vonnis der Arr.-
Rechtbank te Amsterdam van 9 Mei 1906, W . 8508. De recht-
bank nam daarbij den eigendom van eischeres op een gang en een 
plaatsje aan de Rozengracht aan op grond van vermoedens, ont-
leend aan den plaatselijken toestand en aan de kadastrale boeking, 
na vooropgesteld te nebben: ,,dat het opmerking verdient, .dat 
gedaagde wel heeft ontkend, dat eischeres eigenaar zou zijn van 
gang en plaatsje, maar niet heeft beweerd, dat de eigendom daar-
van aan de gemeente Amsterdam (gedaagde) of aan een ander 
dan eischeres zou toekomen". Tieleman heeft bezwaar tegen dit 
betoog; van beiden één, zegt hij, óf gedaagde heeft het eigendoms-
recht niet behoorlijk ontkend, dan had de vordering op proces-
sueele gronden moeten worden toegewezen, óf de ontkenning was 
wel voldoende, maar dan deed zij verder niet ter zake. Hier blijkt 
ons verschil duidelijk. Ik meen, dat de rechtbank volkomen terecht 
er van uitging, dat de halve, niet behoorlijk omschreven ontkenning 
mede een vermoeden opleverde voor eischeres. De rechtbank vond 
geen termen de ontkenning geheel terzijde te schuiven, maar zij 
was volkomen gerechtigd met deze houding rekening te houden 
bij de vaststelling der rechtsbetrekking van partijen. In Tieleman's 
gedachtengang liggen de regels omtrent de procesvoering en die 
over het bewijs mijlen van elkaar, de eenen raken de anderen niet; 
in den mijnen behooren zij bij elkaar, omdat zij beide hetzelfde doel 
hebben, nl. de juiste beslissing mogelijk te maken. Ook de proces-
sueele houding van partijen mag voor de beslissing van den rech-
ter van belang zijn, en is dat dagelijks (denk aan het „verwerken" 
van rechten in het proces). Zij bepaalt niet alleen (als bij Tiele-
man), wàt bewezen moet worden, ook met welke mare een bewijs 
kan worden volstaan. W a t aannemelijk is bij deze houding van 
gedaagde, zou het wellicht niet zijn bij een andere. 

Tot zoover het betoog van Tieleman. Ik meende dit, nu ik voor 
een deel dezelfde vragen bespreek als hij, niet te mogen voorbij-
gaan, maar ik kan er, hoe belangrijk het verder zijn mag, niet meer 
aandacht aan wijden. Thans ter zake. 

Ik wilde dan, gelijk ik zeide, eenige beslissingen bespreken over 
de eigendomsvordering. Mijn doel is daarbij vooral de werking van 
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art . 2014 B. W . bij revindicatie nog eens toe te lichten, maar ik meen 
goed te doen, met de revindicatie van onroerend goed te beginnen. 

II. 

Het eenvoudigst ligt wel het geval, als hij, die opvordert, staat 
tegenover iemand, die de zaak van hem zelve gekregen heeft, ter-
wijl zijn eigendom niet is betwist of door titel bewezen kan wor-
den. De eischer zegt: ,,Ik ben eigenaar, gij houder"; de gedaagde 
antwoordt: ,,Ik heb de zaak van u zelve gekocht of gekregen". De 
repliek — en ook de beslissing — zal luiden: ,,Bewijs dat". Hul-
digt men de leer van de onsplitsbare bekentenis, en brengt men 
ook dit verweer onder deze figuur, dan zal eischer's bewijs van 
zijn eigendom moeten voorafgaan. Zijn titel zal, aangenomen, dat 
het recht van zijn auteur niet betwist is, daartoe voldoende zijn. 
Dit alles is heel eenvoudig, slechts op één ding moet nog de aan-
dacht worden gevestigd: de eischer bewijst niet, dat hij ten tijde 
der dagvaarding eigenaar was, enkel, dat hij dit eens geweest is, 
vóór er van recht van gedaagde op de zaak sprake was. Hiermee 
kan hij, naar algemeen wordt aangenomen, volstaan. Het systeem 
der wet, dat in de regeling van den eigendom van den gedachten-
gang uitgaat, dat de eigendom duurt, totdat een ander het recht 
heeft verkregen, op zijn beurt een titel aantoont, is daarvoor vol-
doende grond. 

Toch is het noodig op deze eenvoudige dingen den nadruk te 
leggen, want het waren overwegingen van dezen aard, die den 
doorslag gaven in een geding, waarin de toestand iets meer ge-
compliceerd was en waarin tusschen de rechtscolleges verschil 
van oordeel bestond. Ik bedoel het geding Bremers—Muylkens, 
waarin het arrest van den H. R. van 18 Febr. 1916, N . J. 1916, 
513, W . P. N . R. 2464, werd gewezen. De vragen van mede-
eigendom, die daarbij ter sprake kwamen, laat ik ter zijde. 

De erfgenamen van J. Pijls (Bremers c.s.) vorderen van Muyl-
kens op onroerende goederen, die tot de nalatenschap van Pijls 
behoorden. Muylkens houdt de goederen op grond van een in 
de registers overgeschreven onderhandsche koopakte (vóór het 
overlijden van Pijls onderteekend). Bremers c .s . ontkennen, dat 
de akte door Pijls is onderteekend en beweren subsidiair, dat. als 
dit het geval mocht zijn, de onderteekening door bedrog of mis-
leiding is verkregen, en de koop is een niet in den vereischten 
vorm opgemaakte schenking. Muylkens legt de akte niet over. 

W i e heeft den bewijslast? Het Hof in Den Bosch (9 Maart 
1915, N . J. 1915, 385) legt dien op Bremers c.s. Zij moeten be-
wijzen, dat hun auteur eigenaar was op het oogenblik van zijn 
dood, het Hof beslist, dat het bewijs niet werd geleverd door hun 
titels, vermits hun bewijskracht afstuitte op het ten processe vast-
staande feit, dat reeds vóór den dood des erflaters die bedoelde 
30 
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onroerende goederen zoowel juridisch als feitelijk aan Muylkens 
waren geleverd. De adv.-gen. Tak vereenigt zich hiermee. Anders 
de Hooge Raad. Hij overweegt, dat hij, die eigendom beweert, 
kan volstaan met waar te maken, dat hij den eigendom op wettige 
wijze heeft verkregen, en na dit te hebben gedaan, voor een ander 
slechts heeft te wijken, als die ander aantoont, dat de eigendom 
op één der wijzen in art. 639 B. W . genoemd, is overgegaan. Dit 
had Muylkens niet gedaan, immers hij kon daarvoor niet volstaan 
met aan te toonen, dat hij in het bezit dier goederen was en zij 
op hem waren overgeschreven, maar had ook te bewijzen, dat die 
overschrijving was geschied ten gevolge van een rechtstitel van 
eigendomsovergang, afkomstig enz. en dit had hij verzuimd. 

Mij komt dit oordeel van ons hoogste rechtscollege volkomen 
juist voor. Ik heb er niets aan toe te voegen. 

Tegenover den titel van Bremers c. s had Muylkens den zijnen 
kunnen stellen, deze had dan het voorwerp van geschil kunnen 
vormen, gelijk hij dit materieel was; nu hij dit naliet, werd ten 
onrechte van Bremers meer bewijs, dan zijn titels reeds opleverden, 
gevorderd. 

Op het arrest is critiek geoefend door Kan in zijn proefschrift 
over Bewijslast en Bewijswaardeering. Hij zegt met een beroep 
op de Fransche jurisprudentie: „ W a a r — zooals in dit geval — 
beide partijen hun recht afleiden van denzelfden auteur, is er alle 
reden om voorshands aan te nemen, dat degene, die den ouderen 
titel produceert, eerder gerechtigd is dan die andere". Reeds Mr. 
Tak had hetzelfde betoogd. Tegen den regel, dien Kan aan de 
Franschen ontleent, heb ik geen bezwaar, ik onderschrijf hem, 
maar hij schijnt mij hier niet toepasselijk. Tak en Kan vergeten. 
dat Bremers c. s. als erfgenamen van Pijls optreden. Met den 
bijzonderen aard van de algemeene rechtsopvolging van den erf-
genaam houden zij geen rekening. De erfgenamen staan niet tot 
Muylkens als twee ,,derden", die ieder hun recht ontlenen aan 
denzelfden auteur, tot elkaar maar als de auteur zelf, dien zij in 
zijn vermogenspersoonlijkheid opvolgden, tot zijn rechtsopvolger 
onder bijzonderen titel. Zij hebben tegen Muylkens geen andere 
positie dan Pijls, ware hij blijven leven, gehad zou hebben. Zij 
konden dus als deze hem voorhouden: ,,Ik was eigenaar, ik bewijs 
dat, beweert gij de zaak van mij krachtens titel te hebben ver-
kregen, lever gij dan het bewijs". 

III. 

Bezit wijkt voor titel, titel kan alleen verslagen worden door 
lateren titel — ziedaar onze conclusie. Voor bezit zelf heeft hij 
slechts terug te treden, indien dit dertig jaar heeft geduurd en 
ook overigens aan alle eischen van verjaring is voldaan. Als voor-
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beeld voer ik aan een arrest van het Hof te Leeuwarden van 2 
Maart 1910, W. 9039. 
Kollen .landbouwer te Havelte, heeft aan Lente in 1874 een stukje 
land afgestaan, deze heeft er een huisje op gebouwd en het land 
bebouwd en bewerkt. Meer dan dertig jaar later ontstaat er tusschen 
de erven van Kollen en die van Lente geschil. De eersten beweren, 
dat de grond ,,ter bede" was afgestaan, de laatsten zeggen, dat 
hij was geschonken. Kollen revindiceert, bewijst zijn eigendom door 
zijn titel. De Rechtbank wijst op dien grond de vordering toe, 
maar het Hof vernietigt. De wet neemt aan, zegt het, dat men te 
goeder trouw en voor zich zelven bezit, zoodat dit bezit, uitgeoefend 
meer dan dertig jaar, tot eigendomsverkrijging voor den bezitter 
en tot eigendomsverlies voor den ander leidt, tenzij deze aan-
toont, dat de voorganger van den bezitter is aangevangen ter 
bede te bezitten. 

Ook bij deze beslissing sluit ik mij geheel aan. Titel wijkt voor 
verjaring, maar verjaring is uitgesloten, als het bezit ter bede is 
aangevangen. W a a r de bezitsdaden bij bezit voor zich zelf en ter 
bede geheel dezelfde zijn, ligt het bewijs van het laatste op hem, 
die het beweert. 

IV. 

Ik heb deze beslissingen uitgekozen om er een derde naast te 
zetten. Deze betreft roerend goed. Beter, dunkt mij. dan lange 
betoogen zal zulk een naast elkander plaatsen van gevallen en 
uitspraken de betekenis van art. 2014 voor vragen als deze doen 
zien. 

De oude heer Veltman heeft juffrouw Kooper na doode willen 
bevoordeelen; hij heeft daartoe eerst twintig, en later nog tien 
certificaten Steels tot haar beschikking gesteld. Met welke bij-
zondere bedoeling en in welken juridischen vorm dit is geschied, 
is betwist. Veltman zegt, dat hij bedoelde, dat de stukken zijn 
eigendom bleven en zij eerst na zijn dood op juffrouw Kooper 
zouden overgaan, de laatste houdt vol, dat de effecten haar werden 
geschonken onder het voorbehoud, dat zij gedurende Veltman's 
leven dezen het dividend zou afstaan. De vriendschap tusschen 
partijen was niet bestendig en Veltman eischt zijn effecten terug. 

O p wien rust de bewijslast? Moet Veltman, wiens eigendom 
vóór de manipulatie's, waar het om gaat, vaststaat, bewijzen, dat 
hij zich den eigendom voorbehoudt, of staat Kooper voor de ver-
plichting de schenking, waarop zij zich beroept, aannemelijk te 
maken? 

Betrof de vordering onroerend goed, dan zouden we stellig moeten 
antwoorden: „Als Veltman zijn titel bewezen heeft, moet Kooper 
den haren aantoonen" (zie het arrest Bremers-Muylkens), maar 
nu doet het voorschrift van art. 2014 zijn invloed gevoelen. De 
bewijslast, oordeelt de H. R. bij arrest van 3 Febr. 1922, N . J. 
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1922, 388 ] ) in overeenstemming met Rechtbank en Hof, rust op 
Veltman. Immers de strekking van dit artikel is: „dat de bezitter 
van roerend goed tegenover elk en een iegelijk als eigenaar wordt 
beschouwd, zoolang een ander niet een beter recht bewijs t ' . 

Saleilles heeft in zijn ,,Possession des Meubles" 2) er op ge-
wezen, dat art. 2279 C. (d.i. art. 2014 B. W . ) een dubbele functie 
heeft. Het is in de eerste plaats een voorschrift van materieel 
recht, waardoor hij, die een roerend goed te goeder trouw van een 
niet-gerechtigde verkrijgt, tegen iedere opvordering veilig is, maar 
het is ook een voorschrift van bewijsrecht. ,,L'art. 2279", zegt 
h i j 3 ) , ,,a ramassé en une seule règle la question de fond et la 
question de forme. L'une a pour objet le fait de l'acquisition de 
droit sur le fondement et du chef de la bonne foi: c'est la question 
même du transfert. L'autre a trait aux questions de preuve, c'est 
à dire à la présomption du titre. Le possesseur actuel sera protégé 
par une présomption d'acquisition postérieure et régulière sans avoir 
rien à prouver: il faudra prouver contre lui l 'absence de ' titre 
valable ". De makers van den Code hebben — waarschijnlijk zonder 
het zich bewust te zijn — in art. 2279 twee stroomingen samen-
gevat, of misschien zegt men beter: de tekst van art. 2279 maakt 
in zijn vaagheid en gebrek aan precisie de handhaving mogelijk 
van twee gedachten, die beiden in de jurisprudentie der 18de eeuw 
leefden. De eene is de bekende aan Bourjon ontleende gedachte 
der bescherming van derden te goeder trouw, met zijn onder-
scheiding tusschen vrijwillig en onvrijwillig bezitsverlies, de andere, 
de processueele, werd reeds een eeuw voor Bourjon door Ricard 
uitgesproken, als hij in zijn „Traité des donations" leert, dat de 
schenking van roerend goed zonder geschrift kan geschieden en 
dezen regel in verband brengt met het adagium „meubles n'ont 
pas de suite", „tellement", voegt hij er aan toe, „qu'ils sont présumés 
appartenir à ceux, en la possession desquels ils se t rouven t " 4 ) . 
En heeft ook Pothier, die de materieel-rechtelijke regel van Bourjon 
niet aanvaardde, niet reeds hetzelfde geleerd, als hij in zijn „Trai té 
des donations entre mari et femme" p. 67 schreef: „A l'égard 
des meubles, comme il est d'usage, que les ventes, les donations 
et les autres genres d'aliénation des meubles s'exécutent et se 
consomment par la tradition, qui s'en fait de la main à la main, 
sans en dresser acte par écrit, le possesseur pour cette prescription 
doit être cru de ce qu'il alléguera du titre, auquel il dit avoir la 
chose, pourvu que ce qu'il allègue soit vraisemblable"? 

l ) Ik vind het jammer, dat dit principieel belangrijke arrest over art. 2014 
niet in de overigens zoo prijzenswaardige verzameling van Hoctink is opgenomen. 

*) Blz. 67 vlg. Tissier heeft in den nieuwen druk van zijn „Prescription" 
(1924), deel 28 van Baudry-Lacantinerie. „Traite", overigens een vrijwel onver-
anderde herdruk van den vorigen, deze beschouwing overgenomen n. 834 bis. 

3) Blz. 73. 
') Op deze plaats is het eerst de aandacht gevestigd door Planiol ..Traité". 

II. p. 2470. 
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Het is deze processueele werking van art. 2014, die in dit ge-
ding uitkomt. W a s het onroerend goed geweest, Kooper had titel 
tegenover titel moeten stellen, of dertigjarig bezit moeten aan-
voeren, thans kan zij met beroep op bezit alleen volstaan en tegen-
bewijs afwachten. Volkomen in denzelfden zin als de H. R. be-
sliste de Fransche Cour de Cassation soortgelijke gevallen. Men 
zie de arresten van 5 Dec. 1893, Dalloz 1894, 1, 48, 21 Oct. 1902, 
D. 1902, 1, 538, 16 April 1904, D. 1904, 1, 207, 30 Juni 1908, D. 
1908, 1, 440, 12 Maar t 1918. D. 1921, 1, 148. 

Nog op twee dingen wil ik wijzen. Vooreerst, dat de H. R. niet 
zegt, dat bezit van roerend goed eigendom is, dat, wie bezit heeft, 
ook eigendom heeft. Het is bekend, dat hier te lande velen meenen, 
aldus de strekking van art. 2014 te mogen weergeven, ook, dat 
naar mijn meening dat niet geoorloofd is en tot allerlei onjuiste 
gevolgtrekkingen leidt. Ik wil nu daar niet over uitweiden, kom 
er in den loop van dit opstel nog wel een enkele maal op terug. 
maar wijs er slechts op, dat de fl. R. zich maar een enkele maal 
in dien geest heeft uitgesproken. Het was in het arrest over de 
Erfgooierszaak, dat de Strafkamer in 1906 w e e s ' ) . Intusschen, al 
was die uitspraak er een, die zich slechts terloops met ons artikel 
bezighield, zij was de laatste van den H. R. in deze materie. Van 
te meer belang is het, dat ons hoogste rechtscollege thans een ander 
geluid laat hooren. Had de H. R. de door mij bestreden leer ge-
huldigd, de beslissing was voor dit geval geen andere geweest, 
immers, dan had men aangenomen, dat Kooper eigenares was van 
de effecten, omdat zij bezitster was, had daartegenover Veltrnan 
moeten aantoonen, dat zij slechts houdster was. Maar al was het 
dictum niet anders geweest bij de verworpen leer, de motiveering 
was het wel. Dan had de H. R. niet gezegd, dat de eigenaar van 
roerend goed tegenover elk en een iegelijk als eigenaar ivordt be-
schouwd en er zeker niet aan toegevoegd ,,zoolang een ander niet 
een beter recht bewijst". Dit past geheel in de door ons voor-
gedragen beschouwing. 

Het komt mij nog altijd voor. dat de beide werkingen van art. 
2014, die de Franschen onderscheiden, het best worden samen-
gevat door de uitdrukking, die ik in Asse r s tweede deel bezigde: 
,,Het bezit legitimeert". Gelijk ik anders mijn recht aannemelijk 
maak door mijn titel te toonen, kan ik bij roerend goed mij op 
mijn bezit beroepen. Ik kan dat doen tegenover den rechter, als 
ik tot teruggave word aangesproken: ..Eischt gij de zaak op? Z e 
is mijn eigendom. Vraagt gij bewijzen? Ik heb bezit. Aan u is het 
aan te toonen, dat de zaak mij niettemin niet toekomt". Het kan 
zijn, dat de repliek is: ,,Gij zijt slechts houder". Het kan ook zijn, 
dat zij luidt: ,.Gij hebt de zaak gestolen". Maar zij kan ook van 
anderen aard zijn: b.v. „De schenking, waarop gij u beroept, was 

' ) 12 Juni 1906. W. 8390. 
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nietig, ik zelf was onbekwaam, toen ik u de zaak ter hand stelde", 
enz. In al die gevallen valt de legitimatie weg. Het bezit dient dan 
als bewijs (gelijk de titel), niet als beslissende factor voor het 
materieele recht. Ik kan mij ook op de in het bezit gelegen legiti-
matie beroepen, ook tegenover derden, aan wie ik de zaak wil ver-
vreemden: ,.Gij vraagt mij, of ik wel eigenaar ben? Hier is zij. 
Ik ben immers bezitter, gij moogt daarop vertrouwen" 

En nu het tweede ding, waarop ik doelde. Ik haalde boven eenige 
woorden van Pothier aan. Ik vestig nu de aandacht op den laat-
sten zin: ..pourvu que ce qu'il allègue, soit vraisemblable". Van 
verband tusschen deze woorden en het verschijnsel, waaraan ik 
nu denk, blijkt niet, maar het is dezelfde gedachte, die wederkeert. 
Het gebeurt herhaaldelijk, dat art. 2014 wordt ingeroepen in een 
geding, waar de erfgenamen van den gever (of liever van hem. 
van wien beweerd wordt, dat hij geschonken heeft) staan tegen-
over den begiftigde, dikwijls in omstandigheden, die aan de waar-
heid der bewering van schenking doen twijfelen, b.v. een niet zeer 
vermogend man zou kort voor zijn dood een deel van zijn goed 
geschonken hebben aan zijn huishoudster. In dat geval stelt de 
Fransche rechter den eisch. dat voor toepassing van den regel het 
bezit moet zijn ..ondubbelzinnig" (non équivoque) ' ) . Indien uit 
de feiten zeker niet ondubbelzinnig blijkt, dat de gedaagde, die 
schenking beweert, bezitter is, en reeds was op het oogenblik van 
overlijden, dan wordt art. 2279 ter zijde gelaten, de bewijslast der 
schenking op hem gelegd. Het is een merkwaardige verfijning der 
rechtsleer, waartoe het beroep op art. 2229 C. (art. 1992 B. W . ) 
den niet heel sterken wettelijken ondergrond verschaft. Eigen-
aardig is het naast deze tendens der Fransche rechtspraak een be-
slissing te leggen, die onlangs het Zwitsersche Bundesgericht in 
deze materie nam (28 Mei 1924) J ) . De Zwitsersche bepalingen 
gelijken in deze op de Duitsche: : ) , als het Duitsche hecht het Zwit-
sersche wetboek aan het bezit van roerend goed een vermoeden 
van eigendom. Dat de gedaagde (huishoudster van den overledene, 
van wien zij zegt zekere effecten ten geschenke ontvangen te heb-
ben), bezitter was, kan niet worden ontkend, van onttrekking door 
haar van het goed aan den boedel blijkt niet. Maar. zegt het Hof 
het bezit kan niet deze werking hebben, als de nieuwe eigenaar 
een macht uitoefent over de zaak, die uiterlijk niet te onderscheiden 
is van die van den ander, wat gebeurt bij leden van hetzelfde gezin 
of bij bedienden, die men vrijelijk laat beschikken over alles in het 
huis van den meester. De Zwitsersche rechter zegt, dat in zulk 
een geval het vermoeden niet alleen wijken moet voor het bewijs 

' ) Vgl. Baudry—Tissicr n. 858 vgl., Baudry et Colin Donations n. 1140 vlg., 
Colin—Capitant I. 912. 

'-') Entschcidungcn Bd. 50. 238. 
••') Vgl. W. P .N . R. 2035. 
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van het tegendeel, maar voor vermoedens, die ernstigen twijfel 
aan de beweerde schenking wekken. 

Geheel anale ge gedachtengang dus aan de Fransche rechtspraak 
bij geheel andere teksten. Bij ons vond ik geen beslissing, die hier-
naast te plaatsen was — maar het is een beschouwing, die we in 
het oog moeten houden. 

V. 

Wi j keeren tot de opvordering van onroerend goed terug. 
Hoe, als geen der partijen op titel noch verjaring beroep kan 

doen? 
De Fransche opvatting is, dat dan door vermoedens de eigen-

dom kan worden bewezen. Het was vooral de billijkheidseisch, die 
daartoe bracht. Duidelijk komt dit uit, als men Aubry et Rau op 
dit punt raadpleegt 1 ) . Zij leeren, dat strikt genomen (,,en pure 
theorie") alleen titel of verjaringsbewijs voldoende zou zijn. Maar 
een zoo strenge eisch zou met practische verlangens moeilijk ver-
eenigbaar zijn, men mag niet meer verlangen, dan dat degeen, die 
opeischt, een beter of waarschijnlijker recht dan de gedaagde be-
wijst. Dit mag de rechter op allerlei gronden aannemen. Baudry 
en Chauveau'-') geven den juisteren grondslag aan de rechtspraak, 
als zij hier van bewijs door vermoedens spreken. Ook bij hen speelt 
terecht de billijkheid van het resultaat, dat zij aanvaarden, een 
rol: waarom een vordering te ontzeggen, als de eischer aannemelijk 
maakt, dat hij de gerechtigde tot een zaak is, al kan hij noch titel 
nóch verjaring bewijzen? Zijn betrekking tot de zaak is in ieder 
geval nauwer dan die van den gedaagde, die niets kan aanvoeren. 
Zij wijzen er bovendien op, dat lang vóór den Code het een 
eeuwenoude traditie was, dat ook bij gebrek aan bewijs van ver-
krijgende verjaring de eischer een revindicatie kon winnen. En bij 
zwijgen van de wet ,,la meilleure interprétation se trouve dans les 
règles autrefois suivies". Bij ons worden zij door Kan gevolgd: l ) . 

Het is deze leer, die onlangs uitdrukkelijk is gehuldigd door den 
H . R . in een arrest van 10 April 1920, N. J. 1920. 485 ') in zake 
de W o r t h Rhedermark contra Jkvrwe Brantsen. Het gaat om den 
eigendom van een boschje. Freule Brantsen is eigenares van het 
landgoed „Hazenberg", dit staat vast; aan de Mark behooren de 
aangrenzende perceelen. Maar van wie is het boschje? De eischeres 
beroept zich op de akte van scheiding der nalatenschap van haar 

') II. § 219, noot 6. 
-') VI. n. 240 vlg. 
:l> T.a.p. blz. 50. 
'') De leer. die de H. R. volgt, is Fransch — in dit geval zelfs zou de Fransche 

rechter allicht den eigendom hebben aangenomen enkel op grond van de akte van 
scheiding van de nalatenschap van den vader van eischeres. Zie Baudry VI, 246—7. 
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vader — doch deze kan moeilijk bewijzen, dat haar vader eigenaar 
was —, voorts op de akte, waarbij haar vader het goed kocht, doch 
ook die wordt door den rechter niet voldoende geoordeeld. Ver-
jaring kan blijkbaar ook niet bewezen worden. W a t deed nu het 
Arnhemsche Hof? Het maakte uit, dat dit alles op zich zelf niet 
genoeg was, maar meent, dat daaruit wel vermoedens zijn te put-
ten, die met andere, afgeleid uit oude kaarten, uit getuigenverkla-
ringen omtrent den plaatselijken toestand en uit de omstandig-
heid, dat de tegenpartij er niet in geslaagd is harerzijds bezits-
daden op het boschje van geschil aan te toonen, behalve enkele, 
die als geheel zonder beteekenis ter zijde worden gesteld, vol-
doende zijn om eischeres' eigendom bewezen te achten. 

Cassatieberoep volgt op grond van schennis van art. 639 B. W . 
De H. R. verwerpt het. Er is geen schennis, oordeelt hij, indien 
slechts de bewijslevering niet in strijd komt met de uitdrukkelijk 
in de wet gestelde eischen voor verkrijging van eigendomsrecht. 
Daarvan is in het aangevallen arrest niets te vinden, met name 
niet met betrekking tot de eigendomsverkrijging door verjaring, 
nu het tijdperk, waarover de feiten, uit welke het Hof zijn ge-
volgtrekking omtrent het bestaan van het recht heeft gemaakt, 
hebben geloopen, ver reikt buiten het aanvangspunt der verjaring 
tot eigendomsverkrijging vereischt". Uit de laatste woorden leidt 
Tieleman1) af, dat de H. R. aanneemt, dat Freule Brantsen het 
perceel door verjaring heeft verkregen, hij critiseert dan de beslis-
sing van het Hof, omdat de eischeres zich niet op verkrijgende 
verjaring zou hebben beroepen en art. 1987 B. W . geschonden 
zou zijn. Ik ken het arrest van het Hof niet anders dan uit dat 
van den H. R., daaruit schijnt het mij zeer waarschijnlijk, dat de 
eischende partij zich wél op verkrijging door verjaring heeft be-
roepen, maar ook overigens schijnt mij Tieleman's grief onjuist. 
De H. R. zegt niet, dat het Hof verkrijging door verjaring als be-
wezen heeft aangenomen, maar weerlegt in de aangehaalde over-
weging een bezwaar, door de Mark opgeworpen. Dit blijkt uit de 
conclusie van den adv-gen. Besier. Deze wijst er op, dat bij de 
door het arrest aanvaarde leer nooit als voor het bewijs van het 
bestaan van het recht voldoende vermoedens mogen worden aan-
gewezen, feiten, die onvoldoende zouden zijn voor het onfstaan. 
Dus niet uitsluitend een titel, als deze niet afkomstig is van hem. 
die gerechtigd is over het goed te beschikken, en ook niet uitslui-
tend bezitsdaden, als deze geen dertig jaar hebben geduurd. Terecht 
verlangt hij dus een combinatie van deze of andere gegevens. Op 
dit laatste slaat nu de aangehaalde slot-overweging van den H. R. 
terug. Hij zegt niet, dat het Hof heeft uitgemaakt, dat de eigendom 
door verjaring is verkregen, wel, dat de feiten (niet enkel bezits-
daden) . waarop de rechter zich beriep, een tijdvak van meer dan 

!) Blz. 236. 
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dertig jaar omvatten. Overigens doet deze beslissing duidelijk het 
dubbele karakter van de verjaring uitkomen, eenerzijds grond voor 
het ontstaan van eigendom, is zij tegelijk bewijs van het bestaan. 
De verkrijging van eigendom door bezit van langen duur berust 
volstrekt niet alleen op de gedachte, dat zoolang durende feitelijke 
toestanden gehandhaafd moeten worden, maar ook op de voorstel-
ling, dat, wie bezit jarenlang ongestoord uitoefent, waarschijnlijk 
eigenaar is. Verlichting van het eigendoms£>ea>i/s is mede doel van 
de z.g. verkrijgende verjaring. Onaantastbaar, dus grond van 
eigendom is het bezit eerst, als aan de eischen der verjaring is vol-
daan — zoolang dit niet het geval is, kan het mèt andere feiten 
als bewijs van eigendom dienen. Dit is de strekking van de uit-
spraak van den H. R. Zij schijnt mij een gelukkige. In Tieleman's 
critiek is geen oogenblik rekening gehouden met de hoogst onbil-
lijke resultaten, waartoe men anders zou komen. Twee strijden 
om den eigendom, de één heeft allerlei vóór: titels, bezitsdaden, 
kaarten, andere feiten — moet nu de andere triomfeeren, enkel om-
dat zijn eigenmachtig ingrijpen (hier het rooien van de boomen) 
hem de voordeeliger positie van gedaagde in het proces gaf? 

VI . 

Ook naast dit proces ten aanzien van onroerend goed kan ik 
een parallel voor roerend stellen. Het is het oude arrest van den 
H. R. van 4 Dec. 1885, W . 5245. reeds door Meijers en Tieleman 
besproken in zake De Brouwer tegen den Staat. In 1882 werden 
op het bureau van het Grootboek der Nat. Schuld 22 biljetten 
van f 1000 gevonden in of tusschen den omslag van een boekje, 
dat in gebruik was geweest bij den eenige jaren vroeger overleden 
boekhouder De Brouwer. Zijn erfgenamen eischen de biljetten van 
den Staat op. De H. R. wijst de vordering toe. Meijers ') ziet hier 
een bewijs van eigendom door vermoedens. Tieleman2) ontkent 
het, volgens hem zou de rechter niet eigendom, maar bezit door 
vermoedens bewezen achten en dan op grond van art. 2014 den 
eischer de vordering hebben toegewezen. Naar mijn meening ont-
breekt aan deze bewering feitelijke grondslag, met geen woord 
wordt art. 2014 in de aangehaalde arresten genoemd en niet het 
geborgen zijn van het biljet door De Brouwer, maar diens eigen-
dom acht hij door vermoedens bewezen. Men ziet de slot-over-
weging: dat deze feiten het rechtsvermoeden opleveren, op grond 
waarvan voor bewezen is te houden, dat de bedoelde bankbiljetten 
waren het eigendom van De Brouwer. Dit blijkt voorts uit den 
aard der omstandigheden, die de H. R. als vermoedens gebruikt. 

!) W. P. N. R. 2291. 
2 ) Blz. 247. 
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Er wordt niet gevraagd, wat feitelijk met de biljetten gebeurd was. 
Daarvan weet kennelijk niemand iets anders dan dit ééne: dat 
zij in den omslag zaten van een boekje, dat aan den Staat toe-
behoorde, maar vroeger door De Brouwer was gebruikt, een toe-
stand, die zoowel met bezit van den Staat als met bezit van De 
Brouwer vereenigbaar is. Maar de vraag is: hebben de erfgenamen 
aannemelijk gemaakt, dat De Brouwer recht had op de papieren? 
Dit blijkt wel daaruit, dat als voornaamste grond voor de toe-
wijzing dienst doet het feit, dat De Brouwer veel meer — en wel 
juist een bedrag van ongeveer f 22.000 had moeten nalaten, vol-
gens eigen aanteekeningen en de getuigenverklaringen, zoowel 
van zijn financieelen raadsman als van bekenden, dan de inventaris 
van zijn boedel aanwees. Het geheele arrest zou niet in één van 
zijn overwegingen anders hebben geluid, als onze wet den regel 
van art. 2014 niet kende. 

W e l verre van uit te gaan van de leer, dat bezit eigendom is — 
zooals Tieleman zegt — is het arrest een argument tegen de' be-
wering, dat onze rechtspraak deze leer volgt. Op het oogenblik 
der dagvaarding althans waren niet de erfgenamen, maar was de 
Staat bezitter der bankbiljetten. En als men die leer aanvaardt, 
is opvordering van roerend goed enkel mogelijk bij diefstal of 
verlies, of, als de gedaagde houder is voor den eischer, als deze 
hem de zaak heeft toevertrouwd. Doch heeft de Staat biljetten 
ontvreemd? Verloor De B. ze? Vertrouwde hij ze aan den Staat 
toe? Alle drie de vragen moeten ontkennend worden beantwoord. 
Dat niettemin de Staat moet afgeven, vloeit hieruit voort, dat hij 
niets dan de naakte macht over de zaak kan stellen tegenover de 
vele feiten, die waarschijnlijk maken, dat eischer's auteur eigenaar 
was op het oogenblik van zijn dood en de Staat zelfs geen grond 
kan noemen, waarop een eigendom bij hem (Staat) zou steunen, 
m. a. w. omdat het vermoeden van art. 2014 wijkt voor bewijs van 
het tegendeel. 

VII . 

Wanneer ook ten aanzien van roerend goed de eischer het bewijs 
van zijn eigendom door vermoedens kan bewijzen, los van het 
bezit, dan volgt daaruit noodzakelijkerwijze, dat de nog dikwijls 
gehuldigde opvatting, dat hij, die opvordert, behalve zijn eigendom 
en het houden der zaak door gedaagde, in zijn dagvaarding nog 
iets anders moet stellen, onjuist is. Als men kan volstaan met 
bewijs van zijn recht, moet ook het stellen van het recht voldoende 
zijn. Er is geen enkele reden, waarom al in de dagvaarding zou 
moeten staan, dat de zaak is verloren of gestolen, of dat de ge-
daagde te kwader trouw is. Ook hier bepaalt de houding van 
gedaagde, welke feiten eischer in het proces moet brengen. 
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Ook hier is de jurisprudentie door verkeerde voorstellingen om-
trent art. 2014 dikwijls op den verkeerden weg geweest. Typisch 
komt dat uit in een enkele overweging van een overigens zeer goed 
vonnis van de Rechtbank te Arnhem van 27 Sept. 1897, W . 7088. 
Eischeres stelde als erfgenaam van haar zuster eigenares van 
zekere effecten te zijn. zegt, dat haar broeder die onder zich heeft 
en vordert nu van hem niet die effecten zelve, maar hunne waar-
den op grond, dat de gedaagde ze niet heeft teruggegeven. De 
broeder beroept zich op schenking door de erflaatster. Het geval 
is een voorbeeld van de soort, die ik boven onder IV besprak en 
verdient de aandacht om de wijze, waarop de Rechtbank het be-
roep op schenking weerlegt en aanneemt, dat de onwaarheid daar-
van bewezen is. Doch niet daarover wil ik spreken. Ik vraag nu 
alleen de aandacht voor de slot-overweging: „dat het beroep op 
art. 2014 B. W . reeds daarom den gedaagde niet kan helpen, 
omdat het artikel is geschreven met het oog op een revindicatie 
en er een persoonlijke vordering werd ingesteld". Gesteld werd 
niets anders dan eigendom bij eischeres, wederrechtelijk houden 
bij gedaagde, gevraagd werd schadevergoeding wegens niet-terug-
geven; wordt daardoor nu de vordering van een zakelijke tot een 
persoonlijke? Het dictum luidde: ..Veroordeelt den gedaagde tot 
vergoeding op grond van niet-voldoening aan zijn verplichting tot 
teruggave van de geldswaardige papieren, te weten, a . . . . enz. 
van een bedrag aan schade . . . . enz.". W a s het een revindicatie 
geweest, dan had het geluid: ,.Veroordeelt tot teruggave, bepaalt, 
dat bij niet-nakoming daarvan gedaagde aan eischeres zal ver-
goeden, enz.". Maakt dit nu inderdaad verschil? Hangt daarvan 
de toepasselijkheid van art. 2014 af? 

Ik geloof er niets van, maar ik houdt het er voor, dat zoowel 
de steller der dagvaarding als de Rechtbank, bevangen als zij 
waren in de toen heerschende leer van art. 2014, alleen daarom tot 
zulke schijn-redeneeringen kwamen, die inderdaad geen zin heb-
ben. Het was hier een revindicatie en voor die revindicatie was 
alles gesteld, wat gesteld behoefde te worden. 

VIII . 

Maar wat is de beteekenis van het tweede lid van art. 2014 
B. W . dan? Naar mijn meening, gelijk zij in Asser's tweede deel 
uiteengezet is, deze: dat, zoodra de gedaagde zich er op beroept de 
zaak van een derde te hebben verkregen, de eischer alleen dan in 
zijn vordering kan slagen, indien hij óf onvrijwillig bezitsverlies, 
óf kwade trouw bij gedaagde aantoont. Dit is de materiede functie, 
die ik toen naast de processueelc plaatste. W i e een zaak te goeder 
trouw koopt of in pand krijgt van een niet-eigenaar, is even ge-
rechtigd als wie zijn recht aan den eigenaar ontleent. Onvrijwillig 
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bezitsverlies — in dezen term meen ik ..verlies en diefstal" van 
de wet te kunnen samenvatten. Over het verlies wordt nog altijd 
gestreden. Er zijn nog altijd rechtscollege's, die dit woord in den 
engen zin van , zoek raken" willen interpreteeren, er zijn er 
gelukkig ook, die meenen, dat ieder onvrijwillig kwijtraken erin is 
begrepen1) . Ik zal thans de argumenten niet herhalen, waarom 
ik meen, dat de laatsten gelijk hebben. Het volgt trouwens voor 
wie goed leest, uit het voorgaande. Ik wil slechts een enkele uit-
spraak behandelen, die het verschil tusschen de vrijwillig uit han-
den gegeven en de onvrijwillig verloren, de verduisterde en de 
ontvreemde zaken kan duidelijk maken. 

Bartels' zoon heeft zijn schildersaffaire met alle in zijn werk-
plaats aanwezige gereedschappen en materialen overgedaan aan 
Buyink. Bartels' vader beweert nu, dat Buyink een hoeveelheid 
timmermansgereedschappen, aan hem toebehoorend, die in de 
schilderswerkplaats van zijn zoon werden bewaard en die hem 
(den vader) toebehoorden, onrechtmatig onder zich houdt.' Hij 
vordert ze terug. Het Hof te Arnhem ontzegt — in afwijking van 
het gevoelen der Rechtbank — bij het hieronder aangehaalde arrest 
de vordering. Alleen gestolen en verloren, d. i. zoek geraakte voor-
werpen kunnen worden gerevindiceerd, heet het. Het Hof geeft 
echter nog een tweeden, subsidiairen grond voor zijn beslissing: 
mocht men aannemen, dat onder verliezen moet worden verstaan 
ieder verlies van bezit buiten medewerking van den eigenaar, dan 
moet nog de vordering worden afgewezen. Immers mèt medewer-
king van Bartels' vader waren de goederen in het bezit van Bartels' 
zoon. O p het laatste komt het ons inziens aan en het geval toont 
evenals dat van wegneming van effecten uit een brandkast met 
behulp van een valschen sleutel door een directeur van een naam-
looze vennootschap, waarop we jaren geleden in dit Weekblad 
(2052) wezen, aan, op welke analyse der feiten het aankomt. 

Gelijk toen voor de vraag diefstal of verduistering moest wor-
den uitgemaakt, of de directeur de effecten onder zich had, of hem 
de macht er over was toevertrouwd, precies zoo moet in dit proces 
de lijn worden getrokken ter bepaling van vrijwillig of onvrijwillig 
bezitsverlies. Had de vader de gereedschappen aan zijn zoon toe-
vertrouwd, deze ze weder aan Buyink verkocht, dan was de laatste 
inderdaad veilig voor een terugvordering, aangenomen altijd, dat 
hij niet te kwader trouw was, niet had begrepen of kunnen en 
moeten begrijpen, dat deze timmersmansgereedschappen niet be-
hoorden tot de door hem gekochte, niet waren het eigendom van 
Bartels' zoon. Maar waren de gereedschappen enkel neergelegd 
in de werkplaats van den zoon, duidelijk gescheiden van diens 

' ) Ik citeer in den eersten zin: Hof Arnhem 24 April 1917. N. J. 1917. 831: 
Hof Den Haag 5 Mei 1922. W. 11024: in den tweeden: Hof Den Bosch 10 Dec. 
1912, N. J. 1913. 49: Hof Leeuwarden 10 Oct. 1923. W. 1127/: Hof Amster-
dam. 12 Oct. 1921, W. 10826. 
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eigen goed, of wel waren ze bij den koop uitgezonderd en desondanks 
door Buyink tot zich genomen, dan had de vordering kunnen 
slagen, in het eerste geval, omdat Bartels' zoon geen bezit had, 
de goederen niet aan hem waren toevertrouwd, in het tweede, om-
dat hij ze niet aan Buyink had geleverd, maar deze zich eigen-
machtig in het bezit had gesteld. De feitelijke gegevens uit het 
arrest zijn niet voldoende om in een of anderen zin te beslissen, 
dat doet er trouwens niets toe. Ik meen, dat het voldoende is de 
uitgangspunten der te vellen beslissing aan te geven. Zooveel is 
wel zeker, dat nóch het s tandpunt der Rechtbank, die de vordering 
toewees op den enkelen grond, dat Bartels' vader bezit had gehad 
en dat kwijt raakt door den verkoop, als dat van het Hof. dat 
hier zonder nader onderzoek iedere terugvordering uitsloot, omdat 
de gereedschappen niet ,,zoek" waren geweest, onjuist is. 

IX. 

De vraag: vrijwillig of onvrijwillig bezitsverlies bepaalt de ver-
houding tusschen den gedepossedeerden eigenaar en den derde-
verkrijger te goeder trouw. Zij is zonder belang, wanneer de 
eigenaar staat tegenover den dief of verduisteraar. Het schijnt 
een overbodige opmerking, want wie betwijfelt, dat men een zaak 
terug kan vorderen van hem zelf, die haar verduisterde? Welke 
redelijke grond kan er bestaan de terugvordering uit te sluiten? 
Toch moet het nog eens gezegd worden, want nog onlangs heeft 
een rechtbank hier te lande aldus beslist. Ik bedoel het vonnis 
der Rechtbank te Breda van 18 Maart 1924, W . 11188. 

Rovers had zekeren S. hulp gevraagd bij het beheer van zijn 
vermogen en hem daartoe den sleutel van zijn safeloket toever-
trouwd; volgens eischer heeft S. van dit vertrouwen misbruik ge-
maakt en zich verscheidene effecten toegeëigend. S. doet daar-
tegenover een beroep op schenking. W a t doet de Rechtbank? R. be-
wijs opleggen, zou men verwachten, als men het arrest van 1922 
i.z. Veltman tegen juffrouw Kooper voor oogen heeft. Het komt 
anders uit. Zij overweegt eerst, dat ..ontvreemd" in art. 2014 niet 
omvat verduistering en dan, dat hier niet aanwezig is één der 
gevallen van art. 2014, 2e lid en dus eischer is niet-ontvankelijk. 
Ik meen, dat enkele vermelding dier beslissing de scherpste critiek 
is en doe er verder het zwijgen toe. 

X. 

Men heeft wel de vraag gesteld: indien de beteekenis van art. 
2014 deze is, dat bezit legitimeert, zou dan niet een verkrijging 
door verjaring daarnaast noodzakelijk zijn, pleit dus niet omge-
keerd het ontbreken van zulk een instituut tegen de hier voor-
gedragen interpretatie? Mij dunkt, het antwoord op deze vraag 
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ligt in het voorgaande. W i e zoo vraagt, vergeet immers, dat de 
verjaring minstens evenzeer moet dienen om den eigenaar te hel-
pen en het bewijs te vergemakkelijken als om den niet-eigenaar tot 
eigenaar te maken. In deze functie staan verjaring bij onroerend 
goed en bezit bij roerend geheel op één lijn. En voorzoover de 
verjaring dient om den niet-eigenaar eigenaar te maken, wordt 
ten aanzien van roerend goed geheel aan de behoefte voldaan door 
de combinatie van art. 2014, Ie en 2e lid. De niet-eigenaar, die 
eigenaar moet worden, is hij, die van een onbevoegde verkreeg; 
bij roerend goed is hij, als de eigenaar de zaak vrijwillig uit handen 
gaf, dadelijk, anders na drie jaar veilig. Voor de enkele gevallen, 
die daarbuiten liggen, is de actie-verjaring voldoende bescherming 
voor hem, die den feitelijken toestand op grond van zijn langen 
duur wil handhaven, precies als bij onroerend goed; ook daar 
heeft zij aanvullende werking, als aan de eischen van de acquisi-
tieve verjaring niet is voldaan. 

De tweede vraag, die hier rijst, is deze: waarom ontbreekt de 
bezitsbescherming? Als ook bij roerend goed tusschen bezit en 
eigendom moet worden onderscheiden, is er dan geen behoefte aan 
een bijzondere bezitsbescherming? Ook deze vraag moet ontken-
nend worden beantwoord. Ik laat daar, dat art. 1301 B. W . hier 
te hulp geroepen zou kunnen worden. Ook als men dit niet wil, 
zal art. 2014, 2e lid de functie kunnen verrichten, die bij onroerend 
goed de bezitsacties hebben. W e hebben bij roerend goed alleen 
te denken aan „onttrekken" van het bezit, niet aan een stoornis, 
die het bezit zelf bij den bezitter voortduren laat. W a t is nu de 
beteekenis der bezitsacties daarbij? Deze, dat wie de macht over 
de zaak heeft, ontheven is van het bewijs van zijn recht op macht, 
maar op den enkelen grond van de macht den feitelijken toestand 
kan handhaven. Juist hetzelfde kan bij roerend goed de bezitter, 
immers hij wordt alleen al om zijn bezit vermoed ook eigenaar te 
zijn. Hij kan dus terugvorderen krachtens art. 2014, 2e lid. Alleen 
zal hij moeten wijken, indien degeen, die hem de zaak afneemt, zijn 
beter recht bewijst. Dan zal hij inderdaad de zaak moeten afgeven. 
M.a.w.: eigen richting is bij terugneming van roerend goed geoor-
loofd, mits slechts in de wijze, waarop zij wordt uitgeoefend, niet 
onrecht tegenover den aangevallene ligt. Immers, dan is art. 1401 
B. W . toepasselijk. Mij dunkt, een geheel bevredigend resultaat. 
Men kan het ook zoo uitdrukken; ook bij roerend goed bestaat 
bezitsbescherming, maar de exceptio dominii is hier wél toegelaten. 

Bij dit alles moet er op worden gelet, dat het bezit naar art. 2014 
den bewijslast bepaalt. Dit wordt door de rechtspraak nog her-
haaldelijk uit het oog verloren. Ten bewijze hiervan twee voor-
beelden. Het eerste in het ongelukkige vonnis van de Rechtbank 
te Roermond van 30 Nov. 1911, W . 9282, door van Oven hier 
indertijd ( W . P. N . R. 2210) onderhanden genomen. Ik zal er kort 
over zijn. Cooren had van mevr. Thévenet, eigenares van een land-
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goed, boomen gekocht. Hij hakt ze om en laat ze naar zijn opslag-
plaats vervoeren. De gemeente Roermond, die van oordeel was, 
dat de boomen niet aan de eigenares van het landgoed, maar haar 
toebehoorden, ontneemt Cooren de boomen met politiehulp, laat 
ze stukzagen en in haar bergplaats opslaan. Cooren revindiceert. 
De vordering wordt afgewezen. De redeneering waarop dit steunt, 
is ongeveer van dezelfde soort als die van Breda hierboven ge-
citeerd. Ik laat dit nu rusten. Men moet daar van Oven maar op 
nalezen. Maar de Rechtbank acht de vordering tot schadevergoe-
ding ontvankelijk, mits Cooren bewijst, dat hij eigenaar is der 
boomen. Dit is onjuist. Cooren beklaagt zich over het wegnemen 
der boomen door de gemeente, hij was op het oogenblik, dat deze 
ingreep, in het bezit, daarmee kan hij volstaan; beweert de ge-
meente daartegenover haar eigendom, dan heeft zij dat te bewijzen. 
Bezit ontheft van bewijs van titel. De zaak wordt gecompliceerd, 
doordat de gemeente harerzijds niet alleen eigendom, ook bezit der 
boomen beweerde op het oogenblik, dat Cooren ze omhakte, wat 
tot meerdere moeilijkheid leidt, omdat zij op dat oogenblik nog 
onroerend goed waren. Ik laat dit nu maar ter zijde, stel enkel den 
regel, dat, als wie wegnam, beweert, dat de ander met eigenmach-
tig optreden begonnen is, hij met het bewijs daarvan kan volstaan. 
Mij is het er slechts om te doen aan te wijzen, hoe het bezit hier 
den bewijslast bepaalt, en wel het bezit, dat voorafging aan de 
eerste gewelddaad. W i e dit had, kan het bewijs afwachten, dat 
hij niettemin geen recht had. 

Volgt men dit betoog, dan ziet men, dat niet alleen het vonnis 
van Roermond ten eenenmale onjuist was, maar ook het arrest van 
het Hof in Den Bosch 1 ) , in dezelfde zaak gewezen. Deed de 
Rechtbank Cooren onrecht door de eigendomsvordering zonder 
meer af te wijzen, bij het Hof sloeg de weegschaal naar de andere 
zijde o.m Het Hof zegt: „Cooren had bezit, ,,en dus eigendom", 
art. 2014, 2e lid is toepasselijk, en dus moet de vordering worden 
toegewezen." De verweren der gemeente werden niet aangehoord. 
Maar ook hier was een uitweg. Gelukkig had de gemeente in 
reconventie ook schadevergoeding wegens onrechtmatige daad 
gevorderd. Als grondslag daarvoor stelde zij haar eigendom der 
boomen. Tot bewijs daarvan wordt zij toegelaten. Is zij in het 
bewijs geslaagd, dan is de afloop bevredigend geweest. De moti-
veering was het niet. Als Roermond op haar eigendom een schade-
vordering mocht bouwen, dan kan op dienzelfden grond de vor-
dering tot teruggaaf van dezelfde boomen afweren. Men denke 
zich het geval in: ik krijg schadevergoeding, omdat gij mij mijn 
eigendom hebt afgenomen, maar moet tegelijk dezelfde zaak aan 
u uitleveren, — waarom? Ja, omdat gij haar hebt afgenomen. Zulk 
een uitspraak behoeft toch geen weerlegging. 

!) 10 Dec. 1912. N. J. 1913. 49. 
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XI . 

En nu het laatste geval. Ook dit schijnt mij niet juist berecht. 
Het was een allerwonderlijkst relaas van feiten, dat partijen in de 
procedure, die ik bedoel, aan den rechter voorlegden. 

Iemand, die met zelfmoordplannen rondliep, verkocht zijn piano 
aan zijn broer, van wien hij wist, dat deze zeer op dit meubel 
gesteld was. De voorwaarde was echter, dat de levering eerst na 
den zelfmoord zou plaats hebben en de koop eerst dan in werking 
zou treden. Eenige dagen na deze transactie — gaat het verhaal 
van gedaagde verder — hebben de broeders een partij dam ge-
speeld met de afspraak, dat, als de man met de zelfmoordplannen 
die verloor, de piano reeds dadelijk zou overgaan in het bezit van 
den ander, maar altijd met beding, dat, als hij niet stierf, de trans-
actie te niet gedaan zou worden. 8 Jan. 1918 wordt de piano over-
gebracht naar het huis van den broeder, 12 Jan. volgt de poging 
tot zelfmoord. De poging mislukt en de patiënt herstelt. In Februari 
en April vordert hij de piano terug en weet die na weigering uit 
het huis van zijn broeder weg te halen, terwijl deze en diens vrouw 
afwezig waren. De broer, die beweert onvoorwaardelijk te hebben 
gekocht, revindiceert. Hem wordt in twee instanties het bewijs 
van koop en levering opgelegd. De Rechtbank deed dit op den 
onjuisten en door het Hof terecht terzijde gestelden grond, dat art. 
2014, lid 1 alleen toepasselijk is op dengeen, die tijdens beslag en 
dagvaarding bezitter is der goederen, maar ook het Hof (Amster-
dam 12 Oct. 1921, W . 10826) komt tot dezelfde conclu.sie. Het 
overweegt, dat vast moet staan: 1°. appellant's bezit, en 2°. het 
feit, dat hij onvrijwillig uit dat bezit is geraakt. Het laatste feit 
wordt als vaststaand aangenomen, maar ten aanzien van het eerste, 
moeten bij tegenspraak bewezen worden de feiten, waaruit appel-
lant dat bezit afleidt, dat is de koop en de levering. Dit schijnt 
mij niet juist. Ook hier is de verwarring, die ons in rechtspraak 
over art. 2014 zoo dikwijls treft. De appellant heeft volgens het 
Hof onvrijwillig het bezit verloren. En toch moet hij het bezit nog 
bewijzen. Hoe kan men iets verliezen, dat men niet heeft? Voorts: 
de koop is niet het feit, waaruit het bezit wordt afgeleid. Dit was 
hier duidelijk genoeg, waar de piano in het huis van den appellant 
aanwezig was en de ander alleen door een list ze er heimelijk weg 
kon halen. De koop is de grond, de titel van het bezit. Maar van 
bewijs daarvan ontheft nu juist art. 2014, Ie lid. Hier had aan de 
partij, die de daad van eigen richting pleegde, het bewijs moeten 
zijn opgelegd, dat zijn broer niet eigenaar was, en kon hij dat niet 
leveren, in dit geval dus niet aantoonen, dat de koop voorwaarde-
lijk was, dan moest de vordering tegen hem zijn toegewezen. 

Ter adstructie van dit betoog nog dit. Stel. dat gedaagde in dit 
proces niet gepoogd had zich zelf recht te verschaffen, maar den 
weg van rechten had gekozen, dan had het geval weer behoord 
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tot de rubriek Veltman—juffr. Kooper en had de bewijslast op 
hem gerust. Nu heeft hij door een eigenmachtige daad zich zelf 
recht verschaft. Is het redelijk, dat daardoor de bewijslast ver-
plaatst wordt? Stellig neen, en art. 2014 wil dat ook niet. 

Ik ben van meening, dat, als men deze gevallen in onderling 
verband beschouwt, zij een goed sluitend geheel vormen. Zij kun-
nen, dunkt mij, aantoonen, dat het recht, dat ten onzent ten aanzien 
der revindicatie geldt, billijk en bevredigend is, mits de rechtspraak 
de ongelukkige leer, dat bezit eigendom zou zijn en den aankleve 
van dien radicaal ter zijde stelt. Er zijn reeds uitspraken, die op 
beter inzicht wijzen. Laten wij hopen, dat zich dat spoedig geheel 
baan breekt. 

31 



87. D E O O R Z A A K D E R CESSIE . *) 

I. 

Abstracte of causale eigendomsoverdracht is een vraag die nog 
niet tot rust is gekomen. Meijers heeft getoond door van Oven's 
voortreffelijk praeadvies niet te zijn overtuigd en deze zal de eerste 
zijn om toe te geven dat het laatste woord er nog niet over is 
gezegd. Voor het oogenblik wensch ik mij in de hoofdzaak geen 
partij te stellen, ik hoop dat spoedig elders te doen. Mijn doel is 
meer bescheiden. Naar aanleiding van een recent vonnis wil ik 
een enkele opmerking maken. De vraag, hoe belangrijk ook, is er 
toch niet een die de rechtspraak voortdurend verontrust, of, als 
de overmachtsquaestie bv., in eens een bepaald tijdperk beheerscht, 
maar zij duikt van tijd tot tijd op en toont zich dan — wat haar 
juist zoo aantrekkelijk maakt voor een wetenschappelijk onder-
zoek — in de meest verscheidene vormen. De concrete quaestie 
waarmee ik mij thans wil bezig houden, is deze: stel een eigen-
domsoverdracht, ook een cessie, eischt naast de overeenstemming 
omtrent het overgaan van het recht een geldigen titel, kan dan 
op het gemis van zulk een titel ook de debiteur der overgedragen 
vordering een beroep doen? 

Het antwoord schijnt van zelf sprekend. Als de vordering niet 
is overgegaan, is zij nog altijd deel van het vermogen van den 
vervreemder, en wie eerder dan de schuldenaar zou dit den pseudo-
verkrijger mogen tegenwerpen? Zoo oordeelt ook het vonnis waar-
op ik doelde. Rb. Breda 31 Maar t 1925, W . 11359. Althans het 
laat niet van twijfel blijken. Toch zou ik anders willen oordeelen. 
Ik zal toelichten, waarom. 

II. 

In een akte van cessie draagt de schuldeischer, ,,in vollen en 
vrijen eigendom" de vordering over aan een derde. Volgens de 
Rechtbank ontbreekt het bewijs van titel. Moet nu de vordering 
worden ontzegd? 

Ik begin met te herinneren aan de geschiedenis der cessie. Het 
is van algemeene bekendheid, dat zij uit den last tot innen is ont-
staan. Wijst dat er niet op, dat de eenige vraag die de schuldenaar 
zich heeft te stellen, deze is, of de man die hem aanspreekt, tot 
opeisching bevoegd is? En zou deze niet aan den tegensputterenden 
schuldenaar, die van gemis van titel spreekt, kunnen voorhouden, 
dat hèm dit niet aangaat, dat het voor hem de eenige vraag is 
of hij deugdelijk gekweten wordt en dat hij zulk een deugdelijke 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie, nos. 2921 e.v. 
(19 December 1925 e.v.). 
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kwijting verkrijgt als de man die het geld int, daartoe van den 
schuldeischer de bevoegdheid heeft verkregen? En die bevoegd-
heid heeft hij toch zeker, ook al zou zijn titel niet vaststaan. Duide-
lijk is dat als in de akte van de overdracht een zinnetje wordt 
ingevoegd als „en aan deze de onherroepelijke bevoegdheid te 
hebben gegeven de overgedragen vordering te innen", wie geeft 
niet toe, dat dit overbodig is? 

Niet alleen persoonlijke, ook zakelijke acties kunnen worden 
overgedragen. Voor zulk een actie-overdracht is toch geen titel 
noodig, het eenige waarop het aankomt, is, dat de overdracht in 
orde is. Maar dan moet toch hetzelfde gelden voor de persoonlijke 
actie of voor de schuldvordering. W a n t ons recht scheidt deze 
beide niet. 

Men lette verder op den vorm der cessie. Het is een akte met 
beteekening aan den schuldenaar of erkenning door dezen. Laten 
we eerst naar de laatste zien. De schuldenaar die erkent, dat de 
vordering is overgedragen, is toch ongetwijfeld tot betaling ge-
houden, ook al zou de titel ontbreken. Immers door de erkenning 
heeft schuldvernieuwing plaats gevonden. En deze — het is voor-
zoover ik weet niet betwist — vraagt naar geen titel. Zou het nu 
bij de beteekening, die de wet er volkomen mee op één lijn stelt, 
anders zijn? 

De beteekening is de officieele kennisgeving aan den debiteur, 
dat hij voortaan aan den verkrijger moet betalen. Dat deze de 
geldigheid der akte van cessie alleen onderzoeken moet, voor zoover 
hij na moet gaan of inderdaad is overgedragen, blijkt ook uit de 
rechtspraak over de dubbele beteekening. Het is bekend dat de 
H. R. 1 ) leert dat, als de schuldeischer eerst cedeert aan A en 
daarna aan B, maar B eerst beteekent, de schuldenaar niettemin 
aan A moet betalen. Doch zoolang A niet beteekend heeft, kan de 
debiteur niet alleen veilig aan B betalen (art. 1422 B. W . ) , maar 
is hij daartoe ook verplicht. Zoodra een tweede beteekening heeft 
plaats gehad, moet hij gaan onderzoeken welke de oudste is, tot 
zoolang houdt hij zich aan de eerste. De proc.-gen. Noyon maakte 
in zijn conclusie bij het aangehaalde arrest de opmerking, dat hij 
anders zou oordeelen, indien de oudste cessie niet is beteekend, 
maar erkend wordt nadat de tweede beteekend is; aan zulk een 
aanneming zou hij geen kracht willen toekennen „omdat de schul-
denaar door zijn eigen daad niet meer zijn verhouding tot den 
eerst opgekomen schuldeischer kan veranderen". De opmerking 
past geheel in het hier voorgedragen stelsel. Moest de overdracht 
om tegen den schuldeischer te werken, een geldige vermogens-
beschikking zijn, dan was zij onjuist; is zij echter een legitimatie 
van den verkrijger, die tegen den schuldenaar werkt zoodra hij 
er officieel kennis van heeft gekregen, dan blijft zij werken totdat 

' ) 24 Febr. 1911. W. 9145. 
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op dezelfde wijze de vervreemder of een derde de handeling heeft 
betwist. Dàn zeker, maar ook dan eerst, mag de schuldenaar niet 
meer betalen aan wie zich als gerechtigde voordeed. 

Maar, zal men wellicht vragen, dat mag dan alles waar zijn, 
hoe rijmt ge het met de stelling, die hier als bewezen wordt aan-
genomen, dat toch in het algemeen titel noodig is voor eigendoms-
overdracht? Het antwoord moet luiden dat de cessie een dubbel 
karakter heeft. Men kan haar zien als instituut van het verbinte-
nissenrecht, als het leerstuk van de overdracht van de kwaliteit 
van schuldeischer. maar kan haar ook zien als thuis hoorend in 
het zakenrecht, als de overdracht van onlichamelijke zaken. Tegen-
over den schuldenaar staat de eerste beschouwing op den voor-
grond, voor hem is het enkel de vraag of de verkrijger gerechtigd 
is het oorspronkelijk aan den vervreemder toekomend recht uit te 
oefenen; wat de grond van de overdracht was, of de vervreemder 
geld schuldig was aan den verkrijger, of hij wilde schenken of 
slechts een last gaf tot inning in den vorm van de overdracht, 
het kan hem koud laten. Voor hem komt de andere zijde — de 
vermogensbeschikking — eerst in aanmerking, als de vervreemder 
zelf of derden den overgang betwisten. W a t overdracht schijnt 
te zijn, is het niet, wordt hem dan voorgehouden; hij moet daarmee 
rekening houden en óf op eigen risico uitmaken wie gerechtigd 
is tot het vermogensbestanddeel dat de schuldvordering uitmaakt, 
óf betaling weigeren en een rechterlijke beslissing uitlokken. De 
schuldvordering kent als vordering haar eigen recht, de persoon 
van den crediteur is in die verhouding vervangbaar, doch tegelijk 
geldt voor deze onlichamelijke zaak de algemeene regel, dat geen 
eigendom kan worden overgedragen zonder geldigen titel. 

Beide regels worden vereenigd indien men aanneemt dat de 
debiteur ook bij het ontbreken van een titel van eigendomsovergang 
tot betaling aan den verkrijger verplicht is, zoolang niet een derde-
belanghebbende zich op grond van dat ontbreken tegen de betaling 
verzet. Met andere woorden; de eigendom van de vordering wordt 
dcor de gewone regels beheerscht, maar in de interne verhouding 
lusschen crediteur en debiteur is de verklaring van den schuld-
eischer dat hij bevoegdheid tot inning heeft gegeven aan den ver-
krijger, voldoende. 

Üp één ding wil ik nog wijzen ter toelichting: de rechtspraak 
neemt aan dat overdracht van toekomstige vorderingen mogelijk 
is. In het zoo juist verschenen boek van Ch. Russel wordt die 
r.ogelijkheid be twis t ' ) . Mijns inziens ten onrechte. Immers er is 
geen reden denkbaar, waarom niet reeds van te voren de crediteu; 
een ander kan aanwijzen als tot uitoefening der rechten van schuld-
eischer bevoegd. Russel echter ziet alleen de zakenrechtelijke zijde 
en bestrijdt van dat oogpunt terecht de overdracht: hoe is leverinc; 

') BI/ . 51. 
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mogelijk van een toekomstige zaak? De oplossing der moeilijkheid 
zit in de uiteenzetting die ik boven gaf. Hier is inderdaad geen 
levering, niettemin is de handeling volkomen geldig. 

Wij meenen dus dat voor de cessie der inschuld precies het-
zelfde geldt wat de Grootboekwet voor overdracht van inschrij-
vingen op het Grootboek heeft vastgelegd. ,,De Directeur onthoudt 
zich — zegt art. 22 dd ' wet van 7 April 1913 — van een onder-
zoek naar de geldigheid van de rechtshandeling, die aan de aan-
vraag tot overschrijving enz. ten grondslag ligt, onverminderd zijn 
verplichting om aan de aanvraag geen gevolg te geven, indien de 
nietigheid of vernietigbaarheid van de rechtshandeling hem is ge-
bleken uit den inhoud der Grootboeken of uit de bescheiden die 
overeenkomstig de bepalingen dezer wet zijn overgelegd." 

Laat weg wat hier speciaal is en lees voor Directeur debiteur 
en ge hebt den cessie-regel. 

Maar, vraagt men wellicht, komt het resultaat niet hierop neer, 
dat althans ten aanzien der cessie de overdracht abstract is? Ik 
geloof het niet en zal aantoonen, waarom niet. Maar eerst wil ik 
nog even op enkele verwante verhoudingen wijzen. 

III. 

In de discussie die te Groningen naar aanleiding van van O v e n s 
praeadvies werd gehouden, werd door een der sprekers, den heer 
Bos, de opmerking gemaakt, dat overdracht van aandeelen op 
naam gewoonlijk zonder vermelding van de oorzaak gebeurt. Hij 
meende dat daar het causale stelsel niet gold. Van Oven ant-
woordde voorzichtig, de mogelijkheid van een abstracte eigendoms-
overdracht bij aandeelen wilde hij niet geheel uitsluiten, ook al 
aanvaardt men voor onroerend goed het stelsel van den titel-eisch. 

Hoe staat het met deze vraag naar ons recht? Art. 42 W . v. K. 
beslist haar niet. het laat bepaling van den vorm van overdracht 
aan de statuten over; noemt wel mogelijke vormen op. doch spreekt 
niet van een oorzaak. Molengraaf f ' ) verlangt haar en verbindt 
aan het ontbreken nietigheid, de verkrijger wordt geen aandeel-
houder. De consequentie van deze opvatting geeft weder een vonnis 
van de Rechtbank te Breda") : een besluit van een vergadering 
van aandeelhouders kan nietig worden verklaard, indien achteraf 
blijkt, dat aan de stemming deel hebben genomen aandeelhouders, 
wier verkrijging van de aandeelen niet op geldigen titel berust — 
mits natuurlijk dat deelnemen op den uitslag der stemming van 
invloed kan geweest zijn. Of Polak ") evenzoo oordeelt is niet 
zeker. Hij vermeldt het vonnis van Breda zonder het te bestrijden, 
maar voegt er aan toe: ,,De bestuurders behoeven de geldigheid 

') Leidraad •">. blz. 213. 
-) 9 Dec. 1919. W. 10724. 
'•'•) Handboek :'. blz. 387. 
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van den titel niet te onderzoeken. Zoolang hun niet gebleken is, 
althans zoolang hun niet is aangezegd, dat de verkrijger, ondanks 
zijn geteekende of beteekende verklaring, inderdaad geen aandeel-
houder is geworden, moeten zij deze als zoodanig aanmerken." 
Volgt daaruit dat bestrijding achteraf van hetgeen met medewer-
king van den aldus toegelaten aandeelhouder is geschied, uitge-
sloten is? De auteur laat er zich niet over uit. Ik zou dïe vraag 
bevestigend beantwoorden. 

Het bestuur heeft naar mijn meening te onderzoeken, of de 
overdracht heeft plaats gehad, dus, of de verklaring die wordt 
overgelegd, inderdaad afkomstig is van den ouden aandeelhouder, 
of de persoon, die de inschrijving vordert, dezelfde is als degeen 
die in de verklaring als verkrijger is aangeduid, m. a. w. of de over-
dracht op zichzelf in orde is, niet wat haar ten grondslag ligt. Dat 
is van het bestuur niet te vergen, het zou het niet kunnen, de 
praktijk die zich met een abstract geformuleerde overdracht tevre-
den stelt, heeft het juiste inzicht getoond. Doch die gedachte komt 
alleen tot haar recht, indien men dan ook latere nietig-verklaring 
van hetgeen met medewerking van de aldus ingeschrevenen is ver-
richt, uitsluit. Als bij de vordering op naam, moeten we ook bij het 
aandeel den eigendom scheiden van de bevoegdheid de aan het 
aandeel verbonden rechten tegenover de vennootschap uit te 
oefenen, het volle recht op het vermogensbestanddeel stellen 
tegenover het voorloopige recht zich als aandeelhouder te doen 
gelden. Voor de naamlooze vennootschap is de eenige vraag: wie 
is geldig ingeschreven? Art. 42 W . v. K. geeft aan deze opvatting 
steun door als vorm van overdracht te noemen een verklaring aan 
de vennootschap beteekend. W e l mogen wij niet zoo ver gaan als 
het Duitsche Handelswetboek, dat in § 223 bepaalt: ,,Im Ver-
hàltnisse zu der Gesellschaft gilt nur derjenige als Aktionar wel-
cher als solcher im Aktienbuche verzeichnet ist", want de over-
schrijving moet naar ons recht op een geldige verklaring be-
rusten — maar, waar van den grond der verklaring niet wordt 
gerept, mogen we dien ook niet eischen. Het belang van het geheele 
vennootschapswezen brengt mede dat zulke op het oogenblik van 
de handeling door niemand zelfs maar te vermoeden betwistingen 
achterwege blijven. W i e meent dat aan eenige overdracht de titel 
ontbreekt, zal dit aan dat bestuur moeten meedeelen. Daarmee 
reserveert hij zijn recht, al hetgeen met negeering van die mede-
deeling is gedaan, te betwisten; doch zoolang hij deze naliet, blijft 
geldig wat door hem is verricht die recht scheen te hebben en 
dien zijn mede-aandeelhouders als zoodanig accepteerden. 

IV. 

Deze kijk op de overdracht van aandeelen op naam verruimt 
ook ons inzicht in de overdracht van toonder-aandeelen — gelijk 
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omgekeerd het resultaat ten aanzien van deze dat bij de aandeelen 
op naam bevestigt. 

Meijers wees er reeds op in de aanteekening op het Strooman-
nenarrest (4 Juni 1920, N . J. 1920, 712), dat hij aan den Almanak 
voor Notariaat en Registratie 1922 afstond, dat men tot een andere 
beslissing dan het bij dit arrest bekrachtigde vonnis komt, indien 
men de beteekenis der toonderclausule naar de bedoeling der 
partijen in het oog houdt. „Krachtens de toonderclausule is ieder 
die ter vergadering als houder van een toonder-aandeel optreedt, 
ten aanzien van zijn mede-aandeelhouders, aandeelhouder", zegt 
hij. Betwisting van het besluit der vergadering op grond dat degeen 
die zich als aandeelhouder voordeed, geen aandeelhouder was, is 
niet geoorloofd. Als dit ten aanzien der stroomannen moet worden 
aangenomen, geldt het ook voor hem aan wien het aandeel is over-
gedragen, terwijl de rechtsgrond voor die overdracht ontbrak. 

Met dit betoog kan ik mij geheel vereenigen. Dank zij de toon-
derclausule is voor deze aandeelen het bezit, en dus in verband 
met art. 590 B. W . het houden, wat voor aandeelen op naam de 
verklaring van overdracht en de overschrijving in de aandeel-
houders-registers is. Bestuur en algemeene vergadering hebben 
niet te vragen wien ten slotte de vermogensbate behoort in het 
aandeel belichaamd, zij hebben alleen te maken met de vraag wie 
krachtens de statuten en den daar vastgelegden vorm van over-
dracht zich als aandeelhouder kan legitimeeren. W i e dat vermag 
is aandeelhouder. Onder één voorbehoud. W o r d t zijn recht betwist, 
dan moet van dat oogenblik rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid, dat het ten slotte blijkt niet te bestaan. Is er dus 
tegen het optreden van iemand als aandeelhouder verzet gedaan, 
dàn, maar ook dan alleen, kan achteraf de nietigheid worden in-
geroepen van de handelingen die van dat optreden afhankelijk 
waren. 

V. 

W e zien zoo een volkomen analogie tusschen de overdracht van 
toonder-aandeelen, van aandeelen op naam en de cessie van vor-
deringen. Telkens moeten we onderscheiden tusschen den eigen-
dom der zaak en de vraag wie ten aanzien van vorderings- of 
lidmaatschapsrecht de rechthebbende is. Wellicht dat iemand de 
vraag opwerpt of het niet eenvoudiger is te zeggen dat bij toonder-
aandeelen de houder de rechthebbende is, en evenzoo bij aandeelen 
op naam en vorderingen de eigendom overgaat zonder naar titel 
te vragen? Ik zou die vragen stellig ontkennend beantwoorden. W a t 
het toonder-papier betreft, tegenover oudere beschouwingen heeft 
Molengraaff m. i. terecht de opvatting doorgezet, dat niet het 
enkel houden maar de eigendom van het papier over het recht 
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beslist en het zou te betreuren zijn, als die leer tengevolge van 
een onjuiste door Molengraaff zelf bestreden consequentie die de 
rechtspraak er uit trok, zou worden verlaten. De leer dat de toon-
der rechthebbende is, staat op één lijn met die dat bij roerend goed 
de bezitter eigenaar is, en zij is op dezelfde gronden als deze ver-
werpelijk. W i e den schijn van recht voor zich heeft is daarom nog 
niet de rechthebbende. Maar de consequentie die de rechter in de 
stroomannen-beslissing trok, dat nu ook wie eigenaar is, onder 
alle omstandigheden en tegenover ieder de rechthebbende is. is 
even verwerpelijk. Zij houdt geen rekening met den bijzonderen 
aard van het object van eigendom waarom het gaat: het van een 
toonderclausule voorzien vorderingsrecht. W e mogen niet stellen 
eigendom en dan voortredeneeren uit de eene logisch opgebouwde 
conclusie tot de andere, maar we hebben te onderscheiden. W i e 
eigendom heeft is tenslotte de rechthebbende, doch gelijk meer kan 
een ander het voorloopig schijnen en omdat hij het schijnt, zich 
als zoodanig doen gelden. Gelijk meer, stelt ook hier het recht 
zich met het voorloopige tevreden, maar houdt tegelijk de wegen 
open, waardoor definitief toch het ,.betere recht" zich kan hand-
haven. 

Juist zoo is het met de oorzaak bij de cessie. Nog eens, ik laat 
het leerstuk in het algemeen thans rusten, doch aangenomen dat 
de overdracht van eigendom aan een geldigen titel is gebonden. 
dan is die van vorderingen het ook. Voor een uitzondering is geen 
reden. De cedent kan bij ontbreken van een oorzaak zich tegen 
betaling aan den cessionaris verzetten, zijn erfgenamen kunnen het, 
de curator in zijn faillissement evenzeer. Aan hen kan niet wor-
den tegengeworpen, dat de wil tot overdracht bestond. W a s de 
overdracht een verkapte schenking en ontbrak de authentieke 
akte, zij is nietig. Berustte zij op een nietig verklaarde overeen-
komst, zij valt met deze. W a s de handeling slechts schijn, de 
eigenaar blijft eigenaar. En al deze rechthebbenden kunnen dit 
volhouden tegen ieder, tegen den cessionaris zoowel als tegen den 
curator in diens faillissement en ook tegen latere verkrijgers. Hier 
ligt het verschil tusschen het causale stelsel en dat der abstractie. 
Ook het verschil met de overdracht van lichamelijke roerende goe-
deren, waarbij beroep tegen derden-verkrijgers is uitgesloten. 
Maar er is er één tegenover wie dit beroep niet is geoorloofd: tegen 
den schuldenaar die te goeder trouw betaald heeft aan den ver-
krijger. En aan deze komt dit beroep niet toe. Hij môcht en hij 
moest betalen aan wie tegenover hem rechthebbende was. 

Komt men tot deze oplossing, dan vervallen de bezwaren die 
het causale stelsel voor de verkeerspraktijk ten aanzien van vor-
deringen en aandeelen heeft en blijft niettemin de gedachte ge-
handhaafd waarop het berust: dat een recht niet overgaat indien 
daarvoor niet aanwezig is een grond die de rechtsorde als vol-
doende erkent. 



88. N O G E E N S : B O U W E N O P E E N S 
A N D E R S G R O N D . * ) 

In de nos. 2221—2223 van dit Weekblad heeft Mr . Goudeket 
een bespreking gegeven van het arrest van den Hoogen Raad van 
22 December 1911 ] ) over het bouwen op eens anders grond. Hij 
heeft den stand der jurisprudentie uiteengezet, de beteekenis van 
het jongste arrest van die jurisprudentie bloot gelegd en het vóór 
en tegen der beslissing aangeduid. Hij heeft ook door vergelijking 
met buitenlandsch recht getracht aan te toonen, hoe bij eventueele 
wetswijziging deze materie geregeld behoorde te worden. In één 
woord, hij heeft de zaak van alle kanten bekeken en het is be-
grijpelijk, dat een lezer van dit Weekblad zich'de vraag stelt: waar-
toe nog eens over ditzelfde onderwerp? O p gevaar af door dien 
lezer vervelend te worden gevonden, wil ik er toch nog iets over 
zeggen. W a n t één ding heeft hij niet gedaan, hij heeft niet partij 
gekozen. In zijn bewerking van Opzoomer waar de stof ook aan 
de orde was, doet hij dat evenmin. Ook het bestuur der registratie 
aanvaardt zonder in kritiek te treden — van zijn s tandpunt trou-
wens volkomen terecht — het arrest en trekt de consequenties 
voor fiscaal recht die er uit volgen. De éénige die voorzoover mij 
bekend tot nog toe een oordeel uitsprak was Meijers in zijn aan-
teekening onder het arrest in het Weekblad van het Recht, en dat 
oordeel was een lofspraak. W a a r nu mijn oordeel anders luidt en 
ik tegen het arrest ernstig bezwaar heb. scheen het mij niet on-
dienstig nogmaals de aandacht van de lezers van dit blad voor 
een korte beschouwing te vragen. 

De Hooge Raad maakt het ditmaal den criticus niet gemakkelijk. 
Nóch als het stelsel, waarin de laatste uitspraken over deze materie 
kunnen worden samengevat, tot voorwerp van onderzoek wordt 
gemaakt, nóch indien het laatste arrest op zich zelf wordt be-
schouwd. Immers van een stelsel, een systematisch geheel valt 
eigenlijk niet te spreken, dat is ook reeds door Goudeket betoogd. 
Komt men door de combinatie van het laatste arrest met dat van 
4 December 1903") tot de conclusie dat wél eigendom van een 
gebouw bij een ander dan den grondeigenaar mogelijk is, indien 
die ander een zakelijk recht op den grond heeft, het arrest van 
22 April 1901 ;') leert u dat dit voor het zakelijk recht van erf-
pacht niet opgaat. Meent men in ieder geval de conclusie te mogen 
trekken dat een eigendom op wat op den grond is gebouwd of 
geplant niet mogelijk is bij hem die enkel een persoonlijk recht 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie no. 2244 (28 De-
cember 1912). 

!) W. 9290, W . P . N . R. 2221. 
2) W. 8003, W. P. N.R. 1776. 
3) W. 6700. 
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ten aanzien van den grond heeft, het arrest van 1 Februari 1901 *) 
toont, dat deze conclusie voor de vruchten niet wordt aanvaard. 
En toch de artt. 655 en 656 zijn volkomen gelijk geredigeerd, het 
planten en het bouwen, boomen en huizen, ze staan hier op één 
lijn. Van waar dit verschil? Of zou de H. R. thans voor het geval 
der vruchten ook anders oordeelen dan in 1901? Zooveel is wel 
zeker, een systeem, waarin de geheele stof naar één beginsel wordt 
beslist, geven de gezamenlijke arresten niet. Van een vaste lijn, 
anders dikwijls in de rechtspraak van ons hoogste rechtscollege 
aan te toonen, valt hier weinig te bespeuren. 

Bepalen wij ons tot het arrest van 1911 op zich zelf, dan is de 
critiek ook niet gemakkelijk. O p het punt, waarop het aankomt, 
beslist de H. R. wel, maar motiveert hij niet. Er staat niet anders 
dan dat art. 656 B. W . als algemeenen regel stelt, dat al hetgeen 
op een erf is gebouwd, mits het gebouwde met den grond ver-
eenigd zij, behoort aan den grondeigenaar en dat daarop in de 
volgende artikelen geene uitzondering wordt gemaakt. Met het 
beroep op den letter van art. 656 acht de H. R. blijkbaar de zaak 
afgedaan, in verdere argumenteering treedt hij niet. Terecht? Ik 
betwijfel het. 

Aan Diephuis komt zeker de eer toe de rechtsleer in dezen den 
weg gewezen te hebben, maar in één ding heeft hij m. i. gedwaald 
en daarom den rechter tegen zijn eigen leer steun verschaft. Hij 
is het namelijk geweest, die betoogd heeft, dat de hier bedoelde 
vraag door art. 656 B. W . niet door art. 626 wordt beheerscht 2 ) . 
Vergelijking met den Code leert dat art. 626 vertaling is van art. 
552 C , de eigendom van beplantingen en gebouwen was in den 
Code geregeld in art. 553, art. 552 moet dus op iets anders be-
trekking gehad hebben. Dat betoog is niet tegen te spreken. Art. 
552 geeft den eigenaar bevoegdheid tot bouwen, planten, graven, 
beschikking over de luchtruimte en zoo meer, den eigendom van 
het gebouwde regelt het niet. De conclusie ligt voor de hand dat 
voor art. 626 hetzelfde geldt. En toch meen ik, dat bij de conclusie 
één ding wordt over het hoofd gezien. Art. 553 C. is bij ons niet 
overgenomen, de bepalingen omtrent bouwen en planten zijn over-
gebracht naar de afdeeling die over de wijze van eigendoms-
verkrijging handelt. Over het bouwen met eigen materiaal op eigen 
grond handelen zij niet, in hoeverre het gebouwde deel wordt van 
den grond, in dien zin dat afzonderlijk eigendom van den grond 
en van wat er op is tot stand gebracht, is uitgesloten, wordt door 
deze artikelen niet beslist. De bepalingen voor de accessio onder-
stellen dat elders bepaald is, wat hoofdzaak is en wat bijzaak, wat 
een zaak op zich zelf, wat deel van een grooter geheel, zij geven 
daarvan toepassingen voor bepaalde gevallen, maar niet den regel 

l) W. 7559. 
-) VI, blz. 32 vlg. 
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zelf. Die regels betreffen een onderwerp, ter bespreking waarvan 
men in onze wet, behalve dan misschien in de bepalingen van 
zaken enkel in art. 626 een aanknoopingspunt kan vinden. Dit art. 
heeft doordat het thans het eenige is der algemeene bepalingen 
over den eigendom die over den omvang van den grondeigendom 
handelt, wijdere beteekenis dan het correspondeerende Code-
artikel. Maar wat daarvan zijn moge, in ieder geval is art. 656 hier 
niet beslissend. 

Het verdient opmerking, dat dit art. aan het slot verwijst naar 
de artt. 658 en 659. Nu kan den Hoogen Raad dadelijk worden 
toegegeven, dat deze artt. niet een uitzondering op art. 656 in-
houden, dat de term „wijziging" minder juist is. Maar de ver-
wijzing leert wel dat de artt. 656, 658 en 659 te zamen als één 
geheel moeten worden beschouwd. Let men daarop dan is het 
duidelijk, dat zij enkel de verhouding regelen tusschen personen 
die met elkaar in aanraking komen, doordat de één bouwt op het 
terrein van den ander, niet het geval dat tusschen die personen 
vóór dat bouwen al een rechtsverhouding bestond en het bouwen 
enkel uitvoering van de tusschen hen vastgelegde regels is. Het 
is er juist mee als met de bepalingen over de specificatio en de 
vereeniging van zaken, art. 661—663. Ook deze zal men dan toch 
niet toepassen, als de zaak contractueel geregeld is? Bouwt iemand 
op eens anders grond zonder daartoe recht te hebben dan wordt 
het gebouwde eigendom van den grondeigenaar, deze mag echter 
niet zonder grond zich verrijken ten koste van den ander, althans 
indien deze' te goeder trouw was, vandaar de verplichting tot ver-
goeding. Dit is de korte inhoud der regeling. Het bouwen op eens 
anders grond krachtens afspraak met den grondeigenaar, heeft 
hierbij den wetgever in het geheel niet voor den geest gestaan. 
Men zal toch niet beweren, dat daarop de artt. 658 en 659 toe-
passelijk zijn? Stel — om het geval te nemen dat tot de beslissing 
van den H. R. aanleiding gaf — twee personen spreken af om op 
den grond van den een voor gezamenlijke rekening huizen te 
bouwen met het doel die te verkoopen, zij regelen daarbij de winst-
verdeeling. Nu zal men toch niet willen volhouden, dat een der 
leden dezer maatschap in directen strijd met de verbintenis door 
hem aangegaan den ander de waarde der bouwstoffen en het 
arbeidsloon of de meerdere waarde van het erf aan kan bieden 
onder de mededeeling, dat hij voortaan het zaakje voor eigen 
rekening voortzet? Het is toch niet daaraan dat bij artt. 658 en 
659 gedacht is?1) Maar als de artt. 658 en 659 hier niet toepasselijk 
zijn, waarom dan wel art. 656, dat met deze ten nauwste samen-
hangt? Wellicht voert men hiertegen aan, dat tusschen partijen 
de afrekening zal geschieden volgens de overeenkomst, maar dat 

1) Ook historisch is dit aan te toonen. Het lijkt me echter zoo van zelf sprekend, 
dat zulk een historisch betoog hier niet noodig schijnt. 
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tegenover derden de grondeigenaar eigenaar van den opstal is, 
maar hoe is het mogelijk zich aan de overeenkomst te houden en 
tegelijk de bepaling dat het gebouwde gezamenlijk eigendom zal 
zijn op zij te zetten? De andere vennoot zal juist zoo lang de per-
ceelen nog niet aan derden zijn verkocht, geen afrekening wenschen. 

Het schijnt mij dus niet zoozeer de vraag of art. 656 van open-
bare orde is. Tot zekere hoogte geef ik dat zelfs toe. Als A buiten 
toestemming van B bouwt op B's erf, dan zal B eigenaar van het 
gebouwde worden en als hij achteraf A eigenaar wil maken is 
levering overeenkomstig de artt. 639 en 671 noodig. Maar voor 
de hier besliste vraag schijnt me art. 656 zonder belang. De eigen-
dom van den vennoot-niet grondeigenaar steunt hier op zijn eigen-
dom van het materiaal. Dank zij de overeenkomst blijft die eigen-
dom ondanks het bouwen op eens anders grond. De eenige vraag, 
die nog is op te lossen, is deze, kan naar ons recht dat gebouwde 
als een afzonderlijke zaak worden opgevat. En die vraag behoort 
bij art. 626, niet bij art. 656 besproken te worden. 

De bepalingen voor de accessio onderstellen wel dat de eene 
zaak deel is van de andere, maar zij schrijven dat zelf niet als 
algemeenen regel voor. Dit blijkt o.a. uit art. 651 over den aanwas, 
is deze wel deel der zaak als zij natuurlijk is ontstaan, niet als 
zij kunstmatig is veroorzaakt? Verder uit art. 644. Is eigendom van 
een eiland bij een ander dan den oevereigenaar niet mogelijk? 

W a t nu het antwoord op de vraag of het gebouwde of geplante 
ook zelfstandige zaak kan zijn, betreft, het kan voor gebouwen 
dunkt mij niet twijfelachtig zijn. Bij het opstalrecht erkent onze wet 
uitdrukkelijk de mogelijkheid dat opstal en grond niet in dezelfde 
hand zijn, daarmee is tevens uitgemaakt dat de eenheid tusschen 
grond en gebouw naar ons recht niet zóó onverbrekelijk is, dat 
het gebouw altijd als deel van den grond moet worden beschouwd. 
Art. 626 geeft een vermoeden dat het zoo is. Maar kan blijkbaar 
anders, het gebouw kàn naar ons recht zelfstandig, d.w.z. los van 
den grond een zaak zijn. Maar indien dat zoo is, dan valt niet in 
te zien waarom zulk een eigendom enkel mogelijk zou zijn, als de 
gebouw-eigenaar een zakelijk recht op den grond heeft, zooals het 
arrest van 1903 leerde. Het zakelijk recht van den superficiarius 
en het persoonlijk recht van den huurder, die bedingt voor eigen 
rekening en ten eigen behoeve op den grond te mogen bouwen, 
verschillen hierin dat het eerste tegen derden geldt, het tweede — 
behoudens de bepaling van art. 1612 — enkel tegen den verhuur-
der geldend gemaakt kan worden. Maar waarom nu bij het eerste 
eigendom van den opstal bij den gebruiker van den grond wel 
mogelijk zou zijn, bij de tweede niet, is mij niet duidelijk. Het ver-
band tusschen deze vraag en de tegenstelling van zakelijk en per-
soonlijk recht ontgaat mij. Meijers voert een ander argurmïnt aan, 
niet omdat zulk een eigendom enkel mogelijk zou zijn bij zakelijk 
recht op den bodem, maar omdat door den titel over den opstal 
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deze verhouding in het bijzonder geregeld is — een regeling die 
in het Fransche recht ontbrak — is een recht op gebouwen op eens 
anders grond buiten opstal uitgesloten. Ook dit acht ik niet over-
tuigend. Omdat het zakelijk recht van erfpacht geregeld is, is het 
toch niet uitgesloten een enkel persoonlijke overeenkomst te sluiten, 
waarbij de huurder dezelfde rechten krijgt tegen den verhuurder 
als een erfpachter? Een overeenkomst van huur van een terrein 
dus met beding dat de huurder den grond mag bebouwen en dat 
het gebouwde zijn eigendom zal zijn, is geldig. Waa ro m zou dit 
laatste gevolg niet intreden, nu partijen voor hetzelfde doel ook 
den vorm van het vestigen van een opstalrecht hadden kunnen 
kiezen? Deze vorm mag meer gewenscht zijn, is daardoor de andere 
uitgesloten? 

Nóch de argumentatie van Meijers, nóch die van den H. R. 
schijnen mij dus afdoende om de leer dat ook bij persoonlijk recht 
ten aanzien van het terrein een eigendom van den opstal bij den 
gebruiker mogelijk is, te verwerpen. 

Op wat verder voor en tegen is aan te voeren, zal ik nu de 
zaak kortelings uitvoerig hier behandeld is, niet ingaan. 

Nog slechts twee opmerkingen. Goudeket heeft er al aan her-
innerd, dat een uitlegging als hier verdedigd, beter aan de eischen 
van het rechtsbewustzijn voldoet dan de leer van den H. R. Inmid-
dels is dit bevestigd door de consequenties uit de leer voor het 
fiscaalrecht getrokken, v. H. heeft deze onlangs in dit Weekblad ] ) 
besproken. Zij betreffen vooral het recht dat geheven moet worden 
indien de kooper voor eigen rekening, vóór het transport, op den 
gekochten grond heeft gebouwd. Ook over de waarde van gebou-
wen moet thans belasting worden betaald. En nu moet worden 
gezocht om die belasting zoo min drukkend mogelijk te doen zijn. 
Immers zegt van H. „men koopt ondergrond niet meer, en betaalt 
daarvoor den koopprijs. Dat men nu geacht wordt zijn eigen huis 
mede te koopen . . ." (cursiveering van mij). De notaris moet voor 
deze handeling den goedkoopst mogelijken vorm zoeken. Is het 
mag gevraagd worden — wel gewenscht tot zulke uitwegen te 
dwingen en zou een rechtspraak niet toe te juichen zijn, die niet 
zóó zeer in strijd was met de rechtsovertuiging der betrokkenen, 
dat men hen dwingt belasting te betalen, omdat zij geacht worden 
hun eigen huis mede te koopen? 

De tweede opmerking is deze: Tot een verdiepingen-eigendom 
behoeft de hier verdedigde beschouwingswijze niet te voeren. Dat 
een gebouw, een huis een afzonderlijke zaak is, sluit niet in dat 
een deel van het huis dat ook is. Noch in de wet noch in het rechts-
leven ten onzent zijn de bewijzen te vinden dat ook een verdieping 
als zelfstandig object moet worden aangemerkt. Met zulk een 
verdiepingen-eigendom heeft men niet te doen als — zooals voor-

' ) No. 2241. 
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komt en ook tot processen aanleiding heeft gegeven — het ééne 
huis een uitbouw heeft van een kamer, die boven het perceel van 
den buurman is opgetrokken. Dan is de kamer deel van het huis 
dat is uitgebouwd, niet zelfstandige zaak, maar in volkomen de-
zelfde verhouding als een balcon dat uitsteekt boven den grond 
van den buurman. Wi l men het recht van zulk een balcon of uit-
bouw boven buurmans grond te hebben aantoonen, men zal het 
bestaan van een servituut hebben te bewijzen. Maar dat — stel 
het servituut is bewezen — dat balcon of uitbouw toch niet het 
eigendom zouden zijn van hem wien het huis behoort, waarvan 
zij deel vormen, — dat de leer, dat alles wat boven of onder den 
grond is. eigendom is van den grondeigenaar zoo ver zou moeten 
worden doorgevoerd, dat al wat binnen de loodlijn valt opgetrok-
ken op de grens, van hem is — heeft de H. R. tot heden niet 
beslist. Ik hoop, dat hij op de beslissing die hij wèl heeft gegeven, 
nog eens zal terugkomen. W a a r er nog niet is een vast systeem 
der jurisprudentie, is er althans eenige kans. 



89. N O G E E N S D E A R R E S T E N V A N D E N H. R. 
O V E R D E N U I T B O U W . *) 

Naar aanleiding van mijn onderschrift onder het arrest H. R. 
in het W . P. N . R. van 14 November 1914, ontving ik een schrijven 
van mijn mede-redacteur Prof. Meijers, waarin hij het volgende 
opmerkt: 

,,Uit uw onderschrift bij het arrest van 27 Maart 1914, merk ik 
dat gij met mij verschilt in opvatting omtrent de beteekenis van het 
arrest van 11 April 1913. Mag ik ter verdediging van mijn opvat-
ting naar het cassatiemiddel van laatstgemeld arrest verwijzen? 
Daarbij werd schennis van verschillende artikelen van het B. W . 
beweerd, ,,omdat het Hof aanneemt, dat een kelder en het daar-
boven staand huis aan verschillende personen kunnen toebehooren, 
hoewel van eenig jus in re aliéna niet blijkt. En ook verder in het 
middel wordt toegegeven, dat kelder en huis aan verschillende eige-
naren kunnen toebehooren, mits krachtens een jus in re aliéna. Deze 
toen door den Hoogen Raad verworpen stelling is toch precies als 
de thans door den Hoogen Raad aanvaarde, dat de eigendom van 
een uitbouw alleen krachtens een erfdienstbaarheid aan een ander 
dan den eigenaar van het erf kan toekomen. 

De Hooge Raad heeft het middel van het arrest van 11 April 1913 
alleen kunnen verwerpen door aan te nemen, dat niet alleen krach-
tens erfdienstbaarheid, maar ook een geheel zelfstandige eigendom 
van de ruimte, die een kelder inneemt, mogelijk is. Ik geef toe dat 
de formuleering van het arrest letterlijk opgevat, niet meer zegt 
dan gij er in leest. Maar men mag de overwegingen toch ook in 
verband met het middel beschouwen?" 

Ik ben niet van ongelijk overtuigd. 
Ik wil het arrest van 1913 gaarne in verband met het aangevoerde 

cassatiemiddel beschouwen. Maar wat volgt daaruit? Dat de H. R. 
toen beslist heeft, dat eigendom van bovenbouw en ondergrond in 
verschillende handen kunnen zijn en dat dit mogelijk is ook indien 
van een zakelijk recht op den ondergrond niet blijkt. Ik erken dat 
het voor het inzicht in het arrest gewenscht is, ook die laatste 
woorden er bij te vermelden, al leg ik er niet, zooals Meijers, den 
nadruk op. De H. R. zelf doet het evenmin, want in geen enkele 
der overwegingen wordt er eenige aandacht aan gewijd. 

Daarom schijnt het mij onjuist de beteekenis van het arrest van 
1913 hierin te zoeken dat de H. R. hier de stelling zou hebben ver-
worpen ,,dat eigendom van uitbouw alleen mogelijk is bij erfdienst-

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-ambt en Registratie nos. 2343 e.v. 
(21 November 19H e .v ) . 



496 P. SCHOLTEN 

baarheid", de H. R. stond toen zuiver voor de algemeene vraag: 
„laat art. 626 afwijkingen toe en, zoo ja, zijn deze afwijkingen dan 
beperkt tot de gevallen van een zakelijk recht?" O p de eerste vraag 
antwoordde de H. R. in overeenstemming met zijn vroegere juris-
prudentie bevestigend, op de laatste ontkennend. Met deze alge-
meene uitspraak komt het arrest van 1914 niet in botsing. De 
stelling: „eigendom van ondergrond en bovenbouw kan alleen in 
verschillende handen zijn als kwestie is van een jus in re aliéna", 
stelling, die de eischer in cassatie in 1913 poneerde, heeft de H. R. 
ook nu niet aanvaard. Hij maakt alleen uit dat uit de ten deze 
vaststaande feiten een door verjaring verkregen erfdienstbaarheid 
volgt en dat door die erfdienstbaarheid de bevoegdheid om te bou-
wen boven het uitstekend deel voor den grondeigenaar niet is 
vervallen. 

Ik zie, evenals Meijers, in die beslissing een vooruitgang en 
erken dat men daartoe alleen komt door den uitbouw als erfdienst-
baarheid op te vatten, dat de leer die zich vergenoegde met de 
mogelijkheid van eigendom van den bovenbouw in andere handen 
dan die van den ondergrond te constateeren, zonder te onderzoeken 
waarop die rechtsverhouding kan steunen, tot dat resultaat niet is 
gekomen en niet licht zou komen (vgl. behalve het arrest Amster-
dam, vernietigd bij het hier besproken arrest H. R. en te vinden in 
Ned. Jur. 1913 blz. 1139 en in W . 9518, ook arr. H. R. 25 Maart 
1892, W . 6166), maar ik verschil van mijn geachten mede-redacteur 
hierin, dat ik hierin niet een terugkomen zie op de uitlegging aan 
art. 626 B. W . in het arrest van 1913 gegeven, een uitlegging 
waarmee Meijers zich niet kan vereenigen, maar die mij juist voor-
komt. En ik hecht er aan dat even vast te leggen, waar ik altijd nog 
hoop, dat de H. R. nog eens terug zal komen op zijn met deze op-
vatting toch niet goed te rijmen leer over het bouwen op eens anders 
grond, in zijn arrest van 22 Dec. 1911, W . 9290, W . P. N. R. 2221, 
uitgesproken, een leer die door mijn ambtgenoot wordt toegejuicht, 
maar waarin ik mij nog altijd niet kan vinden. 

Prof. Meijers schrijft mij: 
„Slechts een kort woord van repliek. 
Gij zegt: „de H. R. stond in 1913 zuiver voor de algemeene 

vraag: „laat art. 626 afwijkingen toe en, zoo ja, zijn deze afwij-
kingen dan beperkt tot de gevallen van een zakelijk recht?"" Ik 
daarentegen meen — en ziedaar het gansche verschil tusschen ons 
— dat de H. R. in 1913 ten gevolge van het voorgestelde middel 
niet voor de vraag in het algemeen stond, maar deze evenals in 1914 
beperkt was tot het geval van den uitbouw. In 1913 werd nu m. i. 
van deze beperkte vraag de tweede helft ontkennend, in 1914 be-
vestigend beantwoord. 

• Mag ik verder nog even wijzen op het gebruik dat de H. R. in 
beide arresten van art. 626 maakt? In 1913 gaf het artikel, volgens 
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den H. R., slechts een vermoeden, dat voor tegenbewijs wijkt, in 
1914 daarentegen volgt, volgens den H. R., uit het artikel, dat de 
verweerder niets anders en niets meer heeft bezeten dan een erf-
dienstbaarheid, terwijl het bewijs van het tegendeel — hetwelk het 
Hof had geleverd geacht — thans buiten beschouwing gelaten 
wordt." 

Ik wijs mijnerzijds nog even op de formuleering van het cassatie-
middel in 1913: ..Schending of verkeerde toepassing van de artt. 
626, 656, 657, 658 en 659 B. W . , daar toch het Hof aanneemt, dat 
een kelder en het daarboven staand huis aan verschillende personen 
kunnen toebehooren, zonder dat er van eenig jus in re aliéna blijkt, 
terwijl de eigendom van alles wat op en in den grond is niet anders 
dan in één hand kan zijn, tenzij krachtens eenig jus in re aliéna.". 
Een beperking tot het uitbouwgeval kan ik hierin niet lezen. 

32 



90. EIGENDOM VAN DEN GROND EN EIGENDOM 
VAN DEN OPSTAL.*) 

I. 
Reeds herhaaldelijk — zoo in dit Weekb lad als elders — is uit-

eengezet, hoe weinig zeker en vast nog de leer der rechtspraak 
is omtrent de vraag van de horizontale deeling van den eigendom. 
De Hooge Raad heeft over deze vraag, over de mogelijkheid, dat 
de een eigenaar is van den ondergrond, de ander van het daarop 
gebouwde, wanneer dit nu wèl, wanneer niet kan worden aange-
nomen, over de kwesties van overbouw en alles wat daarmee samen-
hangt, een reeks van arresten1) gegeven, maar één lijn valt daarin 
niet aan te wijzen, een afgerond beeld bieden zij nog niet. In 
de nummers 2343 en volgende mocht ik een discussie voeren met 
mijn ambtgenoot Meijers over de vraag of tusschen de arresten van 
den H. R. van 11 April 1913 en 27 Maar t 1914 over deze materie 
strijd bestaat . 2 ) Daarna is nog het arrest van 31 October 1914 ge-
volgd, over welks beteekenis v. d. Dries in dit Weekb lad eenige 
opmerkingen maakte. Sindsdien is, voor zoover ik weet, de vraag 
niet meer door den H. R. beslist, maar teekenend is toch wel dat 
ons hoogste rechtscollege, toen het er nog eens zijdelings mee in 
aanraking kwam, het noodig vond, zich slechts uiterst voorzichtig 
over de zaak uit te laten. Ik doel op het arrest van 13 Maar t 1916. 
N. J. 1916, 576. Het betrof een onteigeningszaak. Een huurder 
heeft krachtens overeenkomst met den verhuurder op den gehuur-
den grond gebouwd en bedongen, dat hij bij eindigen der huur 
het gebouwde zal mogen wegnemen. De grond wordt onteigend, 
de verhuurder beweert eigenaar te zijn van de gebouwen en vraagt 
ook de waarde van deze in de vast te stellen schadevergoeding op 
te nemen. De Rechtbank weigert dit, volgens den H. R. terecht, 
immers hij lijdt geen schade. Maar, was hij inderdaad eigenaar 
van den opstal? Dat laat de H. R. in het midden, voorzichtiglijk 
heet het ,.bijaldien moet worden aangenomen, dat een verhuurder-
eigenaar reeds aanstonds den eigendom verkrijgt van de gebouwen 
door zijn huurder in den loop der huurovereenkomst op den ver-
huurden grond gesticht, in ieder geval enz." Zou indien omtrent 
deze vraag een vaste rechtsleer bestond, de H. R. zich niet anders 
hebben uitgedrukt? 

*) Weekblad voor Privaatrecht. No:aris-ambt en Registratie nos. 2521 e.v. 
(20 April 1918 e.v.). 

' ) Voor het gemak van den lezer vermeld ik ze hier nog eens: 16 Mei 1883. 
W. 5035; 25 Maart 1892. W. 6166; 4 Dec. 1903. W. 8004. W. P. N. R. 1776; 
22 Dec. 1911. W. 9290. W. P. N. R. 2221; 11 April 1913. W. 9499, W . P . N . R. 
2281; 27 Maart 1914, W. 9682. W. P. N. R. 2342: 31 October 1914. W. 9721, 
W. P. N. R. 2348. Zie ook het proefschrift van A. Fockema, Groningen 1913 
en de beoordeeling daarvan door Suyling in Themis 1916. 

-) Zie Verz. Geschriften lil. p. 490 e.v. 
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Bij dezen stand van zaken kan het niet anders dan nuttig zijn 
nog eens een poging tot verheldering der voorstellingen te wagen. 

In deze beschouwing stel ik één onderscheiding voorop: men 
moet naar mijne meening uit elkaar houden de gevallen, waar 
beweerd wordt dat een bepaalde zaak, een huis, een loods, een 
beplanting of een schutting, die zich op den grond van den een 
bevindt, aan den ander toebehoort en die andere reeks mogelijk-
heden, waar een deel van een zaak, b.v. een balcon of een dak 
uitsteekt boven den grond van een ander dan den eigenaar van 
die zaak, de gevallen van den opstal op eens anders grond, en die 
van den uitbouw boven eens anders grond. 

De vraag van de verdiepingen-eigendom in het algemeen be-
hoort tot de eerste, die van de mogelijkheid, dat van uit een huis 
een kamer is uitgebouwd boven het perceel van den buurman, tot 
de tweede categorie. In de eerste reeks van gevallen gaat het 
hierom of de leer der natrekking dien grond en eigendom tot één 
zaak maakt, op absolute gelding aanspraak kan maken, of uit-
zonderingen mogelijk zijn en zoo ja, wanneer, bij de tweede botst 
de accessio van den grondeigenaar tegen die van den eigenaar 
van het uitgebouwde perceel. De vragen hangen samen, maar zijn 
toch wel te onderscheiden, wij spreken in dit opstel alleen over 
de eerste. 

Meijers heeft in de aanteekeningen, die hij in het W . v. h. R. aan 
de arresten van 1911 en van 1913 toevoegde, op de beteekenis 
van het recht van opstal en van zijne regeling in onze wet voor 
deze stof gewezen, ik meen dat inderdaad bestudeering van dit 
recht het juiste inzicht in onze kwestie geeft, al zijn dan mijne 
conclusies niet die van mijn ambtgenoot. Voor het opstalrecht 
vraag ik dus allereerst de aandacht van den lezer. 

Dit recht is. gelijk bekend, afkomstig uit het Romeinsche recht. 
Het is daar een merkwaardig voorbeeld van de wijze, waarop de 
Romeinen handelden indien het systeem van begrippen, waarmede 
zij de rechtswerkelijkheid wisten te beheerschen. in botsing kwam 
met nieuwe eischen van uit dat rechtsleven zelve. Het eigendoms-
begrip vormt een der grondslagen van geheel hun systeem; dat 
één bepaalde zaak niet aan meerderen kan behooren, in dien zin 
dat het eene deel aan den een. het andere deel aan den ander 
toekomt, staat voor hen vast. Eveneens is de regel dat al wat met 
den grond vereenigd is, met dien grond één zaak is, voor hen van 
zelf sprekend, superficies cedit solo is dus een regel vr:i jus 
na tu ra l e 1 ) . Maa r als daartegen de behoefte opkomt aan iemand, 

M Vgl. Gajus. Inst. II. 73: D. 43. 18. 2 (Gajus), 9. 2. 50 (Ulpianusï. Hel 
is wel merkwaardig naast dit ,.jus naturale" de opmerking te leggen van Suij-
ling, die in het aangehaalde beginsel niet andcis ziel dan d: „elementaire waar-
beid", dat de eigendom van een /.aak noodwendig den eigendom van al de declen 
in zich sluit". 
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die niet is eigenaar van den grond, een zoo sterk en volledig 
recht over het gebouw te verschaffen? Dan wordt het nieuwe 
recht van superficies geschapen. Of liever dan worden de proces-
sueele mogelijkheden in het leven geroepen, het interdict en de 
actio die de praetor naar omstandigheden geeft, waaruit later de 
juristen dat recht zullen afleiden. En wanneer ontstond die be-
hoefte? Wannee r de huurder van een stuk grond daarop voor 
eigen kosten, met eigen materiaal had gebouwd met goedvinden 
van den verhuurder en met de bedoeling voor zich, zoo lang de 
huur duurde, zoo volledig mogelijke beschikkingsbevoegdheid over 
het gebouwde te behouden. En vooral was voor zulk een bijzondere 
behandeling aanleiding, wanneer hij den grond — omdat hij aan 
Staat of gemeente behoorde — niet kon koopen. Wi j hebben daar-
van voorbeelden in inscripties die bewaard zijn gebleven ' ). Den 
eigendom van het gebouwde schreven de Romeinen aan den grond-
eigenaar toe, hun eigendomsbegrip lieten zij geenszins ter wille 
van dit geval in den steek, maar de positie van den huurder werd 
versterkt. Had hij in het algemeen geene — of volgens sommigen 
nagenoeg geene — bescherming tegen derden, moest hij ook een 
uitzetting door zijn eigen verhuurder dulden, zij het dan met een 
recht op schadevergoeding volgens contract, stond hij met name 
tegenover den kooper van het goed machteloos, ten aanzien van 
dit gebouw had hij van dat alles niets te vreezen, nieuwe rechts-
middelen werden voor hem in het leven geroepen'-). Zijn feitelijke 
macht over het gebouw, zijn bezit werd door een interdict gehand-
haafd, ook tegenover de bezitsbescherming van den grondeigenaar 
werd hem een beroep op zijn superficies-recht toegestaan en de 
praetor zeide toe hem ook verder „causa cognita", naar de om-
standigheden van het geval, te zullen helpen. Dat voor latere uit-
leggers deze vage toezeggingen ruimte voor heel wat twijfel lieten, 
verhindert niet, dat de zaak hiermede voor het oude recht practisch 
voldoende was opgelost. Maar het valt niet te ontkennen, dat voor 
de theoretische beschouwing zoo een zekere tegenspraak werd 
geschapen. De Romeinen lieten zich terecht bij hun rechtsvorming 
geenszins door het begrip van eigendom hinderen, maar zij ver-
zuimden zich af te vragen, of dat begrip ook naar aanleiding van 
de nieuw gevormde instellingen wijziging behoefde. Een gebrek-
kige begripsvorming werkt ten slotte toch weer op de rechtspractijk 
terug, doch niet de Romeinen, eerst de lateren, wij zelf hebben dit 
ondervonden. De grondeigenaar is eigenaar van het gebouw. Maar 
waaruit blijkt dan die eigendom? waarin bestaat hij? Men heeft 
zich te allen tijde:') moeite gegeven om dit aan te toonen, maar 
is nooit verder kunnen komen dan een verwachtingsrecht, krach-

' ) Zie Bruns, Fontes, biz. 344. 
'2) Vgl. hierover Hijmans, Romcinsch Zakenrecht, eerste druk blz. 117. Girard. 

Droit romain, blz. 382. en de daar geciteerden. 
a) Vgl. b.v. Donellus, Comm. IX, 17, 10. 
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tens hetwelk de grondeigenaar wellicht nog eens te eeniger tijd 
in het genot van zijn eigendom zou kunnen treden, terwijl men 
overigens zich moest bepalen tot het aanhalen van onwaarschijn-
lijkheden, als het geval, dat tegen een ander dan de superficiarius 
en zijn rechtsopvolgers wordt gerevindiceerd of dat van de schat 
die in den grond gevonden wordt. Maar daargelaten, of de som 
dezer bevoegdheden nu terecht eigendom wordt geheeten, zou dit 
anders zijn, indien alleen van den bodem, niet van het gebouw aan 
den grondeigenaar eigendom werd toegekend? Hoe verklaart ge, 
dat hij die het recht van opstal had, en niet eigenaar van het ge-
bouw was dan toch maar op de meest volledige wijze over dat 
gebouw mocht beschikken, tot afbrekens toe? Geen wonder, dunkt 
me, dat zelfs aan de Romeinen, voor wie, gelijk gezegd, de ge-
dachte, grond en gebouw één, jus naturale was, telkens weer de 
voorstelling — die Windscheid ' ) een niet-juridische noemt — zich 
opdrong, dat toch eigenlijk de eigendom van het gebouw aan den 
huurder kwam, dat ook zij zich wel eens lieten ontvallen, dat de 
superficies van den een, de grond van een ander kan zijn"). Maar 
doordringen kon deze voorstelling bij hen niet. Eerst de Middel-
eeuwen wijken van het stelsel af. 

II. 

Het zijn de glossatoren geweest, die het begrip van eigendom 
hebben gesplitst, naast het dominium directum het dominium utile 
hebben gesteld. W a t bedoelen zij daarmede? W e vinden het uit-
eengezet in een verhandeling van Thibaut (1801)" ) , die op de 
latere ontwikkeling der leer van grooten invloed is geweest. Vol-
gens Thibaut is het uitgangspunt der tegenstelling niet dan een 
vergissing geweest. De glossatoren vonden in de Romeinsche 
teksten naast de actiones directae de actiones utiles, naast de acties 
van den eigenaar de acties die de praetor aan iemand verleende, 
alsof hij eigenaar was. Naar analogie daarvan spraken zij nu van 
dominium directum en dominium utile. Onder het laatste vatten 
zij dan twee dingen samen: 1". die gevallen, waar de praetor oor-
spronkelijk den een of ander had beschermd tegen den eigenaar 
naar streng recht, maar waar de aldus beschermde door het weg-
vallen der tegenstelling van jus civile en jus honorarium naar Just, 
recht eenvoudig eigenaar was geworden; 2". de gevallen, waar de 
Romeinen een uitgebreid zakelijk recht dat een zeer zware inbreuk 

') Pandectenrccbt. § 169a. noot 9. 
-) D. 39, 2. 9. 4: ..Si solum sit altcrius, superficies alterius (Ulpianus) met 

aanhaling van Julianus: ..is. ad quem superficies pertinct". Vgl. ook D. 30. 86. 4 
(Julianus) legaat van de superficies aan den grondeigenaar is geldig. 

:') Versuche über cinzclne Thcilc der Theorie des Rechts. Bd. II, n. 3. blz. 
71 vlg. 
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op den eigendom maakt, hadden gevormd en den aldus gerech-
tigde hadden beschermd, alsof hij eigenaar was. Met name keeren 
als voorbeelden van de laatste verhouding telkens terug de erf-
pachter, de opstalier en de leenman. Volgens de glossatoren zijn 
dezen eigenaar, maar hun eigendom verschilt van den eigenlijken 
eigendom, het is een dominium utile, een eigendom dat een ander 
boven zich erkent. Het is duidelijk dat deze voorstelling met de 
Romeinsche eigendomsgedachte, volgens welke de eigenaar juist 
de eenig rechthebbende ten aanzien der zaak is en ieder ander 
recht als inbreuk daarop wordt voorgesteld, in strijd is, ook, dat 
zij alleen dan te verdedigen is, indien zij scherp weet aan te geven, 
waarin nu de tegenstelling tusschen dominium directum en domi-
nium utile bestaat. En juist dat heeft de leer nooit vermocht. 
Pogingen genoeg om het feit, dat erfpachter, opstallei en leenman 
een macht hebben, die vrijwel even ver gaat als die van den 
eigenaar, maar dan toch een eigendom boven zich erkent, in scherp 
omlijnende woorden te vatten, maar geen bleek afdoend. Zoo 
stortte de leer spoedig ineen, toen Thibaut haar twijfelachtige 
origine had aangetoond, toen hij haar zwakheid tegenover de zoo-
veel logischer doordachte Romeinsche voorstelling, de onzekerheid 
van haar nadere omschrijvingen in het licht stelde. Trouwens 
Thibaut had een voorganger gehad in onzen Ulricus Huber . Reeds 
bij hem ' ) vindt men de opmerking, dat de termen dominium 
directum en dominium utile zonder grond zijn overgenomen van 
de tegenstelling tusschen de actio directa en de actio utilis, en ook 
hem ontging het niet dat de voorstelling niet Romeinsch was, de 
Romeinen ontzeggen immers juist uitdrukkelijk den eigendom aan 
den erfpachter. Maar hij wijst er ook op, dat het recht van den 
laatste ,,proximum dominio" is, dat het buitengewoon veel op 
eigendom lijkt. Dat was het, wat de leer eeuwen door zoo sterken 
invloed heeft verschaft. Het blijft een bezwaar, dat moeilijk wordt 
overwonnen, om hem die ongeveer alles over de zaak te zeggen 
heeft, het recht bij uitnemendheid op die zaak te ontzeggen ter 
wille van een, wiens gerechtigd zijn zich in niet veel anders uit 
dan in een verwachting voor een verre, bij de zoogenaamd altijd-
durende rechten zelfs van zeer onzekere factoren afhankelijke, toe-
komst. Vandaar dat de tegenstelling der glossatoren werd aange-
grepen door hunne opvolgers en de eeuwen door werd gehand-
haafd, ondanks het verzet van scherpe koppen als Donellus ' 2) . En 
dat zoowel in Frankrijk en in Duitschland, als bij ons. 

Ook bij ons — en dit is voor het goed begrip van de ontwikke-
ling van ons opstalrecht van belang. Zeer duidelijk b.v. bij den-
zelfden Huber in de Hedendaagsche Rechtsgeleerdheid. Daar 
s t a a t 3 ) : „Nog wordt eigendom gedeeld in beheerschenden en in 

' ) Praclectiones juris civilis. Inst. II, 1. n. 15. 
'-) Vgl. Comm. IX. 17 § 3. 6. 10. 
:i) II, II, 14—16. 
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nuttelijken eigendom. Nuttelijke eigendom is bij degenen, die het 
meeste genot der zaken hebben, maar echter aan den Heer tot 
erkentenisse van opper-eigendom iets betalen". En juist Huber is 
hier van belang, daar we bij hem de volledigste beschrijving van 
het oude opstalrecht vinden en het niet onwaarschijnlijk is, dat 
het vooral de in de noordelijke provincies voorkomende vormen 
van landgebruik zijn, die tot vaststelling en invoering van onze 
titels van erfrecht en opstal hebben geleid. Wi j vinden de onder-
scheiding verder bij Voe t 1 ) en bij anderen. De tegenstelling, die 
de Groot maakt tusschen „volle en gebrekkelijke" eigendom2) 
loopt hiermee niet geheel evenwijdig, maar toch mag uit de om-
standigheid, dat hij den een of ander den ,.vollen" eigendom ont-
houdt, worden afgeleid dat hij hem toch in zeker opzicht weder 
als eigenaar beschouwt. Hij laat in zoon geval — b.v. als het den 
opstal betreft : t) — nooit na het woord ,,vol" aan eigendom te doen 
voorafgaan. Ook hij zoekt door een splitsing van den eigendom 
de verschillende machtsverhoudingen te systematiseeren, voor hem 
is zoowel de erfpachter als hij die in erfpacht uitgegeven heeft, 
de opstaller als de grondeigenaar „gebrekkelijk eigenaar", al wor-
den dan ook de laatsten „gewoonlijk eigenaar genoemd". 

W a t was nu het opstalrecht naar oud-Hollandsch recht? Ik 
zeide al, dat we bij Huber de uitvoerigste beschrijving vinden ' ) . 
Hij vermeldt dat het in Friesland, vooral ten platten lande zeer 
gebruikelijk is, dat huislieden, hebbende landen voor lange jaren 
gehuurd, daarop zetten huizen, stallingen, hooibergen, met kennis 
van den landheer. Deze vorm van huur wordt „afkoopen" ge-
noemd, omdat de huurders — als de grondeigenaar de waarde bij 
het eindigen van de vorige huur betaald heeft — van dezen of 
anders van den vorigen huurder de gebouwen afkoopen. Dus: of 
de huurder van het land bouwt zelf het huis óf hij koopt het bij 
den aanvang der huur. Uitsluitend Friesch was zulk een verhou-
ding niet, de Rechtsgeleerde Observaties") leeren ons, dat reeds 
in de 15e eeuw in Zeeland soortgelijk gebruik bestond en Simon 
van Leeuwen, die wel op Hollandsche toestanden het oog zal 
gehad hebben") , deelt mede dat een dergelijk verlof tot bouwen 
herhaaldelijk door den grondeigenaar aan den huurder met de 
hier bedoelde gevolgen wordt verleend. Wi j zien hier dus een ver-
houding volkomen gelijk aan die, welke tot het ontstaan der 
Romeinsche superficies aanleiding gaf: de huurder bouwt het huis, 
de grondeigenaar erkent hem als de gerechtigde daartoe, hij mag 
er alles mee doen en ontvangt, als hij bij het eindigen van de huur 

' ) Pandect. VI, 1. 1. 
2) Inleiding II. 3, 10—11; II. 33. I. 
•"•) Inl. II, 46, 9. 
') Hedend. Rechtsgeleerdheid II, 37. 
5 ) Deel III, n. 67. 
") Censura forensis II. 15, 29. 
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het gebouwde niet wegneemt, van dezen de waarde vergoed. Bij-
zondere rechtsregelingen van inheemschen oorsprong vinden wij 
echter niet vermeld, behalve dan de Zeeuwsche keur, waarop de 
Observaties doelen, — de schrijvers nemen aan, dat het Romeinsche 
recht de materie beheerscht, maar het Romeinsche recht zooals zij 
het begrijpen. Vandaar dat Huber naast de uitspraak: ,,de rechte 
eigendom van het gebouwde volgens den gemeenen regel is bij 
den heer van den grond", deze andere stelt: ,,dat het huisrecht is 
een soort van nuttelijke eigendom en niet anders als de eigendom 
van een huis op eens anders mans grond"'. 

De verdere uitwerking omtrent de regeling dezer verhouding, 
omtrent de berekening der taxatiën enz. kunnen wij ter zijde laten. 
Wij kunnen hier volstaan met twee resultaten vast te leggen: 

1°. Naar Oud-Hollandsch recht worden de grondeigenaar èn de 
opstaller beiden als eigenaar van den opstal beschouwd, de eerste 
is dan „direct", ,,vol", de tweede „nuttelijk", ,,gebrekkelijk" 
eigenaar. 

2". Het opstalrecht is van de Romeinen af en speciaal in het 
Oud-Hollandsch recht, niet het vestigen van een bijzonder recht 
op den grond, maar het verleenen van een bijzondere bevoegdheid 
aan hem, die krachtens de een of andere rechtsverhouding, meest 
huur, gebruik van den grond heeft. Een bevoegdheid die bestond 
in — laat ik het woord eigendom vermijden — een zoo uitgestrekt 
mogelijke macht ten aanzien van het gebouwde en die zijn uit-
gangspunt vond in het geval, dat het gebouwde door den gebruiker 
zelve tot stand was gebracht, maar ook mogelijk was, als dit bij 
den aanvang van het gebruiksrecht reeds bestond (de z.g. afkoop). 
Hier dient nog nadruk gelegd te worden op een uitspraak van 
de Groot, die wij èn bij Huber èn bij van Leeuwen terug vinden, 
en die we dus als een gemeen recht mogen aannemen, het is deze 
..dit recht (huisgebouwrecht, opstal) wordt genoeg verstaan ver-
gund te zijn, als de eigenaar van den grond iemand toestaat op 
zijn grond te b o u w e n " ' ) . Een uitdrukkelijk beding is dus niet 
noodig. 

Dezen Oud-Vaderlandschen rechtstoestand te bevestigen, was 
het doel van den titel over den opstal, die bij ons in 1824 werd 
vastgesteld en afzonderlijk ingevoerd. De huurder of gebruiker 
van een land. die het bouwrecht heeft verkregen of de gebouwen 
heeft afgekocht, moet zeker zijn van recht op den opstal en tegen-
over een ieder beschermd worden. Slechts in één opzicht is het 
Oud-Hollandsche recht verlaten, maar dat betreft meer een theo-
retische voorstelling dan een practisch punt. 

In het begin der 19e eeuw is de leer van de splitsing van den 

*) Inl. II, 46 § 10. Vgl. v- Leeuwen t.a.p. Huber neemt zelfs in sommige 
gevallen bet bestaan van zulk een recht aan. indien de huurder builen medeweten 
van den eigenaar gebouwd beeft (t.a.p. II. 37, 31). 
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eigendom gevallen, directe en nuttelijke eigendom worden niet 
meer naast elkaar gesteld. Maar daaruit volgt geenszins dat men 
terugkeerde tot de Romeinse voorstelling, dat de eigendom van 
grond èn opstal bleef bij den grondeigenaar. Men was zoozeer 
vertrouwd met het denkbeeld, den opstaller als eigenaar van het 
gebouwde te beschouwen, dat men als van zelf aanknoopte bij 
den Code, die zijnerzijds tot het doorbreken van den regel „super-
ficies cedit solo" was gekomen en die in plaats van de tweeërlei 
soort eigendom van den lateren tijd, eigendom van den grond en 
eigendom van het gebouwde als een zaak op zich zelf had gesteld. 
In de plaats van de deeling in tweeërlei eigendom de deeling van 
de zaak in ondergrond en gebouw. Dit wordt duidelijk, als wij den 
gang van de totstandkoming onzer wet nagaan. 

Wi j beginnen bij het Ontwerp v. d. Linden. Dit kent nog de 
scheiding van volkomen en onvolkomen eigendom, (Bk. II, Titel 
II, art. 9) en definieert met behulp daarvan het recht van opstal 
als volgt: „Het recht van opstal, ook wel huisrecht of recht van 
afkoop genaamd, wordt door overeenkomst vergund aan huurders 
van landen, die de daarop staande huizinge, schuren, boomen en 
plantsoen voor zekere somme volgens gedane begrooting over-
namen en het overgenomene gedurende de huurjaren in onvol-
komen eigendom als vruchtgebruiker bezitten". Boek II, Titel VI , 
afd. 3, art. 2 7 ] ) . De aansluiting aan Huber is duidelijk. Volgt 
het Wetboek Napoleon voor Holland. W e l herhaalt dat in art. 
•443 de definitie van den onvolkomen eigendom, die v. d. Linden 
gegeven had, maar hier is deze bepaling tot een decoratieve fraaiig-
heid geworden; het Wetboek neemt de mogelijkheid van scheiding 
van den eigendom van den grond en dien van den opstal van den 
Franschen Code geheel over en gebruikt deze en niet de vroegere 
opvatting bij omschrijving van het recht van opstal. Aan duidelijk-
heid laat de bepaling niet te wenschen. Men zie de definitie van 
art. 529: Het recht van opstal is het vermogen om op eens anders 
grond één of meer gebouwen te mogen stichten of hebben en 
dezelve te mogen gebruiken, men lette op artt. 530 en 531, die 
telkens weer de bevoegdheden van den eigenaar van den grond 
tegenover die van den eigenaar van het gebouw stellen. Gelijk in 
denzelfden geest spreekt het Ontwerp 1820: Het recht van opstal, 
ook huisbouwrecht genaamd, is het recht om een gebouw, ge-
timmerte of ook boomen en beplantingen te mogen hebben en als 
eigendom te mogen bezitten op den grond, welke aan een ander 
als eigendom toebehoort (art. 1280) '2). En wie nog twijfelen mocht 
of dat „als eigendom" nu ook werkelijk eigendom is, kan zeker-
heid verkrijgen, als hij in art. 1283 leest dat bij het eindigen van 

i ) Vgl. ook art. 29 ten aanzien van beklemming (de beklemde meier eigenaar 
van de huizen). 

-) = art. 1468 Ontwerp 1816. 
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het recht van opstal de eigendom van den opstal overgaat aan den 
eigenaar van den g r o n d 1 ) . Juist als het laatst bedoeld artikel zegt 
art. 762 B. W . — dat er klaarblijkelijk aan is ontleend — dat de 
grondeigenaar in den eigendom van de gebouwen treedt, of zooals 
de Fransche tekst der wet het uitdrukt: la propriété des bâtiments 
passe au propriétaire des fonds 2 ) . Eindelijk wijs ik er nog op, dat 
volgens Noordziek3) het de beschouwing van Daam Fockema was, 
die in zijn sectie aanleiding gaf tot een eenparig bevestigende be-
antwoording der vraag of het W e t b o ek over het recht van opstal 
zou handelen en die daar de thans aangenomen redactie van de 
omschrijving voorstelde4) , terwijl deze er van z e g t 5 ) : „dat de ge-
bouwen, hoewel opgericht op vreemden grond, een recht leveren 
om het eigendom van dezelve met het tijdelijk bezit van den grond 
door zulke acties tegen ieder te handhaven". Mij dunkt, dit alles 
is toch wel voldoende om te doen uitkomen, dat ons recht van 
opstal niet anders is dan het recht om gebouwen enz, in eigendom 
te hebben op eens anders goed. Ik ben het trouwens met Planiol 6) 
eens dat dit door de wet zelve in art. 758 met klare woorden wordt 
gezegd. W a t zouden deze anders betekenen? 

III. 

Hebben wij met het voorgaande nog iets anders bereikt dan 
een bevestiging van de reeds zoo vaak verkondigde, zij het dan 
ook weer dikwijls bestreden, leer, dat de opstaller eigenaar is van 
den opstal? Ik geloof'het wel. Immers er volgt ook uit, dat het 
opstalrecht niet anders is dan het recht eigenaar te zijn van ge-
bouwen op eens anders grond en dat wie eigendom van onder-
grond en gebouw scheidt, wie een ander verlof verleent te bouwen 
met bepaling dat die ander eigenaar van de te stichten zaak zal 
worden, opstalrecht vestigt. Hoezeer dit van de veelal gebruike-
lijke opvatting verschilt, blijkt het beste, wanneer we eenige uit-
spraken nagaan van Goudeket in zijn bewerking van Opzoomer. 
bij wien die opvatting wel het scherpst uitkomt. Opzoomer zelf 
— wiens ontkenning dat de opstaller eigenaar van het gebouwde 
zoude zijn. ook niet tot een juist inzicht van het instituut heeft 
meegewerkt — maakt de opmerking, dat door een gewone huur-
overeenkomst het recht van opstal verleend kan zijn. Goudeket T ) 

') Vgl. art. 1472 Ontwerp 1816. zie ook art. 1488 van dit Ontwerp. 
-) Misschien is het niet overbodig er aan te herinneren, dat de argumentatie 

uit deze reeks wetten en ontwerpen reeds bij Diephuis VII. 14 wordt gevonden. 
•'<) 1822—3. II. bl. 359. 
' ) 1823—4. I. bl. 396. 

B) 1822-3 . II. bl. 376. 
n) I. n. 2526. 
T) III. blz. 835. noot 1. 
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geeft in een aanteekening daarbij een voorbeeld ,,van een geval, 
waarin partijen verdeeld waren over de vraag, of men met huur 
dan wel met opstal te doen had" . Naar onze meening is dit geer. 
tegenstelling, de vraag is niet: huur of opstal, maar huur mèt op-
stalrecht of huur zonder opstalrecht. In een andere aanteekening l ) 
heet het dat ,,het Fransche droit de superficie wel te onderscheiden 
is van ons recht van opstal". De ..superficiaire heeft niet een af-
zonderlijk zakelijk recht, doch is eenvoudig eigenaar van het ge-
bouw of de beplanting". En dan volgt: „Zij die aannemen, dat 
hetzij tengevolge van een overeenkomst, hetzij door verjaring af-
zonderlijk eigendom van gebouwen enz. volgens ons recht kan 
worden verkregen, moeten tot de conclusie komen, dat in ons recht 
naast het recht van opstal ook het droit de superficie van den 
Code Civil voorkomt". Ik meen de onjuistheid ook van deze be-
wering te hebben aangetoond, onze opstal en het Fransche droit 
de superficie zijn precies hetzelfde. Ook onze opstal voldoet geheel 
aan de omschrijving die Goudeket van den Franschen rechtsvorm 
geeft. 

De Fransche ontwikkeling loopt evenwijdig aan de onze. Ook 
in Frankrijk bestond het opstalrecht vóór de revolutie en had het 
dezelfde beteekenis als bij ons. Bij de opruiming der feodale rech-
ten raakt het in het gedrang, de huur van korten duur met geringe 
beschikkingsbevoegdheden van den huurder verdringt vroegere 
steviger vo rmen" ) , voor het vestigen van eigendomsrecht op be-
bouwingen van den huurder laat zij zoo goed als geen plaats, de 
Code zwijgt, toch handhaaft zich in sommige streken een gebruik 
van dien aard en wordt ook elders herhaaldelijk eigendom van 
grond en gebouw gescheiden. W a t bij ons de wet heeft gedaan, 
deed hier de jurisprudentie, zij erkent dat het superficies-recht on-
danks het zwijgen der wet is blijven voortbestaan. Dat ons recht 
en het Fransche samenvallen is ook de opvatting der Franschen 
zelven. Gelijk bekend is onze opstaltitel met dien van erfpacht 
reeds in 1824 als afzonderlijke wet ingevoerd, die wet geldt in 
België nog. Slaat men nu b.v. Planiol op, waar hij over het droit de 
superficie handelt, dan spreekt hij ook over die wet en er is geen 
zweem van een meening te vinden, dat die wet over iets anders zou 
spreken dan over hetzelfde recht dat de Fransche jurisprudentie 
erkent. En naast een der hedendaagsche schrijvers een vroegere. 
Als voorbeeld van huur met opstal citeeren alle Fransche auteurs 
het „domaine congéable" uit Bretagne, een vorm die veel op ons 
oud-Hollandsch recht van afkoop gelijkt. Dat doet ook Toul l ie r 3 ) , 
welnu, juist bij de bespreking hiervan citeert de Brusselsche uitgaaf 
van 1829 onze opstalwet. 

' ) III, blz. 832, noot 1. 
-) Vgl. een aanteekening van Planiol bij een arrest van Hof van Parijs 8 Juni 

1892, Dalloz 1892. 2. 409. 
•'') II, n. 103. Brusselsche uitgaaf. II.- blz. 30. 
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Ik concludeer dus: scheiding door overeenkomst van den eigen-
dom van ondergrond en gebouw is ook naar Nederlandsch recht 
mogelijk. 

Maar, vraagt men wellicht, is er niet een groot verschil tusschen 
ons recht en het Fransche? Schrijft ons B. W . niet in art. 760 de 
overschrijving voor van den titel van opstal in de openbare registers 
en vloeit daaruit niet voort, dat zonder zulk een overschrijving ook 
geen opstalrecht bestaat? Dat de scheiding tusschen grond en be-
bouwing dus alleen mogelijk is, als uitdrukkelijk van opstal is ge-
sproken en de titel is overgeschreven? De vraag geeft mij een onge-
zochte gelegenheid nog eens een enkele opmerking over de beteeke-
nis dier overschrijving te maken. Het mag bekend worden geacht, 
dat naar mijne meening een recht als dat van opstal gevestigd 
wordt door den titel, waarbij het wordt bedongen en dat overschrij-
ving slechts dient om het werking tegenover derden te verschaffen, 
ook, dat deze leer, noch in den vorm zooals zij oorspronkelijk door 
Hamaker is opgesteld, noch in de eenigszins andere voordracht 
die ik van haar gegeven heb, veel bijval gevonden heeft. 'Het is 
hier niet de plaats om in een uitvoerige bespreking van het vóór 
en tegen te treden, ik wil enkel op eenige omstandigheden wijzen, 
die juist hier een keuze voor mijne opvatting zoo gemakkelijk 
maken. Vooreerst dan de woorden der wet, het is bekend dat daar-
uit bij de eigendomsoverdracht tegen het door mij verdedigde stelsel 
kan worden geargumenteerd; maar hier? De wet zegt niet anders 
dan dat ,,de titel moet worden overgeschreven", niet, dat zonder 
dien er geen opstalrecht is en evenmin dat de vestiging door dien 
titel geschiedt. W a t er gebeuren zal als die overschrijving niet 
plaats heeft wordt aan den uitlegger overgelaten. Nu is deze be-
paling reeds wet sinds 1824, toen de Code Civil nog ten onzent 
gold en dus van een overschrijving als eigendomsoverdracht, zooals 
de heerschende leer dat bij ons wil, nog geen sprake was ' ) . Ik geef 
toe, dat door de invoering van art. 671 ook de regel van art. 760 
een gewijzigde beteekenis had kunnen krijgen. M a a r is dat waar-
schijnlijk? Laten we de eigendomsoverdracht voor een oogenblik 
rusten, en vragen wij ons enkel af, of het werkelijk de wil der wet 
zou zijn, bedingen als dit ook tusschen partijen bindende werking 
te doen missen, indien zij niet zijn overgeschreven? Het opstalbe-

' ) Ik mag art. 1486 Ontwerp 1816 niet stilzwijgend voorbijgaan, omdat daar-
aan een argument tegen mijn betoog zou kunnen ontleend worden. Het luidt: 
..van het recht van opstal bij overeenkomst toegestaan, moet voor het bestuur van 
de plaats, waar de grond gelegen is, opdracht gedaan worden. Voordat deze op-
dracht gedaan is, wordt het recht zelve niet verkregen en de toezegging gepft 
slechts de bevoegdheid om de opdracht te vorderen". Ik stel daartegenover dat dit 
art. in het Ontwerp 1820 niet voorkomt en dat dit ongetwijfeld verband houdt 
met het gewijzigd stelsel van eigendomsoverdracht, in 1816: overdracht voor het 
gemeentebestuur (artt. 1127 en 1141), in 1820: authentiek transport met inschrij-
ving in de registers ter wille van derden (art. 1029) ; bij het laatste sluit onze 
wet aan. 
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ding waaraan men dacht bij het tot stand komen der wet, was een 
beding bij een huur. Die huur behoeft niet te worden overgeschre-
ven, zou het nu met dit bijzondere element van de huur anders zijn? 
Is het niet èn historisch èn vooral geoordeeld naar het doel van het 
wetsvoorschrift, juister in het bevel tot overschrijving de bescher-
ming te zien van hen, wier rechtmatige belangen zonder die over-
schrijving gevaar loopen? 

Mijn conclusie is dus deze: het opstalrecht, d. i. de bevoegdheid 
eigenaar te zijn van gebouwen enz. op eens anders grond, wordt 
gevestigd door overeenkomst. Hij, wien dat recht verleend is, kan 
het tegen zijn tegenpartij inroepen, tegenover derden behoeft hij de 
overschrijving van den titel. 

De vraag is nu: wie zijn die derden? Een vergelijking van twee 
der geciteerde arresten van den Hoogen Raad kan dat duidelijk 
maken, ik bedoel de arresten van 1903 en 1911. Het eerste betrof 
het geval dat een maatschappij op een van de gemeente Amsterdam 
tot dat doel gehuurd stuk grond een gebouw had geplaatst en daar-
op hypotheek verleend. De hypotheek wordt betwist door een der 
concurrente crediteuren der inmiddels gefailleerde maatschappij. 
De H . R. heeft die betwisting toelaatbaar geacht. Mijns inziens 
ten onrechte. De maatschappij had van de gemeente opstalrecht 
verworven en was eigenaar van het door haar gebouwde circus, 
dat opstalrecht en dezen eigendom konden echter aan derden niet 
worden tegengeworpen, bij gebreke van overschrijving van den 
titel. W a s nu de concurrente schuldeischer als „derde" te beschou-
wen? Ik zou meenen van niet, deze beweerde zelf geen enkel recht 
op den grond of het gebouw, hij ontleende zijn recht aan denzelfde 
persoon (de maatschappij) als degeen, wiens recht hij betwistte, en 
dat wel aan hem, die bij den titel, die dan overgeschreven had moe-
ten worden een recht verkreeg, niet aan dengeen, die dat recht uit 
zijn vermogen liet gaan. In geen enkel opzicht dus kan hij gezegd 
worden vertrouwd te hebben op den rechtstoestand, zooals hij door 
het verzuim van publicatie scheen te zijn, maar in waarheid niet 
was, in geen enkel opzicht is hij door het niet overschrijven bena-
deeld. Onder de derden, wien de titel bij gebreke van overschrijving 
niet kan worden tegengeworpen, behooren niet de schuldeischers 
van den verkrijger. De te beschermen derden zijn alleen zij, die 
zich bij hun handelen door de publicaties in de registers hebben 
laten motiveeren of althans dat hebben kunnen doen. Leg daarnaast 
nu het geval van 1911. Twee bouwers spreken af dat zij voor ge-
zamenlijke rekening zullen bouwen op den grond van een hunner, 
daarna verleent deze, de grondeigenaar dus, alleen hypotheek op 
de perceelen. V r a a g : is de hypotheek geldig? Hier zou ik met de 
conclusie van de H. R. meegaan, al zou ik die anders motiveeren. 
Ook ik houd de hypotheek voor geldig. Door de overeenkomst 
tussen de bouwers hebben zij naar mijn meening tezamen opstal-
recht en dus ook eigendom van de huizen verkregen, doch thans 
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kan de hypotheekhouder terecht zeggen, dat deze overeenkomst 
hem niet aangaat. Hij vond in de registers dat de eigendom van den 
grond slechts door één hunner was bekomen, dien grondeigenaar 
mocht hij dus ook voor eigenaar van den opstal houden en toen 
hij eenmaal hypotheek had gegeven, kon hem de niet overgeschre-
ven overeenkomst van vestiging van opstalrecht niet worden tegen-
geworpen. Hij die zijn recht ontleent aan dengeen die het opstal-
recht had gevestigd, is dus wel derde tegenover den titel van het 
laatste, hem baat art. 762 B. W . wèl. Hetzelfde geldt voor .een 
lateren kooper van het goed. Mag ik verder naar mijne bewerking 
van Asser II5, blz. 125, verwijzen? 

Door overeenkomst kan het recht van opstal gevestigd worden, 
uit overeenkomst kan dus voortvloeien, dat de eigendom van den 
opstal aan een ander komt dan de grondeigendom. Wannee r dat het 
geval is, is vraag van uitlegging. Een uitdrukkelijk beding is ner-
gens vereischt en ik zou er veel voor voelen, om ook nu nog als in 
het Oud-Hollandsch recht in het verlof om op eigen kosten te bou-
wen, door den grondeigenaar verleend, in den regel het vestigen 
van zulk een recht te zien. Fransche schrijvers als b.v. 'Baudry— 
Lacantinerie en Chauveau ' ) meenen dat bij huur als noch blijkt van 
een afstand van den grondeigenaar op de accessies noch van een 
voorbehoud daarvan, de zaak onzeker blijft tot het einde der huur 
en den grondeigenaar dan de keus toekomt. Voor een dergelijke, 
practisch bezwaarlijke oplossing bestaat m. i. weinig reden. Een 
van tweeën: of het blijkt dat de partijen de vestiging van een af-
zonderlijk eigendom van het gebouwde hebben beoogd, en dan is 
er geen reden om aan de verwezenlijking hunner wenschen iets in 
den weg te leggen, óf dat blijkt niet, maar dan is ook de grondeige-
naar eigenaar van den opstal. Van den regel dat opstal en grond 
één zijn kan afgeweken worden, maar men moet die afwijking dan 
ook bewijzen. 

Vraagt men verder, hoe het bij erfpacht gaat, of de erfpachter 
dan wel de grondeigenaar eigenaar van den opstal is, dan is die 
vraag verkeerd gesteld. De zaak ligt niet anders dan bij gehuurden 
grond 2 ) — het komt op uitlegging der overeenkomst aan. Alleen 
zal reeds in den aard van het erfpachtscontract, in den langen duur 
en de uitgebreidheid van het recht der erfpacht verleend, een aan-
wijzing kunnen liggen voor een beslissing ten zijnen gunste. Voor 
den beklemden meier schijnt het gebruik vrijwel zeker tot een be-
slissing in dezen zin te leiden. 

Eindelijk de vraag of ook door verjaring eigendom van den 

' ) Des Biens (VI. v. d. groote Baudry) n. 30 vlg. 
-) Vgl. een goed gemotiveerd arrest van het Hof te Gent van 29 Mei 1895. 

Dalloz 1897. 2. 218. verder Rotterdam 18 April 1901. W. 7657. De H. R. heeft 
bij arrest van 22 April 1901. W. 7600 niet beslist, dat de grondeigenaar bij erf-
pacht eigenaar van het gebouw is. enkel dat uit geen wetsbepaling voortvloeit, 
dat de erfpachter eigenaar is. Met onze opvatting is dit arrest geenszins in strijd. 
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opstal kan worden verkregen. Twijfel zal daaromtrent niet bestaan, 
indien het recht ontleend is aan een onbevoegde. Maar kan ook de 
dertigjarige verjaring zonder titel hier te pas komen? Men leert 
gewoonlijk van niet, en zelf heb ik in mijne bewerking van Asser 1) 
de opmerking laten staan, dat het bezwaarlijk kan blijken dat 
iemand gebouwen juist als opstalier heeft bezeten. Veel voorkomen 
zal dit wel niet, maar uitgesloten is het toch geenszins en onze 
jurisprudentie geeft er voorbeelden v a n 2 ) , het kan b.v. dat iemand 
zich wèl gedraagt als eigenaar van de boomen langs een weg ge-
plant, deze snoeit, omhakt, door nieuwe vervangt, maar ten aanzien 
van den berm zelve, het gras enz. zich van elke bezitsdaad onthoudt. 
Het opstalrecht kan dan door verjaring verkregen zijn en de eigen-
dom der boomen komt hem bij zulk een verkrijging evengoed toe 
als bij verkrijging krachtens titel. 

Hiermede meen ik dit opstel te kunnen afsluiten. Er zou nog 
wel iets te zeggen zijn over de gevolgtrekkingen die uit de mogelijk-
heid van een horizontale scheiding voor het eigendomsbegrip zelve 
gemaakt kunnen worden, over de plaats die het opstalrecht in het 
systeem der wet toekomt. Stellig is deze — als trouwens die van 
den erfpacht — sinds de scheiding tusschen direct en „nuttelijk" 
eigendom uit de doctrine verdwenen is, niet zeer bevredigend. Aan 
de voorstelling: eigendom als al-omvattend beschikkingsrecht met 
beperkten inbreuk door de dienstbaarheden, worden erfpacht en 
opstal zonder veel innerlijk verband vastgeplakt. Bruns 3 ) heeft 
daar indertijd verstandige opmerkingen over gemaakt en terecht 
volgehouden, dat de tegenstelling der glossatoren, zij mag dan ook 
haar bezwaar gehad hebben, toch nog zoo dwaas niet was. Maar 
deze vragen worden bewaard voor een later opstel, ik ga er liever 
op in, nadat ik nog eenige practische zijden van den inhoud van 
den eigendom bij onroerend goed heb behandeld. 

l ) II5, blz. 226. 
'2) Tiel 4 Oct. 1907, W. 8943, bev. Hof Arnhem 2 Juni 1909, W. 8943. 
3) In zijn bewerking yan het Romeinsche recht in de Encyclopaedic van 

Holtzendorff. In den 6en druk (Kohier) § 42. blz. 352. 



91. U I T B O U W E N B O U W E N O V E R D E 
E R F S C H E I D I N G . *) 

I. 

In no. 2521 van dit W e e k b l a d 1 ) wees ik er op, dat bij de be-
spreking van de vraag van het bouwen op eens anders grond uit 
elkaar gehouden moeten worden de gevallen van den opstal op 
eens anders grond en van den uitbouw boven dien grond. Bij de 
eerste hebben wij te maken met de vraag, of een gebouw, een huis, 
schuur of beplanting, op zich zelf als een zaak te beschouwen, 
eigendom kan zijn van een ander dan den eigenaar van den grond, 
waarop het zich bevindt, bij de tweede met de mogelijkheid van 
het uitsteken van een deel van een zaak, een balkon, een dak. 
een scheef gezetten muur, een kelder boven of onder eens anders 
eigendom. De eerste vraag besprak ik in het aangehaalde opstel, 
over de tweede wil ik hier enkele opmerkingen maken. Veel nieuws 
zullen deze aan een kenner der materie niet brengen; vooral niet 
aan hem, die Suijling's beschouwingen over deze zaak in Themis 
1916 heeft gelezen. Ik wil echter sommige daar slechts even aan-
gestipte punten wat nader uitwerken en toelichten en het scheen 
mij niet ongewenscht ook overigens de resultaten mijner studie kort 
samen te vatten. 

Onze vraag kunnen wij weer in drieën splitsen: 1°. wie is eigenaar 
van het uitstekend deel, de eigenaar van den grond of die van het 
gebouw dat uitsteekt? 2°. kan de grondeigenaar wegneming van 
dat uitstekende deel vragen? 3°. heeft hij recht op schadevergoeding? 

De eigendomsvraag. Voor onze rechtspraak is dit geen vraag. 
Het is constante jurisprudentie dat, als de regel dat de eigendom 
van de grondoppervlakte meebrengt eigendom van hetgeen daarop 
gebouwd is in botsing komt met den accessieregel, dat eigendom 
van een zaak eigendom van zijn deelen insluit, de laatste vóórgaat. 
Suijling heeft2) een reeks van arresten opgesomd, waarin deze leer 
wordt gehuldigd, ik wijs uit den laatsten tijd slechts op de arresten 
van 11 April 1913 8 ) : een kelder behoort aan den eigenaar van 
het perceel, waarmee hij in verbinding staat, niet aan dien van 
datgene, waaronder hij ligt, en van 27 Maart 1 9 1 4 ' ) : een uitsprin-
gend dak is van den eigenaar van het huis dat het bedekt, niet van 
hem boven wiens grond het zich bevindt. 

Over de gevolgen dezer beslissing, die naar het schijnt niet 
die van het Romeinsche recht5 ) was, aan het slot van het opstel 
nog een enkel woord. Hier wensch ik eenige beschouwingen in te 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie nos. 2550 e.v. 
(9 November 1918 e.v.). 

') Verz. Geschriften III, p. 498 e.v. 
2) T . a. p. blz. 350. 
•1) W. 9499, W. P. N. R. 2281, N. J. 1913, 682. 
') W. 9682, W. P. N. R. 2342, NJ. 1914, 618. 
•"») Vgl. D. 41, 1, 28. 
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vlechten over een geval, dat de H. R. 1 ) te berechten kreeg en dat 
door het ingewikkelde der feitelijke verhoudingen een afzonderlijke 
bespreking wel waard is. Ik meen het proces Kopuit—Zimmerman, 
waaraan reeds vroeger v. d. Dries in dit Weekblad een aanteeke-
ning wijdde. 

Zimmerman heeft in huur van Kopuit het perceel Constantijn 
Huygenss t raa t 49 te Amsterdam. Met verlof van den eigenaar 
bouwt hij aan de serre van dat perceel een uitbouw, die uitsteekt 
boven en rust op den grond van het perceel Helmersstraat 99, dat 
eveneens aan Kopuit toebehoorde. O p 28 April 1909 verkoopt K. 
het perceel Constantijn Huygensstraat aan Z . , daarbij wordt de 
uitbouw uitdrukkelijk uitgezonderd; 29 April verhuurt hij deze uit-
bouw aan den kooper, die ook het perceel Helmersstraat in huur 
had. Zimmerman weigert de huurbetaling, hij beweert dat niet 
Kopuit, maar hij zelve eigenaar is van den uitbouw en dus de huur 
nietig is. Dien eigendom grondt hij op het feit dat hij het was die 
den uitbouw deed aanbrengen en betaalde. Dat dit verweer hem 
niet kan baten is duidelijk, zoowel de Rechtbank als de H. R. leeren 
dat de vereeniging van den uitbouw met de serre, een vereeniging 
die zonder braak niet ongedaan gemaakt kan worden, den huis-
eigenaar tot eigenaar maakt ook van den uitbouw. Intusschen geeft 
de verhouding van partijen aanleiding tot een andere vraag, die 
dank zij den opzet van het proces, in de beslissing van den H. R. 
niet tot haar recht is gekomen. Aangenomen, dat Kopuit bij het 
maken van den uitbouw den eigendom verwierf ook van dit deel 
van zijn huis, kan hij dan dien eigendom bij verkoop van het huis 
voorbehouden? Uit het arrest blijkt het niet met zooveel woorden, 
maar uit het vonnis der Rechtbank is wel op te maken, dat die 
uitbouw steunde op en bevestigd was aan den grond van het perceel 
Helmersstraat, maar stel eens dat dit niet het geval was, dan was 
het toch niet mogelijk geweest het perceel Constantijn Huygens-
straat te verkoopen zonder den uitbouw? Ik kan mij voorstellen, dat 
ik mijn huis verkoop zonder het balkon of de serre, die er bij 
behoort, in dien zin dat ik bevoegd blijf deze uitstekende deelen 
af te breken, maar zoolang ik ze niet weggenomen heb zijn ze 
evenzeer als alle andere deelen van het huis, eigendom van den 
kooper, wien het huis is overgedragen. De geheele regel van de 
accessie steunt toch hierop, dat deze onderdeden rechtens niet als 
zaken op zich zelf zijn te beschouwen. Een voorbehoud van eigen-
dom van een uitbouw, hangende boven mijn grond, maar deel van 
het perceel dat ik u verkoop, is dus niet mogelijk. Maar nu komt 
de bijzondere moeielijkheid in dit proces: de uitbouw was bevestigd 
op den grond van perceel Helmersstraat. Nu acht ik dit op zich 
zelf niet van beslissend be lang 2 ) . Het is mogelijk dat een deel 

1 ) 30 Oct. 1914, W. 9721, W. P. N. R. 2348. N. J. 1914, 1328. 
2) V. d. Dries schijnt daarover anders te oordeelen. 
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van mijn huis bevestigd is op uw grond, het blijft niettemin mijn 
huis en mijn eigendom, denk aan het geval van het uitstekende dak, 
hierboven aangehaald. Daar rustte dit dak op het huis van den 
buurman. Maar wel kan het zich voordoen, dat die bevestiging 
zoo is geschied, dat het uiterst moeielijk is uit te maken, of de uit-
bouw nu deel vormt van perceel Constantijn Huygensstraat of van 
perceel Helmersstraat: b.v. de uitbouw was toegankelijk uit den 
tuin van het laatste perceel door middel van een trap .— uitbouw 
en serre van perceel C. Huygensstraat waren geheel gescheiden 
door een glazen wand, waarin een deur enz. Men kan zoo den 
casus voldoende gevarieerd denken om zich voor te stellen, dat 
het feitelijk wel eens moeielijk uit te maken kan zijn, of de uitbouw 
deel is van het perceel waaraan hij is bevestigd. Partijen hebben 
hier door bij de koopakte den uitbouw uit te zonderen, dezen blijk-
baar niet als onafscheidelijk deel van het verkochte huis beschouwd, 
bij twijfel zal ook de voorstelling van partijen daaromtrent mede 
van invloed zijn. Hoe ten deze de toestand precies was blijkt niet, 
waren er zulke redenen voor twijfel niet, dan had Zimmerman 
kunnen volhouden: ik ben eigenaar van den uitbouw, niet omdat 
ik dien heb aangebracht, maar omdat ik het huis, waarvan de uit-
bouw een niet te scheiden deel uitmaakt, van u heb gekocht. De 
vraag, of hij op dien grond de gïldigheid der huur had kunnen 
betwisten, is echter den rechter niet voorgelegd. 

Tot zoover de eigendomskwestie. Nu de vraag: moet de grond-
eigenaar zulk een uitbouw dulden of kan hij wegneming daarvan 
vorderen? Het is duidelijk, dat die vraag met de eigendomsbeslis-
sing niet is uitgemaakt — al heeft vroeger onze rechter een enkele 
maal anders geoordeeld. 

Het antwoord ook op deze vraag ligt voor de hand. De grond-
eigenaar en hij alleen heeft de bevoegdheid over de luchtkolom 
boven het aardvlak, dat hem toekomt, te beschikken. Dat is krach-
tens traditie en letter de inhoud van art. 626 B. W . Wegneming 
van wat door een ander daarboven is gesteld kan hij dus verlan-
gen, tenzij die ander tot het stellen of hebben van die deelen van 
zijn gebouw boven eens anders grond het recht heeft. Dit recht 
kan den bouwer persoonlijk toekomen, het kan ook — en zal in 
den regel — als erfdienstbaarheid gevestigd en dus door titel of 
verjaring verkregen worden. Ik herinner weder aan het proces van 
het uitstekende dak te Heemstede, in 1914 door den Hoogen Raad 
beëindigd. Uit de feiten wordt daar de verkrijging van een erf-
dienstbaarheid afgeleid. Tot zoover is alles uiterst eenvoudig. Maar 
nu kan uit den aard der verhoudingen, waarover we spreken, een 
complicatie voortvloeien. De inbreuk, die door den bouw boven eens 
anders grond op den eigendom gemaakt wordt, kan uiterst gering 
zijn, terwijl het wegnemen daarvan voor den ander een belangrijke 
schade ten gevolge kan hebben. Kan dit wegnemen niettemin ge-
ëischt worden? En zoo ja, wat is dan de invloed van het stilzitten 
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van den benadeelden grondeigenaar, van het tijdsverloop tusschen 
inbreuk en klacht — de verjaring voor een oogenblik ter zijde ge-
laten? Typische voorbeelden van de verhoudingen waarop ik doel, 
zijn dat van den muur, die enkele centimeters overhangt boven 
het terrein van den buurman en dat van dien anderen muur, dien 
de eigenaar een minimaal eindje buiten zijn eigen grond optrok, 
zoodat ook de oppervlakte van den buurman voor eenige vierkante 
centimeters in beslag is genomen. Mag onder alle omstandigheden 
afbraak worden gevraagd? Maar ook bij den uitbouw van erker 
of balkon kunnen soortgelijke vragen rijzen. 

Hierover een volgende maal. 

II. 

De Amsterdamsche Rechtbank kreeg in 1915 het volgende geval 
te berechten 1) . Geel en van Bommel zijn eigenaren van aan elkaar 
grenzende perceelen te Watergraafsmeer. V a n Bommel heeft op 
zijn terrein een huis gebouwd, waarvan de muur overhangt over 
het terrein van eischer (Geel) , en wel tot een diepte van 14 centi-
meter op een hoogte van 12 Meter. Geel, die zelf aan het bouwen 
is gegaan, heeft v. Bommel gesommeerd dien muur af te breken. 
Deze heeft daaraan niet voldaan, waarop Geel zijn bouw heeft 
voortgezet en thans in rechten vordert: wegneming van de eigen-
domsbelemmering met betaling van f 100 per dag voor iederen dag 
dat ged. nalatig zal blijven aan 's rechters bevel te voldoen en 
schadevergoeding. De Rechtbank wijst de eerste vordering af, die 
tot schadevergoeding toe. 

Het loont de moeite hare motiveering na te gaan. Eischer had 
zich in de eerste plaats beroepen op art. 702 B. W . : „Alle gebou-
wen, schoorsteenen, muren, heiningen of andere scheidingen, welke, 
hetzij door ouderdom, hetzij uit anderen hoofde dreigen in te 
storten, en die het naburige erf in gevaar brengen, of oyer hetzelve 
heen hangen, moeten afgebroken, opgebouwd of hersteld worden 
op de eerste aanmaning van den eigenaar des naburigen erfs". 
De Rechtbank zegt daarvan: ,,dat dit artikel, zoowel bij woorde-
lijke interpretatie als ook, wanneer het wordt beschouwd in ver-
band met het Romeinsche rechtelijke instituut der cautio damni 
infecti, waarmede het de meeste gelijkenis vertoont en waaruit het 
althans kan zijn afgeleid, de verplichting tot afbraak, opbouw of 
herstel alleen vaststelt ten aanzien der muren, wier overhanging 
met dreiging van instorting gepaard gaat, wat in casu niet gesteld 
is". Nu is het mij inderdaad duister hoe de Rechtbank zich voor 
hare opvatting op een woordelijke interpretatie van art. 702 kan 
beroepen, het artikel stelt toch immers naast elkaar het in gevaar 
brengen van het naburige erf en het daarover heen hangen, hoe 

l) Vonnis 11 Jan. 1915, W. 9848, Ned. Jurispr. 1915, 817. 
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had de wetgever duidelijker kunnen uitdrukken, dat hij in deze 
beide gevallen de actie tot afbraak verleende? Ik kan mij voorstel-
len, dat men ondanks de letter der wet gevaar voor instorting 
eischt, maar de letter als argument? Niet veel sterker is het histo-
rische argument; van verband met de Romeinsche cautio damni 
infecti, waarover de Rechtbank zich terecht uiterst voorzichtig uit-
laat, blijkt niets. Veel waarschijnlijker is, gegeven het niet voor-
komen van art. 702 in den Code en de gewone methode van de 
samenstellers van ons B. W . , samenhang met het W . N . v. H . en 
het Ontwerp 1820 en daar lezen we met afdoende duidelijkheid, 
dat niet het gevaar voor instorting, maar enkel het feit van het 
overhangen de actie tot afbraak motiveert. Men zie naast art . 567 
W . N. v. H.: ,,Alle muren, staketsels en andere gebouwen, die door 
ouderdom en bouwvalligheid buiten het paslood geraakt zijnde, 
over eens anders erf heen hangen, moeten op eerste klachten wor-
den ingetrokken", art. 566: „Niemand heeft zonder servituut het 
recht om zijn gebouw of zijn balcon over zijns buurmans erf te laten 
heenschieten, integendeel in het bouwen buiten zijn paslood gaande, 
is hij gehouden om hetgeen verder uitsteekt, in te t rekken". E n art. 
1220 Ontwerp 1820 (blijkbaar aan de vorige ont leend) : „Niemand 
is naar de wet bevoegd om zijn opbouw of zijn balcon over zijns 
buurmans erf te laten heenschieten of iets anders over hetzelve 
uitspringende te hebben; integendeel in het bouwen buiten het 
bouwen van zijn eigen erf gaande, is hij gehouden om hetgeen 
verder uitsteekt, weder in te trekken; zelfs moeten alle gebouwen, 
muren, heiningen of andere staketsels, die door ouderdom, bouw-
valligheid of andere oorzaken buiten het paslood geraakt zijnde, 
over eens anders erf heenhangen, op de eerste klachte worden her-
steld of afgebroken". 

Naast art. 702 meende eischer steun te kunnen vinden in art. 
625 B. W . ' ) . Volgt men de opvatting die deze eischer van art. 
702 verdedigde, dat n.l. het enkel overhangen de vordering tot 
wegneming motiveert, dan is dat artikel trouwens niet dan een 
toepassing van den algemeenen eigendomsregel. W i e over-bouwt 
doet wat alleen de eigenaar mag doen. M a a r ook dit beroep kan 
hem niet baten, naar het oordeel der Rechtbank. Zij ,,laat daar" 
of in het algemeen de eigenaar van een bouwterrein het recht heeft 
om wegneming te vorderen van al datgene, wat hem behoudens 
rechten van derden bij de bebouwing van dat terrein hindert, maar 
oordeelt dat in ieder geval de eischer dit recht niet meer heeft. 

' ) Soortgelijk was de casuspositie — en ook de beslissing — in een geval, 
berecht door het Hof te 's-Gravenhage 10 Nov. 1913, W. P. N. R. 2296. Daar 
wordt den app. tegengeworpen ..dat zijn eisch niet is gebaseerd op art. 625, 
doch op artt. 702 en 703 B. W." Zullen onze rechters dan nooit inzien, dat 
het volkomen onverschillig is, waarop een partij zijn vordering baseert, en het 
enkel aankomt op de vraag of de gestelde feiten de gevraagde veroordeeling 
motiveeren ? 
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nu hij na zijn sommatie reeds tegen of naast den „litigieuzen" muur 
gebouwd heeft ,,zoodat de uitoefening van zijn eigendomsrecht 
door die overhanging geen hinder meer kan ondervinden". Ook 
deze motiveering vind ik weinig bevredigend. Vooreerst: Geel had 
eerst gesommeerd en daarna was de bouw begonnen, hij bouwde 
als het ware onder protest. Stel Geel had niet gebouwd maar de 
beslissing der Rechtbank afgewacht; zou zij dan anders hebben 
geluid? De redactie der overweging dwingt tot een bevestigend 
antwoord, maar dan zou de schade aanzienlijk zijn vergroot. Kan 
zulk een houding rechtens verplicht zijn? Eigenaardiger wordt dit 
nog, als we naast deze motiveering de beslissing omtrent de schade-
vergoeding leggen. Deze vordering wordt toegewezen, hier wordt 
— wat boven is daargelaten — uitgemaakt dat het bouwen over 
de erfscheiding wèl hinder is, onrechtmatig en grond voor schade-
vergoeding. En ik dacht dat die hinder naar 's rechters oordeel 
niet meer bestond? Ja maar, zal de Rechtbank antwoorden, hij 
heeft bestaan, doordat de buurman genoodzaakt is geweest aan 
het opgetrokken huis een geringe breedte te geven. M. a. w. de toe-
stand is nu niet onrechtmatig meer, maar het bouwen zelf was het 
wel. Doch hoezeer men zich met dergelijke redeneeringen vast-
praat, blijkt als we er op letten, hoe de Rechtbank den ged.-eigenaar 
de bewering, dat niet hij, maar de man, die voor hem bouwde, zich 
onrechtmatig heeft gedragen, uit de hand slaat. Dan heet het: ,,dat, 
wanneer eenmaal wordt aangenomen, dat de toestand van over-
hanging, als strijdig met het subjectief recht van den buurman 
onrechtmatig is, daarvoor verantwoordelijk is hij, die op een ge-
geven oogenblik eigenaar van het overhangende perceel is, daar 
hij het is die dien onrechtmatigen toestand in stand houdt en aldus 
een onrechtmatige daad pleegt". Een onrechtmatige toestand en 
strijdig met het subjectief recht van eigendom toch geen hinder 
in datzelfde eigendomsrecht? Waarlijk: uit één stuk kan de moti-
veering der beslissing niet heeten. Vanwaar deze weinig gelukkige 
overwegingen bij een Rechtbank, die toch, samengesteld als zij bij 
deze gelegenheid was, meer dan gewone waarborg voor goed werk 
bood? Ligt het niet voor de hand deze hierin te zoeken, dat zij 
de beslissing: toewijzing der schadevergoeding met afwijzing der 
wegnemingsactie wilde en naar een weg heeft gezocht die uitkomst 
te bereiken? Het geval geeft een interessante bijdrage tot de psy-
chologie der rechtspraak. Maar daarop kan ik thans niet ingaan, 
ik wil enkel doen uitkomen dat mijn kritiek niet de beslissing betreft 
maar de motiveering. Met de beslissing vereenig ik mij — met een 
gering voorbehoud, waarover zoo straks, gaarne. 

Maar waarom dan deze kronkelwegen ingeslagen om dit resul-
taat te bereiken? Omdat — zou ik willen antwoorden — inderdaad 
naar streng recht, enkel naar de wet gemotiveerd, de vordering tot 
wegneming had moeten worden toegewezen, maar tegelijkertijd een 
dergelijke beslissing kennelijk onbillijk geweest zou zijn. Hoe, een 
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nieuwe muur zou moeten worden afgebroken enkel omdat hij op 
12 M. hoogte 14 centimeter uitsteekt? daarmede zoude toch een 
kostenbedrag gemoeid zijn, dat zacht uitgedrukt volkomen oneven-
redig zou zijn aan de schade, die de benadeelde werkelijk lijdt. 
En die zware last zou op den bouwenden eigenaar worden gelegd, 
ook indien hij volkomen te goeder trouw zich vergiste? W e voelen 
het onrecht in zulk een uitspraak en toch dicteert de wet haar, zoo 
in het algemeen in zijn eigendomsregeling als in het bijzonder in 
de bepaling van art. 702 B. W . 

Hoe aan de wetsbepalingen te ontkomen en toch een betoog te 
geven, dat zich geheel aan de wet en aan de gebruikelijke methoden 
van wetsuitlegging aanpast? Ziedaar de moeielijkheid, waarvoor 
de rechter stond en in welker oplossing hij niet gelukkig was. 

III. 

Eenige analogieën uit oude rechtspraak. 
Leyser vertelt van een beslissing van de faculteit van rechts-

geleerdheid van Helmstàdt van 1718 1). Een ridder heeft een steen-
bakkerij gebouwd en is daarbij iets over de grenzen gegaan van 
zijn grond en de gemeene weide, waarop de boeren gewoon zijn 
hun vee te drijven. De boeren vorderen afbraak van het gebouwde, 
zij winnen in twee instanties hun proces, maar de faculteit oordeelt 
anders; zij legt enkel aan eischers een schadevergoeding toe. W a n t 
zegt zij ,,bei Grentz-streitigkeiten kommt es gàntzlich auf die Bil-
ligkeit und des Richters Gutachten an" . Leyser doet voorts een 
beroep op ,,den favor aedificiorum, quae sine gravi causa rescendi 
non oportet" en op de overweging dat de rechter niet contra bonum 
et aequum recht mag spreken. 

Naast het Duitsche geval een Fransch. In 1618 stond een 
Fransche rechter, die naar Normandisch recht te oordeelen had, 
voor volkomen dezelfde vraag. Vasts tond de usurpatie van eens 
anders terrein, ditmaal zelfs tot een breedte van anderhalven voet, 
vast ook, dat tot deze handeling geen enkel recht bestond, maar 
vast stond ook dat „quand dans Ie rigueur du droit il serait tenu 
l'abattre, dans l'équité qu'on devait plutôt suivre, on ne pouvait 
le condamner qu'à l'estimation et aux intérêts du demandeur plutôt 
que de démolir un grand édifice . . ." En zoo werd beslist, deelt 
Basnage ons mee 2 ) . 

Eindelijk een herinnering aan Oud-Hol landsch recht. Ook daar 
gold de regel dat een muur die over het erf van den buurman hing, 
op kosten van den eigenaar recht moest worden gezet, maar te 
Rotterdam bepaalde de keur, dat alleen hij die zelf wilde bouwen 

' ) Meditationes ad Pand. VII, 447, geciteerd bij Wolff. Der Bau auf fremdem 
Boden. blz. 3. 

2) Sur l'art. 60 de la coutume de Normandie, t. a. p. 116, geciteerd bij Demo-
lombe, IX. 691rer. 



UITBOUW EN BOUWEN OVER DE ERFSCHEIDING 519 

gerechtigd was dit te vorderen en te Dordrecht werd zelfs dezen 
de vordering ontzegd, indien hij door zijn balken in 's buurmans 
muur te leggen voldoende zijn belangen kon verzorgen 1 ) . 

Overal hetzelfde conflict tusschen het strenge recht en de bil-
lijkheid, overal pogingen de laatste ten koste van het eerste te 
redden. De Fransche rechter van 1618, de Duitsche van 1718 en 
de Neder landsche van 1915 vonden daarbij, waarschijnlijk wel 
onafhankelijk van elkaar, dezelfde oplossing: wel recht op schade-
vergoeding, geen recht op afbraak. In resultaat is dit wel bevredi-
gend, eenvoudiger zeker dan de uitweg dien Demolombe aanbe-
veel t 2 ) en een Fransch rechtscollege eens vo lgde 3 ) : bevel van den 
rechter tot verkoop van het perceel met verdeeling der opbrengst 
naar evenredigheid van het door ieder der betrokkenen bebouwde 
terrein. 

Maa r zoolang die billijkheid slechts vaag wordt gevoeld en niet 
in algemeen verband kan worden gebracht, blijft de rechter in 
een toegeven aan haar eischen iets zien wat hij wel graag doen 
zou, maar toch eigenlijk niet doen mag. Vooral bij de opvattingen 
over de verhoudingen van rechter en wet die in de 19e eeuw heer-
schende waren en veelal nog worden aangehangen, was zoo iets 
hem streng verboden; dura lex, sed lex, zeide men. Door latere 
Duitsche schrijvers zijn Leyser en de faculteit van Helmstàdt om 
hunne uitspraak vaak genoeg verketterd. Een Fransch arrest van 
1888 4) dat een actie tot wegneming had geweigerd in een geval 
van het uitsteken van fundamenten onder den grond, waarvan de 
buurman niet den minsten last had, wordt door Baudry-Lacan-
tinerie5) alleen verdedigbaar geacht met de stelling „malitiis non 
est indulgendum" en in strijd met de jurisprudentie van het Hof 
van Cassatie. En ook ten onzent kennen de wets- en ontwerp-
bepalingen van 1809 en 1820, die ik aanhaalde, niets meer van 
de verzachtingen der Rotterdamsche en Dordtsche keuren, geeft 
hare redactie integendeel sterk den indruk van een onvoorwaarde-
lijk erkennen van het recht van den eigenaar, boven of onder wiens 
grond is getimmerd. En de rechtspraak in de 19e eeuw wist dat 
recht ook rigoureus te handhaven 6 ) . 

Nu is er gelukkig één middel, waarmede men somtijds den on-
1 ) Fockema Andreae, Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, I, blz. 254. 
2) T . a . p . 
:!) Besançon 5 avril 1887, D. 1888, 2, 222. 
•*) Limoges 4 juillet, 1888, D. 1892, 2, 285. 
5) Deel VI (Chauveau) n. 377. De Franschen achten art. 555 (artt. 656—8) 

toepasselijk, en meenen dat dus de eigenaar van den grond eigenaar is van dat 
deel van den muur dat buiten de loodlijn van de grens is opgetrokken (zoo 
b.v. Planiol, I, 2735), zij vergeten dat het hier geldt een deel van een muur 
tot een huis behorend, niet een zelfstandige constructie. Dat heeft allerzonder-
lingste gevolgen, waarvan Baudry alleen weet te zeggen, dat ,,la nécessité im-
posera le plus souvent un arrangement amiable". Te dezen aanzien is onze rechts-
toepassing te verkiezen. 

") Zie Léon—Canes ad art. 702. 
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gelukkigen eigenaar, die tot afbraak zou moeten worden verplicht, 
te hulp kan komen en dat geheel past in de door traditie geijkte 
methode der rechtspraak. Heeft de eigenaar in den uitbouw toe-
gestemd, dan kan hij later niet op die toestemming terugkomen. 
Die toestemming kan uitdrukkelijk worden gegeven, zij kan ook uit 
de feiten worden afgeleid. En nu zien wij hier gebeuren, wat ook 
in de contracts-uitlegging zoo vaak is geschied: de rechter stelt 
vast, dat datgene, wat hij als billijk en rechtvaardig verlangt, ook 
door partijen is gewild. Nu wordt uit het niet dadelijk protesteeren, 
uit het stilzwijgen een goedvinden van de overschrijding der gren-
zen afgeleid. De Duitschers zeggen: het recht gaat door Ver-
schweigung te niet. Het Pruisische Landrecht1) en het Oosten-
rijksche W e t b o e k 2 ) doen dan nog een stap verder en zij laten het 
beroep op den vermoedelijken wil van den betrokken persoon varen 
en zeggen eenvoudig in het algemeen: wie niet ,,sofort" protesteert, 
verliest zijn recht. Intusschen, kan zoo een toestand beschermd 
worden, die reeds jaren bestaat, zonder dat echter de verjarings-
termijn is afgeloopen, afdoende is het hulpmiddel niet. Vooreerst 
baat het niet, indien de aangevallen eigenaar wèl protesteert maar 
niettemin zijn belang bij afbraak uiterst gering is, vergeleken bij 
dat van den ander. Voorts is de vraag niet te ontwijken of zulk 
een stilzwijgende toestemming niet alleen den eigenaar bindt, die 
toestemt, maar ook zijn opvolgers in den eigendom, niet alleen hem 
baat, wien zij bij het bouwen geacht wordt gegeven te zijn, maar 
ook wie de zaak verkregen heeft. De billijkheid zou een bevesti-
gende beantwoording dezer vraag vorderen, maar hoe haar rech-
tens te fundeeren? En eindelijk: is die toestemming niet veelal pure 
fictie? Hier als in het contractenrecht kan zij dienst doen om een 
resultaat dat gewenscht wordt te bereiken, maar is het dan niet 
oprechter hier èn daar te zeggen dat het resultaat recht is omdat 
het billijk is, niet omdat partijen het hebben gewild — waarvan 
men toch vaak zoo weinig weet. In het overeenkomstenrecht wordt 
het langzamerhand het intrappen van een open deur als men be-
toogt, dat de overeenkomst te goeder trouw moet worden ten uit-
voer gelegd en dat die goede trouw er toe kan leiden een der par-
tijen een bevoegdheid te ontzeggen, die hem naar de letter van het 
contract zou toekomen, maar ook in andere rechtsverhoudingen 
moet het denkbeeld doordringen, dat een rechtstoepassing, die naar 
den regel der wet gerechtvaardigd, toch naar den hoogeren maat-
staf, waarvan ook die regel een uitvloeisel is, kennelijk onrecht 
zou zijn, niet mag worden geduld, dat, zooals Suijling3) het uit-
drukt, alle recht in redelijkheid moet worden uitgeoefend. Het is 
het denkbeeld, dat ook een recht misbruikt kan worden. Voor het 

1) I, 9, 332. 
2) § 418. 
3) T. a. p. blz. 347. 



UITBOUW EN BOUWEN OVER DE ERFSCHEIDING 521 

eerst als een algemeenen norm uitgesproken in het Duitsche W e t -
boek, maar daar nog te eng omschreven1) , is het door art. 2 van 
het Zwitsersche Wetboek tot grondslag van de geheele rechts-
toepassing gemaakt: .Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte 
und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu 
handeln. Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen 
Rechtsschutz". Tegen den term misbruik van recht heeft Planiol") 
en in navolging van hem Goudeket3) te onzent bezwaar gemaakt — 
misbruik van recht zou niet bestaan, het recht houdt op, indien 
het zou worden uitgeoefend buiten zijn grenzen. Le droit cesse où 
l'abus commence. Het bezwaar schijnt overtuigend, maar is toch 
eigenlijk zuiver terminologisch; bovendien zou ik den term gaarne 
willen verdedigen, hij doet goed gevoelen, waar het hier op aan-
komt: dat namelijk geen recht onvoorwaardelijk op handhaving 
aanspraak heeft; bij iedere rechtstoepassing heeft men zich af te 
vragen of datgene wat naar algemeenen regel recht zou zijn door 
deze toepassing niet kennelijk tot onrecht wordt. Het is thans niet 
het geschikte oogenblik draagwijdte en beteekenis van dezen regel 
— en ook weder zijn grenzen — nader aan te geven, maar wèl wil 
ik als mijn overtuiging uitspreken, dat hij naar ons recht evengoed 
geldt. Dit is ook de meening van de Franschen die de leer van 
het abus de droit verdedigden"'). Bij ons is hij ongeschreven, maar 
geldt dit niet evenzeer voor den regel, dat ieder aan eigen handeling 
gebonden is, dat niemand zich verzetten mag tegen een daad van 
een ander, waarin hij reeds van te voren heeft berust? En dit zijn 
toch regels die telkens en telkens weer worden gehanteerd, die 
voor iederen rechter van zelf sprekend zijn en ook in deze materie 
worden gebruikt. Iedere regeling eischt het wringen der feiten 
in een bepaald schema. Dat daarbij onbillijkheden voorkomen is 
onvermijdelijk; maar worden deze zóó sterk, dat de rechtstoepassing 
tot een aanfluiting voor het rechtsbewustzijn zou worden, dan moet 
het den rechter vrijstaan die rechtstoepassing te weigeren. Het is 
een uiterst redmiddel, dat stellig niet dan bij uitzondering mag 
worden toegepast. Ma&r als zulk een uitzondering is het noodig. 
Men kan dit ook zoo uitdrukken: het is de concrete billijkheid die 
zich handhaaft tegenover den algemeenen rechtsregel. En waar de 
billijkheid altijd betreft het bepaalde geval, zal bij de beoordeeling 
met alle bijzonderheden van het geval rekening gehouden moeten 
worden, zal, waar de rechter niet door de wet is gebonden, invloed 
moeten worden toegekend aan punten als: goede trouw, stilzitten 

1 ) § 226: misbruik alken als de handeling enkel ten doel kan hebben benadee-
ling van den ander. (Chicaneverbod.) 

2) II. 871. 
3) W. P. N. R. 2229. 
4) Vgl. b.v. voor het Fransche recht Colin et Capitant, II. blz. 371 en de 

daar geciteerde auteurs. De Franschen behandelen echter ten onrechte de leer als 
onderdeel van het vraagstuk der schadevergoeding uit onrechtmatige daad. 
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van den benadeelde, diens eigen handelen enz., al die zaken die 
ook bij onze stof ter sprake kwamen. 

Ziehier dus wat, dunkt mij de Amsterdamsche rechtbank de 
eischende partij had moeten voorhouden: „gij misbruikt uw recht 
door afbraak te vorderen van een muur, die op 12 Meter veertien 
centimeter uitsteekt, het nadeel dat uit vervulling van uw wensch 
voor uw buurman zou voortvloeien is volkomen onevenredig aan 
het voordeel, dat gij er bij hebt". En hierbij kan dan ook de argu-
mentatie der Rechtbank dienst doen: ,,dit klemt te meer nu ge zelf 
al hebt gebouwd en dus met de ruimte die vrij zou komen niets 
kunt uitvoeren. Uw voordeel is nihil, zijn nadeel groot. Een zoo 
onbillijke uitspraak kunt ge van mij niet verwachten". Het was het 
burenrecht, waaruit het denkbeeld der chicane zich ontwikkelde, 
de nijdbouw gaf aan Fransche en Duitsche opvattingen beiden den 
grondslag, het stellen van werken op eigen terrein wordt onge-
oorloofd als het geschiedt „uit enkel spijt ende kregelheydt, om 
synen naeste te quellen sonder syns selfs nut of profijt", gelijk 
reeds het Tielsche stadsrecht van 1659 voorschreef1) . Veralge-
meend leidt dezelfde gedachte tot de conclusie, dat evenals eigen 
handelen verboden kan worden, evenzoo in gelijke omstandigheden 
het vorderen, dat de ander iets doet, onrechtmatig wordt. 

W o r d t dit denkbeeld in deze stof erkend, dan bestaat er weinig 
behoefte aan speciale bepalingen als de Duitsche en Zwitsersche 
wet kennen. Uitdrukkelijk ontzeggen deze de actie tot wegneming 
bij niet tijdig protest tegenover hem, die te goeder trouw bouwde 
(Zwitsersch) of die — zooals de Duitsche wet het ruimer en beter 
zegt — zonder opzet of grove schuld handelde 2 ) . De benadeelde 
behoudt echter zijn recht op schadevergoeding. 

Volgt men deze opvatting, dan is ook volkomen duidelijk, waar-
om het recht op wegneming wegvalt, dat op vergoeding blijft, wat 
in de motiveering der Rechtbank zoo duister schijnt. In het alge-
meen zijn beiden aan dezelfde voorwaarden gebonden. W a a r het 
echter misbruik wordt afbraak te vorderen, kan dit van de vordering 
der geld-vergoeding niet worden gezegd. Vandaar dat ook ik de 
uitkomst, waartoe de Amsterdamsche Rechtbank kwam, volkomen 
juist oordeelde. Ik maakte boven een gering voorbehoud. Het is 
dit. Had de Rechtbank niet goed gedaan van hare bevoegdheid 
om de schade direct te begrooten, gebruik te maken? Het wordt 
toch een schadevergoeding ex aequo et bono, had zij den eischer 
dadelijk de geringe som toegelegd, die hem toekomt omdat zijn 
bovenkamers 12 c.M. minder breed zijn, dan hij recht had ze te 
bouwen, nog beter zou het chicaneuse in dit proces zijn uitgekomen. 

Ten slotte nog iets over de eigendomsvraag. De Duitsche en 
Zwitsersche wetten kennen de mogelijkheid, dat de eigendom van 

1) Fockema Andreae. t. a. p. I, blz. 255. 
'-') Zw. wetboek art. 674, Duitsch § 912 vlg. 
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den grond, die overbouwd is, aan den eigenaar die over de schreef 
ging tegen vergoeding wordt toegewezen. Hiervoor is wel iets te 
zeggen. Daarvan is in ons geldend recht geen kwestie. De eigenaar 
van den grond blijft eigenaar. Hij moet het overhangen dulden, 
maar verder gaan zijn plichten niet. W i l de buurman boven op die 
muur een nieuwe verdieping zetten, hij kan dadelijk er tegen op-
komen. Breekt de buurman af, de nieuwe muur zal in de loodlijn 
van de grenzen van den grondeigendom moeten worden opgetrok-
ken. V a n een servituut-verkrijging is hier geen sprake. Er was 
geen bezit waartegen verzet kon plaats hebben, door den duur 
van den toestand wordt dus geen recht geboren 1 ) . Dit moeten wij 
goed in het oog houden: — en dit geldt zoowel voor den uitbouw 
die krachtens recht geschiedt, als voor dien welke moet worden 
geduld omdat het rechtsmisbruik zou zijn afbraak te verlangen — 
het is alleen de grondeigendom die het recht van bouw geeft, niet 
de eigendom van eenig deel dat boven den grond uitsteekt. Het 
is een misverstand geweest van het Hof te Amste rdam 2 ) , toen het 
den eigenaar van het uitgebouwde dak toestond nog boven dat dak 
opnieuw te gaan bouwen, een misverstand, waaraan trouwens ook 
de H. R. in een vroeger arrest niet vreemd is gewees t 3 ) . Het bouw-
recht heeft slechts hij die eigenaar is van dat aardoppervlak en 
naast hem slechts diegenen wien het verleend is (opstal) en zoover 
het hem verleend is. 

' ) Vgl. Suijling, blz. 348. 
-) Zie arr. 7 Maart 1913. W. 9518. N. J. 1913, 1139. 
:i) Arr. 25 Maart 1892, W. 6166. 



92. B E D I N G V A N O N V E R V R E E M D B A A R H E I D 
IN E R F P A C H T S O V E R E E N K O M S T . * ) 

,,In eene akte van vestiging van het recht van erfpacht is de be-
paling gemaakt dat het den erfpachter verboden is om het recht 
van erfpacht te vervreemden of met hypotheek te bezwaren. 

Heeft deze bepaling op grond van art. 782 B. W . rechtskracht 
of is zij in strijd met de openbare orde? 

Indien zij rechtskracht heeft, geldt zij dan ook tegen derden? 
En indien zij geen rechtskracht heeft of de bepaling niet tegen-

over derden geldt, kan dan de eerste hypotheekhouder krachtens 
art. 1223 B. W . tot verkoop overgaan, niettegenstaande eene rechts-
vordering tot vervallen-verklaring van het recht van erfpacht, 
wegens wanbetaling van den canon, voor de Rechtbank hangende is?" 

X. 
Deze vraag stelt de beteekenis van een beding van onvervreemd-

baarheid aan de orde. 
Bezien we eerst zulk een beding in het algemeen Art. 931 B. W . 

bepaalt dat het beding in een testament, waarbij de nalatenschap 
of het legaat onvervreemdbaar wordt verklaard, voor niet geschre-
ven wordt gehouden. Volgens art. 1712 is deze regel ook toepasse-
lijk op schenkingen. In het Fransche wetboek ontbreekt een analoog 
voorschrift. Gevolg is een verschil tusschen de Fransche doctrine 
en de onze. Terwijl men bij ons leert1) dat het voorschrift alge-
meen luidt en dus zoowel de onvoorwaardelijke onvervreemdbaar-
verklaring omvat als die welke in tijdsduur is beperkt, is het in 
Frankrijk gevestigde jurisprudentie en is ook de meerderheid der 
auteurs van oordeel, dat tijdelijke beperking der onvervreemdbaar-
heid bij testament en bij schenking geoorloofd is, zeker als het 
beding is gemaakt in het belang van den erflater of schenker of 
in dat van een derde, waarschijnlijk ook indien het het belang van 
den begiftigde ten doel heeft *) . 

Dit geldt voor de schenking, doch wat is recht indien het beding 
in een overeenkomst van vervreemding onder bezwarenden titel, 
een koop b.v. is opgenomen? Voor een beding waarbij een onbe-
perkte last van onvervreemdbaarheid op het goed wordt gelegd, 
zou ik evenzoo oordeelen. Dezelfde motieven die den wetgever bij 
het uitspreken der regels van artt. 931 en 1712 leidden, gelden 
hier'1). Men wil in het algemeen belang niet een onttrekken van 
het goed aan het verkeer — er is een ongeoorloofde ondercurateele-

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie no. 2946 (12 
Juni 1926). 

*) Vgl. Asser-Meijers, blz. 126. 
2) Vgl. Planiol. I. n. 2345: Baudry-I.acantinerie, VI, 206; X, 125 vlg. Ter-

loops zij opgemerkt, ciat men bij ons wèl toelaat dat het doel der onvervreemd-
baarheid wordt bereikt, indien het goed tegelijk onder bewind wordt gesteld. 

3) Vgl. Cour de Cass. 6 Juni 1853, D. 1853. 191. 
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stelling van den verkrijger door zich zelf — de belangen van der-
den, die op het geheele vermogen van hun schuldenaar verhaal 
moeten kunnen zoeken, komen in het gedrang. Als ik zulk een last 
ter wille van het algemeen belang, van mijn eigen belang en van 
het belang van mijn schuldeischers niet aanvaarden mag bij een 
schenking, waarom zou het dan anders zijn bij een koop? Ik erken 
het gewicht van het argument, toch is er een reden om anders te 
oordeelen. Bij een schenking is een bijzondere bescherming van 
de belangen zoowel van derden als van den begiftigde door den 
wetgever eerder noodig dan bij een koop, waar het evenwicht van 
belang aan beide zijden eerder tot erkenning der contracts-vrijheid 
noopt. Dit is dunkt mij reden genoeg, om bij de koop de tijdelijke 
beperking van de onvervreemdbaarheid niet uit te sluiten, dit te 
eerder, nu wij uit de Fransche rechtspraak kunnen leeren, dat er 
gevallen zijn, waarin, afgezien van de hier niet toepasselijke posi-
tieve wetsvoorschriften, niets is wat de openbare orde aantast. 
Waa rom zou b.v. een maatschappij, die bouwterreinen wil exploi-
teeren, niet bij verkoop van een harer perceelen mogen bedingen, 
dat de kooper in de eerste zes maanden het perceel niet weder 
zal verkoopen? Hij zelf wordt niet benadeeld want de koopprijs 
is tengevolge van dat beding lager dan hij anders zou geweest zijn 
en de bouwmaatschappij heeft er een redelijk belang bij ter wille 
van den verkoop der overige perceelen, dat de kooper haar geen 
concurrentie aandoet. 

Mijn conclusie is dus: beding van onbeperkte onvervreemdbaar-
heid is ongeldig, beding van tijdelijke onvervreemdbaarheid kan 
geldig gemaakt worden. W a t het eerste betreft, wijs ik ter ad-
structie nog op art. 1823 B. W . en op wat Diephuis daarbij aan-
teekent (VII, 285). De wet verklaart nietig het beding in een 
lijfrente-overeenkomst dat de lijfrente niet voor beslag vatbaar zal 
zijn, indien het in een verleening van lijfrente onder bezwarenden 
titel is opgenomen, voor geldig als de lijfrente om niet is verleend. 
In het ontwerp van 1824 was voorgesteld een soortgelijke regeling 
te treffen voor de mogelijkheid van vervreemding der lijfrente, 
om onbekende redenen is deze wetsbepaling niet tot wet geworden. 
Diephuis meent dat hier het beding van onvervreemdbaarheid èn 
bij een verleening om niet èn bij verleening onder bezwarenden 
titel zal zijn uitgesloten. Hij heeft dunkt mij gelijk, voor zoover 
het de onbeperkte onvervreemdbaarheid betreft. 

Doch nu het beding in een erfpacht-overeenkomst. 
W a t geeft hier bijzondere moeielijkheid? 
Het is op zich zelf volkomen geoorloofd iemand tegen betaling 

van een jaarlijksche vergoeding het genot van zijn onroerend goed 
af te staan, met bepaling dat dit genot ook op de erven zal over-
gaan doch met uitsluiting van iedere bevoegdheid dit genot aan 
derden over te dragen. Zoolang wij binnen het kader van de ver-
bintenis scheppende overeenkomst blijven is hier niets tegen en kan 
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met name aan den regel, dat de eigendom niet onvervreemdbaar 
mag worden gemaakt, geen enkel bezwaar worden ontleend. Doch 
nu is de erfpacht als zakelijk recht geregeld, is zij een bijzonder 
recht op het goed, dat uit zijn aard vervreemdbaar is en dat in 
zijn regeling den eigendom dicht nadert. Juist die vervreemdbaar-
heid typeert de erfpacht als zakelijk recht en scheidt haar van de 
huur. Vandaar dat een vestiging van een nietvervreemdbare erf-
pacht aan een innerlijke tweeslachtigheid lijdt; het is of een geldige 
overeenkomst, maar dan ook geen erfpacht of erfpacht maar dan 
ook vervreemdbaar; dus met nietigheid van het bijzondere beding. 
Welke van deze beide figuren in concreto moet worden verkozen 
is vraag van uitlegging. Indien niet bijzondere gronden aanwezig 
zijn om de eerste te kiezen en dus het woord ,.erfpacht" eenvoudig 
als een foutieve qualificatie te beschouwen zou ik aan de tweede 
de voorkeur geven. Immers juist ter wille van het belang van 
derden moeten we aannemen dat wie verklaren een erfpachtsover-
eenkomst aan te gaan dit doen binnen het kader dat de wet voor 
dit instituut heeft gesteld, maar dan ook gebonden aan dit kader 
dus met nietigheid van een met het karakter der erfpacht onver-
eenigbaar beding. 

Mijn conclusie is dus dat het beding ongeldig is en de in strijd 
met het beding gevestigde hypotheek geldig. Ik moet er aan toe-
voegen dat dit betoog alleen betreft het beding van onbeperkte 
onvervreemdbaarheid, het raakt niet het beding waarbij die ver-
vreemding een korten tijd wordt uitgesloten of van bijzondere voor-
waarden, b.v. van goedkeuring van den eigenaar1) wordt afhanke-
lijk gemaakt. Zulke bedingen met name het toekennen van een 
voorkeursrecht bij verkoop aan den eigenaar waren vroeger zeer 
gebruikelijk. 

W a t het slot van de vraag betreft — de dagvaarding tot ver-
vallenverklaring sluit de bevoegdheid om te verkoopen niet uit. 
doch de kans dat zulk een erfpachtsrecht iets opbrengt is niet groot. 
Nieuwere erfpachtsvoorwaarden bevatten gewoonlijk regelingen in 
het belang van den hypotheekhouder bij vervallenverklaring. 

1 ) Zie Rechtsvraag in W. P. N. R. 2635. 
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Of een Auteursrecht op brieven bestaat en wien het toekomt is 
naar de heerschende opvatting van onze wet op het Auteursrecht 
niet twijfelachig. Art. 1 dezer wet (van 28 Juni 1881, Stbl. 124) 
bepaalt: Het recht om geschriften . . . door den druk gemeen te 
maken, komt uitsluitend den auteur en zijne rechtverkrijgenden 
toe. Het woord „geschriften" wordt door den Hoogen Raad zoo 
ruim mogelijk opgevat, alles wat geschreven is valt er onder, zoo 
werd zoowel een feestprogramma van een gedenkdag van Leiden's 
ontzet als een predikbeurtenlijstje als voorwerp van auteursrecht 
beschouwd1) Van brieven werd bij de behandeling dezer wet in 
de memorie van antwoord door de regeering uitdrukkelijk verklaard, 
dat aan den schrijver het auteursrecht toekwam. 

Nu is deze opvatting betwistbaar en betwist. Men kan beweren, 
dat de bescherming van den auteur niet bescherming van alle op 
schrift gestelde mededeeling behoeft in te sluiten, dat het doel dier 
bescherming is den arbeider-met-den-geest een uitsluitend recht op 
het product van zijn arbeid toe te kennen, en dat dit doel wordt 
voorbij geschoten, waar bescherming zou bestaan zonder dat geeste-
lijke arbeid is verricht, dat dus brieven slechts dan als voorwerp 
van auteursrecht beschouwd kunnen worden, als zij meer zijn dan 
een mededeeling van feiten of gedachten alleen, als ze dus een in 
zich zelf gesloten beschouwing over eenig onderwerp vormen 2 ) . 
Intusschen hoe belangrijk de onderscheiding van het geschrevene 
op zich zelf is, de daaruit voortvloeiende splitsing der brieven is 
voor de vraag wie ter publicatie gerechtigd is van weinig beteeke-
nis. Immers, neemt men haar aan, dan is publiceering door een 
ander dan den schrijver van brieven van de laatste soort een in-
breuk op diens auteursrecht en dus niet geoorloofd, maar dan is 
publiceering van brieven van de eerste soort wel niet als inbreuk 
op het auteursrecht te beschouwen, maar toch evenmin geoorloofd. 
Dan wordt toch door dat openbaar maken van wat in vertrouwen 
was meegedeeld een vertrouwen geschonden, en daardoor aan het 
groote publiek een deel van een persoonlijkheid gegeven, dat niet 
voor dat publiek bestemd was, waarover alleen die persoon zelf 
heeft te beschikken. 

Een dergelijken inbreuk op zijn persoonlijkheid behoeft men 
evenmin als een aanranding van zijn auteursrecht te dulden. De 
vraag zou slechts zijn of bij de negatieve houding door ons recht 
tegenover de rechten der persoonlijkheid aangenomen handhaving 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-ambt en Registratie no. 1917 (22 Sep-
tember 1906). 

!) Zie arresten van 21 November 1892, W. 6274 en 29 April 1895, W. 6647. 
2) Vgl. Gierke, Deutschcs Privatrecht I bl. 771, Kohier, Urheberrecht an 

Schriftwerke bl. 138. 
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er van in rechten zou zijn door te zetten, een vraag waarop het 
antwoord nog twijfelachtiger wordt, nu de vroeger in dergelijke 
gevallen gebruikte veiligheidsklep van de onrechtmatige daad door 
het bekend arrest van den Hoogen Raad over art. 1401 is dicht-
geschroefd. W a t daarvan zijn moge, publicatie van brieven op 
groote schaal komt alleen bij die van de eerste soort voor. Niet 
kattebelletjes van den eersten den beste of zakenbrieven van een 
eerzaam handelsman, maar wel brieven van mannen, wier litteraire 
neigingen hen er toe brengt ook daarvan geschriften in den waren 
zin te maken, worden in het licht gegeven. En daartoe zijn zij 
alleen en niet de geadresseerden gerechtigd. 

De auteur kan publiceeren — hij behoeft daartoe de toestem-
ming van den geadresseerde niet. Maar dit neemt niet weg, dat 
hij practisch toch diens medewerking zal moeten inroepen. W a n t 
hoe komt hij anders — als hij geen copie gehouden heeft — aan 
zijn manuscript? Mag de geadresseerde die medewerking weigeren 
als zij hem door den schrijver wordt gevraagd? en hoe staat hij 
tegenover diens erven? hoe eindelijk is de verhouding van de erven 
van den een tot die van den ander? 

O p deze vragen wilden wij iets nader ingaan. De schrijver heeft 
auteursrecht — dit wordt aangenomen, maar even vast staat, dat 
de geadresseerde eigenaar is van het papier. Door de toezending 
zal de brief — tenzij anders is overeengekomen of uit den aard 
der zaak iets anders voortvloeit, b.v. indien de brief in qualiteit 
is ontvangen — eigendom van den geadresseerde worden. Hij mag 
't papier bewaren, maar het evenzeer vernietigen. Zoo is dus een 
botsing denkbaar tusschen auteur en eigenaar. Hoe die op te lossen? 

Hier dient de onderscheiding in het oog gehouden die we boven 
aangaven maar voor de vraag wie ter publiceering gerechtigd is 
zonder belang achtten. Ten aanzien van den zaken-brief, de enkele 
mededeeling, het familie- of vriendschapspraatje is de geadresseer-
de zeker op geen andere wijze in zijn beschikkingsbevoegdheid be-
perkt dan door zijn plicht tot het niet openbaar maken van wat niet 
voor openbaarheid was bestemd. Noch tegenover den schrijver noch 
tegenover diens erven is hij tot teruggave verplicht, hij mag onder 
dat ééne voorbehoud met 't stuk doen wat hij wil. Ten aanzien 
der erven is in Frankrijk wel eens anders beslist, eene actie van 
een vrouw tegen haar broer en zuster, mede-erfgenamen van hare 
moeder, tot teruggave van door haar aan de laatste gerichte brie-
ven werd toegewezen. ] ) En cas de décès du destinataire la lettre 
doit, lorsqu'elle n'a pas été détruite, être remise à celui qui l'a 
écrit, conformément à l'intention commune de l'expéditeur et du 
destinataire, cette remise étant le seul moyen de respecter la con-
dition du secret sous laquelle la lettre a été envoyée — zeide de 
rechter. Die bedoeling kan zeker niet zonder meer worden aan-

' ) Hof Ordcans 2'J Juli 1896 by Dalloz 1897, 2, 209. 
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genomen, althans niet bij den overleden geadresseerde; koestert 
deze inderdaad dien wensch dan kan hij immers voor de uitvoering 
zorg dragen door of bij zijn leven nog de brieven aan hun auteur 
terug te geven of daaromtrent een testamentaire beschikking te 
maken. Laat hij dit na, dan gaat de eigendom der brieven evenals 
van zijn overige goederen op de erfgenamen over en kan de 
schrijver daarop geen enkel recht doen gelden. Om dit in te zien 
behoeft men slechts te denken aan het geval dat de brieven den 
erfgenamen tot bewijs kunnen dienen van een rechtsverhouding 
van den erflater met den schrijver. Zouden zij dit uit handen moe-
ten geven en zoo neen — ook de Fransche rechter maakt een uit-
zondering voor den brief „qui forme titre" — waar is dan de 
grens en wie heeft dit te beoordeelen? In het te Orleans besliste 
geval wilden de erfgenamen de brieven gebruiken ten bewijze 
hunner stelling, dat de schrijfster haar moeder door misleiding 
bewogen had te haren behoeve te testeeren; waarom moet dat 
schriftelijk bewijs hun uit handen worden genomen, terwijl het hun 
zou zijn gelaten, als het b.v. een erkenning van een geldleening 
bevatte? Het geval zelf toont de onhoudbaarheid der leer. Ook 
met het beroep op het briefgeheim komt men er niet, wie een ander 
iets onder geheimhouding per brief mededeelt moet rekening hou-
den met de mogelijkheid dat die ander sterft en zoo de brief in 
handen van derden komt. Ten aanzien van gewone brieven zijn 
m. i. de erven onbeperkt bevrijd, zij kunnen ze teruggeven, ver-
nietigen of zelf behouden, al naar het hun behaagt. 

Anders zou ik willen oordeelen bij brieven, die ook bij een 
engere opvatting omtrent objecten van auteursrecht dan men bij 
ons gewoonlijk huldigt daaronder zouden vallen, over brieven dus 
die men tot de litteratuur kan rekenen of die over eenig onder-
werp van wetenschap of techniek meer geven dan losse gedachten. 
Dan komen eigendomsrecht van den geadresseerde en auteurs-
recht van den schrijver tegenover elkaar te staan. De auteur heeft 
een recht tot publiceeren. Als onze wet zegt, dat het recht om 
geschriften door den druk gemeen te maken uitsluitend den auteur 
en zijne rechtverkrijgenden toekomt, dan hecht men daar wel vooral 
de beteekenis aan dat anderen niét door den druk gemeen mogen 
maken maar dan staat toch naast dit negatieve ook het positieve 
element, dat de auteur daartoe wèl gerechtigd is. Gelijk bij den 
eigendom de eigenaar van derden kan eischen, niet alleen dat zij 
zich van elke inwerking op de zaak onthouden, maar ook dat zij 
het gebruik dat de eigenaar zelf van de zaak maakt niet verhin-
deren, zoo zal ook de auteur niet alleen kunnen eischen dat 
anderen zijn werk niet publiceeren, maar ook dat zij hem zijn 
publicatie niet onmogelijk maken. W i l de schrijver van een derge-
lijken brief of — wat meer zal voorkomen — willen zijn erven dien 
brief aan het publiek geven, dan zal de geadresseerde dit niet met 
beroep op zijn eigendomsrecht kunnen tegenhouden. Ontvangt 
34 
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iemand zoo'n brief dan is hij zeker bevoegd deze te vernietigen, 
maar zoodra hem bekend is dat de auteur van zijn recht tot open-
baar maken wil gebruik maken, mag hij dit niet door vernietiging 
van het stuk verhinderen en is hij verplicht het tot dat doel af 
te staan. Het is met zulke brieven als met een zelfs in eigendom 
afgestaan handschrift: de auteur behoudt het recht tot openbaar 
maken. Ten aanzien van erven zou ik geneigd zijn nog iets verder 
te gaan: zij zullen m. i. als zij dergelijke brieven in den boedel 
vinden met de mogelijkheid dat de auteur wil uitgeven, rekening 
moeten houden en ook zonder dat hun daaromtrent een bijzondere 
wensch is te kennen gegeven, zich van 't vernietigen moeten ont-
houden. Volkomen ongeoorloofd lijkt het mij te handelen, zooals 
eenige jaren geleden de zuster van een bekend letterkundige deed, 
die in de verwachting dat publicatie zou worden beraamd, be-
paalde dat de brieven van een ander litterator aan haar broer een 
aantal jaren (ik meen vijf en twintig) zouden worden bewaard en 
eerst dan openbaar gemaakt. Ongeoorloofd zeker omdat zij, erf-
genaam van den geadresseerde, over het al of niet openbaar maken 
van die brieven waarvan noch haar noch haar erflater het auteurs-
recht toekwam niet had te beslissen, maar ongeoorloofd ook, om-
dat zij, al was ze dan ook eigenares, niet de uitoefening van het 
auteursrecht der erven van den schrijver mocht verhinderen. 

Mijn conclusie is dat de eigendom hier door het auteursrecht 
wordt beperkt: iets wat mij belangrijk genoeg toescheen om er 
even op te wijzen. 



94. O P M E R K I N G E N O V E R H E T 
O N T W E R P - A U T E U R S W E T . *) 

I. 

Het object van het auteursrecht „Geschriften"'. 

De wet van 26 Juni 1911, Stbl. 197, heeft eindelijk de mogelijk-
heid geopend, dat Nederland toetreedt tot de Berner conventie 
betreffende het auteursrecht, een mogelijkheid die de regeering het 
zich tot plicht rekent in werkelijkheid om te zetten. De datum van 
toetreding is echter nog niet bepaald; bij de behandeling van boven-
genoemd wetje deed de Minister Van Swinderen de toezegging 
dat zij uiterlijk zes maanden na de indiening van een Ontwerp-
Auteursrecht zou geschieden. Een nieuwe nationale regeling naast 
de nieuwe internationale werd aangekondigd. Terecht. Men be-
greep, dat toetreding zonder algeheele verfrissching van ons ver-
ouderd auteursrecht een halve maatregel zou zijn, dat de bescher-
ming der auteurs dan gebrekkig en onzeker zou blijven. Het was 
niet uitsluitend onze afwerende houding tegenover de Berner Con-
ventie, die Kohier ] ) de opmerking ontlokte, dat Holland getoond 
had op het gebied van het auteursrecht niet op de hoogte van zijn 
taak te staan. 

Het feit der indiening van het ontwerp moet dus worden toe-
gejuicht, maar niet alleen dat feit, ook het ontwerp zelf. Eenmaal 
tot wet geworden zal het inderdaad een vernieuwing van ons 
auteursrecht brengen, een vernieuwing, die voor velen eerst een 
auteursrecht doet geboren worden. Niet alleen schrijvers en musici, 
ook schilders, architecten, beeldhouwers en mannen van de kunst-
nijverheid, zelfs fotografen zullen een uitsluitend recht op open-
baarmaking en vermenigvuldiging hunner scheppingen verkrijgen, 
noodelooze formaliteiten worden afgeschaft, de duur van het recht 
verlengd") , de omvang beter geregeld en de handhaving voldoende 
verzorgd. Van de zijde der belanghebbenden, die in adressen aan 
de Tweede Kamer hun wenschen uitten, is dit erkend. T e wen-

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-ambt en Registratie no. 2209 e.v. 
(27 April 1912 e.v.). 

1) Uibeberrecht an Schriftwcrke. blz. 105. 
2) Misschien wel wat te veel verlengd. 50 jaar na het overlijden van den 

auteur schijnt mij heel lang. Men denke eens aan het nut dat een instelling als 
de Wereldbibliotheek met zijn verspreiding van litteratuur ook van de 19e eeuw 
verricht. Was het ontwerp wet geweest, dan had deze — om alleen van Neder-
landers te spreken — van Potgieter. Bosboom—Toussaint. Multatuli, Beets en 
van meer nog af moeten blijven. Behooren dezen niet reeds tot de geschiedenis, 
is opoffering van het algemeen belang aan hunne rechten of die hunner erven 
te billijken? — Intusschen 50 jaar is de tractaatstermijn en al is afwijking toe-
gelaten, ik begrijp dat men zich er aan gehouden heeft. 
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schen bleef er — natuurlijk, kritiek is altijd te oefenen. Ook ik wil 
daaraan meedoen. Mijn doel is echter niet een kritisch overzicht 
van het geheele ontwerp te geven, maar om eenige losse opmer-
kingen te maken over een paar punten, die mij bij bestudeering 
van het ontwerp troffen. 

Mijn eerste opmerking raakt een punt, dat velen van minder 
belang zullen achten. Het ontwerp strekt het auteursrecht uit tot 
alle geschriften, van welken aard ook, onverschillig of zij eigenlijk 
wel werken van letterkunde, wetenschap of kunst genoemd kunnen 
worden. Het doet dit op eenigszins zonderlinge wijze. Art. 2 van 
de conventie — zooals zij na de laatste wijzigingen, in de te Berlijn 
gehouden conferentie van 1908 aangebracht, luidt — verklaart dat 
onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst te begrijpen 
zijn elk product op dit gebied, hoe ook voortgebracht, en geeft 
dan een reeks voorbeelden: boeken, dramatische werken, schilderijen 
enz. Het ontwerp zet in zijn art. 9 dezen zin om. Onder werken van 
letterkunde enz. — heet het — verstaat de wet: 1°. boeken, brochu-
res, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften, 2 ° . enz. 
tot 10°. toe, waarna dan als slot volgt: en in het algemeen ieder 
voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, 
welke ook de wijze van voortbrenging zij. Boeken enz. zijn dus niet 
meer voorbeelden van werken van letterkunde maar worden er 
naast gesteld, de bedoeling is om alle geschriften, ook al zijn ze 
niet producten van kunst of wetenschap als objecten van auteurs-
recht te beschouwen, door wetsduiding zal voortaan iets een letter-
kundig werk zijn v/at het anders niet geweest zou zijn. In de 
Memorie van Toelichting is deze bedoeling uitdrukkelijk uitgespro-
ken, in hoeverre zij in de wet zelf op een voor latere uitleggers 
bindende wijze is neergelegd is een vraag die we hier niet te onder-
zoeken hebben. Ik hoop dat zulk onderzoek nooit noodzakelijk zal 
zijn, omdat het mij voorkomt dat de bepaling niet ongewijzigd wet 
mag worden. 

Ik zeide reeds dat velen dit punt als van weinig belang zullen 
beschouwen. Herman Robbers, de litterator, aan wien onze toe-
treding tot de Berner Conventie en dus ook indirect deze wet mede 
te danken is, heeft er in een artikel in de Amsterdammer wat mede 
gespot dat schrijvers van predikbeurtenlijstjes en feestwijzers met 
eigenlijke auteurs op één lijn gesteld zullen worden maar er bij-
gevoegd, dat de laatsten van die wat zonderlinge gelijkstelling 
weinig hinder zullen ondervinden. Ik neem dat gaarne aan. Toch 
vind ik de zaak belangrijk genoeg om er nog eens op terug te 
komen. Immers ik geloof dat de voorgestelde bepaling 1°. moeilijk-
heden van internationaal privaatrechtelijken aard kan in het leven 
roepen, 2° . in strijd is met het systeem elders in het ontwerp met 
name in art. 14 gevolgd, wat tot niet te rechtvaardigen consequenties 
kan leiden, en 3° . — en dit is het voornaamste — het juiste inzicht 
in de beteekenis van het auteursrecht, zooals het zich tot heden 



OPMERKINGEN OVER HET ONTWERP-AUTEURSWET 533 

heeft ontwikkeld, belemmert en daardoor allerlei verkeerd begrip 
en verwarring kan veroorzaken. 

Voor ik deze drie punten achtereenvolgens toelicht, dient echter 
te worden gevraagd, wat de grond is waarom het wetsontwerp hier 
van het tractaat afwijkt. Dat is gauw gezegd. Het is niet anders 
dan dat het thans zoo is. ,,Nu erkent de wet van 1881 — zegt de 
Memorie van Toelichting — naar de heerschende opvatting auteurs-
recht op zulke geschriften (predikbeurtenlijsten, feestwijzers, 
schouwburgprogramma's enz.) en het zou niet aangaan bij de 
groote omwerking en uitbreiding van ons auteursrecht op dit punt 
een beperking aan te brengen, vooral niet waar het auteursrecht 
op voortbrengselen van de hier bedoelde soort in de practijk geens-
zins van beteekenis ontbloot is gebleken." 

Dat laatste kan alleen doelen op de omstandigheid, dat auteurs-
recht op zulke geschriften een paar maal door onze jurisprudentie 
is gehandhaafd, maar doet dat er iets toe? is het niet veeleer de 
vraag of die handhaving terecht geschiedde, of zij gewenscht is? 
Blijft dus enkel het argument dat men niet mag beperken als men 
aan de andere zijde uitbreidt. Ik kan niet inzien, waarom niet. Als 
nu die beperking gevolg is van dezelfde omstandigheid die tot de 
uitbreiding aanleiding gaf? Het uitsluitend recht van den maker 
van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst op zijn schep-
ping moet worden erkend — aldus de gedachte die aan art. 1 en 
het geheele ontwerp ten grondslag ligt — hoe kan van een derge-
lijk recht sprake zijn bij een geschrift, dat, niet naar zijn waarde 
maar krachtens zijn aard, met wetenschap of kunst niet te maken 
heeft, dat niet is product van eenigen zelfstandigen geestelijken 
arbeid, maar enkel mededeeling van feiten? 

Als er één ding is, dat hem treft die de geschiedenis van het 
auteursrecht beschouwt, dan is het, dat overal de ontwikkeling 
dezelfde is: van een bijzonder privilege van den drukker tot een 
recht van den auteur op zijn schepping. Ik kan hier de geschiedenis 
niet ophalen, maar men raadplege welk historisch overzicht men wil, 
voor ons land b.v. dat van de Beaufort in zijn bekende dissertatie1) , 
overal vindt men hetzelfde: eerst een bescherming van den druk-
ker tegen nadruk, hem speciaal verleend, daarom mogelijk voor 
elk werk dat hij drukt, al is het van een schrijver uit de oudheid, 
wordt het langzamerhand een recht dat enkel hem toekomt die 
door geestelijken arbeid iets nieuws heeft voortgebracht. Van 
drukker tot auteur is de weg, die het recht gegaan is. Dan moet 
ook niet meer enkel den schrijver, ook den musicus, den schilder, 
enz., iederen „auteur", gelijk recht toekomen. Het is de doorvoe-
ring van deze uitbreiding die dit ontwerp belangrijk maakt. Een 
..auteur" nu van predikbeurtenlijsten of feestwijzers bestaat niet — 
niet zoozeer omdat dergelijke geschriften geen letterkundige 

!) BIz. 39 vlg. 
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waarde hebben, zooals de Minister zich uitdrukt — menige roman 
heeft dat ook niet — maar omdat zij naar hun aard niet anders 
zijn dan mededeeling van feiten, omdat nóch in vorm nóch in 
inhoud eenige geestelijke arbeid van den schrijver steekt, omdat het 
niet een schepping van hem genoemd kan worden. De beperking 
aan de eene zijde past dus geheel bij de uitbreiding aan de andere. 
Dat onze jurisprudentie onder de wet van 1881 dergelijke stukken 
als geschriften waarop auteursrecht bestaat, beschouwt is niet 
anders dan een overblijfsel van de verouderde opvatting van dat 
recht als een drukkersprivilege. Nu de nieuwe wet daarmee geheel 
en al breekt, behoorde ook dat overblijfsel niet bestendigd te worden. 

Ik vind dit eigenlijk al afdoende om de bepaling niet onver-
anderd te laten, het practisch belang der zaak is daarmee echter 
nog niet aangetoond. Vóór ik dat doe, wil ik er nog even op 
wijzen, dat elders waar de ontwikkeling denzelfden gang is ge-
gaan juist ten aanzien van dit punt algemeen deze consequentie 
van het nieuwe inzicht in het auteursrecht — recht van den arbei-
der met den geest, niet van den drukker — wordt erkend. In de 
eerste plaats is de tractaatbepaling zelf het bewijs dezer bewering, 
maar sterker nog is, dat overal waar de wetgeving door het gebruik 
van het woord geschriften of iets dergelijks den rechter bij be-
paling der grenzen van het auteursrecht eenige vrijheid liet, deze 
in de laatste tijden er toe kwam de feitelijke mededeeling buiten 
te sluiten. Bij Kohier ' ) en de Beaufort2) vindt men een rijke lijst 
van voorbeelden. Zij betreffen prijslijsten, vreemdelingenlijsten, 
aankondigingen, berichten van wedrennen catalogi, schouwburg-
programma's en dergelijke en zijn afkomstig uit Duitschland, België. 
Frankrijk. Engeland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Amer ika 3 ) . 
Wij staan dus wèl alleen in onze opvatting. Is dat niet reeds op 
zich zelf een bezwaar in deze materie? Men streeft naar gelijk-
vormige regeling in de verschillende landen, eigen rechtsopvatting 
moet ter wille der overeenstemming somtijds worden opgeofferd, 
is hier nu reden tot handhaving van een afwijkende leer? Ik kom 
hiermee tot mijn eerste practische bezwaar. Verschillen tusschen 
de tractaatlanden kunnen altijd moeielijkheden doen geboren wor-
den, zijn deze ook hier niet te vreezen? en zoo al geen moeielijk-
heden, dan toch zonderlinge, voor ons rechtsbewustzijn moeielijk 
te aanvaarden gevolgen. Volgens art. 4 van de conventie genieten 
onderdanen van een tractaatland in een ander eveneens toegetre-
den land dezelfde rechten als onderdanen van het laatste. Dus als 
hier te lande een Engelsche koerslijst wordt nagedrukt, dan is 
degeen die dat doet aansprakelijk, maar als omgekeerd een buiten-

') Blz. 155. 
-) Blz. 170. 
'•'•) Merkwaardig is wel, dat zoodra de catalogus meer is dan een catalogus, 

b.v. notities over de schilders bevat, of een lyst uit zelf gekozen voorbeelden 
wordt samengesteld, de beslissing anders luidt. Men ziet hier duidelijk de grens. 
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lander in zijn land zich zoo iets tegenover een Hollander permit-
teert, moet deze dat aanzien. Een ongelijkheid dus wordt gescha-
pen, waar gelijkheid behoort te worden nagestreefd. Is de zaak 
dat waard? 

Belangrijker vind ik het tweede bezwaar: het voorschrift past 
niet in het systeem van het ontwerp, zijn toepassing kan tot zon-
derlinge consequenties leiden. W a t het systeem betreft, op de bot-
sing met de in art. 1 neergelegde fundamenteele gedachte van het 
ontwerp, wees ik al. Nu een practische toepassing mijner bewering. 
Ik doel op art. 14. Dit handelt over nieuwsbladen en tijdschriften. 
Het erkent onvoorwaardelijk auteursrecht op romans en novellen 
daarin opgenomen, maakt het echter voor andere artikelen van een 
uitdrukkelijk voorbehoud afhankelijk. Dergelijk voorbehoud kan 
niet worden gemaakt voor artikelen, politieke geschilpunten betref-
fende nieuwstijdingen of gemengde berichten. Deze kunnen, mits 
met aanhaling van de bron door een ander nieuwsblad worden 
overgenomen. Met andere woorden op nieuwstijdingen bestaat geen 
auteursrecht. W a t zal nu de consequentie zijn als art. 9 en art. 14 
beide onveranderd wet worden? Feestwijzers zijn nieuwstijdingen 
of berichten, staan zij dus in een krant dan mag een andere krant 
ze overnemen, maakt de eerste krant er een afzonderlijk uitgaafje 
van, dan is overneming verboden. Nadruk van een predikbeurten-
lijstje is verboden ook aan een krant, maar als dat lijstje zelf tot 
een krant wordt, zooals te Amsterdam geschiedt (het Predik-
beurtenWacf), dan mogen andere kranten het overnemen. Is daar-
voor nu redelijkerwijze iets te zeggen? Wijst verder het vrijlaten 
van overdruk van berichten er niet op dat de enkele mededeeling 
niet is voorwerp van auteursrecht? Men vergelijke het nieuwe art. 14 
eens met art. 7 der tegenwoordige wet en men zal dadelijk inzien 
dat waar het thans geldende voorschrift als argument gebruikt kan 
worden voor de uitlegging, die geschriften niet opvat als werk van 
litterairen of wetenschappelijken aard, het ontworpen artikel met 
een dergelijke rechtsleer strijdt, art. 7 oud erkent auteursrecht op 
berichten, art. 14 nieuw sluit het uit. 

Eindelijk en dit is het voornaamste: het verderfelijke van het 
voorschrift voor een goed inzicht in het auteursrecht. Dat dit nog 
lang niet overal is doorgedrongen bewijst het Voorloopig Verslag 
van het afdeelingsonderzoek. Telkens stuit men op opmerkingen 
die van gebrek aan inzicht en verwarring getuigen. In aansluiting 
aan het voorgaande kan al dadelijk de aanteekening over art. 14 
als zoodanig dienst doen. Men vroeg, of er geen termen waren 
kostbare beursberichten, telegrammen van Reuter en zoo te be-
schermen en te bepalen dat het niet geoorloofd is dergelijke berich-
ten binnen 24 uur over te nemen. Dezelfde vraag is bij de con-
ferentie te Berlijn ges te ld 1 ) , doch daar ontkennend beantwoord, 

n) De Beaufort, blz. 386. 
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omdat men daarmee buiten het gebied van het auteursrecht zou 
treden. Bij ons scheen men daaraan niet te denken, men oordeelde 
blijkbaar wèl met auteursrecht te doen te hebben, en toch kan daar 
geen sprake van zijn, het auteursrecht is het recht van kunstenaars 
en mannen van wetenschap, niet van nieuwtjesjagers. Ik ontken 
volstrekt niet, dat in het overnemen van de „dure" Reutertele-
grammen of beursberichten iets bedenkelijks kan steken, ook niet 
dat er wellicht reden kan zijn den benadeelde een actie te geven, 
maar de actie zal niet op auteursrecht maar op een verbod van 
oneerlijke concurrentie moeten steunen. Nu is het waar, dat er 
wel andere niet zuivere auteursrechtelijke bepalingen in deze wet 
zijn opgenomen (die over het portret b.v.), ook dat bij onze 
gebrekkige wetgeving op dit punt, bij het ontbreken van speciale 
bepalingen over oneerlijke concurrentie en de onmogelijkheid haar 
naar de tegenwoordige jurisprudentie met het algemeen voofschrift 
van art. HOI B. W . te treffen, alle reden is de gelegenheid voor 
een speciale bepaling aan te grijpen, al staat die dan ook niet geheel 
op zijn plaats, maar dan behoort men zich goed bewust te zijn, 
dat men geheel iets anders doet dan een auteursrecht op zulke 
berichten verleenen. En dat is niet een doctrinaire onderscheiding, 
enkel voor een jurist van belang, ze heeft practische beteekenis 
ook. Voor inbreuk op het auteursrecht is voldoende, dat iemand 
publiceert datgene, waarop een ander recht heeft, bij de oneerlijke 
concurrentie zullen steeds andere eischen naast dat enkel over-
nemen moeten worden gesteld, de door de wet te omschrijven om-
standigheden zullen de handeling eerst tot delict maken. Hef. delict 
kan verder worden gepleegd ook tegen wie niet auteursrecht heeft. 
Als een provinciaal blad telegrammen overneemt uit Handelsblad 
of Rotterdammer, begaat hij — stel het verbod wordt ingevoerd — 
de onrechtmatige daad tegen deze. toch hebben die kranten niet 
het auteursrecht van de hun door Reuter gezonden berichten. Als 
het bestaat, dan zal het wel Reuter's agentschap zijn dat het 't zijne 
kan noemen. Uit een verbod van oneerlijke concurrentie is het 
auteursrecht geworden, maar het heeft een zelfstandige beteekenis 
verkregen, het is zaak die beteekenis te handhaven. 

Een tweede plaats in het Voorloopig Verslag, waar ik de ver-
warring die ik aanduidde, meen te bemerken, is de behandeling van 
art. 10. In aansluiting met hetgeen overal geldt, bepaalt dit art. 
dat geen auteursrecht bestaat op wetten, verordeningen, rechter-
lijke uitspraken en administratieve beslissingen. De Kamerleden, die 
hier aan het woord zijn, vinden dit bedenkelijk, men zal, zeggen 
zij, dan b.v. arresten uit het Weekblad van het Recht mogen na-
drukken, terwijl dit zich deze tegen betaling heeft verschaft. Maar 
is nu het Weekblad van het Recht de maker der vonnissen, of 
heeft het van den maker het auteursrecht verkregen als het zich 
door de griffie een afschrift laat zenden? Mij dunkt deze vraag 
stellen is haar beantwoorden. 



OPMERKINGEN OVER HET ONTWERP-AUTEURSWET 537 

Stel al — wat ik niet geloof1) — dat hier een bijzondere be-
scherming noodzakelijk is, dan kan die nimmer in een handhaving 
van auteursrecht liggen. Ook hier weer de verwarring tusschen 
wettelijke bescherming van drukkers of uitgevers en handhaving 
van het recht op geestelijke schepping. 

Eindelijk de opmerking bij art. 9 gemaakt, dat het ontwerp een 
leemte vertoont, in zoover een systeem van stenografie daarin niet 
bescherming vindt. Een systeem van stenografie kan evenmin als 
eenig ander systeem van technischen aard, als een wetenschappe-
lijke theorie2) of een wiskundige formule voorwerp van auteurs-
recht zijn. Het auteursrecht beschermt enkel de uiting van de ge-
dachte in den bepaalden vorm dien de auteur haar gaf, niet zijn 
inhoud. W a a r om voor een stenografisch systeem iets anders zou 
gelden? Omdat het met geschrift te maken heeft? 

Ik geloof dat deze voorbeelden voldoende zijn om aan te toonen 
dat de grondgedachte in het ontwerp nog niet algemeen is door-
gedrongen. Ik zou er nog meerdere bij kunnen voegen, zóó de 
zonderlinge bewering dat de student, die „dictaat houdt", op dat 
dictaat auteursrecht zou bezitten, maar ik meen het hierbij te kun-
nen laten. De verwarring is bij de gebrekkige auteurswet waar-
mede wij het tot heden deden, volkomen begrijpelijk. Hoofdzaak 
is dat het ontwerp zelf haar niet in de hand werkt. Dat het de 
gedachte handhaaft, die zijn fundament is: kunstenaars en mannen 
van wetenschap hebben een recht op hun schepping; over hun 
geestesuiting, in den door hen bepaalden vorm is het hun alleen 
toegestaan te beschikken. Aan die gedachte wordt te kort gedaan, 
het juist inzicht wordt bedorven als alles wat geschreven is tot 
voorwerp van auteursrecht wordt. Reden genoeg, dunkt mij, om 
afgezien van alle andere bezwaren art. 9 van het ontwerp in over-
eenstemming met art. 2 der Conventie te redigeeren. 

N a s c h r i f t . In de Memorie van Antwoord over het Ontwerp 
Auteurswet wordt het door ons in no. 2209 (hierboven) bestreden 
art. 9 en de toekenning van auteursrecht aan bloot feitelijke mede-
deelingen verdedigd. Eén argument daarbij aangevoerd wensch ik 
nog even te bespreken. De Minister vraagt: of men zich wel bewust 
is van de bijzondere moeielijkheden, die de wetgever den rechter 

1 ) Ons blad is in deze eenigszins partij. Wij zelf nemen wel, zij het in de 
laatste tijden veel minder dan vroeger, rechterlijke uitspraken uit het W. v. h. R. 
over, altijd met vermelding van bron. Aan den anderen kant publiceeren wij her-
haaldelijk uitspraken, die nog niet elders zijn openbaar gemaakt, waarop wij dus 
in den gedachtengang van „sommige leden" auteursrecht zouden hebben, en die 
anderen niet zouden mogen nadrukken. Het laatste is ons even onverschillig als 
het eerste ons niet incorrect voorkomt. 

-) Vandaar dat het auteursrecht voor de kunst van zooveel meer beteekenis 
is dan voor de wetenschap. Dit past geheel met het verschil in doel van beide. 
Ik hoop daar nog wel eens op terug te komen, maar het is hier niet de plaats het 
uit te werken. 
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zou opleggen, indien hij de bescherming der wet ging beperken 
tot werken van kunstwaarde. Hij wijst er dan op dat kunstwaarde 
een zaak is van persoonlijke appreciatie, dat werken waaraan eerst 
alle kunstwaarde werd ontzegd, later als meesterwerken werden 
geprezen. Er is hier verwarring. Niemand verlangt en nergens 
eischt de Auteurswet, dat de rechter zou gaan beoordeelen of eenig 
werk waarde heeft als kunstwerk. Dit kan niet van hem verlangd 
worden, het zou eenvoudig belachelijk zijn. Maa r gelijk gezegd, 
dat is de kwestie niet, de vraag is of een auteursrecht bestaan zal 
op geschriften die naar aard en bedoeling nimmer werken van let-
terkunde en wetenschap genoemd kunnen worden. Dàt lijkt mij 
onwenschelijk en dat bestaat nergens in het buitenland. Daar eischt 
men van den rechter toch ook geen onmogelijkheden of dwaas-
heden! 

II. 

Portretten. 

Mijn tweede opmerking betreft het recht ten aanzien van het 
portret, de artt. 18 en 19 van het Ontwerp . 

Deze luiden: 
Art. 18. 

Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet 
beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve 
van den geportretteerde, of, na diens overlijden zijne nabe-
staanden, mits de verveelvoudiging door hare grootte of door 
de werkwijze, volgens welke zij vervaardigd is, een duidelijk 
verschil vertoont met het oorspronkelijk portret. 

Bevat een zelfde afbeelding het portret van twee of meer 
personen, dan staat die verveelvoudiging aan ieder hunner 
ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen slechts vrij 
met toestemming van die andere personen of, gedurende tien 
jaar na hun overlijden, van hunne nabestaanden. 

Onder nabestaanden worden verstaan de echtgenoot en de 
kinderen. 

Ten aanzien van het fotografisch portret wordt mede niet 
als inbreuk op het auteursrecht beschouwd het openbaar 
maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met 
toestemming van ieder persoon in het eerste lid genoemd, mits 
daarbij de naam des makers, voor zoover deze op of bij het 
portret is aangeduid, vermeld wordt. 

Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van por-
tretten, welke vervaardigd zijn ingevolge een opdracht, door 
of van wege de geportretteerde personen, of te hunnen be-
hoeve aan den maker gegeven. 
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Art. 19. 

Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het 
auteursrecht op een portret toekomt, niet bevoegd dit open-
baar te maken zonder toestemming van den geportretteerde 
of, gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens na-
bestaanden. 

Bevat een zelfde afbeelding het portret van twee of meer 
personen, dan is ten aanzien van de gansche afbeelding de 
toestemming vereischt van alle geportretteerden of, gedurende 
tien jaren na hun overlijden, van hunne nabestaanden. 

Het derde en het laatste lid van het voorgaande artikel z:,': 
van toepassing. 

Het recht op het portret geeft eigenaardige moeielijkheden. Het 
geldt hier de verzoening van de belangen van den maker van het 
portret, den schilder, beeldhouwer, teekenaar, fotograaf en van 
den afgebeelden persoon. Eenerzijds staat ook hier het beginsel: 
het recht op het werk komt aan den schepper, anderzijds zijn er 
redenen ook hem, wiens beeltenis het betreft, een woordje te laten 
meespreken. 

In verscheidene landen heeft men de oplossing dezer moeielijk-
heid gezocht door het recht van den een — en wel dat van den 
maker — geheel aan dat van den ander op te offeren. Zoo doet 
Engeland door voor het geval van een besteld portret de besteller 
niet den maker als den „first owner of the copyright" te beschou-
wen (art. 5 van de Engelsche Copyright act van 1911), Engelsche 
Koloniën hebben gelijkluidende of in hoofdzaak overeenstemmende 
bepalingen, in de Vereenigde Staten volgt men denzelfden regel1) 
en ook in Duitschland was deze vóór de wet van 1907 over „das 
Urheber Recht an W e r k e n der bildenden Künste und der Photo-
graphie" ten aanzien van fotografische portretten recht (§ 7 van 
de Fotografiewet van 1876). 

Eenvoudig is deze oplossing zeker, een andere vraag is het echter 
of zij ook rechtvaardig is. De auteur wordt kalm rechteloos gemaakt, 
de schilder of lithograaf zal moeten dulden dat zijn werk buiten 
hem om misschien op de afschuwelijkste wijze — een chromo op 
een prentbriefkaart! — wordt gereproduceerd, misschien ook, wat 
al even erg voor hem is, op zulk een wijze dat de reproductie van 
het origineel moeielijk is te onderscheiden. Een fotograaf zal het 
moeten aanzien dat een zuinige klant enkel een proef bestelt en 
de overige exemplaren die hij noodig heeft zelf maakt of door 
een beunhaas in het vak laat vervaardigen. Het laatste kan men 
minder erg vinden dan het eerste, gegeven dat ook een foto-
graaf een auteursrecht moet hebben — en daaraan zijn wij 

' ) Zie Richard Rogers Bowker, Copyright its history and its law, biz. 239, 
en de daar geciteerde rechterlijke beslissingen. 
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door de internationale regeling gebonden — is het niet te recht-
vaardigen. 

Het is dus gelukkig dat onze ontwerper dezen weg niet gevolgd 
heeft. Hoe is zijn ontwijking van de moeielijkheden, die hier op 
zijn weg lagen? Hij laat het auteursrecht bij den maker maar be-
perkt het belangrijk ten bate van den geportretteerde. Het auteurs-
recht heeft als elk absoluut recht twee zijden: het geeft bevoegd-
heid tot zelf handelen ten aanzien van het object èn het sluit anderen 
van inwerking op dat object uit. Naa r beide zijden is het recht 
hier beperkt. W a t de bevoegdheid tot uitsluiting van derden be-
treft is deze voor het verveelvoudigen -— mits onder zekere restric-
ties .— aan alle makers van portretten ontnomen, voor het open-
baar maken aan de makers van fotografische portretten (art. 18). 
Bij het zelf handelen ten aanzien van het object van het recht 
maakt art. 19 den houder van het auteursrecht van de toestemming 
van den afgebeelde afhankelijk. Ik houd deze oplossing voor' een 
gelukkige, de kunstenaar loopt niet het gevaar van benadeeling dat 
ik boven aangaf en aan den anderen kant wordt met het belang 
van den geportretteerde zelf over zijn afbeelding te beschikken en 
te verhinderen dat deze tegen zijn wil aan de openbaarheid wordt 
overgegeven, voldoende rekening gehouden. Ook het onderscheid 
tusschen fotografieën en andere portretten in art. 18 gemaakt, 
schijnt mij juist. Meent men, dat zoo van het auteursrecht van 
den fotograaf niet veel overblijft, waar hij noch verveelvoudiging 
noch openbaarmaking, de twee handelingen waarin het recht zich 
het sterkst toont, kan tegengaan, dan dient opgemerkt, dat die 
verveelvoudiging alleen mag geschieden indien ze door grootte of 
methode van het origineel verschilt, dat de openbaarmaking slechts 
met vermelding van den naam des makers geoorloofd is. Zegt 
men — als in het Voorloopig Verslag geschiedde — aan den 
anderen kant, dat ieder die een fotografisch portret besteld heeft 
vrij moet zijn te reproduceeren en te publiceeren, dan vergeet men 
dat men daarmee feitelijk het gerechtvaardigde van een auteurs-
recht op foto's geheel ontkent en dat het Ontwerp van het 
bestaan van zulk recht uitgaat en krachtens de conventie moest 
uitgaan. 

Beide bepalingen, zoowel art. 18 als art. 19, beperken dus het 
auteursrecht ten bate van den afgebeelde, echter niet ten bate 
van ieder afgebeelde, het portret moet vervaardigd zijn ingevolge 
een opdracht door of vanwege of ten behoeve van dezen. Het is 
deze bepaling, die mij tot een woord van critiek aanleiding geeft. 
Niet wat betreft art. 18, het schijnt mij volkomen rationeel, dat 
enkel den besteller van een portret, niet iederen afgebeelde be-
voegdheid wordt gegeven tot verveelvoudigen en openbaar maken. 
Deze bevoegdheid steunt op de overeenkomst, door de opdracht 
te aanvaarden staat de auteur reeds van te voren dit recht aan 
hem met wien hij contracteert af. Maa r kan dit zelfde gezegd wor-
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den van de bepaling van art.- 19 ? hangt deze met het contract 
samen en is het juist dit recht enkel te verleenen bij bestelde por-
tretten? Het is niet een recht ait het contract dat hier den afge-
beelde verleend wordt, dit is duidelijk, niet de besteller maar de 
geportretteerde heeft het recht en niet hij, die de bestelling aan-
nam, maar ieder die het auteursrecht heeft is er door gebonden. 
Is er niettemin reden het recht enkel ten aanzien van het bestelde 
werk te verleenen? 

Om deze vraag te beantwoorden, moeten wij eerst zien, hoe het 
thans staat en hoe het in de toekomst als het Ontwerp wet zal 
zijn, staan zal met niet bestelde portretten. Een recht op eigen 
beeltenis, zooals sommige Duitsche schrijvers aannemen, is in onze 
wet nergens erkend en heeft weinig kans in onze jurisprudentie 
erkend te worden, nu uit het arrest van den H. R. van 16 December 
1910 ' ) valt af te leiden, dat zelfs een subjectief recht op den naam 
bij dit college geen genade zal vinden, terwijl toch daarvoor de 
wet eenige aanknoopingspunten geeft en ook overigens de gronden 
hiervoor aan te voeren sterker zijn dan die voor het recht op eigen 
beeltenis. V a n een algemeene bescherming van de persoonlijkheid 
tegen krenking, zooals art. 28 Zwitsersch Wetboek kent, wil men 
ten onzent, terecht of ten onrechte, niet weten. Noemt men een 
daad onrechtmatig, dan eischt de H. R. dat men óf het wets-
voorschrift aanwijst, dat overtreden is, óf het bijzondere subjectief 
recht, dat geschonden is. Dus het maken van een portret van een 
ander, buiten diens weten en zelfs tegen zijn wil, is naar ons recht 
niet onrechtmatig en ook tegen publicatie zal niets te doen zijn — 
tenzij door den bijzonderen aard of den vorm der publicatie, of 
wellicht door een bijschrift of hoe dan ook in die handeling een 
beleediging is te vinden. Is dit een gewenschte toestand? De buiten-
landsche judicatuur geeft ons een reeks van voorbeelden, die dunkt 
mij ieder van het tegendeel moeten overtuigen. Ik denk aan het 
fotografeeren van het lijk van Bismarck") , aan de Amerikaansche 
vrouw, wier beeld door een fabrikant op zijn waar werd gedrukt 
en aan alle hoeken van straten werd aangeplakt") , aan die andere 
vrouw, die door een fotograaf werd genomen op het oogenblik dat 
zij zich in zee begaf en haar beeltenis in badcostuum op prentbrief-

i) W. 9117. W. P. N. R. 2152. 
-) Vgl. Reichsgericht 28 Dec. 1899. geciteerd bij Kohier. Das Eigenbild im 

Recht, blz. 28. Hier was huisvredebreuk, dat zou natuurlyk ook bij ons de daad 
onrechtmatig maken. Maar stel de daad was door iemand verricht die met toe-
stemming der familie B. in huis was maar zonder toestemming fotografeerde, 
moet dan de daad geoorloofd heeten ? 

3) Vgl. Court of appeals of New-York, 27 Juni 1902. bij Kohier t. a. p. blz. 
•16. Men bedenke ook dat een toestemming tot publicatie niet toestemming tot 
publicatie in eiken vorm en op elke wijze insluit. Vgl. het geval van de kortste, 
die geacht kon worden in een openbaar maken van haar portret toegestemd ie 
hebben maar daarmee niet te hebben goedgekeurd dat dit als reclamemiddel voor 
een haarmiddel werd gebiuikt. Landgericht Berlijn, bij Kohier blz. 38. 
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kaarten verspreid zag 1 ) en aan zooveel gevallen meer 2 ) . Maar 
mij dunkt men behoeft nog niet eens tot deze eenigszins sensatio-
neele voorbeelden zijn toevlucht te nemen om aan te toonen, dat 
beperking van de bevoegdheid van onbescheiden fotografen in 
dezen gewenscht is. Ik kan tenminste volstrekt niet inzien, waarom 
ieder bekend persoon, ook als hij niet in de uitoefening van eenige 
publieke functie is, maar zich in den familiekring bevindt, of voor 
zijn genoegen wandelt, rijdt of speelt, moet dulden achtervolgt te 
worden door nieuwsgierige menschen met kiektoestellen en zich 
zelf in allerlei houdingen terug moet vinden in geïllustreerde bladen. 
Ook dergelijke personen komt, dunkt mij, het recht toe zich niet 
geheel aan het publiek te geven. Evenmin begrijp ik, waarom ieder 
die direct of van ter zijde iets te maken heeft met een gerucht-
makend proces, met een ramp of welke aandacht trekkende ge-
beurtenis dan ook, moet goedvinden om als „voorname getuige", 
als „vrouw van het slachtoffer" of met eenige andere fraaie,be-
titeling in een dergelijk blad te prijken. Heeft men er niet tegen 
dan kan men zijn toestemming geven, maar mij is het niet duidelijk 
waarom ook zonder die toestemming zulk een publicatie mogelijk 
moet zijn. In een bevrediging van de nieuwsgierigheid van het 
publiek naar zulke portretten kan ik een algemeen belang niet zien. 
Vandaa r dan ook dat ik voor de uitzondering die de Duitsche wet 
op het verbod van publicatie van portretten voor „Bildnisse aus 
dem Bereiche der Zeitgeschichte" maakt: !) weinig voel en mij liever 
aan het stelsel der Belgische we t 4 ) zou willen houden die kort 
weg voorschrijft: ,,Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portret a le 
droit de la reproduire ou de l'exposer publiquement sans l'assenti-
ment de la personne représentée ou celui de ses ayants-droit pendant 
vingt ans à partir de son décès." 

Hetzelfde zou men bij ons bereiken door in het laatste lid van 
art. 19 alleen naar het derde lid niet naar het laatste van art. 18 
te verwijzen. Voor alle zekerheid zou men dan in het eerste lid 
tusschen „Tenzij" en „anders" kunnen invoegen „uitdrukkelijk of 
stilzwijgend", dit om te voorkomen dat een model van een schilder 
zich tegen openbaarmaking zou verzetten, in het zich aanbieden 
als model zit reeds de toestemming, hier vereischt. 

J ) Reichsgericht 29 November 1898, bij Kohier blz. 32. Het Reichsgericht 
neemt hier beleediging aan, ik laat daar of dit juist is, het geval kan zich zeker 
zóó voordoen dat er geen beleediging in zit. 

2) Ook de Fransche rechtspraak geeft vele illustraties, daar past men art. 1382 
Code ( = HOI B W . ) toe. 

3 ) § 22 en § 23 der wet van 1907 boven geciteerd, vooral niet als men deze 
zoo ruim uitlegt als Kohier. Ook voor de overige uitzonderingen daar gemaakt 
bestaat m. i. geen grond. Die sub 2 en 3 (Bilder auf denen die Personen nur als 
Beiwerk en Bilder von Versammlungen. Aufzügen e. d.) zijn onnoodig bij een 
behoorlijke uitlegging van het begrip portret. Op dienzelfden grond hebben cari-
caturisten niets te vreezen van het voorschrift als ik bedoel. 

•') Art. 20 der wet van 22 Maart 1886. 
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Maar , werpt men mij wellicht tegen, een behoorlijke bescherming 
tegen indiscretie is door een ruimere redactie van art. 1401 B. W . 
te bereiken, de ergste aantastingen van personen die op deze wijze 
kunnen geschieden zullen dan reeds door het recht worden achter-
haald en hier in de wet op het auteursrecht behoort een bepaling 
als gij wilt niet thuis, daarmede heeft deze wet niet te maken. 

Het eerste argument geef ik toe, maar ik stel er tegenover, 
dat wij de nieuwe redactie nog niet hebben en nog zoo spoedig 
niet zullen hebben, dat in de tweede plaats daarmee wel zij be-
vredigd zullen worden, die meenen dat het hier een materie geldt, 
waar wij nog, al tastend, den weg moeten zoeken, niet zij die als 
ik van oordeel zijn dat hier een vaste regel is te geven. Een ruimere 
redactie van art. 1401 is gewenscht om den rechter de mogelijk-
heid te openen allerlei onrecht niet door vaste normen verboden, 
te treffen, maar waar een scherp omlijnde norm wel mogelijk is, 
is deze toch zeker te verkiezen. In de derde plaats bedenke men 
dat, zelfs als art. 1401 in ruime redactie wet zal zijn, de kans groot 
is dat men de uitlegging zal hooren: deze materie is speciaal ge-
regeld in de auteurswet, een verder gaande beperking van auteurs-
rechten als daar geregeld, mag uit art. 1401 niet worden afgeleid. 
Eindelijk — en daarmee kom ik tegelijk op het tweede bezwaar, 
dat ik mij zelf tegenwierp — door hier de bescherming aan den 
geportretteerde te geven die ik wensch, zou de wetgever hem tevens 
een bijzonder middel tot handhaving van zijn recht verleenen, dat 
voor hem uit een eventueel ruim art. 1401 B. W . niet zou voort-
vloeien. Ik meen het bijzondere beslag van art. 25 van het Ontwerp 
Auteurswet. 

Maar daarvoor is een kleine wijziging in het Ontwerp noodig. 
Een wijziging trouwens die ook als men art. 19 niet tot niet-bestelde 
portretten uitbreidt noodzakelijk zal zijn. Thans heeft dit art. zijn 
sanctie in art. 27: overtreding wordt gestraft met enz. Of deze 
strafrechtelijke sanctie noodig is, laat ik in het midden, van meer 
belang acht ik in ieder geval de civielrechtelijke van art. 25. Het 
moet den afgebeelde mogelijk zijn verdere verspreiding van het 
tegen zijn wil in omloop gebrachte portret tegen te gaan. Die 
mogelijkheid heeft hij thans niet, want art. 25 begint: ,,Het auteurs-
recht geeft de bevoegdheid . . ." en het gaat hier niet om hand-
having van het auteursrecht maar om handhaving van het recht 
van een ander tegen hem die het auteursrecht heeft. Toevoeging 
dus van een voorschrift dat „indien in strijd met art. 19 gehandeld 
is gelijk recht toekomt aan den geportretteerde" is gewenscht. 

Door er op te wijzen dat deze toevoeging noodzakelijk is, ook 
indien men het art. niet in mijn geest verandert, heb ik tevens het 
bezwaar weerlegd, dat een voorschrift als ik zou begeeren hier niet 
thuis zou hooren omdat het niet een auteursrecht betreft. Dit geldt 
evenzeer voor art. 19 zooals het thans luidt, in de beperking van 
het auteursrecht ligt tevens het verleenen van een bevoegdheid aan 
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de afgebeelde persoon, die hem in onze wetgeving tot nog toe niet 
is gegeven. Het is echter verstandig om de gelegenheid te gebrui-
ken deze bevoegdheid in de wet vast te leggen. 

Maar dit geldt evenzeer voor hem die de opdracht niet gaf. 
Van welken aard nu die bevoegdheid is, hoe men haar juridisch 
moet systematiseeren, kan den wetgever onverschillig zijn. Ik liet 
daarom opzettelijk al wat daarmee samenhangt ter zijde. Niet om 
een juridisch betoog over de interressante rechtsverhoudingen die 
ik bedoelde, was het mij te doen, enkel om den Minister een ge-
ringe wijziging in zijn overigens ook m. i. prijzenswaardige voor-
schriften in overweging te geven. Ik hoop dat deze alsnog zal 
worden aangebracht. 

III. 

Overdracht van het recht. 

Met de exploitatie van het auteursrecht, met de verhouding van 
schrijver en uitgever, schilder en kunstkooper, in één woord met 
de commercieele betrekkingen, waarin een auteur komt te staan, 
die van zijn werk voordeel wil trekken, bemoeit het ontwerp zich 
niet. Terecht, evenmin als in een regeling van den inhoud van den 
grondeigendom bepalingen over handel in huizen thuis zouden be-
hooren, passen voorschriften over de verhouding van auteurs en 
uitgever in dit ontwerp. Toch is er één bepaling, die ofschoon zeker 
wèl op haar plaats, aan dit onderwerp raakt. Ik bedoel art. 2 ,,dat 
het recht voor geheele of gedeeltelijke overdracht vatbaar ver-
klaart". De geheele overdracht is aan een vorm gebonden, een 
vorm die in het oorspronkelijk en het bij de Memorie van Ant-
woord verschenen gewijzigd Ontwerp verschillend is aangeduid. 
,,De overdracht van het auteursrecht in zijn geheel kan niet anders 
geschieden dan bij geschrifte", heet het in het eerste, . . . ,,dan 
door middel van een authentieke of onderhandsche akte", zegt het 
tweede. 

Vanwaar dit verschil? De critiek op het oorspronkelijk Ontwerp 
leert het. zoowel in de Kamer blijkens het voorloopig Verslag, als 
daar buiten werd tegen de ontworpen bepaling bezwaar gemaakt, 
men meende dat een te gemakkelijke overdracht gevaarlijk kon zijn 
voor jonge auteurs, die er licht toe gebracht zouden worden in een 
overdracht van geheel hun recht toe te stemmen, zonder zichzelf 
bewust te zijn van wat zij eigenlijk deden. Aan die bezwaren wilde 
de regeering tegemoet komen. 

Is haar dit gelukt? Om dit uit te maken moeten wij de verande-
ring even nader beschouwen. Zij komt hierop neer, dat het woord 
„geschriften" vervangen is door ..akten". Nu is de tegenstelling 
tusschen deze beide begrippen in onze wets- en rechtstaal alles 
behalve scherp1 ) , nu eens wordt akte met geschrift door elkaar 

1 ) Zie Asser—Anema, blz. 88. 
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gebruikt, dan weer dient dit woord om een bijzonder soort ge-
schriften aan te duiden, die óf zich onderscheiden door dat zij zijn 
opgemaakt met het doel om tot bewijs te dienen, of hun eigenaardig 
kenmerk vinden in de omstandigheid, dat zij een rechtshandeling 
inhouden. De eerste beteekenis van het woord zal hier juist doordat 
het opzettelijk in plaats van geschriften is gesteld wel uitgesloten 
zijn. Houden wij ons aan de beide laatste. Vergelijkt men nu het 
voorbeeld dat algemeen gegeven werd van de bedenkingen waar-
toe het oorspronkelijk Ontwerp aanleiding gaf, dan blijkt, dat het 
daarin gelegen bezwaar geenszins is ondervangen. Men voerde 
aan dat volgens het Ontwerp ,,een eenvoudige kwitantie reeds vol-
doende zou zijn voor de overdracht". De Regeering bestrijdt dit, 
omdat een kwitantie alleen een bewijs van betaling zou zijn „zonder 
zich uit te spreken over de wijze, waarop het auteursrecht op den 
verkrijger is overgegaan" 1 ) . Maar als de kwitantie nu luidt: „ont-
vangen van X y gulden voor het bij deze aan hem overgedragen 
auteursrecht van . . . . enz.", is dat dan niet een geschrift, en is het 
ook niet een „akte" — hoe men dat begrip overigens mag opvat-
ten, — waarbij het recht is overgedragen? 

Het bezwaar, dat de overdracht bij een „eenvoudige" kwitantie 
zou geschieden is dus niet weggenomen. Laat ik er dadelijk bij 
voegen, dat ik niet zie, hoe het wèl ondervangen zou kunnen wor-
den, ja eigenlijk niet begrijp, waarom hier een bezwaar zou zijn, 
waarom iemand, die zulk een verklaring heeft geteekend, achteraf 
nog moet kunnen zeggen, eigenlijk zijn recht niet te hebben afge-
staan. Ik houd het voorbeeld voor minder gelukkig gekozen of 
minder gelukkig geformuleerd en geloof dat het bezwaar, dat ook 
ik erken, de mogelijkheid dat een onervaren auteur te licht tot 
een handeling zal overgaan, waardoor hij later zal blijken zijn 
auteursrecht kwijt te zijn, toch eigenlijk ergens anders zit. Niet om 
den aard van het geschrift gaat het, maar om de uitlegging van 
den inhoud, wat men voorkomen wil is dat te licht uit eenige han-
deling een volledige afstand van recht zal worden afgeleid. 

Laat ik dit even toelichten, de conclusie wat den wetgever te 
doen staat, is dan gemakkelijk te trekken. 

Het Ontwerp stelt tegenover elkaar geheele en gedeeltelijke over-
dracht van het recht. Slechts de eerste wil de ontwerper bemoeie-
lijken, de tweede laat het vrij. Tot goed begrip van het voorschrift 
moet dus de portee van deze tegenstelling worden ingezien. Men 
zou de opmerking kunnen maken, dat geheele overdracht van het 
recht feitelijk niet mogelijk is, omdat er bevoegdheden aan verbon-
den zijn van zoo persoonlijken aard, dat zij niet voor overdracht 
vatbaar zijn. Art. 23 van het Ontwerp bepaalt dit uitdrukkelijk 
voor het recht zich tegen wijzigingen in het werk te verzetten. Nu 
kan men met Kohier") deze bevoegdheden als bijzondere „personen-

1 ) Memorie van Antwoord op art. 2. 
'2) Vgl. Urhebeirecht und Schriftwerken, blz. 14 vlg. 

35 
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rechtelijke" van het recht op het immaterieele goed, het eigenlijk 
auteursrecht afscheiden. Geheele overdracht van het recht omvat 
dan alle rechten met uitzondering van de niet overdraagbare. W a t 
is daartegenover gedeeltelijke overdracht? Het Ontwerp meent 
daarmee de overdracht van sommige bevoegdheden uit het auteurs-
recht met behoud der andere, zoo b.v. overdracht van het recht 
om het werk uit te geven in de taal waarin het geschreven is met 
voorbehoud van het recht van vertaling, overdracht van het recht 
een tooneelstuk uit te geven met behoud van het opvoeringsrecht 
en zoo meer. Deze overdracht laat het Ontwerp vrij, een monde-
linge verklaring is voldoende, de rechter mag tot het bestaan daar-
van kunnen besluiten uit concludente handelingen. Slechts indien 
de som dezer bevoegdheden aan een ander is afgestaan is een ge-
schrift of akte noodzakelijk. 

W a t is nu het bezwaar der practijk, de moeielijkheid waarvoor 
men vreest? M. i. is deze van tweeledigen aard. Het gebeurt yoor-
eerst dikwijls, dat als geheele overdracht wordt geduid, wat althans 
van de zijde van den auteur als gedeeltelijke overdracht is bedoeld 
en het komt in de tweede plaats voor, dat een overdracht wordt 
aangenomen te bestaan, waar alweer de auteur geenszins beoogde 
eenig recht prijs te geven, maar enkel om ten aanzien van dat recht 
zekere bevoegdheden aan een ander toe te kennen. Voor uitleg-
gingen in dezen geest, zoowel hier te lande als elders voorgekomen 
vreezen de kunstenaars. Een voorbeeld. Een uitgever laat een 
auteur een akte teekenen, waarbij hij zijn auteursrecht op het uit 
te geven boek aan hem overdraagt. De schrijver bedoelt het recht 
het boek uit te geven, denkt wellicht niet aan vertalingen, toch 
ontstaat later kwestie van een vertaling, de schrijver wil daarin 
wat mee te zeggen hebben, wil honorarium bedingen en — het 
blijkt dat hij al zijn rechten heeft prijsgegeven. De niet ondubbel-
zinnige term auteursrecht heeft hem misleid. Gevaarlijker nog is 
het, indien de rechter uit concludente handelingen dergelijk gevolg 
afleidt, door uitlegging eener overeenkomst, van een geschrift tot 
de conclusie van een niet met zooveel woorden uitgesproken over-
dracht komt. Hier hoort dunkt mij ook het geval van de kwitantie 
thuis. Ik meen dat de letterkundigen die het bezwaar aanvoerden 
niet aan het geval dachten dat de kwitantie een uitdrukkelijke ver-
klaring van overdracht inhield, maar aan dat, waar uit een kwi-
tantie voor ontvangen honorarium een overdracht van auteursrecht 
werd afgeleid. De kans dat onze rechter dat doen zou, is niet ge-
ring, velen — men zie b.v. de beschouwingen van Mr . B. M. de 
Vos in het Rechtsgeleerd Magazijn van 1908 — achten de over-
dracht een natuurlijk element van het uitgaafcontract, zullen dus 
allicht geneigd zijn, ook al is er niets uitdrukkelijk bepaald, zulk 
een overgang aan te nemen. En daartegen bestaat een bezwaar bij 
de schrijvers. Laat een auteur <— is hun wensch — niet zijn recht 
verhezen tenzij vaststaat dat hij de strekking van zijn handeling 
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heeft ingezien. Immers een contract van uitgaaf is ook zonder dat 
zeer goed mogelijk, wèl zal, als niets bijzonders is afgesproken, 
geacht kunnen worden daarin opgesloten te zijn, dat de auteur zijn 
eigen recht beperkt, niet vrijelijk meer kan publiceeren, ook dat 
hij tegenover den uitgever verplicht is het recht bij inbreuk tegen 
derden te handhaven 1 ) , maar tot stilzwijgende overdracht mag 
niet te licht worden geconcludeerd. En eveneens mag, staat een-
maal een overdracht vast, niet te snel worden aangenomen dat de 
overdracht het geheele recht, niet enkel een bijzondere bevoegd-
heid omvat. 

Niet alleen voor het boek, ook voor het werk van beeldende kunst 
geldt dit. Merkwaardig is in dit opzicht de ontwikkeling in recht-
spraak en wetgeving te vinden ten aanzien der vraag of overdracht 
van den eigendom van het kunstwerk overdracht van het auteurs-
recht insluit. Vroeger werd deze vrij algemeen bevestigend, thans 
meest ontkennend beantwoord 2 ) , § 10 van de Duitsche wet (bil-
dende Künste) van 1907 sanctionneert laatstgenoemde opvatting 
uitdrukkelijk. Nu is niet te vreezen, dat onze rechter — is het Ont -
werp wet — hier anders over denken zal, er zijn bepalingen genoeg 
in het Ontwerp die de tegenstelling van eigenaar en gerechtigde 
tot het auteursrecht op een kunstwerk uitdrukkelijk doen uitkomen 
(artt . 21 en 23) . Maar overigens ben ik nog niet zoo zeker dat 
hij niet te snel tot een overdracht, zij het dan misschien een ge-
deeltelijke, zal concludeeren. Het is nog niet zoo lang geleden dat 
bij het bekende proces van den heer Heijermans over de Brand in 
de Jonge Jan de rechter uitmaakte, dat de auteur door een ander 
de uitsluitende bevoegdheid te geven tot opvoering van zijn werk, 
het recht had verloren te klagen over inbreuk door derden, die 
het stuk ten tooneele brachten, zulks hoewel bij de overeenkomst 
voor de opvoering uitdrukkelijk was bedongen dat het auteursrecht 
bij den schrijver zou blijven3). De rechter ontkende dus blijkbaar 
de mogelijkheid dat de schrijver van een tooneelstuk een ander de 
bevoegdheid, de uitsluitende bevoegdheid, verleent om dit op te 
voeren en toch het auteursrecht behoudt. Dat hij bij zulk een op-
vatting al heel licht de overdracht uit een overeenkomst tusschen 
auteur en exploitant zal afleiden, valt niet te betwisten. 

Aldus: het bezwaar der kunstenaars gaat tegen een eventueele 
uitlegging hunner handelingen. Moet nu de wetgever de kunste-

1 ) Van het verleencn van een bijzonder recht van eigen natuur als de Duitsche 
wet kent — het Verlagsrecht — kan bij ons bij het ontbreken van eenige wette-
lijke bepaling moeielijk sprake zijn. Zie de Duitsche wet van 1901. Ook elders 
komt men terug van de opvatting: afstand van uitgaaf sluit overdracht van 
auteursrecht in. Vgl. voor de Ver. St. van Amerika de uitspraak geciteerd bij 
Bowker blz. 447: een contract dat uitgever „the whole and exclusive right of 
publication" geeft is een contract waaruit verbintenissen ontstaan, niet een over-
dracht van auteursrecht. 

2) Vgl. Kohier. Kunstwerkrecht, blz. 86. 
3 ) Ik ontleen deze feiten aan de Vos t. a. p. i,lz. 417. 



548 P. SCHOLTEN 

naars hierin tegemoet komen en helpt hij hen door van „akten" 
in plaats van „geschriften" te spreken? W a t de eerste vraag betreft, 
de Regeering verklaart „dat het niet aangaat afzonderlijke wet te-
lijke bepalingen betreffende de uitlegging eener overeenkomst ten 
voordeele der kunstenaars vast te s te l len" 1 ) , zij vergeet dat die 
regelen van uitlegging niet anders zijn dan regelen van vaststelling 
van een rechtsgevolg en dat er alle reden is den kunstenaar als 
de meestal commercieel-zwakke te beschermen. Trouwens de be-
paling kan zoo geredigeerd worden, dat er voor de andere partij 
niets nadeeligs in kan liggen, dezen enkel maar niet kan profiteeren 
van de onervarenheid van zijn mede-contractant. Daartoe dient 
toch ook het vereischte der „akte". 

Bereikt men daar iets mee? Het verschil tusschen akten en ge-
schriften is van heel weinig belang, het kan hoogstens dienen om 
een overdracht ter loops in een brief gedaan uit te sluiten. O p zich 
zelf kan de eisch, dat de overdracht moer geschieden bij akte mis-
schien van nut zijn om overdrachten die bij het stuk niet uitdrukke-
lijk geschied zijn, maar enkel er uit worden afgeleid, onmogelijk 
te maken. Beter echter zou dat bereikt worden, indien werd ver-
langd, dat de akte uitdrukkelijk tot dat doel is opgemaakt. 

Het ergst is maar, dat het bezwaar van een te ruime uitlegging 
vooral bij gedeeltelijke overdracht in zijn vollen omvang blijft be-
staan. En practisch is dat het belangrijkst. 

W a t moet de wetgever dan doen? Een regeling der verhouding 
tusschen auteur en exploitant in haar geheel zou hier niet op haar 
plaats zijn. Moet hij dan § 14 der Duitsche wet navolgen die be-
paalde bevoegdheden opsomt die de auteur bij overdracht blijven 
als niet uitdrukkelijk het tegendeel is bedongen? De Memorie van 
Antwoord merkt niet ten onrechte op, dat dergelijke opsomming 
allicht onvolledig blijft en dan meer bezwaar dan voordeel geeft. 
Mijns inziens zou het het beste zijn, indien bepaald werd dat een 
overdracht van auteursrecht niet meer bevat dan de bevoegdheden 
die uitdrukkelijk zijn vermeld of wier overgang voor een richtige 
uitvoering van de overeenkomst op grond waarvan wordt over-
gedragen noodzakelijk is. 

Aan de boven geschetste bezwaren kwam men dan zeker tege-
moet. Een auteur zou geen gevaar loopen bevoegdheden te verliezen 
zonder dat hij zich dit was bewust. Bedoelt hij slechts gedeeltelijke 
afstand van zijn recht, dan is er geen kans dat hem later een 
volledige afstand wordt in de schoenen geschoven. Bedoelt hij in 
het geheel geen afstand, dan blijft — dat is niet te ontkennen — 
de kans, dat de rechter die toch aanneemt omdat hij die voor de 
richtige uitvoering der overeenkomst noodzakelijk acht. In zoover 
blijft men altijd van den rechter afhankelijk. Maa r dat zal toch nooit 
meer zijn dan een gedeeltelijke overdracht. En het artikel is zeker 

' ) Memorie van Antwoord blz. 22. 
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een vingerwijzing ook daarmee niet te haastig te zijn. 
Ik zou dus het hierop betrekking hebbende deel van art. 2 aldus 

willen lezen: 
Overdracht van het auteursrecht in zijn geheel kan niet anders 

geschieden dan bij tot dat doel opgemaakte authentieke of onder-
handsche akte. 

Geheele of gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht omvat 
niet meer dan die bevoegdheden, die uitdrukkelijk zijn vermeld of 
wier overgang voor een richtige uitvoering van de overeenkomst 
op grond waarvan wordt overgedragen, noodzakelijk is. 

Hiermee ben ik voor ditmaal aan het eind gekomen mijner be-
schouwingen. Well icht zet ik ze een andere keer voort. 



95. U I T L E G G I N G V A N T E S T A M E N T E N . *) 

I. 

In een debat, dat ik het genoegen had onlangs in dit W e e k b l a d 
met den heer J. G. Veenenbos te voeren over de beantwoording van 
een rechtsvraag betreffende de uitlegging van een uiterste wils-
beschikking stuitten wij ten slotte op de vraag, naar welke methode 
de interpretatie van dergelijke beschikkingen behoort te geschieden1 ) . 
De heer Veenenbos kwam door een op zichzelf onberispelijke de-
ductie uit wat bij oppervlakkige beschouwing op het eerste gezicht 
in het testament in quaestie stond te lezen, tot een resultaat, waar -
van hij de onbillijkheid zelf erkende. Mij scheen het toe, dat juist 
ôm die onbillijkheid dat resultaat — indien het testament er niet 
toe dwong — niet mocht worden aanvaard, voor mijn tegenstander 
bleek dit argument — indien ik hem goed begrepen heb — al zeer 
weinig treffend. Rees de principieele vraag, of een dergelijk argu-
ment ook tegenover de woord-uitlegging, door den heer V . ver-
dedigd, kon gelden. Ik beloofde bij die gelegenheid in dit W e e k -
blad uitvoeriger dan toen uit den aard der zaak geschieden kon, op 
de kwestie terug te komen. Die belofte hoop ik door de volgende 
opmerkingen in te lossen, ik moet er echter dadelijk bijvoegen, dat 
ik mij zeer goed bewust ben voor hem die zich wel eens in het 
onderwerp en de litteratuur er over heeft verdiept, weinig of geen 
nieuws te brengen. Toch acht ik het gewenscht, om de opvatting 
die ik voor de ware houd, hier nog eens te ontvouwen, omdat juist 
degenen die in het notariaat werkzaam zijn eigenlijk het meest 
met uitlegging van testamenten hebben te maken. W a n t het is 
merkwaardig, hoe weinig jurisprudentie er over is te vinden. Een 
bewijs dunkt mij, dat ook hier gelijk meer in erfeniszaken de notaris 
feitelijk de rechter is: partijen nemen aan, dat wat hij hun zegt dat 
in het testament staat er ook werkelijk in is neergeschreven, wat 
hij als hun deel aanwijst, aanvaarden zij in den regel, al of niet 
tevreden. Het is dus van belang, dat juist de mannen van de 
notarieele practijk zich rekenschap geven, hoe een testamentaire 
beschikking in geval van twijfel behoort te worden uitgelegd. . 

Maar ter zake. 
Onze wet bevat over de materie een drietal artikelen. In art. 932 . 

wordt gezegd, dat indien de bewoordingen eener uiterste wils-
beschikking duidelijk zijn, men daarvan door uitlegging niet mag 
afwijken. Art. 933 bepaalt dat, indien de bewoordingen daaren-
tegen voor onderscheidene opvattingen vatbaar zijn men veeleer 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie nos. 2057 e.v. 
(29 Mei 1909 e.v.). 

'1 Zie de rechtsvraag in W. P. N. R. no. 2048. het debat in nos. 2050, 2052. 
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moet nagaan, welke de bedoeling des erflaters geweest zij, dan 
zich tegen de bedoeling aan den letterlijken zin der woorden te 
houden, terwijl eindelijk art. 934 voorschrijft dat in zoodanig geval 
de bewoordingen moeten worden opgevat in den zin, die met den 
aard der beschikking en derzelver onderwerp het meest overeen-
komt en bij voorkeur zóó dat zij eenige uitwerking hebbe. Feitelijk 
behooren ook artt . 925 en 926 hier thuis, waar deze echter op 
speciale gevallen betrekking hebben laat ik ze verder ter zijde. 

De artt. 932—4 zijn nieuw in onze wet, ze zijn niet uit den Code 
vertaald. Het is trouwens gemakkelijk na te gaan, hoe onze wet-
gever tot die nieuwigheid kwam, hij meende en dat niet ten on-
rechte, dat uitlegging evenzeer bij uiterste wilsbeschikkingen te 
pas kwam als bij overeenkomsten en herhaalde daarom hier eenige 
regels over uitlegging die hij ook daar gaf. Art. 932 loopt parallel 
met art. 1378, art. 933 met art. 1379, art. 934 met art. 1380. Groote 
beteekenis voor het rechtsleven heeft de nieuwigheid van onze wet 
zeker niet gehad. Men zou kunnen betwijfelen, of de bepalingen 
wel eenigen invloed hebben uitgeoefend. In de eerste plaats al 
omdat wie bij de uitlegging van een hem voorgelegde akte steun 
gaat zoeken in de wet deze evenzeer zal meenen te vinden, als 
die wet haar voorschriften over een ander soort verklaringen geeft 
dan hij op dat oogenblik onderzoekt en dus de uitleggingsregels 
over overeenkomsten wel bij analogie zouden zijn toegepast als 
ze hier niet herhaald waren. Maar bovendien is er grond voor 
dien twijfel, omdat de beteekenis van de opneming van uitleggings-
regels in de wet in het algemeen niet groot is. W a n t men zou kun-
nen vragen, of de uitdrukkelijke herhaling bij de testamenten van 
de voor de overeenkomsten gegeven voorschriften den rechter niet 
dwingt er mee rekening te houden, terwijl een al of niet analogisch 
toepassen hem altijd min of meer vrijheid laat. Maar nu is juist 
het eigenaardige, dat die dwang hier — daargelaten wat er overi-
gens van zijn mag — van een zeer bijzonder karakter is. Men heeft 
er wel over getwist, of de wetsvoorschriften over uitlegging eigen-
lijk wel rechtsregels zijn, of zij niet meer als raadgevingen van den 
wetgever aan den rechter moeten worden beschouwd. Opzoomer 1) 
heeft zich met kracht tegen de tweede meening verzet en in zoo-
verre heeft hij zeker gelijk, dat het doel van deze wetsbepalingen 
ongetwijfeld is dengeen tot wien zij zich richten een bevel, niet een 
raad te geven, dat in ieder geval hun zin geen andere is dan die 
van welke wetsbepaling ook. Maar waar deze regels den rechter 
niet zeggen, wat hij buiten zich als recht heeft te erkennen, maar 
hoe hij zelf zijn werk moet verrichten, zal hunne werking een 
andere zijn, hij zal deze regels — gelijk trouwens ook b.v. die over 
de bewijskracht van vermoedens of getuigenverklaringen — moe-
ten volgen als andere, maar of hij ze volgt kan hij alleen zelf be-

M VI blz. 164. 
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oordeelen, uit de conclusie waartoe hij komt is niet af te leiden 
of hij het gedaan heeft. Dit leert ook de practijk. W i e in de uit-
leggingsvoorschriften raadgevingen ziet acht cassatie op grond van 
schending dier voorschriften uitgesloten, wie als Opzoomer ze 
rechtsregels noemt, moet cassatie hier evengoed mogelijk achten 
als elders, principieel is dat ook niet tegen te spreken, maar in 
werkelijkheid kan het hier nimmer tot een cassatie komen, de moge-
lijkheid van contrôle ontbreekt. Onze H. R. erkent dit door de 
beslissing over de uitlegging een ,,feitelijke" te noemen 1 ) . De in-
vloed van een wettelijk uitleggingsvoorschrift op het rechtsleven 
is dus niet die van het vastleggen in de wet van een rechtsregel 
maar van het door de bijzondere verhouding van wetgever en 
rechter suggereeren van een bepaalde methode aan den laatste. 
En of dit nu ééns of tweemaal geschiedt, zal weinig verschil maken. 

Toch verdient dit overbrengen der regels van het contractenrecht 
naar dat der testamenten in één opzicht onze aandacht. En wel om 
de onderstelling waarvan de makers der wet uitgingen, een onder-
stelling die zij zóó vanzelf sprekend achtten, dat zij ze niet nader 
toelichtten, dat nl. voor uitlegging van beide soorten wilsverkla-
ringen dezelfde regels behooren te gelden. En juist daarover wordt 
door nieuwere schrijvers geheel anders gedacht. 

De strijd tusschen wilstheorie en vertrouwensleer in het con-
tractenrecht is bekend; terwijl de eerste partijen gebonden acht 
omdat zij eenig rechtsgevolg gewild hebben, ziet de andere de 
grond van hun gebonden zijn in het vertrouwen dat zij bij elkaar 
hebben opgewekt. W a n n e e r nu door voorstanders van de vertrou-
wenstheorie — of laat ik liever zeggen door een auteur, die niet 
aanhanger is van het wilsdogma in al zijn consequenties — de be-
teekenis der contractueele verklaring wordt uiteengezet, dan wordt 
men zoo goed als geregeld op een verschil met de uiterste wils-
beschikking gewezen. Terwijl de eerste wordt afgegeven met het 
oog op een tegenverklaring, die men van de andere zijde tegemoet 
ziet, uiting is en prikkel tegelijk — gelijk T h i e P ) het uitdrukt — 
is de tweede enkel uiting. ,,Op de laatste — die eerst ageeren en 
geen reactie wekken — (vervolgt deze schrijver) zijn de opvattin-
gen der wilstheorie in beginsel toepasselijk. O p de eerste — de 
reactie wekkende verklaringen — kan men deze opvattingen niet 
toepassen, zonder van haar dubbele functie de belangrijkste te ver-
waarloozen". De vertrouwensleer vermijdt die fout en kent aan 

' j Vgl. o. a. arrest van 15 Jan. 1897 W. 6918, zie Land—Lohman IV blz. 
266 noot 2. Over de opvatting van het Lransche Hof van Cassatie zie hieronder. 
Als voorbeeld van een arrest, waarby een beslissing op grond van schending van 
uitleggingsregels werd gecasseerd, zie men dat van 15 Mei 1889 Dalloz 1889, ' , 
378. De ..schending" komt m. i. hierop neer dat het Hof de uitlegging zelf ver-
keerd acht. 

2) De goede trouw van derden en haar bescherming enz. blz. 21—22. Vgl. de 
door Thiel en ook de door Land—Lohman IV blz. 266 noot 1 aangehaalde 
schrijvers, voorts nog Danz Auslegung der Rechtsgeschafte blz. 229 C2e druk). 
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den indruk door den geprikkelde verkregen onder zekere voor-
waarden een overwicht toe boven den wil van hem van wien de 
prikkel uitging. 

Men ziet dat de tegenstelling principieel is en voor onze materie 
van overwegend belang. Immers voor de uitlegging van contracten 
zal naar deze leer (en eigenlijk is de vertrouwensleer een methode 
van uitlegging) mede beslissend zijn de uitwerking, die de verkla-
ring op dengeen tot wien ze gericht was heeft gemaakt en rede-
lijkerwijze heeft moeten maken, bij uiterste wilsbeschikkingen be-
hoort daarentegen slechts gevraagd te worden wat degeen die 
verklaarde met de door hem gebruikte woorden heeft gewild. 

In beginsel is deze tegenstelling zonder eenigen twijfel juist. 
Eerste regel van elke uitlegging behoort te zijn dat gezocht moet 
worden naar den zin die een verklaring van de omstandigheden 
waarin zij is afgegeven heeft, een wilsuiting te willen verklaren 
alleen uit zichzelf zonder met die omstandigheden rekening te hou-
den is een onbegonnen werk, een dwaashe id 1 ) . Almede een der 
voornaamste van de omstandigheden wordt gegeven door den per-
soon tot wie de verklaring gericht is. Een dergelijke persoon is er 
altijd bij een contractueele verklaring, nimmer bij een uiterste wils-
beschikking. Hoe in het eerste geval die persoon die verklaring 
begrijpt kan, voor vaststelling der rechtsgevolgen, mede van het 
grootste belang zijn, bij onze akten is daar geen kwestie van. Ga 
ik dus in zooverre geheel met boven beschreven leer mee, toch moet 
ik een restrictie maken. Men moet de beteekenis der tegenstelling 
niet overdrijven, en dit heeft men wel gedaan — niet onbegrijpelijk 
trouwens, waar het er op aan kwam het belang van het „opgewekte 
vertrouwen" voor de contractueele verklaringen in het licht te stel-
len. Of men dat belang heeft overdreven hebben wij hier niet te 
onderzoeken, maar wel moet ik er tegen opkomen dat men ter wille 
der tegenstelling voor de testamenten de wil het alles beheerschende 
heeft genoemd. De beteekenis van het verklaarde tegenover het 
werkelijk gewilde mag hier geringer zijn dan in het contracten-
recht — toch heeft ook hier de verklaring haar zelfstandig belang. 
Voor uiterste wilsbeschikkingen is een bepaalde vorm voorgeschre-
ven, reeds daaruit volgt, dat wat niet in het testament staat, wat 
dus ten slotte niet is overeen te brengen met den zin der verklaring, 
zooals die naar het gewone spraakgebruik geacht moet worden te 
zijn, ook niet als uiterste wilsbeschikking kan gelden. W a n n e e r 

*) Van de verschillende aardige voorbeelden door Danz gegeven (zie blz. 30 
vlg.) releveer ik dit: Als iemand in een koffiehuis tegen den kellner zegt: Geef 
mij een biefstuk met aardappelen — Geef mij de courant van van avond — Geef 
mij een lucifer, dan zal 't enkel woord ,,geef" op drieërlei verschillende wijzen 
moeten worden uitgelegd en zullen door gebruik van dat woord drie verschillende 
rechtshandelingen zijn aangegaan. De omstandigheid van 't gebruik van dat woord 
in het koffiehuis tegen den kellner leidt in verband met de gevraagde voorwerpen 
tot deze uitleggingen. 
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iemand zich verschrijft, dan zal bij een contractueele verklaring 
degeen die het schrijven ontvangt en die de vergissing niet be-
merkte en evenmin had behooren te bemerken, hem aan zijn ver-
klaring — ook al wijkt deze van zijn wil af — mogen houden. 
Maar als iemand in een testament schrijft dat hij aan zekeren neef 
f 10.000 legateert en in het testament zelf geen enkele aanwijzing 
is te vinden dat hij zich daarbij heeft vergist, dan zal het legaat 
tot dat bedrag geldig zijn, al zal ook overtuigend zijn aan te toonen 
dat het de wil van den erflater was hem slechts f 1000 te vermaken, 
evengoed als iemand die door een verzuim, dat uit het testament 
zelf niet is af te leiden, niet is genoemd, zich niet als erfgenaam 
of legataris kan doen gelden. En als iemand aan zijn erfgenaam 
die hij in een vormelijk testament heeft ingesteld meedeelt dat het 
slechts simulatie was, dat hij 't zoo niet meende, valt daarmee de 
erfstelling? Immers neen. Ook hier geldt de verklaring, betwisting 
der verklaring omdat zij niet door de innerlijke wil is gedekt, is 
uitgesloten. Trouwens 't bewijs van dergelijken wil is niet goed 
mogelijk. Immers al bewijst men dat de erflater 1000 wilde toen 
hij 10.000 neerschreef of liet schrijven, dan is het nog altijd de 
vraag of hij de vergissing niet bemerkt heeft en per slot niet toch 
10.000 heeft gewild. Niet op den wil op het oogenblik van het 
maken van het testament komt het aan, maar op den wil zooals 
hij geacht wordt bij den dood te zijn geweest en die wil (of de 
fictie van wil) kan alleen uit het testament worden gekend. Ik 
behoef dat hier niet nader aan te duiden — integendeel ik zal nog 
genoeg gelegenheid hebben duidelijk te maken dat men m. i. eerder 
te veel dan te weinig gewicht hecht aan de woorden waarin de 
beschikking gegeven is. Ik merk het hier slechts op omdat het aan-
toont dat de wilstheorie in al haar consequentie, dat dus geene 
verklaring geldend zal zijn, als de innerlijke wil er niet mee over-
eenstemde — bij testamenten evenmin is door te voeren als ergens 
anders 1). 

Intusschen zooveel is wel zeker, dat volkomen gelijkstelling van 
de uitlegging van contracten en testamenten niet juist is, dat de 
wetgever dus dwaalde toen hij het tegendeel veronderstelde. Bezien 
wij thans zijne voorschriften wat nader. 

II. 

Art. 932 B. W . schrijft ons voor bij uitlegging van testamenten 
„indien de bewoordingen duidelijk zijn", ons daaraan te houden. 
Voor overeenkomsten bepaalt art. 1378 hetzelfde. Ook dit laatste 
voorschrift is oorspronkelijk, onze wet heeft het aan het hoofd 
gesteld der uitleggingsregels, die hij overigens van den Code over-

x) Vgl. ook Holder in den feestbundel voor E. J. Bekker blz. 58. 
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nam. Zij is daarvoor door Opzoomer1) rijkelijk met loftuitingen 
beloond — voorwaar iets wat haar vooral van die zijde niet dikwijls 
gebeurt. Terecht? Och, ik zeide het reeds, de beteekenis van wette-
lijke regels over uitlegging van wilsverklaringen is niet groot, ook 
dit toont het weer: in Frankrijk waar men een bepaling analoog 
aan art. 1378 mist en waar dus den rechter dadelijk wordt opge-
dragen naar de bedoeling der partijen te zoeken, neemt men toch 
ook aan, dat eerst naar die bedoeling mag worden gevraagd, als 
de woorden niet duidelijk zijn. Daar heeft zelfs het Cour de Cas-
sation op de tegenstelling van duidelijke en niet-duidelijke akten 
een geheel systeem van bevoegdheid tot cassatie in interpretatie-
quaesties gebouwd: is de akte duidelijk, dan mag de rechter daar-
van niet afwijken en wordt zijn uitspraak gecasseerd als hij het 
toch gedaan heeft, is zij niet duidelijk, dan is de judex facti 
souverein in de vraag hoe haar te interpreteeren'"). Maar boven-
dien: wat wil het eigenlijk zeggen, dat als de woorden duidelijk 
zijn, de uitlegger daarvan niet mag afwijken? Dit is niet heel makke-
lijk te bantwoorden. Rien de plus obscure que l'idée de l'acte claire, 
zegt Dereux : 1 ) . Woorden zijn nooit anders dan teekens, middelen 
om een voorstelling of gedachte weer te geven. Spreekt men van 
woorden, die „duidelijk" zijn, dan meent men dat aan die woorden 
door het algemeene spraakgebruik maar één beteekenis wordt toe-
gekend, ook aan de verschillende woorden na elkaar, in hun ver-
band, slechts één enkele zin kan worden gehecht. Maar nu is dat 
feitelijk nooit het geval. Omdat woorden op zichzelf slechts mid-
delen zijn om datgene wat er achter ligt te benaderen, zal het altijd 
slechts mogelijk zijn deze teekenen te beschouwen in verband met 
andere, en zal het resultaat dat men vindt nooit alleen door de 
woorden maar altijd slechts door de woorden in verband met de 
omstandigheden worden bepaald. Met andere woorden: op zichzelf 
zijn de woorden eenet akte nooit duidelijk, door woorduitlegging 
alleen naar het spraakgebruik is geen enkele interpretatie mogelijk. 
W a n t wat ook zou dit spraakgebruik moeten zijn? het algemeene? 
zou men dus aan woorden de beteekenis moeten hechten, die een 
woordenboek als de officieel Nederlandsche aanwijst? maar wordt 
dan geen rekening gehouden met plaatselijke afwijkingen? met het 
spraakgebruik van den kring waartoe de erflater behoorde? met 
zijn persoonlijke eigenaardigheden op dat punt? Ik kom hier dadelijk 
op terug. Eerst nog eenige voorbeelden, en geen fictieve, hoe zelfs 
over de interpretatie van een enkel woord — waaraan door het 
geheele land dezelfde beteekenis wordt gehecht —- geschil kan 
rijzen en hoe dan uit de beteekenis van dat woord alleen het geschil 
niet kan worden opgelost, het woord dus onduidelijk zou moeten 

1) Zie VI blz. 166: „dank schuldig", ,,voortreffelijk beginsel", „vastheid van 
bestaand recht", enz. 

-) Vgl. Dereux. Interprétation des actes jur. privés, blz. 71 vlg. 
:') t .a . p. blz. 89. 
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heeten. Ik denk in de eerste plaats aan het woord ,,kind". Een 
kind zelf zal u de beteekenis van dat woord kunnen mededeelen 
en in ontelbare gevallen zal niemand twijfelen wie de erflater 
meende als hij zijn ,.kinderen" tot erfgenamen instelde. Maar als 
hij nu wettige en natuurlijke kinderen heeft? vallen de laatsten er 
ook onder? of zijn kinderen alleen de uit het huwelijk geborenen? 
W i e zal dat zonder den verderen inhoud van het testament te 
kennen, willen uitmaken zonder rekening te houden met de ver-
houding, waarin de vader tot zijn beide groepen van afstammelin-
gen leefde? En als de vader secuur is en hij zegt „wettige kinderen", 
meent hij dan alleen de tijdens het huwelijk geborenen of ook de 
vroeger verwekten die bij het huwelijk zijn erkend? De Rechtbank 
te Den Bosch1) heeft deze vraag eens in een proces te beslissen 
gehad, een bewijs dunkt mij, dat zelfs met de bijvoeging het woord 
kind nog niet duidelijk is. En stel nu naast de instelling van „kind" 
tot erfgenaam die van de ,.vrouw" van den erflater. Ieder kan toch 
maar één vrouw hebben, die aanduiding zal toch wel duidelijk zijn! 
Maar als nu de erflater buiten echt leefde met een concubine, die 
hij overal voor zijn „vrouw" deed doorgaan en als zoodanig be-
handelde, zal dan de interpretatie reeds a priori moeten worden 
verworpen, dat de vrouw in het testament die concubine is? En 
denk — als men van dit voorbeeld niet wil weten — aan de moge-
lijkheid, dat de erflater toen hij het testament maakte gehuwd was, 
dat daarna zijn vrouw stierf en hij hertrouwde, is dan die tweede 
echtgenoote als erfgenaam te beschouwen? Het W e t b o e k Napoleon 
voor Holland wijdde een uitdrukkelijke bepaling aan het geval (art. 
776), dat men dat noodig achtte bewijst wel dat men de uitdruk-
king nu niet in alle omstandigheden duidelijk vond. Maa r kan men 
dan een voorbeeld geven, waar de woorden wel duidelijk zijn? W e l -
licht zal men mij tegenwerpen: de overtalrijke gevallen dan, waarin 
geenerlei strijd ontstaat, waar niemand aan den waren inhoud van 
het testamen twijfelt? daarin zijn de woorden toch wel duidelijk? 
Neen, zou ik willen antwoorden, daarin is het volkomen duidelijk 
wat de woorden in de gegeven omstandigheden beteekenen, maar 
niets waarborgt u dat dezelfde woorden in andere omstandigheden 
niet tot den meest mogelijken twijfel aanleiding zouden geven. De 
regel van art. 932 onderstelt, dat a priori enkel door kennisneming 
van eenige woorden een beslissing over den inhoud van een uiterste 
wilsbeschikking zou kunnen worden gegeven, en in werkelijkheid 
is die nooit te geven. Hij onderstelt verder dat door maar „duidelijk" 
te formuleeren, elk geschil over uitlegging zou zijn te voorkomen, 
in werkelijkheid leert eerst de uitkomst of er geschil ontstaat, of 
dus de formuleering „duidelijk" was. En door dan dat geschil op 
te lossen door verwijzing naar de duidelijke woorden, draait men 
in een cirkel, maar komt niet verder. W a a r m e e ik geenszins wil 

l) 28 Dec. 1894 W. 6621. 
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beweren dat men niet naar duidelijke formuleering moet streven. 
W i l dat alles nu zeggen dat aan de beteekenis der woorden in 

het algemeen spraakgebruik in interpretatiekwesties in het geheel 
geen gewicht toekomt? Natuurlijk neen. Het allermeeste gewicht, 
maar niet uitsluitend. Bezien wij de beteekenis daarvan nog wat 
nader. Voorop staat dat de gedachte, die de erflater in het testa-
ment uitdrukking heeft gegeven verwezenlijkt moet worden. Om 
die gedachte te weten heeft hij zich van woorden bediend, hij heeft 
zich voorgesteld dat die woorden in zekeren zin door den lezer 
zouden worden opgevat en dien zin, door het algemeen spraak-
gebruik aangegeven, zal ook de lezer, de uitlegger er aan moeten 
hechten — tenzij de omstandigheden hem tot andere conclusie 
brengen. Het eerste regel, het tweede uitzondering, het is reeds 
van belang dit te constateeren. W i l men den rechter doen beslissen 
dat in eenig concreet geval een beteekenis. is te geven aan zekere 
woorden afwijkend van die, welke zij gewoonlijk hebben, dan zal 
men hem moeten overtuigen, blijft er onzekerheid of twijfel, dan 
zal de rechter in overeenstemming met het gewone spraakgebruik 
beslissen. Het is niet een geval van bewijslast, maar wel iets 
analoogs, wie het niet-gewone, de afwijking beweert, draagt de 
risico ongelijk te krijgen bij onzekerheid. Doch niet alleen met het 
algemeene ook met locaal spraakgebruik moet rekening gehouden 
worden, maar ook daarbij zal weer niet beslissend zijn of dit 
spraakgebruik in het algemeen ook dat van den erflater was, maar 
of het in het concrete geval zijn wil dekt. Een aardig voorbeeld 
daarvan geeft onze jurisprudentie. De rechtbank te Zwolle had de 
beteekenis uit te maken van een legaat door een erflater vermaakt 
aan iemand „thans als knecht bij mij in dienst, bijaldien hij bij 
mijn overlijden nog als zoodanig in dienst is en bijaldien hij voor 
mij komt te overlijden nog in dienst zijnde alsdan zijn wettige erf-
genamen". N u werd beweerd, dat in de streek waar de erflater 
woonde door den stand waartoe hij behoorde, onderscheid werd 
gemaakt tusschen „knecht" en „arbeider", „knecht" zou alleen de 
inwonende loontrekkende zijn, die een deel vormt van het huis-
gezin van den baas, en voor zijn diensten behalve kost enz. vast 
loon krijgt, — „arbeider ' zou degeen heeten die zelfstandig woont 
met eigen gezin en naar werkuren in geld betaald wordt. De in 
het testament bedachte zou van „knecht" „arbeider" geworden 
zijn, dus niet meer „als zoodanig" in dienst zijn, dus geen recht 
hebben op het legaat. In het goed gemotiveerde vonnis1) erkent 
de Rechtbank de juistheid der gemaakte tegenstelling, maar maakt 
op grond der verschillende feiten uit, dat desniettemin de voor-
waarde van het legaat is vervuld, dat dus de tegenstelling van het 
spraakgebruik, al werd zij waarschijnlijk ook door den erflater in 
het algemeen gemaakt, hier niet van belang was. Eindelijk zal ook 

») Zwolle 9 Mei 1906 W. 8401. 
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met het spraakgebruik van den erflater individueel rekening moe-
ten worden gehouden. Als hij gewoon is zijn wijnkelder zijn biblio-
theek te noemen en hij vermaakt „zijn bibliotheek", dan zal de 
legataris recht hebben op den wijn, evenzoo — om naast dit fictieve 
voorbeeld (het is van Danz 1) ) een reëel te stellen: als hij de natuur-
lijke kinderen van zijn zuster zijn „neveux" noemt, en die „neveux" 
als erfgenamen instelt, dan hebben die kinderen recht zich als zoo-
danig te doen ge lden 2 ) . Ook al is die betiteling niet algemeen. 

Men ziet reeds uit deze enkele voorbeelden, dat het spraakge-
bruik slechts één der middelen is om de bedoeling, den wil van 
den erflater uit te vorschen. Daarnaar te zoeken is dus niet als 
artt. 932 en 933 B. W . het voorstellen de taak van den rechter, 
als de woorden niet duidelijk zijn, maar dit is zijn eerste plicht. En 
zoo heeft ook onze jurisprudentie het altijd begrepen. Als een legaat 
is vermaakt „aan de kinderen of verdere afstammelingen van X " 
en de vraag rijst of nu de afstammelingen bij staken dan wel bij 
hoofden geroepen zijn, gaat de rechter onderzoeken of de verhou-
ding der erflaatster intiemer was met degenen die bij de eene 
opvatting dan met de groep die bij de andere het meest bevoor-
deeld zouden zijn: l) Hij gaat daarover getuigen hoo ren ' ) . Als een 
erflater zegt, dat aan zijn neef J. „als zijn erfdeel wordt toegeschei-
den zijn huis enz." maakt zij uit dat uit de volgende beschikkingen 
is af te leiden dat met die woorden een legaat bedoeld i s 5 ) . Als 
vermaakt is de volle eigendom van een gerechtigd x/3 in een boe-
renhuis met land staande en gelegen te B. gemeente Overschie en 
geschil rijst of nu l / 8 in de geheele boerenplaats dan wel 1 / 8 in dat 
deel dat onder Overschie ligt is gelegateerd, dan wordt uitgemaakt 
dat het eerste de bedoeling der erflaatster was'1) En zoo zou ik 
kunnen doorgaan. 

Doch genoeg voorbeelden om te doen zien, hoe in geval van 
twijfel het enkel spraakgebruik niet beslissend is, hoe men vraagt 
naar de bedoeling. W a t heeft de erflater zich voorgesteld, wat 

') t. a. p. blz. 230. 
-) Vgl. Dereux t. a. p. blz. 453. 
'•') Hof Amsterdam 14 Maart 1902 W. 7779 — H. R. 20 Febr. 1903 W. 7884. 

W.P . N. R. 1746 — Hof Amst. 25 Juni 1903 W. 7970, W. P. N. R. 1768. 
') De jurisprudentie neemt geregeld aan, dat dit toegelaten is. Evenzoo de 

Franschc. Anders de Duitsche (over Eranscb reebt) en de Belgische. Zie Zachariae-
Cromc. Handbuch des franz. civilreebts IV blz. 445. O. i. heeft onze jurispruden-
tie gelijk. Alleen is het niet juist :c zeggen dat de bedoeling door getuigen of 
door vermoedens wordt bewezen. Door getuigen worden zekere feiten bewezen, 
die feiten worden iJoor den rechter gebruikt bij zijne interpretatie, juist zooals 
by het spraakgebruik daarbij aanwendt. Correct is het daarom de bewijsformule 
niet te doen luiden: „dat de erflater heeft bedoeld" maar in baar de feiten samen 
te vatten, waaromtrent de rechter opheldering verlangt vóór hij zijn interpretatie-
werk kan verrichten. 

"•) Groningen 18 Jan. 1901 W. 7619. 
") Hof Leeuwarden 14 iMaart 1906 — Assen 28 Febr. 1905 W. 8627 

• W. P. N. R. 2007. 
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heeft hij gewenscht? Het is altijd de eerste vraag in quaesties als 
deze. Maar: is dit ook de eenige vraag, die den rechter te doen 
staat? Men schijnt het te denken: of woorden of bedoeling of art. 
932 óf art. 933. Maar — zou ik willen vragen — als nu van die 
bedoeling niets blijkt? als niet is uit te vorschen wat de erflater 
zich heeft voorgesteld? als nu nà het opstellen van het testament 
er verandering komt in de omstandigheden en niet is uit te maken, 
wat onder die veranderde omstandigheden door den erflater is 
gewild, hoe dan te beslissen? Als bij de uitvoering van den uitersten 
wil moeielijkheden rijzen waaraan hij niet heeft gedacht? W a t dan? 

III. 

Hoe te interpreteeren, als van een bedoeling van den erflater ten 
aanzien van eenig punt niet blijkt? ziedaar de vraag, die we aan 
het slot van ons vorig artikel stelden. Voor wij dit bespreken, 
dient eerst te worden nagegaan, wanneer en hoe zich dit geval zal 
voordoen. Om tot een juiste beslissing te komen is dat noodig, 
vooral ook, omdat zal blijken, dat het veel meer voorkomt, dan men 
oppervlakkig geneigd is aan te nemen. 

In de eerste plaats hebben wij ons daarbij af te vragen: waarop 
is eigenlijk de wil gericht als men een testament maakt? 

Om tot een antwoord op deze vraag te komen, moeten wij even 
een zijweg inslaan. Men twist er over, of in het algemeen ieder 
die een wilsverklaring afgeeft, een rechtshandeling verricht — ge-
lijk men zegt •— eigenlijk wel eenig rechtsgevolg bedoelt (zooals 
de leerboeken der juristen van hem verklaren) of partijen niet veel 
eerder een economisch gevolg voor oogen hebben. Nieuwere schrij-
vers over uitlegging als Danz en Ehrl ich1) hebben dat met nadruk 
betoogd. Wi j juristen, zeggen zij, dringen den menschen iets uit 
onze eigen gedachtensfeer op, als wij beweren, dat ze rechtsge-
volgen beoogen, zij denken daar niet aan, hun wil is het niet om 
eigenaar te worden, een vordering te krijgen enz., maar om een 
bepaald genot van zekere economische goederen te bekomen. W i e 
een diner bestelt in een restauratie, een paraplu van een vriend 
leent, een woning huurt, denkt niet aan rechtsgevolgen, zegt 
D a n z 2 ) , hij wil zijn honger stillen, niet nat worden, een rustig 
tehuis hebben en zoo economische behoeften bevredigen, meer wil 
hij niet. En zoo wil ook hij, die een testament maakt, niet anders 
dan dat de door hem bedachte personen genot van bepaalde goe-
deren zullen verkrijgen. Door anderen is tegenover dezen aanval 
de oude opvatting der rechtshandeling gehandhaafd : i ) . He t is hier 
niet de plaats om ons in de theorie der rechtshandeling te verdie-

1) Stillschwcigende Willenserklarung blz. 2 vlg. 
2) t. a. p. blz. 7. 
3 ) Vgl. b.v. Endemann, Biirg. Recht I blz. 276. 
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pen. Ik geloof voor ons doel met een enkele opmerking te kunnen 
volstaan. Mijns inziens gaat het hier niet tusschen twee opvattin-
gen, die elkaar uitsluiten, eerder zijn het twee beschouwingswijzen, 
die naast elkaar recht van bestaan hebben. Het is volkomen waar, 
wie koopt, leent, een testament maakt, wil in de eerste plaats zekere 
behoeften bevredigen, hij wil een economisch doel. Maar hij wi l 1 ) 
ook rechtsgevolgen. W e leven nu eenmaal in een maatschappij, 
waarin de bevrediging van economische behoeften, de beschikking 
over de daarvoor noodzakelijke goederen naar rechtsregelen ge-
beurt. Deze omstandigheid is een ieder bekend. Ieder weet, dat hij 
als hij koopt, leent, erft enz. rechten verkrijgt en plichten op zich 
neemt, op het ontstaan van die rechtsgevolgen, kunnen wij zeg-
gen, is zijn wil gericht. En het is het goed recht van den jurist deze 
zijde der zaak tot de voor hem belangrijkste te maken. Dat naast 
het economische ook een rechtsgevolg wordt beoogd, blijkt duide-
lijk als het recht ter bereiking van hetzelfde doel meerdere wegen 
openstelt. W i e een zaak in pand geeft wil economisch hetzelfde 
als wie ter verzekering eener vordering een voorwerp verkoopt met 
beding van wederinkoop, toch is er juridisch verschil, wie den twee-
den weg kiest, wil juist niet den eersten. 

Ik geloof dus niet, dat het noodig is, dat wij de leer, dat wie een 
rechtshandeling verricht eenig rechtsgevolg beoogt, op zij zetten. 
Maar wel maakt de bestrijding, die zij van deze zijde ondervond, 
ons tweeërlei indachtig. In de eerste plaats, dat het rechtsgevolg 
altijd gewild is ôm het economische, dat niemand beoogt rechten 
te verkrijgen om die rechten, maar om de macht die zij feitelijk 
geven. In de tweede plaats, dat de voorstelling van het rechtsgevolg 
bij de handelende personen altijd min of meer vaag is. Het is vol-
komen juist als door de hier bedoelde schrijvers wordt aangevoerd, 
dat het niet meer is dan een fictie, wanneer men beweert dat ieder 
die handelt, zich al de rechtsgevolgen, die uit zijn handelingen 
voortvloeien, bewust is, dat wie koopt aan verborgen gebreken en 
uitwinning en vrijwaring en wat dies meer zij, zou denken. Alleen 
er vloeit niet uit voort, dat geen rechtsgevolg gewild is, de ver-
kooper weet dat hij moet leveren, hij verwacht betaling en rekent 
den kooper daartoe verplicht, maar wel maakt ook dit voorbeeld 
duidelijk, dat de voorstelling van het te verkrijgen recht of de te 
aanvaarden plicht zich in den regel tot de hoofdtrekken daarvan 
bepaalt. Het is niet een vast omlijnde figuur, waarin elk deel even 
helder zichtbaar is, het is eerder een lichtend punt, waarvan de 
uitstraling steeds flauwer wordt, een figuur, waar in het midden 
eenige vaste lijnen staan, maar waarvan de omtrek is weggedoezeld. 

Dit geldt voor alle rechtshandelingen, ook testamenten. W i e 
zijn zoon instelt tot eenigen erfgenaam, weet wel dat al zijn baten 

' ) Ik gebruik het woord „willen" omdat het 't meest gebruikelijke is, in 
den strijd of het wel juist is hier van ,,willen" te spreken, treed ik niet. 
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en schulden op dien zoon overgaan, wie een legaat maakt van 
f 1000.— weet dat zijn erfgenaam aan den aldus bedachte persoon 
die geldsom moet afgeven, maar verder gaat hunne voorstelling 
meest niet. En dit te minder, naarmate de erflater minder van der-
gelijke zaken op de hoogte is, naarmate de te regelen toestanden 
ingewikkelder zijn (tweede huwelijk) of de regeling zelf gecom-
pliceerder ( fideï-commissaire substituties e. d . ) . 

Voor de uitlegging is dit van groot belang. 
Niet dat wij in het algemeen zouden moeten — of zelfs mogen — 

vragen of de erflater wel goed begrepen heeft wat hij neerschreef 
of deed neerschrijven, of hij wel zooveel wilde als hij verklaarde 
te willen. Zoolang wij geen grond hebben het tegendeel aan te 
nemen, moeten wij aan de gebruikte woorden haar normale, ge-
wone beteekenis toekennen. De gewone beteekenis van juridieke 
termen is de rechtskundige, is gesproken van legaat, erfstelling, 
fideï-commissaire substitutie e.d. dan mogen wij deze termen nemen 
in den zin die het recht er aan hecht en behoeven wij niet te onder-
zoeken of de erflater die woorden wel heeft verstaan. Blijkt het 
overtuigend, dat dit niet het geval is geweest, dan gaat ook hier 
de bedoeling vóór de letter. Ten aanzien van de juridieke begrip-
pen, in het testament gebruikt, geldt niets anders dan voor de 
andere, die bij het opstellen der akte werden aangewend. De eigen-
aardigheid, waarop we wezen, is niet van bijzonder belang. 

Maar anders wordt dit, zoodra zich omstandigheden voordoen, 
door den erflater bij het maken van het testament blijkbaar niet 
voorzien. Het staat den erflater vrij — behoudens enkele beper-
kingen — naar willekeur over zijn nalatenschap te beschikken, zijn 
wil is wet, wat hij zich heeft gedacht moet verwezenlijkt worden. 
Het is de eerste plicht van den uitlegger dit voor oogen te houden. 
Maar ook moet hij bedenken, dat de testator de regeling die hij 
als de gewenschte decreteerde, gaf voor een bepaalden stand van 
zaken, zooals hij die zich dacht. Doen zich nu feiten voor, waaraan 
hij klaarblijkelijk niet heeft gedacht, is de toestand anders dan hij 
verwachtte, dan wordt het onzin te zeggen dat de erflater dit of 
dat bedoelde, want hoe kan deze iets bedoeld hebben, waaraan hij 
niet eens heeft gedacht? En wie kan uitmaken, wat hij zou bedoeld 
hebben als hij wel voor oogen had gehad, wat hij nu niet heeft 
voorzien? Maar dan gaat het ook niet meer aan. uit de juridieke 
begrippen, door den erflater gebruikt, gevolgtrekkingen te maken, 
en wat wij juristen nu logisch deduceeren hem als zijn wil toe 
te dichten. Dan moet langs anderen weg de oplossing gezocht wor-
den. Daarbij blijft van belang wat hij gewenscht heeft, daarmee 
moet rekening gehouden worden, zeer zeker. Maar als gewenscht 
kan dan niet 't resultaat gelden wat juristen in het testament lezen, 
slechts datgene waarvan met zekerheid te zeggen valt dat het den 
erflater als doel voor oogen stond: de kern van zijn verklaring, 
het min of meer vage figuur wat hij zich dacht. 
36 
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Wanneer zullen zich nu omstandigheden voordoen, bij het maken 
van het testament niet voorzien? W a n n e e r zullen wij dus vrijer 
tegenover de verklaring staan? Het is niet gemakkelijk, dit a priori 
te zeggen. Ieder geval moet op zichzelf beoordeeld worden. W e 
kunnen er slechts eenige opsommen, waar twijfel, of we voor niet 
voorziene dingen zijn komen te staan, niet goed mogelijk is. De 
gevallen, waarin deze twijfel uitgesloten is, zullen in den regel 
wel tot één der volgende typen terug te brengen zijn: óf er zijn 
tusschen het maken van het testament en het overlijden feiten 
voorgevallen, waaraan niet is gedacht, of bij de uitvoering van 
den uitersten wil zelf doen zich dergelijke omstandigheden voor. 
Tot gebeurtenissen vóór het testament zal men niet zoo licht kun-
nen teruggaan, omdat het moeielijk zal zijn vast te stellen, dat de 
erflater daarmee geen rekening heeft gehouden; voor feiten, dan 
nog in de toekomst liggend, is dat zooveel gemakkelijker. Geven 
wij van beide rubrieken eenige voorbeelden. 

Tot de eerste behoort het volgende. Een erflater benoemt zijn 
echtgenoote tot erfgename, aan die erfstelling voegt hij een een-
voudig fidei-commissum de residuo toe. De bezwaarde sterft vóór 
den erflater, kunnen de verwachters als zijn erfgenamen optreden? 
of erven de erfgenamen ab intestato? Het vóóroverlijden was in 
het testament niet voorzien, immers dan zouden ook wel voor dat 
geval erfgenamen zijn aangewezen. Gaat men nu als de rechtbank 
te Den Bosch ' ) verklaren, dat het „blijkbaar zijne bedoeling was" 
voor dat geval de verwachters tot erfgenamen te maken, dan be-
weert men iets waarvan men toch eigenlijk niets weet. In het testa-
ment staat het niet, en wie geeft den rechter het inzicht in de 
intieme bedoelingen van den overledene? 

Een ander voorbeeld is te vinden in een in Duitschland veel 
besproken geval *). Een vrouw benoemt tot erfgenamen haar broers 
Fritz en Karl en de kinderen van haar vooroverleden broeder Wi l -
helm. Zij vermaakt Fritz bovendien haar inboedel. Fritz sterft voor 
de erflaatster. Kunnen diens kinderen als erfgenamen optreden? 
Het Pruisische Kammergericht ontkent het, een uitspraak onder 
anderen door Dernburg ten scherpste gelaakt. Ook ik houd h?ar 
voor onjuist. Maar kan men beweren dat de erflaatster de instel-
ling van die kinderen bedoeld heeft? Had zij het gewenscht, zij 
had het wel gezegd, aan het vóóroverlijden heeft ze klaarblijkelijk 

' ) 31 Dec. 1902 W. 7974. W. P. N. R. 1725. Bevestigd door Hof den Bosch 
19 April 1904 W. 8075. W. P. N. R. 1810. Het is merkwaardig dit proces te 
vergelijken met den beroemden strijd, te Rome ongeveer een eeuw voor Christus 
gevoerd, of een substitutio pupillaris — aanwijzing van den opvolgcnden erf-
genaam voor het geval dat de ingestelde minderjarige zoon vóór zijn meerderjarig-
heid sterft — een substitutio vulgaris, gewone erfstelling uit de hand, insluit voor 
het geval de minderjarige in het geheel niet als erfgenaam optreedt. Vgl. Dernburg 
Pand 111 § 89 noot 15. 

'-) Dernburg. Burg. Recht V, Mz. 118. daar verdere aanhalingen. 
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niet gedacht. Ook hier bestaat de toestand niet meer, waarvoor 
het testament is geschreven. W a t nu? 

Een voorbeeld van het tweede type kan het geval genoemd wor-
den waarover de heer Veenenbos en ik in dit Weekblad van ge-
dachten wisselden. Ik mag de feiten nog wel even in herinnering 
brengen. 

Een erflater legateert aan zijn tweede vrouw het vruchtgebruik 
zijner nalatenschap. Voor het geval een zijner erfgenamen (kin-
deren) zich tegen dat legaat verzet, stelt hij dat kind in de legitieme 
en vermaakt de echtgenoote het beschikbare deel. Bij de afwikke-
ling van den boedel blijkt dat tijdens 2e huwelijk verlies is geleden, 
dat dus op grond van het bepaalde bij art. 949 B. W . de vrouw 
niets mag genieten. Het voor haar beschikbare deel is dus nihil, 
vraag: wordt nu toch het kind, dat zich tegen uitkeering van het 
vruchtgebruik verzet, ten bate van een zijner broers en zusters in 
de legitieme gesteld of mist de bepaling uitwerking? Ook hier was 
het resultaat niet voorzien, nu niet tengevolge van gebeurtenissen 
tusschen het opstellen der akte en het overlijden, maar tengevolge 
van den toestand bij het overlijden in verband met wetsbepalingen. 
Dat deze complicatie niet voorzien was, blijkt daaruit dat de dis-
positie, voor zoover zij making van het beschikbaar deel betreft, 
geene uitwerking kan hebben, omdat er geen beschikbaar deel is. 
W a t nu te beslissen ten aanzien van den overigen inhoud der 
testamentaire beschikking? 

Ik geloof met deze voorbeelden te kunnen volstaan. Zij waren 
gemakkelijk te vermeerderen, daarbij zou wel blijken dat nog andere 
vormen zijn te denken, waarin het geval zich vertoont. Ik acht het 
onnoodig om dit te onderzoeken, omdat door de genoemde voor-
beelden m. i. duidelijk is dat niet zelden de mogelijkheid zich voor-
doet, dat de door den erflater voorgeschreven regeling niet bestemd 
is te werken voor den stand van zaken, zooals die bij het over-
lijden is. Ook is dunkt mij duidelijk geworden, dat dan uitvorsching 
wat de erflater bedoeld heeft, niet voldoende is, wat hij bedoeld 
zou hebben, niet uit te maken. Ik herhaal nog eens: ook dan is die 
bedoeling, zijn de wenschen van den erflater — maar beperkt dan 
tot datgene wat met zekerheid als zijn wil kan worden aangeduid — 
niet zonder belang. Bij het verdere werk van interpretatie worden 
zij het uitgangspunt, maar dat werk bevat nu zeker iets anders 
dan vaststelling van dien wil. De uitlegging wordt aanvulling. Hoe 
moet die geschieden? Hierover een slotartikel. 

IV. 

Eén ding hoop ik in het vorige duidelijk te hebben gemaakt: de 
uitlegger van een testament kan niet altijd volstaan met uit te 
vorschen wat de erflater subjectief heeft gewild, wat hem voor 
36* 
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oogen zweefde als de gewenschte regeling, toen hij zijn testament 
maakte. 

W a t zal hij dan moeten zoeken? 
Wat hem (uitlegger) in den lijn van het testament, dus van het 

standpunt van den erflater, voortbouwend op den door dezen in 
het testament gelegden grondslag objectief juist voorkomt. Feite-
lijk doen zij, die hun resultaat van uitlegging tot ,.bedoeling van 
den erflater" stempelen niet anders, aannemend dat de erflater 
zóó zou geredeneerd hebben als zij, uitleggers, redeneeren, leggen 
zij hem als bedoeling in den mond wat hun zelf het juiste toeschijnt. 
Vandaar dat ik tegen hunne conclusie's maar zelden bezwaar zou 
maken. Maar hun ontbreekt het juiste inzicht in hun eigen werk-
wijze. En dit is niet zonder practisch belang. W a n t het maakt het 
moeielijker, naarmate de verklaringen in het testament minder hou-
vast geven, de juiste conclusie te trekken. Dan durft men een resul-
taat niet aan, waarvan men voelt dat het toch moeilijk gaat het als 
door den erflater gewild te proclameeren. 

Bezien wij den regel dien ik opstelde wat nader. 
Het testament moet ons uitgangspunt zijn. In den zin van den 

erflater, zoo mogelijk — in den zin van het testament altijd, zou 
ik iederen uitlegger van een uitersten wil wenschen voor te houden. 
Dit is ook de eigenlijke zin van art. 934 B. W . Hiermee is elke 
willekeur uitgesloten, elke tegenwerping dat de rechter niet zijn 
meening voor die van den erflater mag stellen, van te voren weer-
legd. De rechter mag niet vragen: is dat testament juist, billijk? 
had de erflater wel reden zijn kind uit te sluiten? dezen te pas-
seeren en dien te bevoordeelen? Maar wel kan hij zich de vraag 
stellen: wat moet ik juist en billijk achten voor deze thans gegeven 
omstandigheden, als voor die, waaraan de erflater dacht, de in-
houd van het testament wet zal zijn. Daartoe zal hij dus allereerst 
moeten opsporen welk doel de erflater bereikt wilde zien, om daar-
toe te komen, zij het misschien langs anderen weg en met verschil 
in de bijkomstigheden, zal hij zijn medewerking moeten verleenen. 
Hier werkt de onderscheiding tusschen 't eigenlijk gewilde en den 
vorm er aan gegeven, die ik boven signaleerde. Slechts indien 
bereiken van dit doel feitelijk of juridisch onmogelijk is, zal hij er 
zich bij neer mogen leggen. Zoo in het geval van de rechtsvraag. 
Doel was daar bevoordeeling van de vrouw en wel zoo mogelijk 
door vruchtgebruik, subsidiair door het beschikbare deel, met in 
't laatste geval in de legitiemestelling van hem die zich tegen de 
vruchtgebruikbeschikking zou verzetten. De bepalingen van het 
B. W . maken bereiking van dit doel juridisch onmogelijk, wat moet 
de rechter nu doen? Moet hij nu aan een enkele bepaling, ter wille 
van dit doel ingeschoven, kracht toekennen, of mag hij haar, nu 
zij niet meer werken kàn in het verband, waarin de erflater haar 
gedacht had, nu ook verder ter zijde laten? Het antwoord op die 
vraag zal m. i. beheerscht worden door dat op deze andere, heeft 
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die beschikking nu op zichzelf beschouwd, dus anders dan de erf-
later haar bedoelde, zin? of anders gezegd, is zij objectief juist? 

Hoe zal de rechter nu kunnen bepalen, wat objectief juist moet 
heeten? Hij zal zich in de eerste plaats moeten afvragen: wat zou 
recht zijn, als omtrent het punt niets bepaald was, wat is dus het 
intestaat erfrecht? In de wet vindt hij zijn richtsnoer. Als — om 
aan het Duitsche geval, dat ik hierboven citeerde, te herinneren — 
de wet voor het intestaat erfrecht plaatsvervulling voorschrijft, dan 
zal de rechter goed doen, in geval van twijfel ook in het testament 
die plaatsvervulling te leggen. 

Immers bij ons geldt het intestaat erfrecht als het normale, het 
testament als afwijking, is niet door den erflater den rechter op 
hem bindende wijze een afwijking van den normalen regel voor-
geschreven, dan kan hij tot deze terugkeeren. Maar naast de vraag: 
wat zegt de wet, zal de uitlegger dadelijk deze andere moeten stel-
len: beantwoordt de wet ten aanzien van het punt in quaestie nog 
wel aan de algemeene rechtsovertuiging, is het wettelijk vastgelegde 
positieve recht nog wel een levend recht, in het bewustzijn der 
menschen bestaand? Immers de formeele band die den rechter — 
en iedere uitlegger staat op het standpunt van den rechter — aan 
de wet bindt, ontbreekt hier. Hier is de wet hem zeker niet meer 
dan een richtsnoer, een wegwijzer om uit de moeielijkheid te komen, 
waarin hij zich bevindt, niet een meester dien hij heeft te volgen. 
Zonder eenig bezwaar kan de uitlegger van een testament de wet 
ter zijde laten, als haar uitspraak in strijd is met de heerschende 
rechtsovertuigingen. Zoo b.v. ten aanzien van het erfrecht van den 
echtgenoot. Een rechter, die in een interpretatiekwestie betoogde, 
dat de wet den echtgenoot eerst na alle mogelijke bloedverwanten 
tot de erfenis roept en die daarom, nu onzeker is of de erflater ten 
behoeve van zijn vrouw eenige beschikking had gemaakt, tegen 
haar besliste, zou zijn taak weinig verstaan. Het is wel algemeen 
erkend, dat die achterstelling niet gerechtvaardigd is. De rechts-
overtuigingen dus van zijn tijd zullen voor den rechter de voor-
naamste bron zijn, als hij hier het objectief juiste zoekt. Maar ik 
zou hem ook aan deze niet absoluut gebonden willen achten. Ook 
tegenover deze is hem, gelijk tegenover de wet, critiek geoorloofd. 
Eigen overtuiging mag ook een woordje meespreken, in eigen be-
zinning over wat recht moet zijn voor eenig geval vindt hij ten 
slotte den toetsteen, waaraan hij de te geven uitspraak proeft. 
De rechter heeft voor te gaan soms, niet enkel te volgen. Niet dat 
hij wegen kan inslaan, waar hij weet dat niemand hem zal volgen, 
aan eigen sympathie of antipathie mag toegeven, maar wel heeft 
hij als hij de rechtsovertuigingen om hem heen onderzoekt, te be-
denken dat hij zelf mede een deel vormt van die rechtsvormende 
massa, en dat er geen enkele grond is, zijn geschoolde overden-
kingen, op nauwkeurig afwegen berustend van voor en tegen, met 
overzien ook der consequenties in analoge gevallen achter te stellen 
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bij de meening van anderen, van de „meesten" zelfs — integendeel. 
En al komt dit deel van 's rechters taak — het belangrijkste — hier 
niet zoo op den voorgrond als elders, ook hier doet hij goed het 
zich immer te herinneren. 

Zeg t men: zoo wordt de rechter schepper van recht, blijft niet 
enkel toepasser, dan zou ik willen antwoorden dat hij nooit anders 
is. Over interpretatie van wetten spreek ik nu niet. Ik wil nu slechts 
aantoonen, dat niet alleen in de gevallen, waar ik hier over spreek, 
waar de rechter bij onzekerheid van regeling door den erflater zelf 
moet regelen, hij het testament aanvult, maar dat ook, waar hij enkel 
interpreteert, de bedoeling zoekt van den erflater, er toch altijd een 
slechts tot hem zelf te herleiden element in het recht komt, dat 
iedere interpretatie tevens is aanvulling en de tegenstelling er eene 
is van meer of minder niet van scherp te scheiden dingen. Een 
voorbeeld daarvan geeft het in dit nummer opgenomen vonnis der 
rechtbank te Leeuwarden. Een erflaatster vermaakt ,,de helft in 
het door haar bewoonde huis te T . met alles wat zich daarin be-
vindt, niets uitgezonderd, benevens het levenslang vruchtgebruik in 
het overig deel harer nalatenschap" aan haar man. Er bevonden 
zich in het huis eenige effecten en f 2000.— contanten, is van deze 
het eigendom vermaakt of wel het vruchtgebruik? 

De vraag, is hier enkel wat heeft de erflaatster bedoeld. De 
rechtbank denkt er niet anders over. Met een niet zeer fraaie 
redeneering wijst zij eerst het beroep op art. 572 B. W . af. dit art. 
is niet toepasselijk zegt zij, omdat in het testament niet alleen staat 
,,alles wat zich in het huis bevindt" maar daaraan is toegevoegd; 
„niets uitgezonderd"; sterk zal zeker niemand dit argument noemen. 
Juister was het m. i. gev/eest uiteen te zetten, dat een wettelijke 
uitleggingsregel als art. 572 B. W . altijd slechts geeft aanvullend 
recht en dus buiten toepassing blijft als de erflater met den uitge-
legden term kennelijk iets anders heeft b e d o e l d ' ) . Dit tusschen 
twee haakjes. W a a r het hier op aankomt is het verdere betoog. 
De rechtbank overweegt: ,,dat die bepaling de beteekenis heeft, dat 
de testatrice heeft willen vermaken de helft van het door haar be-
woond huis en van de voorwerpen van inboedel, welke zich daarin 
bevonden, doch dat die bepaling minder den zin heeft dat zij ook 
wilde legateeren de helft van de effecten en contanten, welke wel 
in dat huis aanwezig waren, doch waarvan geenszins pleegt gezegd 
te worden dat zij zich in een huis bevinden, zooals men zulks wel 
van een inboedel zegt". Het beroep op de woorden lijkt me weinig 
afdoend. W a n n e e r een onderzoek wordt ingesteld naar vermiste 
effecten is de vraag: waar bevonden zich die effecten op dàt oogen-
blik, en het antwoord: „zij bevonden zich in een kastje in mijn huis", 
geheel in overeenstemming met het gebruikelijke. Juister zou het 
geweest zijn te zeggen dat in dat verband die woorden minder 

>) Vgl. Danz t. a. p. blz. 87, 113. 
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passend van effecten en geld gebruikt zijn, maar het eenig afdoende 
argument is toch het door de Rechtbank aan het slot gebezigde, dat 
de nalatenschap door de erflaatster in twee deelen was gesplitst: 
huis en inboedel: in eigendom aan haar man — overig deel: vrucht-
gebruik, en het nu volkomen rationeel is, billijk, de effecten en 
contanten tot het laatste, willekeurig ze tot het eerste te rekenen. 
Niet dus op grond van psychologisch onderzoek naar de meeningen 
der erflaatster, maar enkel op grond dat zij niet geacht kan worden 
die onredelijke bedoeling gehad te hebben, wordt het door de 
Rechtbank billijk bevondene tot hare bedoeling gemaakt. Ik zeg niet 
dat dit hier niet mag, ik beweer alleen dat die vaststelling van be-
doelingen toch weer is een aanvulling, een zelf recht scheppen. Het 
is als Dernburg 1 ) zegt: ,,Jede Auslegung, welche sich nicht blosz 
auf Wortserklàrung beschrânkt ist Erganzung". Ik beroep 
mij op hem, omdat hij toch zeker niet van belustheid op nieuwig-
heden kan verdacht worden. W i e een uitvoeriger betoog over de 
hier geuite stelling wenscht te kennen, vergelijke het aangehaald 
werk van Dereux: équité en intérêt général, geven volgens dezen 
den doorslag. 

Rechtsverwezenlijking, het zoeken van het objectief juiste binnen 
de door het testament getrokken grenzen, ziedaar de taak, die den 
testamentuitlegger wacht. Dat het resultaat der interpretatie dus 
billijk is, te rechtvaardigen, redelijk, is niet iets wat wij met blijd-
schap op den koop toenemen als het toevallig zoo uitkomt, het is het 
hoofddoel van ons streven. Mij zou het een voldoening zijn, als ik 
de lezers van dit blad, die meer dan anderen met testament-inter-
pretaties te maken hebben, van die waarheid had doordrongen. 

Is men eenmaal voor zichzelf klaar gekomen met de methode, 
hoe testamenten te interpreteeren, dan staat men zooveel sterker 
tegenover de veel moeilijker taak van contracts-uitlegging. Daar 
zullen zich zooveel meer gevallen die niet voorzien zijn voordoen, 
daar heeft de subjectieve bedoeling zooveel geringer beteekenis, 
omdat het niet een eenzijdige verklaring geldt, maar een die door 
twee of meerdere tot de hunne is gemaakt, en het altijd twijfelachtig 
blijft, of wat de een begreep ook door den ander werd begeerd, of 
wat de een wilde ook de ander zich als gewenscht voorstelde. Be-
denkt men echter goed, wat testament-uitlegging is, dan kan men 
ook in die complicaties gemakkelijker den weg vinden. 

] ) Burg. Recht V, blz. 119 noot. 
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1. De vraag van den last in het erfrecht is aan de orde gesteld 
door een procedure, die een Rotterdamsche advocaat voor eenige 
jaren opzette. Vóór dien nam men ten onzent aan, dat niet-nakoming 
van den aan een testamentaire beschikking verbonden last wèl ten 
gevolge had, dat vervallenverklaring van die beschikking, overeen-
komstig art. 1051 B. W . , gevraagd kan worden door hem, wien 
erfenis of legaat na de vervallenverklaring zou toekomen, maar dat 
zulk een beschikking niet aan den bevoordeelde het recht gaf, zelf 
nakoming van de verplichting van legataris of erfgenaam te eischen. 
Zoo leerden Diephuis, VIII , blz. 333, Land III, blz. 58 en Meijers, 
blz. 106. Afwijkende jurisprudentie was — met uitzondering van 
een vonnis van Zutphen van 17 April 1879, W . 4439 — niet te 
vinden. Toch waagde de Rotterdamsche advocaat het met zulk een 
actie en — hij won zijn proces in drie instanties. Rechtbank Rotter-
dam 18 April 1910, W . 9135, W . P. N . R. 2173, Hof den Haag 
4 April 1913, W . P. N . R. 2265 en H. R. 27 Maart 1914, W . 9649. 
W . P. N . R. 2322, beslisten te zijnen gunste. W a s met dit arrest 
het proces beëindigd, wetenschappelijk is de zaak nog niet uitge-
maakt. Meijers gaf geen kamp, hij teekende onmiddellijk onder het 
arrest aan (in het Weekblad v. h. Recht) dat hij niet van ongelijk 
overtuigd was. Ik ben dat wel. Laat ik er bijvoegen, dat ik vóór het 
arrest de zaak nooit in het bijzonder bestudeerd had, maar zonder 
eigen onderzoek de heerschende leer als juist accepteerde. T h a n s 
van ter zijde met de vraag in aanraking komende, kwam ik tot de 
conclusie, dat ik de bezwaren door Meijers tegen het arrest aange-
voerd, niet kan deelen. De gronden voor die conclusie wil ik gaarne 
aan de lezers van dit blad uiteenzetten. Maar laat ik beginnen met 
de argumenten te resumeeren, door den H. R. en door Meijers 
aangevoerd. 

2. De Hooge Raad stelt voorop: iedere uiterste wilsbeschikking 
moet zooveel mogelijk gevolg hebben (art. 934 B. W . ) . A priori 
mag worden aangenomen dat wie door zulk een beschikking be-
voordeeld is, ook een middel moet hebben die bevoordeeling af 
te dwingen. Het recht van den bevoordeelde is erkend in de artt. 
1014 en 1048 B. W . , er zou een uitdrukkelijke wetsbepaling moe-
ten zijn aan te wijzen, bij welke den bevoordeelde het middel, de 
actie tot nakoming, zou zijn onthouden. Zulk een wetsbepaling is 
er niet. Art. 1051 geeft wel aan anderen een vordering in hun 
belang en dit kan indirect ook den door den last bevoordeelde ten 
goede komen, maar daarin ligt geen uitsluiting van de actie van 
den bevoordeelde. 

*) Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie no. 2410 (4 
Maart 1916). 
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Meijers voert hier tegenover aan: Art. 1048 en art. 1014 zeggen 
niets meer dan dat een last ten behoeve van een derde mogelijk is, 
maar kennen niet aan dien derde een recht toe. Uit art. 1014 volgt 
juist het tegendeel. Immers art. 1013 verbiedt het legaat van goederen 
van den erfgenaam. Art. 1014 veroorlooft den last bestaande in 
de uitkeering van een goed van den erfgenaam aan een derde. 
W a a r zou het verschil liggen tusschen beide, als ook de last een 
recht tot vorderen geeft? Eindelijk heeft art. 1051 B. W . alleen 
zin, indien de bevoordeelde een actie tot nakoming mist, heeft hij 
die actie wel, waartoe is dan het paardenmiddel van art. 1051 
noodig? De nakoming van een last wordt naar de opvatting van 
den H . R. door twee acties, die van het legaat slechts door één 
beschermd. Waar toe? 

3. Ik begin met het laatste argument. Mag ik op een verwante 
verhouding wijzen? 

Iemand doet een gift aan een ander, onder voorwaarde (of liever 
onder den last) dat deze jaarlijks een zekere uitkeering aan een 
derde zal doen. De derde heeft een actie tot nakoming; wat ook 
betwist moge zijn in de leer van het beding ten behoeve van derden, 
dat een derde bij giften met zulk een beding gedaan, zelf tot hand-
having van zijn recht tegen den begiftigde mag optreden, bestrijdt, 
voor zoover ik weet, niemand. Maar ook de gever kan ageeren, 
art. 1725, 1°. B. W . geeft hem bevoegdheid op grond van niet-
vervulling der voorwaarde de schenking te herroepen. Ook hier 
dus beide acties, die van den bevoordeelde tot nakoming, die van 
den gever tot vervallenverklaring naast elkaar. Is dus in het parallel-
loopen van deze beide in het erfrecht niets bijzonders gelegen, er 
is hier meer dan analogie, er is direct verband. Da t leert de ge-
schiedenis. De Fransche Code gaf niet een zelfstandige regeling 
van de vervallen-verklaring van den last, maar verwees naar de 
regeling bij schenking. Art. 1046 Code luidt: ,,Les mêmes causes, 
qui suivant l'art. 954 et les deux premières dispositions de l'art. 
955 autoriseront la demande en révocation de la donation entre 
vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions 
testamentaires." Onze wetgever wilde van de regeling bij de schen-
king alleen het beginsel van art. 1725, 1°. B. W . , in het erfrecht 
overnemen, hij kwam daardoor tot een andere redactie, maar dat 
deze zich geheel bij den Code aansluit, blijkt wel daaruit dat in 
den oorspronkelijken tekst van het art. van „herroeping" werd ge-
sproken. Het woord „vervallenverklaring" is daar eerst later voor 
in de plaats gesteld. 

4. Blijft het bezwaar, dat naar 's Hoogen Raad 's leer er geen 
verschil tusschen last en legaat zou overblijven. Voor zoover de 
last een praestatie tegenover een bepaalden derde i n h o u d t l ) bestaat 

] ) De last kan ook gemaakt zijn ten voordeele van den erflater, van den erf-
genaam zelf, van onhepaalde derden. (Zie Meijers, blz. 106.) 
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dat verschil inderdaad alleen hierin, dat bij den last de verplich-
ting tot praestatie tegelijk is voorwaarde van de beschikking. Daar-
in zit juist het eigenaardige van den last. V a n de voorwaarde in 
den eigenlijken zin, de conditio, verschilt hij naar Savigny's woord, 
doordat hij tegelijk dwingt, een verplichting oplegt1 ) , — van het 
enkel opleggen van de verplichting (het legaat) , doordat hij tevens 
voorwaarde is, het lot van de beschikking zelf, waarin hij is toe-
gevoegd, van zijne vervulling afhankelijk wordt. Uit dezen dubbe-
len aard van het instituut is de dubbele actie verklaarbaar — verre 
van iets abnormaals te zijn, past deze geheel in dat karakter. 

5. Maar is dat nu wel te rijmen met de artt. 1013 en 1014 B. W . ? 
Bezien wij deze wat nader. W a t is de grond van art. 1013 B. W . ? 
Het Romeinsche recht laat een legaat van eens anders goed wèl 
toe, indien de erflater wist dat het niet zijn goed was, waarover 
hij beschikte, niét, indien hij met die omstandigheid onbekend was. 
Dit onderscheid, dat naar men beweer t 2 ) , tot vele en moeielijke 
processen aanleiding gaf, wilde men opheffen. Zoowel de Fransche 
als onze wetgever verbood het legaat van eens anders goed kort-
weg. Gij zult niet over eens anders goed beschikken, heette het 
voortaan. Maar, voegde onze wetgever er aan toe, gij moogt wel 
van de afgifte van een der goederen van den erfgenaam een voor-
waarde maken van uw erfstelling. Laat mij dadelijk toegeven, dat 
het niet heel duidelijk is, wat men zich daarbij precies gedacht 
heeft. In 1823/4, toen men zich bepaalde tot het voorschrift van 
wat thans art. 1013 is, maakte de regeering een opmerking, die 
aan voorwaarde in den zin van conditio doet denken. In 1833 toen 
de invoeging van de artt. 1014 en 1015 werd voorgesteld, dacht 
men meer aan den last, immers toen heette het: „Doch dit neemt 
niet weg en daartoe strekt art. a (nu 1014) dat de erflater de be-
voegdheid hebbe om aan zijnen erfgenaam of legataris, als voor-
waarde, de verplichting op te leggen, om b.v. een aan hem toebe-
hoorend huis, landhoeve of roerend voorwerp aan een derde uit 
te keeren; daardoor geschiedt geen inbreuk op zijne rechten van 
eigendom, en hij is slechts tot die uitkeering verbonden, indien hij 
het legaat aanneemt" : i ) . Hier hebben wij den last, immers de ver-
plichting, de verbintenis. En van verplichting spreekt ook de tekst 
van art. 1014. Alzoo: legaat van eens anders goed is nietig, maar 
het is dat niet, indien het tot voorwaarde gemaakt is van erfstel-
ling of legaat, m . a . w . indien het een last is. Iets irrationeels kan 
ik daarin niet vinden. Maar zegt men wellicht: „volgens die rede-
neering veroorlooft art. 1014 wat art. 1013 verbiedt, er is tegen-
strijdigheid, ge kunt deze alleen opheffen, door aan den naar art. 

*) Het is wel eigenaardig, dat Land t. a. p. de bekende karakteriseering van 
den last: „Der Modus zwingt, aber suspendirt nicht," bestrijdt, omdat de na-
koming van den last natuurlijk (sic) niet kan gevraagd worden. 

2) Vgl. Baudry-Lacantinerie et Colin, II (dl. XI van Baudry) no. 2513. 
3) Vgl. Voorduijn, IV, blz. 181 en blz. 182. 
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1014 bevoordeelde de actie tot nakoming te onthouden". Ik ant-
woord: ik geloof niet dat art. 1013 het verbod inhoudt dat gij er 
in leest. Dank zij de artt. 1014 en 1015 is het niet zoo algemeen 
als het schijnt, de strekking van art. 1013 wordt door art. 1014 en 
art. 1015 nader bepaald, wil men beperkt; volgens de heerschende 
leer1) zijn laatstbedoelde artt. volkomen overbodige tusschenvoe-
gingen. Dat het inderdaad de juiste uitlegging van art. 1013 die ik 
hier geef, is, kan vergelijking met het Fransche recht leeren. De 
Fransche Code heeft wèl het voorschrift van art. 1013 in art. 
1021 C. Hij mist bepalingen analoog met de artt. 1014 en 1015. 
En wat zien wij nu bij de uitleggers? Dat precies dezelfde uitzon-
deringen als bij ons in deze artt. zijn belichaamd ook daar worden 
aangenomen. ,.Toutefois la jurisprudence et les auteurs admettent 
avec raison, qu'il n'y aurait pas legs de la chose d'autrui, nul aux 
termes de l'art. 1021, si un testateur imposait à son héritier ou à 
son légataire sous forme de charge ou de condition l'obligation de 
donner à un tiers un bien lui appartenant", zegt Baudry 2 ) . Dus: 
ook in Frankrijk meent men, dat het verbod van het legaat van 
eens anders goed niet insluit verbod van het leggen op den erf-
genaam van de verplichting tot uitkeering van eigen goed, en dat 
mét actie van den bevoordeelde op de uitkeering — in Frankrijk 
betwijfelt niemand het bestaan dezer actie. Bij ons heeft de wet-
gever hetzelfde nog eens uitdrukkelijk gezegd. Mogen wij nu niet 
aannemen, dat een uitlegging van art. 1014 in den zin als hier 
verdedigd, met art. 1013 niet in strijd is? Welke reden zou er zijn 
om het er voor te houden, dat nu bij ons bij die wetsbepaling zou 
zijn uitgegaan van een onderstelling, dat den bevoordeelde zulk 
een actie niet toekomt? Ook in het verband der artt. 1013 en 1014 
B. W . kan ik een argument tegen de leer van den Hoogen Raad 
niet vinden. Zij schijnt mi; vooralsnog de juiste. 

1 ) Zie Meijers, blz. 135. Diephuis, VIII, blz. 334, laat in het algemeen legaat 
van het goed van den erfgenaam toe, hij maakt zich echter geheel los van den 
tekst der wet ,,als voorwaarde". Hij zag m. i. terecht in, dat in een geval als hier 
bedoeld de bevoordeelde wèl nakoming moet kunnen vorderen, maar rij raakt 
op een dwaalweg, doordat hij in het algemeen het vorderingsrecht bij Jen last 
ontkent. Daardoor moest hij hier de woorden ,,als voorwaarde" als het ware weg-
praten. 

2 ) T . a. p. no. 2520. Zie ook 2518 ir verband met ons art. 1015. 


